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B iz  Üsküda r  Ün i ve r s i t e s i 'n in  Odyo lo j i  Bö lümü 'nde
eğ i t im  a lan  öğrenc i l e r  t a ra f ı ndan  ku ru lan  ve  f a r k l ı
ün i ve r s i t e l e rden  a ramıza  ka t ı l an  a rkadaş l a r ım ız l a
b i r l i k te  35  k i ş i l i k  gönü l lü  b i r  öğrenc i  top lu luğuyuz .

K imimiz  S i va s ' t an ,  k imimiz  Van 'dan ,  k imimiz  i s e
G i r e sun 'dan  ge l ip  ayn ı  ça t ı  a l t ı nda  bu luş tuk .

B iz im  b i r  a raya  ge l i ş im iz in  ve  derg imiz in  ku ru lu ş
amac ı  odyo lo j i y i  ge rek  ün i ve r s i t e ye  haz ı r l anan
öğ renc i l e re  ge rekse  d iğe r  tüm  ün i ve r s i t e
öğ renc i l e r ine  daha  güze l  ve  tüm  yan la r ı y l a
tan ı tmakt ı r .  Odyo lo j i y i  k i t ap la rda  yazan  t eo r i k
b i l g i l e r  d ı ş ında  ya şama  dokunan  pence re s inden  de
s i ze  sunmaya  ça l ı ş ıp  f a r k ında l ı k  ve  b i l i nç  o luş tu rmak
baş l ı ca  hede f l e r im izdend i r .  Her  b i r im iz  s i z l e re
ve rmek  i s t ed iğ im iz  b i lg i  ve  mesa j ı  en  i y i  şek i lde
sunab i lmek  i ç i n  e l im izden  ge len i  yapacağ ı z .  S i z  de
odyo lo j i y i  daha  yak ından  t an ımak  ve  tüm
nokta l a r ı y l a  e le  a lmak  i s t e r sen i z  derg imiz  burada
okunmay ı  bek l i yo r .

İ Y İ  O K U M A L A R . . .
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Beynimiz her şeyi elektrik akımlarıyla algılar. Ses frekansı da bir tür elektrik akımıdır,
enerjidir. Bu enerjiyi kullanarak insanların algısını değiştirebilir, istediğiniz komutla hareket

etmesini sağlayabilirsiniz. 
 

DOĞUM FREKANSI İTİRAF ETTİRİYOR!
İnsanın algılayabileceği ses frekansı 20 Hz ile 20 bin Hz arasındadır. 20 Hz‘nin altını ve 20
bin Hz‘nin üzerini duyamaz. Öyleyse duyum eşiği olan 20 Hz‘nin altındaki seslerin zarar

vermeyeceğini mi düşünüyorsunuz? Çok yanılıyorsunuz. Ses teknolojisinden askeri amaçlı
faydalanılabiliyor. Peki ses silahı nasıl kullanılıyor? Örneğin nokta atışıyla bir kişi

öldürülebiliyor. Mantık ise son derece basit: Bir insana kalbin atış hızı olan 10-15 Hz frekans
verirseniz, kalbini anında durdurabilirsiniz. Tıpkı yolda yuvarlanan bir topa onu

durdurabilecek güçle baskı yaptığınızda duracağı gibi. Yani adli bilimlerin en çok tartışılan
konularından biri olan “Kusursuz cinayet işlenebilir mi?” sorusu da ses ile yanıt buluyor.
Ayrıca ses titreşimleri ile bir insanı çıldırtmak, sorgu masasında itiraf etmesini sağlamak

hatta beynini bile patlatmak mümkündür. Bir insana algılayamayacağı kadar yüksek
frekansta ses verilirse kişi acı çekiyor. Çünkü kaldıramayacağı kadar yüksek bir elektrik

akımına maruz kalıyor. Peki ya doğum frekansı? Bir bebek doğduğunda çıkardığı ilk ses 2,5
Hz frekansıdır. Eğer bir insana 2,5 Hz frekansında bir ses verirseniz duygusal olarak ilk

doğduğu ana gider ve o korku, şaşkınlık, boşlukta olma, çaresizlik durumunu yaşar. Doğal
olarak ona ne itiraf ettirmek isterseniz bu boşluk anında ettirebilirsiniz. 

 
 

HAYATIN RİTMİNİ YAKALA!
Frekanslar insan üzerinde iyi amaçlarla da kullanılabiliyor. Türk Sanat Müziği makamlarının
hiçbiri bilinçsiz yapılmış değildir. Dünyanın ve insanın bir ritmi vardır. Makamlar da bu ritme
uygun yapılmış ki dinleyen iyi hissetsin, şifa bulsun, mutlu olsun. Doğru zamanda
dinlenirse iyileştirici etkileri bile olduğu artık bilimsel olarak dünyanın değişik
üniversitelerinde yapılan araştırmalarla kanıtlanmıştır. Bir üniversite makalesinde her saat
diliminin bir ritmi olduğu ve o saat diliminde bulunan ülkelerin ritminin aynı olduğu, o ritmin
dışında davranan insanın hastalığa, başarısızlığa, uyumsuzluğa sürüklenebileceğinden
bahsedilmiştir. Peki ritmin dışına nasıl çıkılıyor? Geç kalkıp geç yatmak en önemli ritim
bozma unsuru. Gandarva Veda adında Hindistan’a ait bir dinleti bulunmaktadır. Bu
dinletileri içinde çeşitli ses frekansları bulunuyor ve hepsinin de dinlenmesi gereken saatler
üzerinde belirtiliyor. Eğer o saatte dinlerseniz dünyanın ritmine göre akort oluyorsunuz.
Örneğin uyku saatinde uyku frekanslarını dinlerseniz hemen uyuyorsunuz. Ünlü besteci
Schuman da dünyanın ritmini hesaplamış ve bestelerini o ritme uygun olarak yapmıtır. 
Hatta günümüzde de dünyanın ritmi büyük kulüp ve diskolar tarafından bilinçli bir şekilde
kullanılmaktadır. 
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SOLFEGGİO (SOLFEJ) NE DEMEKTİR?
 

Batı müziğinin işitsel becerilerini, perdesini ve deşifresini öğretmek için kullanılan
bir müzik eğitimi yöntemidir. Günümüzde de her bir frekansın, psikolojinin farklı
bir alanına özel olarak etki ettiği düşünülüyor. Varsayım olarak da olsa kullanılan
alanlar var... İnsan psikolojisi üzerindeki etkileriyle gündeme gelmeye başlayan
Solfeggio Frekansları ile ilgili olarak savaş dönemi radyodan yayınlanan, kasıtlı ses
frekanslarından geliştirilen, özel tınılara kadar birçok spekülasyon bulunmakta.

1. Ut (Do) – 396 Hz – KORKU VE SUÇLULUK DUYGUSUNA DİRENÇ

Negatif duygularla bağ kurma özelliği olan 396 Hz, bilinçaltında şekillenen
suçluluk ve korku duygularını yatıştırmaya ve bireye psikolojik direnç uygulamaya
odaklıdır.

2. Re – 417 Hz – DEĞİŞİMİ KABULLENME VE UYUMLANMA

417 Hz, sakral çakrayla birebir etkileşim halindedir. Bu nedenle “denge” ve
“iyileşme” çağrışımlarıyla bağdaştırılır. Geçmişe takılı kalmadan anın koşullarına
uyum sağlama yetisini güçlendirdiği düşünülür.

3. Mi – 528 Hz – DNA ONARIMI, SEVGİ VE GELİŞİM

 528 Hz, varoluşun müzikal matematiğidir. Sevgi frekansı olarak bilinen 528,
duyguları harekete geçiren ve DNA yenilenmesine pozitif etkilerde bulunan en
popüler Solfeggio Frekansları’ndan bir tanesidir. Mi notası hayal gücünü ve
yaratıcılığı temsil eder.
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4. Fa – 639 Hz – BAĞ KURMA VE İLİŞKİSEL DENGE

Kalp çakrasını etkileyen 639 Hz; pozitiflik, empati, tolerans, bağlılık ve birliktelik
gibi olguların gelişimine katkı sağlar. Bireysel ve çevresel ilişkilere ahenk getirdiği
belirtilir.

5. Sol – 741 Hz – İFADE GÜCÜ VE ÇÖZÜME ULAŞMA

Konuşma gücü ve yaratıcılıkla ilişkilendirilen 741 Hz; kendini ifade etme, analiz,
neden-sonuç ilişkisi kurma ve amaca yönelik ilerleme gibi konularda aktiflik
gösterir. Sol tınısının hücrelerdeki elektromanyetik radyasyonu temizlediğine
inanılır.

6. La – 852 Hz – KENDİNE DÖNÜŞ

Farkındalığı arttıran, gizli olanı açığa çıkaran, içe dönmeyi ve bir nebze de olsa
sakinleşmeyi  esas alan 852 Hz, ruhsal bir frekans olarak bilinir. Ruhsal farkındalığı
geliştirdiği düşünülür. Sound healing (sesle) ve müzikal psikoterapi gibi birçok
alternatif yöntemin yaygınlaşmaya başladığı şu günlerde, tınılara daha fazla kulak
kabartarak psikolojinin kapalı kapılarının ardına kendi alternatiflerimizle
bakabilmemiz mümkün...

BELKIS HELVACIOĞLU & HAZAL MİRAÇ ADAKS A Y F A  4 B U Ş O N  D E R G İ S İ

https://livetobloom.com/ses-terapisi-ile-muzigin-sifasini-hissedin/


Baş dönmesi ve denge bozuklukları insanların günlük yaşam aktivitelerini ve sosyal yaşamlarını
derinden etkilemektedir. Peki bunları en aza indirmek için neler yapılıyor ya da yapılabilir? Gelin
hep beraber baş dönmesi ve denge bozukluğu tedavisine genel bir yaklaşım olan vestibüler
rehabilitasyon nedir göz atalım. 

Dengesizlik, baş dönmesi, sersemlik hissi gibi kavramlar vertigo olarak tanımlanabilir. Başka bir
deyişle vertigo; görsel ve vestibüler sistemler arasında bir uyumsuzluk olması durumudur. Son
zamanlarda, farklı etiyolojilerin neden olabildiği vertigo tedavisinde vestibüler rehabilitasyonun
etkisi daha iyi anlaşılmaya ve kabul edilmeye başlanmıştır. Vestibüler rehabilitasyonda amaç
dengeyi geliştirmek, baş dönmesi ile ilgili sorunları azaltmak, bakış stabilizasyonunu iyileştirmek ve
insan beyninde var olan adaptif ve kompansatuvar mekanizmaların harekete geçirilmesini
sağlamaktır. Daha önce yapıaln bir çalışmada, yetişkinlerin %21,7'sinin baş dönmesi yaşadığı ve baş
dönmesinin düşmeler için önemli bir risk faktörü olduğu gözlenmiştir. Gelecekte nüfus yaşlanması
sebebiyle baş dönmesi tanı ve tedavisinin daha önemli hale geleceği düşünülmektedir. Artan risk
faktörleri bize vestibüler rehabilitasyonun önemini açıkça göstermektedir. Günümüzde teknolojinin
gelişmesiyle birlikte vestibüler rehabilitasyonda yapılan çalışmalar sanal gerçekliğin önemini bizlere
vurgulamaktadır. Şu anda sanal gerçeklikte egzersiz kullanımı faydalarını belirtmek için yeterli
kaynağa sahip olmasak da var olan çalışmalar umut verici yönde. Örneğin, visuel bilginin yoğun
olduğu ortamlarda yürüyen hastalar dengeyi korumak için sanal gerçeklik ortamını kullanabilir.
Oyun paradigmaları, vestibüler hipofonksiyonlu hastalar içinde tedavi edici olabilir. Sanal gerçeklik
(VR), gerçek zamanlı simülasyonu ile görme, işitme, dokunma, koku ve tat gibi çeşitli duyusal
kanallar aracılığıyla etkileşimi içeren, insanlar ve bilgisayarlar arasında bir arayüzdür. Sanal gerçeklik
cihazları, geleneksel ekipmanların aksine, eğlenceli, konsantrasyonu artıran ve hastanın sürekli
tedavisini sağlayan oyunlar kullanır. Ayrıca, birden fazla duyuyu aynı anda uyarmak rehabilitasyonun
etkinliğini artırabilmektedir ve visuel vertigo hastalarının tedavisine de yardımcı olmaktadır. 

Sanal gerçeklik (VR); standartlaştırılmış, yeniden üretilebilir, kontrol edilebilir bir ortama olanak
sağlamasıyla birçok alanda kullanılmaktadır. Denge sisteminin değerlendirilebilmesi için hastalara
uygulanan görsel uyaranların kontrol edilmesini, evrimlerinin değerlendirilmesini ya da standart bir
ortamda farklı popülasyonlarla karşılaştırılma durumunu mümkün kılar. Denge rehabilitasyonunda
VR, yeni nesil araçların oluşturulup bu araçların her parametresini optimize etmek için olanak
sağlar. Buna ek olarak düşük maliyete sahip cihazların geliştirilmesi sonucu rehabilitasyonun evde
de devamlılığı sağlanabilir bu da araçları eğlenceli ve motive edilebilir yapmasının yanı sıra daha
erişilebilir hale getirebilir.

VESTİBÜLER
REHABİLİTASYON

VR 1.0VR 1.0
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Tomasz Stankiewicz, Mariusz Gujski ve
arkadaşlarının vestibüler rehabilitasyonda sanal
gerçeklik teknolojisini kullanmanın etkisini
değerlendirmek amacıyla yaptığı bir çalışmada,

20 periferik vestibüler disfonksiyonu olan
hastaları iki grubu ayrılarak 1. gruptaki 10
hastaya sanal gerçeklik vestibüler
rehabilitasyonu uygulanmış. 2. gruptaki 10
hastaya ise geleneksel egzersizler (Cawthorne-

Cooksey) uygulanmıştır. Bu çalışmadan elde
edilen bulgulara bakacak olursak; periferik
vestibüler disfonksiyona bağlı baş dönmesi olan
hastalarda sanal gerçeklik vestibüler
rehabilitasyonun, önemli ölçüde artmış hasta
memnuniyeti seviyeleri ile geleneksel
rehabilitasyon kadar etkili olduğu gözlenmiştir.
Ayrıca, Park ve ark., göz izleyiciler ve kafaya
monte edilen ekipman (HMD) ile birleştirilmiş
VR cihazının, vestibüler rehabilitasyon sağlarken
beyin ağlarının hedefe yönelik dikkati ve
aktivasyonunu iyileştirebileceğini göstermiştir.
Dolayısıyla, denge bozukluğu olan hastaların
rehabilitasyonunda bu tür yeni nesil VR
cihazlarının giderek daha fazla kullanılacağı
sonucuna varılabileceğini görmekteyiz. Peki
Türkiye’de vestibüler rehabilitasyonda hangi
araçlar kullanılıyor gelin biraz da bunlara göz
atalım. Sarmalayan sanal gerçeklik (Immersive
Virtual Reality - IVR) hastaya kontrollü bir klinik
ortamda günlük hayata benzer bir deneyim
sağlamaktadır. 
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KAYNAKÇA:    

https://sensingfuture.com/en/blog/virtual-reality-therapy-for-vestibular-rehabilitation/

Chang J, Hwang SY, Park SK, Kim JH, Kim HJ, Chae SW, et al. Prevalence of dizziness and associated factors
in South Korea: a cross-sectional survey from 2010 to 2012. J Epidemiol. 2018 Apr;28(4):176–84. 

Park JH, Jeon HJ, Lim EC, Koo JW, Lee HJ, Kim HJ, et al. Feasibility of eye tracking assisted vestibular
rehabilitation strategy using immersive virtual reality. Clin Exp Otorhinolaryngol. 2019 Nov;12(4):376-84.

https://www.erisci.com/bertec-cdp-ivr-prime-ivr

Neurophysiologie Clinique/Clinical Neurophysiology, Volume 45, Issues 4–5, November 2015, Pages 315-326

Bu deneyimlerin güvenli bir şekilde ele alınması
için tedavi ve uygulama sağlayan çeşitli
senaryolar mevcuttur ve testlerin zorluk seviyeleri
hastalara göre ayarlanmaktadır. Bu, hastaya
kontrollü bir klinik ortamda sürükleyici bir
deneyim sağlamaktadır. Görme alanını tamamen
kapatan görsel alan ile hastanın kendisini sanal
gerçekliğin içerisinde hissedebilmesi, hareketli
taban ile ise fiziksel engellerin akıllıca
saklanmasını sağlamaktadır. Kısacası sanal
gerçeklik (VR), günlük yaşama benzeyen sanal
dünyada vestibüler rehabilitasyonun sağlanmaya
çalışılmasıdır.

B U Ş O N  D E R G İ S İ
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CORODYOLOJİCORODYOLOJİCORODYOLOJİ
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57 yaşında olan kadın hasta, 06.09.2019 tarihinde hareketten bağımsız olarak çevre
dönmesi hissi yaşamış ve yaklaşık 2 saat sonra bu hisse mide bulantısı ile kusma eşlik
etmiştir. Hasta, bu durumun var olan şeker hastalığından kaynaklı olabileceğini
düşünmüştür. Fakat ilerleyen saatlerde katlanması zor olan baş dönmesi ve mide
bulantısı durumlarına ek olarak aniden işitme kaybı hissi yaşamış ve telaşla en yakın
hastanenin acil polikliniğine başvurmuştur. Acil hekiminin başlatmış olduğu "Betahistin
Dihidroklorid" etken maddeli ilaçtan fayda göremeyen hasta daha fazla endişelenerek bir
sonraki gün KBB polikliniğine başvurmuştur. Yapılan tetkikler sonucu hastanın sol
kulağında ani işitme kaybı olabileceği düşünülmüştür. Hasta sol kulağında yaşanan bu
kayıptan ötürü hastanede 10 gün boyunca kortizon tedavisi görmüştür. Tedavi sonrası
işitme kaybında düzelme hissetmesine rağmen artık eskisi kadar iyi duyamamaktadır.
Hayatında yeni bir olgu olan tinnitus ile bu şekilde tanıştığını ifade eden hasta,
dayanılması zor olan sesleri her an duyuyor olmaktan oldukça rahatsız bir şekilde
hayatına devam etmeye çalışmıştır. Daha önce hayatında büyük çaplı stres kaynağı
olmadığını belirten hasta bu anlamsız seslerden oluşan tinnitusun kendisinde stres etkeni
oluşturduğunu söylemektedir. Yaklaşık 6 ay sonra işitme cihazı kullanılmasının önerilmesi
üzerine cihaz kullanmaya başlamış ve tinnitusun artık eskisi kadar baskın olmadığını fark
etmiştir. 2 senedir uykusuz birçok gece geçirdiğini,  herhangi bir işle meşgul olmadığında
tinnitusu daha çok dinlediğini ve bunun da yaşam kalitesini azalttığını düşünmektedir.
Kalabalık dolayısıyla gürültülü ortamlarda artan tinnitus varlığı ile karşılaşan hasta 6-7
kişinin bulunduğu sosyal ortamlarında dahi bulunmak istemediğini belirtmektedir.
Geçtiğimiz birkaç gün içerisinde sağ kulağında da tinnitus oluşmaya başladığını düşünen
hasta, süreci tekrar yaşamaktan endişelenmektedir. Farklı tedavi yöntemleri araştıran
hasta, herhangi bir yönteme güvenmek konusunda da problem yaşamaktadır. Tek isteği
tinnitusa gerçek manada çözüm bulunması ve tinnitustan muzdarip her hastanın bir an
önce sağlığına kavuşması yönündedir. 

*Halk arasında çınlama olarak bilinen tinnutus, kulak burun boğaz kliniklerine sık başvuru
semptomlarından biridir. İşitme kaybı olan erişkinlerin %65’i tinnitusu eşlik eden bir
semptom olarak bildirmekte ve bunların %50si bu durumdan ciddi olarak etkilenmektedir.
Bu bilgiler, bize tinnitusun toplumda sık görülen ve önemsenen bir yakınma olduğunu
göstermektedir.

TİNNİTUS

HASTANIN GÖZÜNDEN

S A Y F A  8 MELİKE AY

(1) Tezi L, Saribacak B, Burun K, Dal A. TİNNİTUS HASTALARINDA FREKANS EŞLEŞMESİYLE
 OAE (OTOACOUSTİC EMİSSİONS) KIYASLAMASI TİNNİTUS HASTALARINDA
 FREKANS EŞLEŞMESİYLE OAE (OTOACOUSTİC EMİSSİONS). 2019; 
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 Em�n�m çoğumuz kend� ses�m�z� b�r c�hazdan d�nlerken gar�p ve farklı h�ssetm�ş�zd�r.
Pek� bunun neden�n� h�ç düşündünüz mü? İnsan kulağının kend� ses�n� hava yolundan

duyarken aynı zamanda kafatası kem�kler�n�n boşluklarında t�treşerek kend�s�ne ulaşan
ses� de �ş�tm�ş olduğunu b�l�yor muydunuz?

 

 

Zürafaların kulaklarını tem�zlemek �ç�n 45-50 cm olan d�ller�n� kullandıklarını
 b�l�yor muydunuz?

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

Akıllı olduğu kadar �y� koku alan ve hatta �nsanlardan daha �y� duyan köpekler�n;
ses�, �nsanlara nazaran san�yen�n 1/600 ‘� kadar erken daha erken duyab�ld�ğ�n� ve

yüksek frekanslı sesler� algılamakta daha �y� olduklarını b�l�yor muydunuz?
 

Uyurken duyduğumuz şeyler rüyalarınızı etk�l�yor mudur s�zce?  İşte cevabı! Rüyadayken
gerçek hayatta o an duyup kokladığınız şeyler rüyalarınızı etk�l�yor. Beyn�n�z b�z uyurken
dah� etrafınızda olan b�ten sesler� yorumlamakta ve bu sesler rüyalarınızın b�r bölümünü
oluşturmaktadır. Bunun anlamı bazen rüyalarınızda duyduğunuz ses�n gerçek hayatta o
an duyduğunuz b�r ses olmasıdır. Örneğ�n, rüyanızda b�r konserde olduğunuzu görürken

o anda kardeş�n�z evde g�tar çalıyor olab�l�r!
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BİNNAZ
ŞIKBİLGE İLE

RÖPORTAJ 

Ç O C U Ğ U N U Z U N  İ Ş İ T M E
K A Y B I  O L D U Ğ U N U

Ö Ğ R E N D İ Ğ İ N İ Z D E  N E L E R
H İ S S E T T İ N İ Z ?  D U R U M U

K A B U L L E N M E K T E  S O R U N
Y A Ş A D I N I Z  M I ?  

Kızımın işitme kaybı tanısı geç konuldu,

konuşamıyordu. Bir problem olduğunu
biliyordum fakat problemin ne olduğunu bir
türlü bulamamıştık. O yüzden işitme kaybı
olduğunu öğrendiğimde üzülmemiştim,

rahatlamıştım. Çünkü artık problemin ne
olduğunu biliyordum ve ona göre hareket
edebilecektim.
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İ Ş İ T M E  K A Y I P L I  B İ R
B E B E Ğ İ N  G E L İ Ş İ M

S Ü R E C İ N D E  N E  G İ B İ
Z O R L U K L A R  Y A Ş A D I N I Z  V E

B U  Z O R L U K L A R I  N A S I L
A Ş T I N I Z ?

Çocuğum konuşamıyor diye biz zaten doktor
doktor geziyorduk. Teşhis konulduğu zaman
içim biraz daha rahatladı. En azından
tedavisine başlayabilecektik. Hiçbir şey
yapmadan beklemek benim için daha zordu,

öğrendikten sonra ise her şey çok hızlı oldu.

Durup üzülmeye hiç fırsatım olmadı. Ama
tabii ki de insan çocuğundaki küçücük bir
şeyi bile kafasında çok büyütüyor.  İşitme
kaybı olduğunu öğrendiğimde panikledim,

ne yapacağımı bilemedim, üzüldüm. Ama
durup karalar bağlamadık ve ‘’ne yapabiliriz’’

in derdine düştük. Bu süreçte hep araştırdık.

Zamanımızın büyük bir bölümü cihaza
alışmasıyla geçti.

Ç O C U Ğ U N U Z
C İ H A Z L A N D I R I L D I K T A N

S O N R A  N A S I L  B İ R  S Ü R E Ç
B A Ş L A D I ?

Öncelikle kızımın cihaza alışma süreci çok
zordu. O cihaza alışsın diye köpekten
korktuğum halde eve bir köpek aldık. O
süreçte kızım cihaza, ben de köpeğe alıştım.

Sabah erkenden yağmurlu havalarda bile
ben, kızım ve köpeğimiz Cino ile yürüyüşe
çıkıyorduk. Onu bu şekilde oyalamaya
çalışıyordum.

Ç O C U Ğ U N U Z U N  İ L K
K E L İ M E S İ  N E Y D İ  V E

D U Y D U Ğ U N U Z D A  N E L E R
S Ö Y L E D İ N İ Z ?

Kızım anlamsızda olsa pek çok kelime
söylüyordu. Cihazlandırıldıktan sonra anlamlı
kelimeler kullanmaya başladı. İlk kelimesi
‘’mama’’ oldu ama beni çok etkilemedi.
Anlamsız da olsa kendini bir şekilde ifade
edebiliyordu. O yüzden o süreci çok
hatırlayamıyorum.

Ş U  A N  Ç O C U Ğ U N U Z U N
İ Ş İ T M E  K A Y I P L I  B İ R Ç O K

B İ R E Y D E N  A K A D E M İ K
O L A R A K  D A H A  B A Ş A R I L I
O L D U Ğ U N U  G Ö R Ü Y O R U Z .
B U  B A Ş A R I N I N  K A Y N A Ğ I

N E D İ R ?

Herkesin kolaylıkla elde ettiğini bizim çok
daha fazla çaba harcayarak elde edeceğimizi
anladık ve başından beri bunu bilerek
hareket ettik. Bu bizim felsefemiz oldu. Her
annenin çocuğuyla vakit geçirdiğinden çok
daha fazla vakit geçirmem ve çok daha fazla
çaba harcamam gerekiyordu. Yeri geldi çok
üzüldük. Kendimize üzülmek için bir gün
veriyorduk. En çok zorlandığım dönem ise
ergenlik dönemiydi. Kızımla sosyal etkinlikleri
(tiyatro, sinema, dans, piknik vs...) çok fazla
yaptık. Kendini ifade edebilmesi için sürekli
teşvik ediyorduk. Ama kızım da işin hakkını
veriyordu, hırslı bir kızdı. Acaba okuma yazma
öğrenir mi diye düşünürken, o sınıfta iyi notlar
aldıkça biz daha fazla hevesleniyorduk. Çıtayı
daha da yükseklere çıkarıyorduk.
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E Ğ İ T İ M  S Ü R E C İ N D E
E Ğ İ T İ M C İ L E R İ N

Ç O C U Ğ U N U Z A  K A R Ş I
T U T U M L A R I  N A S I L D I  V E  B U

Z A M A N  D İ L İ M İ N D E
H A R İ C E N  D E S T E Ğ E

İ H T İ Y A C I  O L D U  M U ?

Yaren, 7-8 yaşına kadar dil ve konuşma
terapistine gitti. İlkokula başlamadan önce
okuma yazmayı öğrenmişti. Okudukça
konuşması hızlanacaktı, bu yüzden
sınıftakilerden ileride başladı. İlkokulda
öğretmenler daha ayrıcalıklı davranıyorlardı.
Ama ortaokul ve lisede her zaman o ayrıcalık
olmuyordu. Bu dönemlerde haricen desteğe
ihtiyacımız oluyordu.

S İ Z  T Ü M  B U  S Ü R E Ç L E R D E
İ H T İ Y A C I N I Z  O L A N

M O T İ V A S Y O N U  K E N D İ N İ Z E
N A S I L  S A Ğ L A D I N I Z ?

Her zaman kolay olmadı ama emeklerimizin
boşa gitmediğini gördükçe tekrar
motivasyonumuz düzeliyor, enerjimiz yerine
geliyordu. 

Ö Z E L  Ç O C U Ğ U  O L A N  T Ü M
A N N E L E R E  A K T A R M A K

İ S T E D İ Ğ İ N İ Z
T E C R Ü B E L E R D E N  B İ R A Z

B A H S E D E R  M İ S İ N İ Z ?

Kesinlikle kolay değildi. Bu süreçte
çocuğunuzla çok çok çok ilgilenmeniz şefkat
ve sevgi göstermeniz gerekiyor. En önemlisi
de sabır. Bazen hiç olmayacakmış gibi bir
hisse kapılabiliyoruz. Ama emin olun ki
kesinlikle sonuç çok güzel oluyor. Hiçbir çaba
boşa gitmiyor. Bu da bizi en iyi motive eden
şey.

Y A R E N  Ş I K B İ L G E ' D E N  M E S A J  V A R !

Ben şu an hangi konumdaysam hemen yanı başımda ailem olduğu içindir.
Neyi başardıysam görünmeyen kahramanlarım sayesindedir. Annem babam….

Bana, ben olmama şans tanıdığınız için, bana verdiğiniz desteğinizle hayatımı
bana armağan ettiğiniz için, burada sayamayacağım kadar her şey için çok
teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Hakkınızı ödeyemem. İşitme kayıplı
çocuğa sahip olan aileler! Çocuğunuzun her şeyi size bağlı. Duyarlılık, ilgi, şefkat,
sevgi, destek, sabır… Biz güçlüyüz, yapabiliriz. 



BAYKUŞLAR

Geceler� b�rçok canlı �ç�n saklanma zamanı �ken, bazı canlılar �ç�n
avlanma vakt�d�r. Fakat gece avlanan canlıları b�r dezavantaj
karşılıyor; karanlık. Bundan dolayı gece avlanan b�r canlının özel
donanıma sah�p olması gerekmekted�r. Baykuşlar da gece
avlanan, bu özel donanıma sah�p canlılardır. Pek� bu özel
donanımlar nelerd�r? Gel�n hep beraber �nceleyel�m.
Baykuş a�les�n�n duyma yeteneğ� çok yüksekt�r. Hatta kulakları b�r
radar s�stem� �le donatılmış kadar duyarlıdır. Yaprakların
altındak� avlarının çıkardıkları en ufak sesler� dah� duyarlar.
Kulaklarının b�r d�ğer özell�ğ� de as�metr�k olmalarıdır. Bu sayede
gelen sesler� önce b�r kulağı �le daha sonra da d�ğer kulağı �le
duyarlar. Bu zaman farkı baykuşların avının yer�n� tesp�t etmes�n�
sağlar. Eğer baykuş ses� her �k� kulağıyla aynı anda duyuyorsa
avının tam karşısında olduğunu anlar. Ayrıca baykuşlar sağdan,
soldan, yukarıdan ve aşağıdan gelen sesler� duyar ve anlar. Daha
sonra alınan tüm b�lg�ler bey�nde toplanır ve ses kaynağının
bulunduğu noktanın z�h�nsel görüntüsü oluşur. Baykuşların �lg�nç
özell�kler�nden b�r� de kulaklarının perdel� oluşudur. Perdeler�
�sted�kler� zaman açıp kapatab�lmekted�rler. D�nlend�kler� ve
yavaş uçtukları zaman perdeler�n� açarken, hızlı uçtukları zaman
da kapatırlar. Baykuşların beyn� hakkında yapılan çalışmalarda da
�ş�tmeyle �lg�l� kısmın d�ğer kuşlara göre daha karmaşık olduğu ve
en az 95.000 nörona sah�p oldukları saptanmıştır. Bu b�lg� de b�ze
baykuşların muhteşem b�r �ş�tme yeteneğ�n�n olduğunu
göstermekted�r. 

ODYOLOJİ VE HAYVANLAR ALEMİ
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Baykuşlar, uçarken kanat sesleri duyulmayacak kadar sessiz bir şekilde kanatlarını
çırparlar. Bu özelliklerini kanatlarındaki tüylerin şekilleri ve yapısı sayesinde almışlardır. 
Kanatlarının büyük ve geniş olması, kanatlarındaki ağırlık miktarını azaltmaktadır. Bu
sayede yavaşça ve daha az kanat çırparak sessizce uçabilirler. Ayrıca kanatlarının ön
kısmındaki tüyler, düzgün bir sıra hâlinde dizili; arka taraftaki tüyler, esneyebilen yumuşak
ve aralıklı hâlde bulunurken; üst taraftaki tüyler, kadifemsi yumuşak dokulu ve kıvrık
şekillidir. Kanat çırparlarken arka taraflarındaki tüyler ve havanın çarpmasıyla oluşacak
olan basınç, o bölgedeki esnek tüylerin arasından geçerek oluşacak olan basıncı
minimum düzeye indirmiş olur. Aynı zamanda, üst taraftaki tüylerin kıvrık yapısı ise
havada oluşacak olan girdabı engellemektedir. Tüm bu özellikler üzerine yapılan bir
deneyde bilim insanları tarafından, baykuşun yanı sıra bir atmaca ve bir güvercin
kullanılmıştır. Havadaki en ufak dalgalanmaları dahi yakalayacak çok  güçlü mikrofonlar
ve çok hassas alıcılar kullanılmıştır. Hem atmaca hem de güvercin, kanat çırparken belirli
miktarda gürültü yaratmış ve ses oluşturmuştur. Ancak baykuşa sıra geldiğinde neredeyse
hiçbir şey duyulmamış, ses oluşmamıştır. İşte bunun sırrı yukarıda da açıkladığımız üzere
kanatlarındaki tüyleri ve tüylerinin düzgünce dizili olmalarıdır. 
(Deneyi buradan izleyebilirsiniz: https://www.youtube.com/watch?v=d_FEaFgJyfA).

BAYKUŞLAR
 VE 

KANAT SESLERİ
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KAYNAKÇA:
https://www.kerimusta.com/tag/baykus/

https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/gece-savascisi-baykus-39028539
https://dusuneninsanlaricin.com/sevimli-baykuslar-hakkinda-20-bilgi/

https://tr.wikipedia.org/wiki/Bayku%C5%9F
https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/baykuslar-nasil-cok-sessiz-

ucar#:~:text=Bayku%C5%9Flar%20%C3%A7ok%20sessiz%20u%C3%A7abilir.,%C5
%9Fekli%20ve%20yap%C4%B1s%C4%B1yla%20yak%C4%B1ndan%20ili%C5%9Fki

li. 
https://onedio.com/haber/olumu-kanatlarinda-tasiyan-dunyanin-en-sessiz-avcisi-

baykus-710028
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https://dusuneninsanlaricin.com/sevimli-baykuslar-hakkinda-20-bilgi/
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bayku%C5%9F
https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/baykuslar-nasil-cok-sessiz-ucar#:~:text=Bayku%C5%9Flar%20%C3%A7ok%20sessiz%20u%C3%A7abilir.,%C5%9Fekli%20ve%20yap%C4%B1s%C4%B1yla%20yak%C4%B1ndan%20ili%C5%9Fkili
https://onedio.com/haber/olumu-kanatlarinda-tasiyan-dunyanin-en-sessiz-avcisi-baykus-710028
https://www.kerimusta.com/tag/baykus/


BİR ODYOLOĞUN
GÜNLÜĞÜNDEN KESİTLER

 

H İ K A Y E  Z A M A N I

26 Şubat 2018
 

Bugün ilk iş günümdü. Sonunda mezun olmuştum ve tüm eğitim hayatım boyunca

hayal ettiğim yerde, mesleğimin ilk günündeydim. Ne kadar heyecanlı olduğumu

anlatamam; nefes nasıl alınıyordu, konuşurken ellerimi nerede tutuyordum, ismim

neydi… Biliyorum olması gerekenden fazla heyecandı bu. Belki de fazla gerginlik. Dört

senedir bu hayali kurmuştum ve birkaç adım sonra hayallerimi yaşayacaktım. 

İçeri girdiğimde beni orta boylarda, gözlüklerinin ardından içtenlikle bana bakan ve

olağanca güler yüzüyle beni içeriye doğru yönlendiren bir kadınla karşılaştım. “Merhaba,

ben Odyolog Yağmur, size nasıl yardımcı olabilirim?” dedi. Cevap vermemi bekleyen

sabırsız ama bir o kadar da sakin hali beni şaşırtmıştı. Kendimi tanıtmak için ağzımı

açmak istedim fakat ne söylemem gerektiğini bilemiyordum. Sessizce kadını takip

ettim. Bana etrafı gezdirmek istediğini söylediğinde benim yeni çalışma arkadaşı

olduğumu anladığını düşünerek memnuniyetle gülümsedim. Birçok oda vardı; bir oda

vestibüler testler için sedye ve gerekli ekipmanlarla donatılmıştı, bir diğer odada ise iki

tane sessiz kabin bulunuyordu. Kabinlerden birine doğru bir adım atmak istedim. İlk

dikkatimi çeken şey siyah renkte bir hasta koltuğu ve onun hemen solunda küçük bir

masada bulunan buton ve mikrofon olmuştu. Kabloları karışmaması için masanın

üzerinde her ikisi için ayrı bir bölme bulunuyordu. Kulaklıklar hasta koltuğunun hemen

soluna, masanın üzerine doğru denk gelen duvara asılmıştı. Diğer sessiz kabinin de aynı

tasarıma sahip olduğunu düşünerek etrafa bakındım.  Kadın mesleğini iyi tanıtmak

amacı güden bir ciddiyetle: “Bir kabinde yetişkinlere diğer kabinde ise çocuklara test

yapmaktayız.” dedi. Çalışacağım yeri sevmiştim. Kalan yerleri de gezmek istiyordum

fakat arkamızdan ince sesli, sesinden tahmin ettiğim kadarıyla genç ve sinirli bir kadın:

“Yeni bir çalışma arkadaşımız gelecekti bugün, geç mi kaldı yoksa, bir bilgin var mı?”

diye seslendi. Kendini Odyolog Yağmur olarak tanıtan ve bana etrafı gezdiren kadın bir

anda “Bilmiyorum, bir haber almadım.” dedi. Kendimi çok kötü hissetmiştim. Bana, yeni

çalışma arkadaşı olarak değil bir hasta olduğumu düşünerek etrafı gezdiriyordu

Odyolog Yağmur. Gergin bir şekilde: “Merhaba, ben yeni çalışma arkadaşınızım.” dedim.

Sesim sanki bana ait değil gibi çıkmıştı ağzımdan. Odyolog Yağmur ve adını henüz

bilmediğim ince sesli kadın bir anda kahkaha atmaya başladılar, kahkahaları bütün

odalarda adeta yankılanıyor kulağıma ulaşan kahkahalar daha da şiddetleniyordu sanki.

İnce sesli kadın elini bana doğru uzatarak: “Merhaba, ben Didem ekibimize hoş geldin.

Gergin olacağını düşünüp seni biraz daha germek istedik.” dedi. Bu ilginç karşılamayla

birlikte üzerimden bütün negatifliğimi atmıştım ve gülümseyerek “Hoş buldum.” dedim. 
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22 Mart 2018
 

Artık kendimi buraya ait hissediyordum. Henüz yanımda birisi olmadan yapabildiğim bir

uygulama yoktu fakat yine de günlerim dolu dolu geçiyor, her geçen gün yeni şeyler tecrübe

ediyordum. Anladım ki dört sene boyunca teorik olarak derslerime her ne kadar iyi çalışmış

olsam da burada yaşayarak görmek, hastaları birebir değerlendirmek gerçekten çok

farklıymış. 

29 Mart 2018
 

Bugün kliniğe beş yaşlarında bir erkek çocuğu geldi. Annesi çok endişeliydi. Annesini

sakinleştirmek ve anamnez formunu doldurabilmek için birtakım sorular sordum.

Çocuğunun bazen onu anlayıp bazen anlamadığını, dış dünyayla bağlantısını koparıp

genelde odanın köşesinde hiçbir şey yapmadan oturduğunu ve ismiyle hitap edildiğinde

dahi dönüp bakmadığını belirtti. Söylediğine göre birçok doktora gitmişlerdi ve en

nihayetinde işitmesiyle ilgili bir sorun olabileceği fikriyle çocuğunu buraya getirdiğini

söyledi. Çocuk, yenidoğan işitme taramasından geçmişti. Ailede hiç işitme kaybı öyküsü

yoktu. Açıkçası çok ilginç bulmuştum. Lisans eğitimimde vakalarla ilgili aldığım dersleri

düşündüm, acaba İşitsel Nöropati Spektrum Bozukluğu olabilir miydi? Emin olamadım.

Çocuğun annesine güven verici bir ses tonuyla, “Çocuğunuzun problemini çözebilmek için

ona bazı testler yapmalıyız.” dedim. Pediatri grubunu değerlendirmek için kullandığımız

sessiz kabine doğru onları yönlendirerek Yağmur’u çağırdım. Bana odyometrenin başına

geçmemi söyledi ve çocuğun yanına giderek ona oyun odyometrisini anlatmaya çalıştı.

Uzun uğraşlarımıza rağmen çocuk bir türlü bize yanıt vermemişti. Yağmurla göz teması

kurmaktan kaçınıyor, ona dokunulduğunda rahatsız olduğunu belli eden yüz ifadeleri

yapıyordu. Annesi, çocuğunun işitmesi hakkında endişelerini tekrardan bize anlatırken

çocuk bir anda, daha önceden gönderdiğim sinyal seslerini taklit etmeye başladı. Çocuk,

takılı kalmış bir plak gibi sürekli sinyal seslerini taklit etmeye çalışıyor, bu sırada da odanın

bir köşesine odaklanmış hareketsizce duruyordu. Çocuğun işitmesinde hiçbir sıkıntı yoktu

bundan emindim. Yağmur’un ne diyeceğini merakla bekliyordum. Yağmur, çocuğun

annesine dönerek: “Çocuğunuzu hiç nöroloğa götürdünüz mü?” diye sordu. “Hayır.” kadının

sesi çatallanmıştı. Yağmur: “Çocuğunuzun işitmesinde bir problem yok, size önerim

çocuğunuzu bir nöroloğa götürmeniz olacaktır. Tabii ki benim bu teşhisi koymam doğru

olmaz fakat bir tahminde bulunmak gerekirse Otizm Spektrum Bozukluğundan

şüphelendiğimi söyleyebilirim.” dedi. 

B U Ş O N  D E R G İ S İ
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Günlerim artık daha da yoğun geçiyordu. Kendime güvenim geldiği ve artık yapmam

gerekenlere iyice alıştığım için hastaları tek başıma değerlendirebiliyordum.

Değerlendirdiğim hastaların raporlarını yazarken altına kendi imzamı atmaya da

başlamıştım. Her gelen hasta yeni bir hikaye demekti, bazen benzerlik gösterse de

herkesin farklı bir geçmişi, farklı bir gelme sebebi vardı ve hastaların kendi sorunlarını

çözmek için attıkları adıma basamak olmak beni gerçekten çok mutlu ediyordu. 

B U Ş O N  D E R G İ S İ
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Ağırlık Merkez�?

NASA, ağırlık merkezini; yani kütle merkezini, bir nesnenin ağırlığının ortalama konumu
olarak tanımlar. Britannica, ağırlık merkezini, vücudun toplam ağırlığının yoğunlaştığı
düşünülen bir madde kütlesinde "Hayali bir nokta" olarak adlandırarak bunu bir adım
daha ileri götürmüştür. Psikometrist Ryan Glatt, erkekler ve kadınlar için farklı şekilde
uygulandığı düşünülen bazı genel ağırlık merkezi kuralları olduğunu söylemiştir.

Sosyal medya üzerindeki akımlara hepimiz aşinayız. Bu seferki ise kadınlar ve erkekler arasında
geçen, "Ağırlık Merkezi Meydan Okuması" etiketiyle milyonlarca paylaşım yapılan bir akım. Belki
siz de bu meydan okumayı sosyal medya hesaplarınızda gördünüz ve hatta denediniz. 

Peki bu "Ağırlık Merkezi Meydan Okuması" nedir? Aslında bu seferki meydan okuma çok basit.
Ağırlık Merkezi testinde yan yana duran bir kadın ve bir erkek dizlerini ve dirseklerini yere koyup
elleriyle yüzlerini tutarlar. Ardından yerde olan kollarını hızla arkalarına doğru hareket ettirirler.
Videoların çoğunda erkeklerin kafası yere düşerken, kadınlar kendilerini dik tutabiliyorlar. Buna
sebep olan şey nedir hadi beraber inceleyim.
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ODYOLOJİ VE DENEYLER
Ağırlık Merkezi Meydan Okuması



Farklı Yaklaşımlar

Doçent Dr. Rajiv Ranganahatan, meydan okumayı "kazanan" insanların, kollarını arkalarından
hareket ettirmeden hemen önce konumlarını değiştirdiklerine dikkat çekmiştir. "Görünüşe göre bu
görevde dengeyi koruyan insanlar, dirseklerini yere koyduklarında ağırlıklarıyla topuklarına
yaslanıyorlar." diye açıklamıştır. Elbette her insanın vücudu farklıdır. Aslında Ranganathan,
dengenin cinsiyetten ziyade anatomi ve bireysel vücut farklılıklarına bağlı olduğu anlamına gelen bir
açıklama yapmıştır. Bu açıklamalara ek olarak erkeklerin veya kalçaları daha küçük olan kadınların
bu zorlukla kolayca farklı sonuçlar elde edebileceğini de söylemiştir.

Neden düşenler daha çok erkekler oluyor?

Glatt, "Kadınların ağırlık merkezleri erkeklerin ağırlık merkezlerine göre daha alçak
konumdadır." demiştir ve öte yandan erkekler, "Orta hatta yakın bir konumda ağırlık
merkezlerine sahip olma eğilimindedir.” diye belirtmiştir. Öyleyse, neden Ağırlık Merkezi
Mücadelesi erkekler için kadınlardan daha zor görünüyor? Glatt, bunun meydan okumada
vücut konumlandırmayla ilgili olduğunu söylemiştir. "Yapılan hareket sırasında gövde yere
paraleldir ve insanlar dirseklerini çıkardıklarında, kütle merkezleri büyük ölçüde dizlere ve
kalçalara bağlıdır." diye açıklamıştır. Glatt, birçoğunun ağırlık merkezi zaten o bölgede olan
kadınlar için bunun sorun olmadığını söylemiştir ancak, daha dengeli bir ağırlık merkezine
sahip insanların (yani tipik olarak erkeklerin), devrilmesine neden olabilir, diye açıklamıştır.
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Pekiii, Siz Hala Denemediniz mi?

 MELİSA LEVENT & NESİBE BÜŞRA DERE

https://www.shape.com/fitness/trends/center-of-

gravity-challenge-tiktok



HELEN KELLER’İN
BAŞARILI AZMİ

BAŞARIBAŞARI
HİKAYELERİHİKAYELERİ

 

Görmüyordu, duymuyordu ama
hayata tutunmayı başardı. Bir an
göremediğinizi, duyamadığınızı ve
konuşamadığınızı hiç düşündünüz
mü? Empati öncesinde duyup, gören,

konuşan biri için daha zor bir şey
olamazdı tabii ki. Uçsuz bucaksız
böyle bir düş daha fazla
dayanılamadığından yıkılır.
Bilinmeyen karanlığı kısa bir süreliğine
hissedebiliriz ama ömür boyu bu
karanlığı yaşayanı anlamaya yetmez.

Hayat kimilerine baş edilemez gibi
görünürken, kimileri zor olan
yaşamlarının engellerini, anlaşılmadan
yaşamak zorunda kalır. Ancak kimileri
vardır ki bu zorluklardan azimle
çıkmayı başarır. 
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Helen Keller‘da hayat hikayesi ile binlerce
görme ve işitme kayıplı bireylerin hayata
tutunmasına ve onların yaşama sevincine katkı
sağladı. 88 yıllık hayatında sayısız başarılara
imza atan Helen Keller’ın 1954’te hayatı filme
konu alınmıştır. 1960'ta hayat mücadelesi
beyaz perdeye aktarılmıştır. Amerikan büyük
ödülünü almıştır. Körler alfabesi ile 11 kitaba
imza attı. Konuşma ve işaret dili ile Amerika ve
davet edildiği diğer ülkelerde konferanslar
vermiştir. Bu konferanslarda geniş kitleleri
etkilemiştir. Üstelik kendisi 5 dil biliyormuş.
Beynin, kullanıldığı taktirde ne olağanüstü
kapasitesi olduğunu gösteren bir mucizenin ta
kendisi! Bakan "körler", işiten "sağırlar" ve
konuşan "dilsizler" ile dolu olan bir dünyada o
gören bir kör, duyan bir sağır ve kendini ifade
edebilen bir dilsizdi. Helen Keller, yaşamı
parmak uçlarıyla keşfetti...



27 Haziran 1880 günü Alabama kırsalında küçük bir kasabada (Tuscumbia) Yüzbaşı Arthur
Henley Keller ve Kate Adams Keller'ın kızı ve sağlıklı bir bebek olarak doğmuş Helen Keller,
on dokuz aylık iken geçirdiği bir ateşli hastalık sonucu görme, işitme ve konuşma yetilerini
yitirmişti. Çok huysuz ve bakımı zor bir çocuk haline gelen Helen'in ailesi çok zor duruma
düşmüştü. Helen 6 yaşında iken Charles Dickens'in Genel Okur için Amerikan Notları adlı
eserini okuyan annesi Kate Keller, başka bir görme ve işitme engelli bir çocuk olan Laura
Bridgman için yapılanlardan etkilenmişti. Bunun üzerine Baltimore'da bir uzman doktorla
görüşmeye gittiğinde Helen'in bir daha asla görme ve duyma yetilerine kavuşamayacağı
bilgisi teyit edilmişti ancak doktor, çocuğun eğitilebileceğini, bunun için işitme kayıplı
çocuklarla çalışan bir uzmanla görüşmelerini önermişti. 

Böylece Helen'in ebeveynleri Graham Bell ile temas kurmuşlardı. Graham Bell, telefonun
icadından sonra kendisini işitme kayıplı çocukları eğitmeye adamıştı. Bell, aileye Perkins
Enstitüsü ve Massachusetts İşitme Kayıplılar Evi ile görüşerek bir öğretmen bulabileceklerini
belirtmişti. Böylece efsanevi öğretmen Anne Mansfield Sullivan ile tanışmışlar. Kendisi de
çok az görme yeteneğine sahip olan ve aynı kurumda eğitim görmüş bulunan Anne
Sullivan, Hellen'a okuma-yazmayı, konuşmayı öğretmiş ve normal bir eğitim almasını
sağlamıştı. Helen'in öğrenmeye başlaması, yaşamının ilk on dokuz ayında zihninde yer etmiş
"su" sözcüğünden yola çıkarak başlamıştı. Öğretmeni Anne Sullivan, Hellen'i bir su
pompasının yanına götürmüş elini oraya tutmuş ve hemen ardından eline "su" sözcüğünü
yazmıştı. Bu ilk sözcüğü takip eden birkaç saat içinde Helen, 30 yeni sözcük daha öğrenmeyi
başarmıştı. Perkins Enstitüsü, Hellen'in başarılarını kamuoyuna duyurduğunda Helen Keller,
tüm dünyada tanınan bir karaktere dönüşmüştü. Gençlik yıllarından arkadaşı Mark Twain,

onun ünü hakkında şöyle dedi: Sezar, Büyük İskender, Napolyon, Homeros, Shakespeare ve
bütün ölümsüzlerle aynı kulüpte buluşan insan. Bundan bin yıl sonra da en az bugünkü
kadar ünlü olmaya devam edecek. Helen Keller, 1890'dan itibaren konuşma dersleri almaya
başlamıştı; ancak çok çabalaması, farklı kişilerle birlikte farklı teknikler deneyerek
çalışmasına rağmen konuşması ancak Anne ve birkaç yakınının anlayabileceği sesler
çıkarmak seviyesine gelebilmişti. Helen Massachusetts'da Görme Engelliler okulunda, New
York'ta İşitme Kayıplılar okulunda okuduktan sonra eğitimini Massachusetts'da, Anne ile
birlikte 1896'da gittiği Cambridge School for Young Ladies adlı okulda sürdürmüştü. 1900'de
ise günümüzde Harvard Üniversitesi ile birleşmiş olan, kadınların devam ettiği Radcliffe
College adlı yükseköğrenim kurumuna devam etmişti. Eğitimi boyunca ve yaşamının geri
kalanında yanında Anne Sullivan vardı. Bu okuldaki zorlu çalışma, Anne'nin gözlerinin daha
da bozulmasına yol açmıştı. Helen, 1904yılında mezun olduğunda lisans derecesi alan ilk
görme-işitme kayıplı kimse ünvanını kazanmıştı. Resmi eğitimi burada bitmiş olsa da hayatı
boyunca pek çok üniversiteden onursal doktora derecesi almıştı. Üniversite eğitimi sırasında
Helen, hayat hikâyesini kaleme almıştı. Hem normal hem braille daktilosu ile yazmış olduğu
bu kitabı 1903'te yayımlamıştı. Başlangıçta çok satılmasa da "Hayatımın Öyküsü" adlı bu
kitap, sonradan bir klasik halini almıştı. Kitaplarının en popüleri olan Hayatımın Öyküsü, 50
dile çevrilmişti.

HELEN KELLER KİMDİR?
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İkili, bu ilk kitabın yayımlanmasını sağlayan tanınmış sosyalist eleştirmen John Albert Macy ile çok
iyi dost olmuştu. 1905'te John Albert Macy ile evlenen Anne, Anne Sullivan Macy adını almıştı.
Evlilik, öğrenci-öğretmen ilişkisini fazla değiştirmemişti. Helen artık Macy çifti ile birlikte
Massachusetts'da yaşamaya başlamıştı. Helen Keller, bu dönemde çevresindeki dünyayı nasıl
algıladığını anlatan "Yaşadığım Dünya" adlı kitabını yazmıştı. Sosyalist düşünce ile tanışması da
aynı dönemde John Macy sayesinde olmuş ve 1909'da Massachusetts Sosyalist Partisi'e üye
olmuştu. 1913'te sosyalizm hakkındaki makalelerini "Karanlığın İçinden" adlı kitabında toplamış ve
siyasi eğilimi böylece herkes tarafından öğrenilmişti. Helen ve Anne takip eden yılları dünyayı
gezip konuşmalar yaparak geçirmişlerdi. Deneyimleri ve inançları hakkındaki konuşmaları,
kalabalıkları çok etkilemekte imiş. Konuşmalarda, Helen'in sözlerini Anne sözcük sözcük açıklıyor
ve sonra soru-cevap kısmına geçiliyormuş. Geçimlerini bu konuşmalar ile sağlamaktaydılar ancak
1918'den itibaren talep azalınca, bir vodvil sergilemeye başlamışlar. Helen'in ilk defa "su"

sözcüğünü anladığı anı gösteren bu gösteri çok ilgi çekmiş. Hollywood'dan film yapma teklifi
gelince hemen kabul etmişler ve Hellen'in hayatını anlatan bir film çekilmiş. Ancak Helen, 1919'da
yapılan bu filmi hiç beğenmemiş ve film beklenen maddi kazancı da getirmemişti. Helen ve
Anne vodvil turneleri ile hayatlarını kazanmaya devam etmişlerdi. 1918'de üçlü New York'a
yerleşmiş. Turneler devam etmekteydi ve kazandıkları hatırı sayılır miktarda para Amerikan
Görme Engelliler Vakfı'na gelir olmaktaydı. Helen Keller, toplanan bağışlarla görme engelli
insanların ailelerinin yaşam koşullarını iyileştirmeye büyük katkıda bulunmuştu. 1921'de Helen'in
annesi Kate hayatını kaybedince tek yardımcısı olarak Anne kalmıştı. Ne var ki o da aynı yıl
hastalanmış ve 1922'de yaşadığı bronşit yüzünden sadece fısıldayarak konuşabilir hale gelmişti.
Böylece Helen, sahnede yalnız kalmıştı. 1914'te onlarla sekreter olarak çalışmaya başlayan Polly
Thomson, Anne'nin rolünü üstlenince bu güçlük aşılmış ve şovları yoluyla vakıf için kaynak
sağlama işi sürmüştü. 1931'de İngiltere Kral ve Kraliçesi ile de tanıştılar. Bu yıllarda Anne'nin sağlığı
gittikçe kötüleşmekteymiş. 1914'ten beri ayrı yaşıyor olmalarına rağmen 1932'de John Macy'nin
hayatını kaybetmesi onu daha da sarsmıştı ve 1936'da yaşamını yitirmiş. Anne'nin ölümünden
sonra Helen, Polly ile beraber Connecticut'a yerleşmişti. II. Dünya Savaşı'ndan sonra Helen ve Poly,

çalışmalarını sadece Amerikalı görme engelliler için değil, tüm dünyadaki görme engelliler için
sürdürmüşler; Japonya, Avustralya, Güney Amerika, Avrupa ve Afrika'ya gitmişler. Onlar
uzaklardayken evlerinde çıkan bir yangın, Helen'in üzerinde çalışmakta olduğu "Öğretmen" adlı
son kitabını yok etmişti. Bu kitapta Helen, Anne Sullivan'ı anlatmaktaydı.1953 yıllında Helen
Keller'in hayatı hakkında bir belgesel film yapılmış. "The Unconquered" adıyla çekilen film, daha
sonra "Helen Keller in Her Story" adını almış ve 1955 yılında "En İyi Uzun Metrajlı Film" dalında
Oscar ödülü kazanmıştı. Helen, bu filmden sonra yeniden kitabı "Öğretmen" üzerinde çalışmaya
başlamış ve 1955'te yayımlamıştı. Polly Thompson, 1957'de geçirdiği kalp krizinin ardından tam
olarak iyileşemeyerek 1960 yılında hayatını yitirmiş. Külleri, Washington DC'de Anne Sullivan'ın
mezarının yanına gömülmüş. Son yıllarında Polly'e bakan hemşire Winnie Corbally, Helen'in
yardımcılığı görevini üstlenmişti. 1961'de ilk kalp krizini yaşayan Helen, sosyal yaşamdan
uzaklaşmıştı. Katıldığı son etkinlik Washington, D.C.'deki Lions toplantısı olmuştu. Washington'a
bu gidişinde Başkan Kennedy tarafından da Beyaz Saray'da ağırlanmıştı. Sosyal hayattan
uzaklaşsa da Helen Keller unutulmamıştı ve 1964'te ulusun en büyük sivil madalyası olan
Özgürlük Madalyası'nı Başkan Johnson'dan almış. 1 Haziran1968'de uykusunda iken hayatını
kaybetmiş. Külleri Anne Sullivan ve Polly Thomson'ın yanına gömülmüştür.

B U Ş O N  D E R G İ S İS A Y F A  2 1

ABDULLAH KARAYEL & MEHMET TUNÇ

https://www.farkindayimdegistim.com/index.php?
option=com_k2&view=item&id=242:helen-keller

https://onedio.com/haber/kor-sagir-dilsiz-ama-azinli-
dunyayi-cesaretiyle-gecen-kadin-helen-keller-523030

http://tr.wikipedia.org/wiki/27_Haziran


Her şeyden önemli olan sağlığımızı idrak edebilmek amacıyla Birleşmiş
Milletler’de alınan bir karar ile 1945'ten beri 7 Nisan Dünya Sağlık Günü
olarak kutlanmaktadır.

Sağlıklı yaşam, her insanın doğumuyla birlikte elde ettiği ve insan
olmaktan dolayı kazandığı bir haktır. Sağlık kavramı hayatımızda hiçbir
kavramla değiştirilemez veya ölçülemez. Sağlıklı toplumlar için öncelikle
toplumun en küçük yapı taşı bireyin sağlıklı olması gerekir. Bireyler
sağlıklı olduğunda toplumlar da sağlıklı olur. 

Birlikte, dayanışma içinde, paylaşarak ve yardımlaşarak dün olduğu gibi
bugün de pek çok şeyi başarmak mümkün. Yaşamın ve yaşatmanın
değerini bilen bir sağlık meslek örgütü olarak; herkesin sağlık
hizmetlerinden eşit bir şekilde yararlanabildiği, hiç kimsenin içerisinde
bulunduğu şartların yetersizliğinden dolayı zarar görmediği bir dünya
hayaliyle Dünya Sağlık Günü’nü kutluyoruz.

7 NİSAN DÜNYA 
SAĞLIK GÜNÜ

E B R A R  T E M İ Z K A N



23 Nisan 1920'de Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır. 23 Nisan'ın
Türkiye'de ulusal bayram olarak kabul edilmesinin nedeni, 1920'de o gün Türkiye
Büyük Millet Meclisi'nin açılmış olmasıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti'nin resmi bayramlarından biridir. Türkiye ve KKTC yanı sıra
Kosova Cumhuriyeti'nde "23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı" olarak
kutlanılır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal
Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilmiştir. Egemenliğimiz adına
atılan en güzel adımlardan biri olan ve Atamızın tüm dünya çocuklarına armağan
ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.

B Ü L V İ N  B İ R K A N



SAF SES ODYOMETRİ BİZE NE ANLATIYOR?

NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

Saf ses odyometri halk arasında işitme testi olarak bilinen ve KBB polikliniklerinde rutin olarak en sık
kullanılan testtir. Kişinin dış kulak, orta kulak, iç kulak ve kortekse kadar olan işitsel değerlendirilmesinde
önemli yere sahip olan saf ses odyometri, odyolojinin en temel subjektif test bataryalarından biridir. Bu test
sırasında kişi ile klinisyen iş birliği içinde olmalıdır çünkü işitme eşiklerini belirlemek amacıyla hastaya
gönderilen sinyallerin yanıtları hastanın aktif katılımıyla alınmaktadır. Subjektif bir değerlendirme
olduğundan sonuçlarda belirsizlik ve simülasyon olasılığı vardır. Bu nedenle bu testin odyometristler,
odyologlar ve odyoloji uzmanları tarafından yapılması doğru tanılanma açısından büyük önem taşımaktadır.
Saf ses odyometri testinde supra-aural hava iletim kulaklıkları, insert hava iletim kulaklıkları, kemik vibratörleri
ve serbest alan hoparlörleri transducer olarak kullanılabilirken aynı zamanda klinisyenin; uyaranın şiddetini,
frekansını ve uyaranın hangi yolla verileceğinin belirlenmesi için odyometreler kullanılmaktadır.

Kişide işitme kaybının varlığı, işitme kaybı varsa işitme kaybının tipi ve derecesi, duyulan sesin üst
merkezlerde anlamlandırılması, işitme kaybının hangi frekansları etkilediği ve işitme kaybının
konfigürasyonun hangi patolojilerle uyumlu olduğu, hastanın işitme engelinin rehabilitasyon gereksinimi ve
işitme kaybının progresifliğinin takibinde önemli yere sahiptir.

Bu testte objektif odyolojik testlerle çapraz sağlama yapılarak ilerlenmesi tanıyı güçlendirecektir. Saf ses
eşiklerinin belirlenmesi, işitme kayıplı hastaya ilişkin olarak çok yönlü bilgi sunmasından ötürü işitme kayıplı
hastalarda ileri odyolojik testlerden önce yapılması klinisyenin fikir sahibi olmasını sağlayacaktır. Test sessiz
kabinlerde gerçekleştirilirken ortamda gürültü olmamasına dikkat edilmelidir. Hasta teste hazırlanırken KBB
uzmanı tarafından kulak muayenesi ve otoskopik incelemesinin yapılmış olması, hastanın detaylı
anamnezinin testi yapan kişi tarafından alınması gerekirken testin aşamaları hastaya detaylı olarak
açıklanmalıdır. Test hava yolu eşik, kemik yolu eşik tayini gerçekleştirdikten sonra konuşma odyometrisi
yapılarak tamamlanmaktadır. Hastanın eşiklerinde iki oktav frekans arasında 20 dB fark olması durumunda
ara frekansa bakılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Çınlaması olan hastalar, pediatrik grup veya
kooperasyonu zayıf olan hastalara merkez frekansından %5’lik değişim gösteren warble tone uyaranda
verilebilir. Test genel olarak uyaran 1000 Hz frekansında işitme normale yakın bekleniyorsa 30 dB HL de yanıt
yoksa, yanıt alıncaya kadar 20 dB’lik basamaklar halinde sinyal şiddeti artırılırılarak başlar. Testin 1000 Hz
frekansında başlamasının sebebi insan kokleasının en duyarlı olduğu frekans olmasıdır (Fletcher-Munson,

1930). Genellikle 10 aşağı 5 yukarı ascending-descending yöntemiyle eşik tespiti yapılır.

TEST YÖNTEMLERİ
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SAF SES ODYOMETRİ 
(PURE TONE AUDİOMETRY)



HAVA YOLU İŞİTME EŞİKLERİ: 

KEMİK YOLU İŞİTME EŞİKLERİ: 

 

Tüm işitsel sistemin işleyişinin kontrol edilmesini sağlar. Sadece test edilen kulağın işitmesi ölçülür. Eşik tespit
etmek amacıyla hava yolu eşik tespiti yapılırken 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 6000 ve 8000 Hz
frekanslarında hastaya uyaran verilir ve hastanın en düşük şiddette duyabildiği ses tespit edilmeye çalışılır.

Kemik vibratör, Processus Mastoideus’a yerleştirilir.Kemik yolu eşik tespiti yapılırken 500, 1000, 2000, 4000 Hz
frekanslarda hastaya uyaran verilir. İç kulağın kontrol edilmesini sağlar. 

İşitme kaybının derecesi hava yolu 500, 1000, 2000, 4000 Hz frekanslarının saf ses ortalaması dikkate alınarak
bulunurken işitme kaybının tipini kemik yolu işitme eşikleri belirlemektedir. 

• İletim tipi: Kemik Yolu ≤ 15; Hava Yolu -Kemik Yolu ≥ 15 

• Mikst tip: Kemik Yolu>25; Hava Yolu -Kemik Yolu ≥15 

• Sensorinöral tip: Kemik Yolu >25 Hava Yolu >25; Hava Yolu -Kemik Yolu <15
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GÜLNİHAL YÜCE & ELİF CANSEL KUŞ

KAYNAKÇA

*Kaynak: Schlauch,R.,Nelson,P.Puretone evaluation, Handbook of Clinical Audiology,Edt. Jack Katz, 6th edition,syf.39,2009.

Belgin, E. (2017). Temel Odyoloji, Saf Ses Odyometri. Editörler
Belgin, E, Şahlı, AS. Güneş Tıp Kitabevi. Ankara, 2. Baskı, S.99-112.



ASTRODYOLOJİ

YENGEÇ:  "Daahaa muutluu olaamaam "dediğim her ydit sonrası,
bebeğin yatakta bıraktığı kokuyla daha da mutlu olmam. Hepsi minik
yengeç kalbimle alakalı galiba. 

BALIK: Randevusuna geç kalan hastalara Deniz Tekin'den
 - İkiyi Geçti- şarkısının şu mısralarını armağan ediyorum;
" Ben ister miyim böyle olsun ah canım, ah gülüm saatim çoktan ikiyi geçti"

KOÇ: Zaten sabırsızım, sabrımın son demlerini rehabilitasyon
merkezinde bırakıp geliyorum. Mesai bitince pimi çekilmiş bomba
gibiyim. "Do'kunmayen çok fenayööeeem eeeey"
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ASLAN: Doktora tezimin kabul olduğunu duyduğumda arka planda;
Ezel - Kazıdık Tırnaklarla çalıyor. 

B U Ş O N  D E R G İ S İEDA NUR KAÇAKÇI & EBRAR ACAR

BOĞA:  İçimde dans pistleri kurulsa da dışım; "bi de pazar ve ertesiii
olunca bennn zorlanırım gülümseyemem..." 

İKİZLER: Bugün de klinik dersime tam 1.5 saat erken gelip kapılarda
hayatı sorguladım evet arkadaşlar müsadenizle rock'n'roll. 

BAŞAK: İş çıkışları "her yerde saçlar kimin bu saçlar" şarkısı ile
kapatıyorum kliniği arkadaşlar. Teşekkürler.

TERAZİ: Önlüğü giydiğim ilk günkü heyecann ve beyaz önlüğün
yarattığı zerafett. "papatya gibisin beyaz ve ince" şarkısının vücut
bulmuş haliydim :)

AKREP:  İnsanların kulaklarındaki her ayrıntıya bakmaktan gençliğim
soldu. Akrep burcunun Sherlock' culuğu ve mesleki deformasyon ://

YAY: Aylardır klinikten daha uzak bi yer görememiş olmak beni o
kadar üzüyor ki "tutun kolumdan beni Fas'a götürün" rica ediyorum.

OĞLAK: "İki nota bir beste" şeklinde devam eden klinik hayatımın en
atraksiyonlu saatleri, pediatrik hastalarımla oyun odyometrisi yaparken
yaşanıyor. Fazlasıyla yeterli oluyor.

KOVA: Mobbing yapan hastane yönetimine sesleniyorum; " Ben mi
öyleyim yoksa ateş edecek misin? "



KOMEDİNİN KİRİ
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ELİF BAYRAK & SELDA AKIN

Sevgi, birine karşı bağlılık ve samimiyet içeren duygulardandır. İnsanlar birbirlerine olan sevgilerini çeşitli yollarla
göstermişlerdir. Özellikle anne ve çocuk arasında olan bu sevgiyi göstermenin bir yolu da öpücüktür. Her ne kadar
kötü bir yanı yok gibi görünse de bir kişinin hayatını tamamıyla değiştirebilir. 49 yaşındaki bir kadın, 4 yaşındaki
kızıyla birlikte koltukta televizyon izlerken çocuk, annesini aşağı doğru çekip dış kulak yoluna güçlü ve beklenmedik
bir öpücük kondurmuştur. Ne yazık ki, bu öpücük doğrudan dış kulak yolunun açıklığına inmiş, dış kulak yolu ve
timpanik membrana önemli miktarda negatif basınç uygulanmasına neden olmuştur. Bildirildiği üzere öpücüğün
yarattığı bu vakum, kadında işitme hasarına sebep olmuştur. Bu hasta, rutin kontroller için işitmesini kontrol
etmeye gelen bir hasta olduğundan bu olaydan önce hiçbir probleminin olmadığı verileri bulunmaktadır. Bu
olaydan sonra kliniğe geldiğinde işitme kaybı, sese karşı hassasiyet, dolgunluk, çınlama ve spazm şikayetlerinin
olaydan beri devam ettiğini belirtmiştir. Sol kulağında bu olay gerçekleştiği için sağ kulağında odyolojik verileri
normal bulunmuş, sol tarafında ise alçak frekanslarda sensörinöral işitme kaybı vardır. Sol kulağında akustik
refleksler alınamamış ve tip A immitansmetrik sonuçları elde edilmiştir. Ayrıca retrokoklear bir patolojinin olmadığı
kanısına da, MRG sonuçlarının normal olmasından dolayı varılmıştır. Her ne kadar yayınlandığı zaman bu olay
hakkında bazı tahminlerde bulunulsa da özetle kulak açıklığına olan ani bir öpücük, güçlü bir negatif basınç ve
hassas timpanik membranı dışarıya doğru çeken bir emme etkisi yaratabilir. Bu durum aynı zamanda malleus, incus
ve stapes zincirini dışarıya doğru çeker. Bu da, stapes ile oval pencerenin bağlantısını etkilemiş ve iç kulaktaki sıvıda
türbülansa sebep olup işitme hasarı meydana getirmiştir. Reiter’s Ear Kiss sendromunu önlemenin en iyi yolu kulak
öpmelerinden uzak durmaktır. Sonuç olarak, hayatta her an her şey başımıza gelebilir. Her öpücük de göründüğü
kadar masum değildir.

İL
Gİ

NÇV
AKALAR

Reiter LA (2008).“The Kiss of Deaf”: A case study. The Hearing Journal. 61(8): 32-37.

https://www.hear-it.org/a-kiss-on-the-ear-can-be-dangerous-to-your-hearing 

https://www.e4ent.com/news/cochlear-ear-kiss-injury/ 

S A Y F A  2 9

ÖPÜCÜK SONRASI İŞİTME KAYBI

B U Ş O N  D E R G İ S İ

https://www.hear-it.org/a-kiss-on-the-ear-can-be-dangerous-to-your-hearing
https://www.e4ent.com/news/cochlear-ear-kiss-injury/


Buket Ela Dem�rel k�md�r?
Bu soruya cevap vermek benim için oldukça karmaşık :) Klasik bir cevap olması adına neler yaptığımdan
bahsedeceğim. İşaret dili ve sağır toplumundaki kültürel-sosyal değişimler üzerine çalışmalar yapan
araştırmacı sosyologum. 2013 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun
oldum. Lisans eğitimini alırken bir yandan da Düşler Akademisi (2010), Vodafone Vakfı (2011), Koç Vakfı (2012-

2014), İKSV (2016) gibi birçok sivil toplum örgütünde engelli ve sosyal dezavantajlı gruplara özel ve öncü
projelerde rol aldım. Words of Silence (2015-2019) oluşumunun kurucusuyum, gönüllü eğitmenlerle birlikte
işaret dilinde yapılmış ilk ücretsiz EKPSS kursunu (2015-2016) düzenledim. İşitme engellilerin dahil olduğu
toplumun ihtiyaç ve talepleri ön plana alarak neler yapabiliriz diyen işaret dili gönüllüleri ile birçok alanda aktif
görevler edindik. İşitme kayıplı toplumu kadar işiten toplum içinde oldukça keyifli çalışmalar yarattık. Özellikle
Düşler Akademisi Kaş ‘ta “İşaret Dili, Dilbilim ve Dil Kültürü” konu çerçevesinde hem akademi hem sanat ve
sosyal etkinliklerin ön planda olduğu ilk kampı organize ettik. Hem üniversiteden akademisyenler,
hem alanında öne çıkmış işitme engelli bireyler hem de işiten işaret dili gönüllüler programa dahil oldu. Bir
dönem DEFRAP (2017) grubunun ‘Eller Konuşur’ şarkısının işaret söz yazarlığının ardından İKSV(2019-2020) Alt
Kat ve İstanbul Müzik Festivali’nin işbirliğinde oluşturulan Birlikte Güçlü Sesler Korosu’nun işaret dili söz
yazarlığını yaptım. Şu an Boğaziçi Üniversitesi Dilbilim Bölümü’nde Türk İşaret Dili ve Sağır Toplum Kültürü

İş�tme kaybınız nasıl oluştu?

H�ç �syan etmed�n�z m�?
Keşke teşhis konulduğu andan itibaren iki dil ile eğitim verilmiş olsaydı. Böyle bir isyanım olabilir çünkü küçük
yaşlarda ister istemez iletişim sıkıntısı yaşıyordum. İki dil öğrenimi alsaydım en azından bunu ortadan
kaldırabilirdim küçük yaşta.

üzerine araştırmacı olarak çalışmaya devam ediyorum. Sosyologum ama bir nevi araştırmacı olarak çalışıyorum
aynı zamanda özel işaret dili eğitimleri veriyorum, atölyeler düzenliyorum. Hem işiten bireylere hem de sağır
bireylere danışmanlık yapıyorum. 2,5 yaşında geçirdiğim havaleden dolayı ağır düzeyde işitme kaybım var, Türk
İşaret Dili’ni ve Türkçe’yi ileri derecede akıcı konuşabiliyorum. Evliyim, bir oğlum var.

İki, iki buçuk yaşında yüzümün sol tarafının şişmesi ile beraber havaleden şüpheleniyorlar. Oğlum olmadan
önce ben de havaleyi yüksek ateşten biliyordum ama soğuktan da havale olabiliyormuş. Ben büyük ihtimal
soğuk havale geçirmişim ama teşhis daha sonra konuldu. İki kulaktan ileri / çok ileri derecede işitme kaybım
var 100- 110 dB arası, kulak arkası işitme cihazı kullanıyorum. Akıcı şekilde konuşmam biraz garipsenen bir
durum açıkçası. Garipsenen demişken eşim ve oğlum işitme engelli değil. Bu “Kim Milyoner Olmak İster?”

yarışması döneminde çevrede çok sorulan bir soruydu. Genetik olduğunu düşünüyorlar ama öyle bir durum
yok. Olabilirdi de olsaydı da bu durum nasıl desem… toplumun genel bir kesimi olarak engelliliği bir hastalık
olarak görüyoruz, bu elimizde olmayan bir özelliğimiz ve hayatımızı buna göre şekillendiriyoruz. Engellilik bir
hastalık değil, bir yaşam biçimi.
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İşaret d�l�n� nasıl öğrend�n�z?

İş�tme c�hazlarında s�zce hayatınızı kolaylaştıracak ne g�b�
gel�şt�rmeler yapılab�l�r?

Çocukluğunuzda unutmadığınız b�r olay var mı?

kaynaklı bir şey değil bu. Yani tamamen benden kaynaklı değil. Karşı tarafın da bana sesi doğru iletmesi gerek.

Belki dudak okumam belki ek materyallerle artık bilemem o zaman ki halimle… Bilmiyorum hatta şöyle bir şey
de var ben dudak okuduğumu üniversiteye hazırlandığım dönemde dershane gittiğim zamanlarda keşfettim.

Yani o psikolojiyle tüm eğitim - öğretim hayatını geçiriyor olmak bence büyük bir travma.

Üniversitede öğrendim. Bunu duyunca çok şaşırıyorlar. İlkokula başladığım döneme dönersek, okula
başlayacağım zaman işitme cihazı kullanıyordum. İşiten okullar işitme engelliyim diye almak istemedi. İşitme
engelli okullarda konuşuyorum diye okula alamadılar. Böyle arafta kalma durumu gibi. Daha sonra ailemin
müdüreyi ikna etmesi ile işiten okuluna gitmeye başladım. Ama tabi kaynaştırma eğitimi yoktu. Liseye kadar o
okulda devam ettim. Liseyi de işiten okulda bitirdim. Üniversite sınavına dört kere girdim ve son
sınavda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne yerleştim. İstanbul’a geldiğimde çevremde tanıdığım hiçbir
arkadaşım yoktu. İnsanlara nasıl yaklaşacağımı, insanlarla nasıl iletişim kuracağımı düşünüyordum. O zamanlar
bu kadar bilinçli ve farkındalık sahibi değildim. Memleketimde az çok arkadaş tanıyordum ortaokuldan,

liseden gibi ama İstanbul’da kimseyi tanımıyordum, nasıl iletişim kuracağım bilmiyorum. Dersten çıkıp yemek
yiyordum ve eve gidiyordum. Hayatım okul, yemek, ev arasındaydı. Sonrasında üniversite 2. Sınıfta bir
arkadaşım “Neden işaret dili öğrenmiyorsun?” demişti. Gerçekten çok şaşırmıştım “Böyle bir dil var mı?” gibi
düşünmüştüm çünkü bu yaşıma kadar kimse öyle bir şey söylememişti. Bir doktor veya bir öğretmen “Buket
Ela işaret dili diye bir dil var öğrenmelisin” demedi bana, yönlendirilmedim, bilgilendirilmedim. İstanbul’da
işaret diliyle konuşan işitme kayıplı bir grupla takıldım. Gün geçtikçe çok hızlı, doğal bir şekilde işaret dilini
öğrenmeye başladım. Sonrasında gönüllü eğitim veren Düşler Akademisi’nin işaret dili kurslarına gidip
ilerlettim. Kurslar ve eğitimler sonrasında “Evet bu benim anadilim gibi! Ben işaret dili ile kendimi daha rahat
ifade edebiliyorum.” dedim kendi kendime. O zamandan bu zamana da hayatımın temel taşlarından bir tanesi
işaret dili oldu. Şu an Boğaziçi Üniversitesi’nde işaret dili üzerine projelerde çalışıyorum. Araştırmaların yanı sıra
dersler veriyorum. Ders vermek benim için vazgeçilmez bir durum. Paylaşımı, etkileşimi seviyorum. Oğlumla da
hem Türkçe hem işaret dilinde konuşuyorum, iki dil öğreniyor. Şimdiden süt, kedi, gel gibi bir kaç işareti
yapıyor. İşitme engelli arkadaşlarımla konuşurken büyük merakla gözlemliyor.

Şu an kullandığım cihazı değiştirmek istiyorum. Ben bu cihazı aldığım dönemde Bluetooth özelliği yoktu. Şu
an Bluetooth özelliği ile telefona bağlanması gibi bir çok özellikleri var cihazların. Belki yeni bir cihaz
kullansaydım onun üzerinden bir şeyler söylerdim. Mesela kameraların sesleri cihaza entegre olsun isterdim.

Evde bebeğim için kullandığım kameranın yani. Titreşim özelliği olsun isterdim. Apple son güncellemelerde
telefonlarında işitme engelliler için köpek sesi, yangın sesi gibi sesleri için ayrı bir uyarı veriyormuş. Aynı şey
işitme cihazları da olabilir. Cilt konusunda sıkıntı yaşıyorum. Hortum kalıpların içerikleri daha zararsız, doğal
içerikli yapılabilse çünkü cildi gerçekten çok fazla rahatsız ediyor. Renklerinin çeşitleri daha çok olsun isterdim.

Yarışmada ve gündelik hayatımda kırmızı kalıp kullanıyordum ancak oğlumun çok fazla dikkatini çekiyor ve
cihaza temas etmek istiyor bundan dolayı şu an şeffaf kılıf kullanıyorum. Bunun gibi şeyler yapılabilir ama
dediğim gibi şu an işitme cihazlarının yeniliklerinden çok haberdar değilim o yüzden ne kadar doğru cümleler
kurdum, dediğim geliştirmeler yapıldı mı bilmiyorum.

Koç Vakfı ile Ülkem için Engel Tanımıyorum projesi kapsamında bir iletişim eğitimi vermeye başlamıştım. Nasıl
doğru iletişim kurabiliriz? Yapmamız hatta daha önemlisi yapmamamız gerekenler hakkında olan önemli
bilgiler. Tabi araya kendi tecrübelerimi de aktararak daha etkileyici konuşma olduğunu o zamanlarda
keşfetmiştim. Bu anıyı da o eğitimlerden birinde tam konuşmam sırasında hatırladım. İnanılmaz durumdu.

Bir gün ilkokuldayken okuma yazmayı yeni yeni öğrendiğimiz bir dönemdi, öğretmenimiz “Kitapları kapatın,

ben söyleyeceğim siz yazacaksınız.” dedi. Öğretmen sınıf içinde kitap okuyarak dolaşıyordu ama ben cihazla bir
şeyler duymama rağmen yazamıyordum. Sorguluyordum, cihazı takıyorum ama ne duyuyorum bilmiyorum.

Kendime daha çok yükleniyordum. “Buket beceriksizsin, yapamıyorsun, anlamıyorsun!” gibi. Halbuki benden
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İnsanların s�ze sorduğu rahatsız ed�c� sorular veya b�r davranış oldu mu?

Yarışma esnasında yaşadığınız b�r olumsuzluk var mıydı?

baktığımız zaman toplum içinde dilin önemi daha yerinde olacaktır. Halk eğitim merkezleri gibi diğer kurs merkezlerinde artık
İşaret Dilleri kişisel gelişim kategorisinde değil yabancı diller kategorisinde yer alıyor.

Dudak okuduğumu fark ettikten sonra insanların dudaklarına baktığımı fark ettim. Karşındaki insan farkındalık sahibi değilse
“Neden benim ağzıma bakıyorsun?” gibi tepki veriyorlar. Bunlardan rahatsızlık duyuyordum. Çocukken cihazıma dokunulması
bu ne diye sorulmasından rahatsızlık duyardım. Şu anda bunlardan keyif alıyorum. “Çocuğun işitme engelli mi?”, “Eşin işitme
engelli mi?” gibi sorular açıkçası beni ilk başlarda rahatsız
ediyordu ama şu an rahatsız etmiyor. İnsanlar bilemediği için, görmediği için bu soruları soruyorlar. Topluma daha fazla dâhil
olabilsek böyle sorular ile karşılaşmayız diye düşünüyorum. Odyologların “Cihazın kalıbı kulağını acıtıyorsa krem sür.” gibi
ifadeleri rahatsız ediyor. Bence odyologların bu konuda daha fazla empati yapmaları lazım çünkü çocukluğumdan beri işitme
cihazı kullanıyorum ve karşımdaki insandan daha deneyimliyim her zaman kullanan kişi daha deneyimlidir. Mesela “Bu kalıp
beni rahatsız ediyor!” denildiğinde “Böyle bir kalıpta var.” değil de “Şu kalıbı denedin mi?” gibi ifadeler karşı tarafın deneyimine
göre sorular sormaları her zaman avantajdır diye düşünüyorum.

Ben yarışmaya girdikten sonra tercüman biraz geç geldi. Daha doğrusu benim kayıt, hazırlık vb. için erken gelmem gerekmişti.
Tercümanında benimle birlikte içeriye girmesi iyi olurdu. Yine de tüm çalışanlar benimle iyi iletişim kurdular. Bu zamana kadar
katıldığım yarışmalar, konuşmalar ve bunun gibi organizasyonlara (TEDX, Aileler Yarışıyor, Yardım Organizasyonları...) göre Kim
Milyoner Olmak İster’ deki çalışanların yaklaşımı beni çok fazla motive etti. Yarışma öncesi beni yönlendiren çalışanların iletişimi
sayesinde tüm gerginliğime rağmen katılmaya cesaret ettim. Yarışma esnasında Kenan İmirzalıoğlu’nun iletişimi “-miş gibi”
değildi de gerçekten diksiyonuyla, konuşmasıyla, tanışma faslıyla olsun oldukça içten ve samimiydi. “Seninle konuşurken yavaş
konuşayım mı?” veya “Seninle nasıl konuşmamı istersin?” gibi bir iletişimimiz oldu. Bu benim için önemli bir adımdı. Ben de
şunu söyledim “Sizinle nasıl konuşulmasını isterseniz o şekilde davranın, ben anlamadığımda ya da takıldığımda sizi
yönlendireceğim. Lütfen bana bakarak konuşun ya da tekrar eder misin vb.” dedim. Bir de sizin için olumsuzluk sayılır mı
bilmiyorum ama yarışma boyunca oğlum yanımda değildi. Yarışmanın arka planı çok yoğun geçmişti. Sabah evden saat 8’de
çıkıp akşam eve vardığımda 8 olmuştu. Virüs gündemi, oğlumun yanımda olamaması, onu görememek benim için bir enerji
düşüklüğü oldu.

İş�tme kaybınıza rağmen başarılı b�r hayatınız var bu başarınızın kaynağı ned�r?
İstemek; bir şeyi gerçekten istemek, hayal kurmak, istediğine inanmak, çok kitap okumak, kendimi ifade edebilecek alanları
bulmaya çalışmam diyebilirim. Kendimi motive ediyorum bu da başarılı olmamı sağlayabilir. Ayrıca en önemlisi noktalardan biri
de ortama dahil olabilmek, değer gördüğünüzü hissedeceğiniz…

İşaret d�l�n�n önem�n� b�zler b�l�yoruz ancak toplumun öğrenmes�n�n s�zce önem�
ned�r?

Bu soruyla-sorunla sık karşılaşıyorum, bizler için işaret dili öğreniyorsunuz izlenimi veriyorlar ama bu hoş bir şey değil. Almancayı
Almanlarla konuşmak için veya İngilizceyi İngilizlerle karşılaşıp konuşmak için mi öğreniyoruz? İşaret dili de böyle bir şey.

İngilizceyi kendiniz için öğrendiğiniz gibi işaret dilini de aslında kendiniz için öğreniyorsunuz. Dil öğreniyorsunuz. İletişim
kurabilmek, sesinizi duyurabilmek için öğreniyorsunuz. Bu açıdan
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S�z�n �ç�n odyologların önem� ned�r? 

BUKET ELA DEMİREL’İN SORUSU
Son zamanlarda Odyoloji Bölümü okuyanların sayısı çok arttı. Evet, bu bizler için bir artı ancak sizler için ülkemiz
şartlarında iş profiline göre sıkıntılı bir durum maalesef. Arz talep beraber gitmiyor. Şunu merak ediyorum: Bu
bölümü tercih edenlerin sayısı neden bu kadar arttı? Gerçekten bu bölüme isteyerek mi geliyorlar? “Ben
yapabilirim, bu iş bana göre.” diyerek mi geliyorlar? Yoksa iş imkanı olsun diye mi geliyorlar? Ve bir diğer sorum
üniversite mezunlarının ingilizce bilmesi artık olmazsa olmaz bir durum oldu biliyorsunuz. Odyoloji mezunu birinin
İşaret dilini orta seviyede bilmesi ve işitme kayıplı toplumu ve kültürü hakkında bilgiler edinmiş olmasını çok
isterdim ben. Genellikle İşitme Merkezlerinde hasta ile müşteri arasındaki ilişkinin öneminin farkında mıyız? Bu
alanda neler yapıyorsunuz? Bu soruyu ben Buşon Dergisi aracılığıyla sormak istiyorum.

Öncesinde çok fazla eleştiriyordum. Açıkçası hala eleştiriyorum. Dediğim gibi odyologlar bu alanda sadece kitap
üzerinde eğitimi almış odyologlar işitme engellilerle ilgili çok fazla gözlem yapmamış/yapamamış kişiler. Tabii ki
her odyolog böyle değil. Çok fazla ön yargı var. Mesela yarışmadan sonra en fazla aldığım tepki “İmplant olmalısın!” ,

“Kaybınız var, implant olmalısınız!”. Bu bir tercih meselesi sizler okuduğunuz okulu seçiyorsunuz,

evlenmek istediğiniz kişiyi seçiyorsunuz, yapmak istediğiniz işleri seçiyorsunuz. “İşitme kaybınız var böyle bir yol
izlemelisiniz eğer böyle bir yol izlemek istemiyorsanız bu yolu da izleyebilirsiniz.” gibi seçeneklerle karşımıza
gelmeleri gerekiyor. Odyologların bir kısmı işitme kayıplı olanların kültürüne ve toplumuna hâkim değil. Azınlık da
olsa bir işitme kayıplı kültür ve topluluğu var bunu düşünmek gerekiyor. Ben odyologların bir kısmının bu kesimi
görmediğini, anlayamadığını düşünüyorum. Yani hemen kesin sonuç veriyorlar. “İmplant olmalısın!” bu söylem
sanki mecburiyetmiş gibi oluyor. Bunu sevmiyorum çünkü böyle davranıldığı zaman mesela işitme kaybı olan bir
çocuk çocuğa diyorsun “İmplant olmalısın!” diye. Bu sefer çocukla aile arasında bir duvar çekiyorsunuz, kendisiyle
arasında bir duvar çekiyorsunuz. Bir tercih hakkı, bir öneri veya bir tedavi yolu olarak sunulmalı, diğer tercihlerle
avantajları, dezavantajları dile getirilmeli. Bence odyologların bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Seçenekleri
arttırması gerekiyor.

İş�tme kaybınızdan dolayı sosyal hayatınızda ve �ş hayatında yaşadığınız
olumsuzluklar

oldu mu? Olduysa nasıl üstes�nden geld�n�z?
Eski işyerimde bir dilekçe veya üst yazı hazırlamam gerekiyordu. Ben de konuşulduğu üzere hazırladım ve imzaya
verdiğimde işte “Ama Buket Hanım ben size öyle dememiştim. Şöyle demiştim, böyle demiştim.” sorunlar oluyordu
bunu ispatlayamıyorsunuz da yani. Ne diyebilirim ki “Hayır ben böyle duydum. Siz böyle dediniz!” gibi
diyemeyeceğim için. Somut, soyut durumları. Bu durum çok karmaşık ve çok yorucu. Şimdilerde bazı işitme kayıplı
önemli ya da gerekli konuşmalarını ekran görüntüsü alırlar veya telefon konuşmalarının kaydını alırlar. Sonra bu
konu açılırsa “Ben sana öyle dememiştim. Olur mu? Böyle dedin.” gibisinden muhabbet olunca direkt açıp
gösterirler. “Bak gördün mü? Böyle böyle demişsin.” diye aldıkları kayıtları gösterirler. İş hayatında oluşan
olumsuzlukları ve işitme kaybına bağlı gelişen yanlış anlaşılmaların önüne anlık çözümler üretiyorum, genelde
anlayışla karşılanıyor ama istediğim anlayış değil işimi verimli yapabilmek. Zamanla asıl verimli olabileceğim iş
alanımı ve iş yerlerimi bulabildim. Yıllarca sürse de… Sosyal hayatta ise televizyonlarda altyazı olmaması,
sinemalarda altyazı olmaması bir olumsuzluk diyebilirim. Adliyelerde, hastanelerde tercüman sıkıntısı oluyor. Kulak
Burun Boğaz hekimlerinin ve odyologların büyük bir kısmı işaret dili bilmiyor. İşitme kayıplı toplum ve kültürü
hakkında hiç bilgiye sahip olmayanların sayısı az değil. Nasıl iletişim kurulur kısmı özellikle bu meslek elamanları
için çok önemli. Benim kaybımla ilgilenen kişinin bunu bilmemesi sorun yaratıyor. Ama sorunu çeken bizler ve
çevremizdekiler oluyor. Nasıl okuma yazma bilmeden üniversiteye giremiyorsak bence bu alanda uğraşan
insanların da doğru iletişim tekniklerini bilmesi zorunlu olmadı. Bu alandaki hekimlerin, odyologların,

odyometristlerin ve bizleri ilgilendiren diğer meslek erbaplarının farkındalığı son zamanlarda artıyor, dilerim
hepsinde olur. Böylelikle sorunları karşılıklı üstesinden geleceğiz.
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İşitme kaybı mı? Aşla tahmin etmezdik. Ne
yazık ki erkek arkadaşının saldırısı esnasında
sağ kulağına aldığı ağır bir darbe sonucu
beyne giden işitme yolları ve kulak
kanalındaki hasar nedeniyle sağ kulağındaki
işitme duyusunu %80 kaybetti. Berry
hakkındaki bu gerçeği öğrenmek bizleri de
çok şaşırttı ve bir o kadar da üzdü.
Berry bir röportajında konuşurken, "Sadece
kötü bir ilişki içindeyken ve dairemin
tavanına kan fışkırdığında ve kulağımdaki
işitme duyumun yüzde 80'ini
kaybettiğimde döngüyü kırmam gerektiğini
fark ettim." diyerek yaşadığı travmanın
hayatında bir dönüm noktası olduğunu dile
getirdi. 
Şu anda 54 yaşında olan iki çocuk annesi
Berry, yaşadığı şiddet ve travmaya rağmen
güçlü kal, vazgeçne ve hayatına devam et
yorumlarına kayıtsız kalmayarak
kariyerindeki başarısını en iyi şekilde
sürdürmeye devam etmektedir. İşitme
kaybını bir engel olarak görmemesi ve
yaşadığı travmayla daha da güçlenmesi
kendisi gibi şiddet mağduru kadınlara ve
işitme engelli insanlara umut olmuştur.
Yaşadığımız olumsuzluklardan ders almalı
ve kendimizi yönlendirmede kullanmalıyız.
İşitme kaybı hayata tutunmak için bir engel
değildir bunu unutmamalıyız ve
amaçlarımızdan asla vazgeçmemeliyiz.

KAYNAKÇA:       
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accusations-emerge-social-media/ Erişim: 30 Ocak 2021
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Aşağıdaki metinde yazımı yanlış olan kelimeleri
bulun, sırayla kutucuğa yazın ve sürpriz cümleyi

bulun!

Yıllarca hayranlıkla izlediğimiz; Amerikalı
oyuncu, eski manken ve güzellik kraliçesi Halle
Berry’nin hayatına biraz daha farklı açılardan
bakmaya ne dersiniz?

X-Men, Kedi Kadın, Kesişen Yollar gibi ses
getiren filmlerde rol almanın yanında; En İyi
Kadın Oyuncu dalında Oscar ödülü, Miss USA
ikinciliği… Başarı üstüne başarı ekleyen ve daha
bahsetmediğimiz 44 ödülü bulunan Halle
Berry’nin bu kariyeri insanların ilk dikkatini
çeken ışıltılı hayatının bir parçası. Fakat bizler
bu hayata biraz farklı açılardan bakalım dedik.  
Bir TV şovu sırasında rahatsızlanan ve Tip 1
diyabet teşhisi konan Berry, 7 günlük koma
sonrası gözlerini açtı. Hastalığına rağmen
kariyerindeki yükselişe hızla devam eden
Berry, 2004 yılında kendisinde işitme kaybına
sebebiyet olacak kadar kötü bir şiddete maruz
kaldığını ortaya çıkardı. 

METİN İÇİNDE SÜRPRİZ BULMACA
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Kronik böbrek yetmezliği; geri dönüşü olmayan, progresif
böbrek fonksiyon kaybı olarak tanımlanır. Bu progresif
disfonksiyon, glomerül filtrasyon işlevinde azalma ile
serum kreatinin yoğunluğunda zamanla ortaya çıkan
artış olarak da tanımlanır. Hastalık sırasında nitrojen
metabolizma ürünlerinin intoksikasyonu, su- elektrolit
dengesinde azalma, kalsiyum- fosfor metabolizmasında
azalma, anemi ve hipertansiyon gözlenmektedir. Sık
bilinen etkilerinin yanı sıra çeşitli renal hastalıklar
progresif işitme kaybına sebep olabilmektedir. Böbrek ve
koklea arasında yapısal, anatomik ve patofizyolojik
benzerlikler olması bilim insanlarını şaşırtmıştır.
Araştırmalar stria vascularis ve böbrek nefronları
arasındaki anatomik, fizyolojik, farmakolojik ve histolojik
benzerliklerin olması iç kulakta ve işitme kaybına neden
olan faktörlerin benzer faktörler olduğunu
göstermektedir. Bugüne kadar bu konuda çeşitli
araştırmalar yapılmıştır. Bunlardan ilki 1924'te Grahe
tarafından yayınlanan kronik böbrek yetmezliğine bağlı
işitme kaybının en ünlü örneği, Alport sendromudur.

Kronik böbrek yetmezliği hastalarında genellikle
sensörinöral işitme kaybı görülmektedir. Kaybın oranı
%20 ile %87 arasında değişiklik göstermektedir. Oluşan
işitme kaybının etiyolojisi tam olarak ortaya
konulmamıştır fakat mevcut iki farklı görüş vardır. İlki
böbrek yetmezliğinin işitme kaybına yol açtığını fikridir.
Diğeri ise böbrek yetmezliği ile beraber görülen
hastalıkların ve uygulanan tedavinin zamanla işitme
kaybına yol açmasıdır. Bunların dışında bazı bilim
insanları, kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda
belirgin bir işitme kaybı görülmemesine rağmen koklear
disfonksiyon olduğunu savunmuşlardır. Örneğin;

transiyent otoakustik emisyon ile yapılan bir çalışmada,

alçak frekanslarda koklear disfonksiyon olduğunu
bildirmişlerdir. Potansiyeller ile kan elektrolit düzeyleri ile
karşılaştırıldığında, koklear fonksiyonundaki azalmanın
kan üre azotu ve kreatinin değerlerindeki artışla uyumlu
olduğu görülmüştür. Bunun sonucunda renal
disfonksiyonun iç kulağı etkilediğini ve tüylü hücrelerde
fonksiyonel kayıp meydana getirdiğini belirtmişlerdir.

Kronik böbrek yetmezliği, retrokoklear bölgede nöropati
ile işitme yollarında hasar meydana getirebilmektedir.
Kronik böbrek yetmezliği olan yetişkin hastalarda yapılan
bir ABR çalışmasında, I-III interpeak latans değerinde
uzama saptanmıştır. Buna bağlı olarak araştırmacılar,
böbrek yetmezliğinde koklear sinirin üremik
nöropatiden etkilendiğini ve sinir iletiminde yavaşlama
görülebildiğini bildirmişlerdir. Ayrıca, akut renal
yetmezlik nedeniyle meydana gelen ve tedavi sonrası
düzelebilen ani sensörinöral işitme kayıplı bir hasta
incelendiğinde, böbrek yetmezliğine bağlı gelişen ve
direkt toksik etkiyle oluşan üremik nöropatinin işitme
kaybına neden olduğunu gözlenmiştir. ABR ile yapılan
bir başka çalışmada, konservatif tedavi gören kronik
böbrek yetmezliği hastalarında; III-V intervalde uzama
saptanmış ve bunun beyin sapında santral işitme
yollarında bir hasardan kaynaklandığı düşünülmüştür.

Kronik böbrek yetmezliği tedavisinde sıklıkla kullanılan
hemodiyaliz, periton diyalizi ve organ nakli olmak üzere üç
yöntem vardır. Bu tedavi yöntemlerinden en bilineni
hemodiyaliz, uygulama sırasında hastaların antioksidan
savunma mekanizması zayıflatır. Aynı zamanda vücutta
oksidatif reaksiyonla eşleşmemiş serbest radikallerin
oluşumunu artırır. Artan serbest radikaller vücutta
karbonhidrat, protein, nükleik asit ve membran lipitleri ile
tepkimeye girer. Tepkime sonucu bozulan iyon transport
mekanizmaları hücre ölümüne sebep olur. Oluşan bu hasarın
işitme kaybına sebep olabileceği düşüncesi ile çeşitli klinik
araştırmalar yapılmıştır. Bir çalışmada, hemodiyaliz tedavisi
gören kronik böbrek yetmezliği olan çocuklarda işitme
düzeyleri değerlendirilmiştir. Hastaların ve kontrol grubunun
SSO düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir.
TEOAE ve DPOAE uygulandığında ise hemodiyaliz grubu
kontrol grubu ile karşılaştırıldığında daha kötü sonuçlar elde
edilmiştir. Diğer tedavi yöntemleri olan böbrek
transplantasyonunun ve periton diyalizinin işitme üzerine
etkisi tam anlaşılamamıştır. Renal transplantasyon sonrası var
olan işitme kaybının düzeldiği gözlenmiş fakat bu tedavi
yöntemlerinin uzun vadede çeşitli iç kulak hastalıklarına
sebep olduğu bildirilmiştir. Periton diyalizine giren
çocuklarda diyaliz öncesi ve sonrası ABR değerlerine
bakıldığında, diyaliz sonrasında dalga morfolojisi
değişmediği gözlenmiş ancak latans değerlerinde ve
interpeak latans değerlerinde uzama belirlenmiştir. Yetişkin
kronik böbrek yetmezliği hastalarının farklı tedavi almalarının
işitme üzerine yarattığı etkinin incelendiği bir çalışmadaysa,

konservatif tedavi alanlar ile hemodiyaliz tedavisi görenler
karşılaştırıldığında III-V latans aralığında daha fazla uzama
saptanmıştır.
 

Kronik böbrek yetmezliği olan ve tedavi gören hastaların
düzenli odyolojik tetkiklerle takibi oldukça önemlidir.
Özellikle böbrek yetmezliği olan çocuk hastalarda işitsel
değerlendirmeye en erken sürede başlanmalı ve ABR
değerlendirmenin vazgeçilmez bir parçası olmalıdır.

KRONİK BÖBREK
YETMEZLİĞİ 

VE

ODYOLOJİ
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Bir odyologun en sevdiği sosyal aktivite nedir?

-MASKELİ Balo

Bir odyologun en sevdiği şarkı nedir?

-Doğarken ağladı insan, BUŞON olsun BUŞON

Soğuk Espriler

Ağzından çıkanı kulağı duymayan birine ne denir?

-KABAKULAK

Bir kişinin çok istediği bir şeyden aldığı olumsuz cevabı,

kulakta hangi bölge işlemler?

-Tüh Hücreleri

Nil, Ayşe, Osman ve Pınar adında 4 arkadaşın kurduğu takımın adı

ne olabilir?

- TeamPANO

Ayşe, mağaza görevlisine seslenmiş ama görevli gelmemiş, neden?

- Çünkü sessiz kabindeymiş
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  Hayatın içindeki her şey çok gürültülü olmaya başladı. Telefonlar, arabalar,
kafeler hatta yer altı metrolarında dahi müzikler çalıyor. Bana artık kendi sesimizi
unutmamızı istiyorlar gibi geliyor. Düşünecek, kendimizi dinleyecek vakit
kalmıyor şehrin curcunasında. Sürekli sonraki tuşuna bastığımız bir hayat
yaşıyoruz ve bir sonraki şarkıyı biz seçmiyoruz bile. Sadece tüketiyoruz karşımıza
çıkanları. Hatta artık kendi sesimizi duyduğumuzda garipsiyoruz. Kararlarımızı,
hayallerimizi, hedeflerimizi birbirine geçmiş bir şekilde buluyoruz. Onları ayırmak
artık bizim için çok zahmetli hale geliyor ve bırakıyoruz, akışına. 

  Her insan dünyaya gelişinde bir amaç, neden varım sorusuna bir cevap arar.
Kimi bilimde, kimi hazda, kimi yaptığı ticarette bulur aradığı cevabı. Her insan
içinde işe yarama isteği barındırır. Bu hayata kattığı değer kadar canlı sayabilir
kendini, birçok sağlık çalışanının hastasının yaşamına dokunduğu anda hissettiği
gibi. Peki onca gürültünün içinde bu soruyu sorabilecek kadar duyuyor muyuz
kendimizi? 

  Uzun bir seyahat sırasında onlarca güzel manzarayla, birbirinden duygusal
hikayeyle karşılaşabiliriz. Yolun sonunu düşünmeyelim, peki. Ama bizi o
yolculuğa çıkaracak, motive edecek, ayağımıza değecek taşları fırlatıp atmaya
güç verecek bir hedefe ihtiyacımız var. Aklımızdaki karman çorman olmuş
düşüncelerle yoldaki güzelliklerden zevk almayı kimse bekleyemez.

  

  Her atılan yeni adım, öncesinde bir farkındalık barındırır. İçine doğduğumuz
durumların doğruluğunu sorgulamak için belli süreçlerden geçmemiz gerekir.
Yaşamak yalnızca fiziken var olma hali değil zannımca. Bir kere var olan bir daha
yok olmamalı. Ve biz bir yolunu bulmalıyız devam edebilmenin. Yolculuğun
rotasını çizmek için bu sefer sessiz kalmaya ihtiyacımız var. Konuşmadan,

dinlemeden; kendi nefesimizi, kendi sesimizi duymaya ve biraz olsun susmaya
ihtiyacımız var. Günün sonunda havada sallanan birkaç cümle kurmuş
gençliğimizle zevk almadığımız hayatlara dönmek istemiyorsak, bir yerlerde
bizim ismimizi "İyi ki var olmuşlar!" diyerek anacaklarsa şimdi biz biraz sessiz
kalalım. Bir duyalım ‘bizim en iyi versiyonumuz ne yapıyor?’.

NEYE

SESSİZ

KALDIK

B U Ş O N  D E R G İ S İ

S A Y F A  3 7 BERFİN ÖZMEN



MELİKE BAŞER & BÜŞRA ARGÜÇ



Sevgili Odyoloji Lisans Programları mezun adayları, 
Her sene kendi mezunlarımız için yazdığım mesajı şimdi sizlere de yazıyorum… 
Sevgili meslektaşlarım, Odyoloji camiasına adım attığınız gün, aslında yeni bir öğrenme
sürecinin de başlangıcıdır, bunu böyle bilesiniz. Bilesiniz ki eğitiminiz hiç bitmeyecek,
öğrenme süreciniz yaşam boyu devam edecek. Bilimsel ve teknolojik her gelişmede, değişen
her yönetmelikte hep yeni şeyler öğrenmek zorunda olacaksınız. Ancak bu zorunluluğun
dışında bu meslekte başarılı olmak için çok araştırmalı, çok okumalı, çok sorgulamalısınız.
Mesleğinizi inançla, aşkla yapın. Bu yapma sürecinde üstlendiğiniz sorumlulukları yerine
getirirken meslek etiğinizi, insan haklarını hep gözetin, koruyun. Özenli, dikkatli, şefkatli ve
adaletli olun. Ahlaki ve insani değerlerinizden asla vazgeçmeyin. Attığınız her adımı akıl
süzgecinizden geçirin. Kişisel yararlarınızın sizi teslim almasına, başka insanlara zarar
vermesine asla izin vermeyin. Aldığınız her hastada, yaptığınız her uygulamada, her
odyogramda, yazdığınız her sonuç raporunda “meslek onuru ve sorumluluğu” şiarınız olsun.
Mesleğinizi icra ederken toplumsal yararı, kamu yararını hasta ve yakınlarının yararını kişisel
yararlardan üstün tutun. Mesleğinizin önderlerine saygılı, arkanızdan gelenlere doğru model
olun. Meslektaşlarınızla iş birliğinde, iyi, yapıcı ve olumlu ilişkiler içinde bulunun. Sanattan,
edebiyattan uzak durmayın, hayata kayıtsız kalmayın hep içinde yer alın…
Yolunuz açık, aydınlık ve engelsiz olsun…
 

Pandemi, hepimiz için farklı ve yeni bir döneme girdiğimiz bir zaman dilimi oldu. Hem iş
hem de sosyal hayatımız, alışık olduğumuz sistemin dışına çıkmaya başladı. Normal ve
anormal davranış kriterlerimiz tamamen değişti… Geçen yıl anormal olan, sürekli el yıkama,
dezenfektan kullanma gibi obsesif davranışlar, şu anki normal davranış örüntümüz
içerisinde... Aynı durum odyoloji için de geçerli. Uzaktan hasta konsültasyonu,
rehabilitasyon, işitme tarama, işitme cihazı veya implant fittingi yapmak gündemimize
girdi. Bu düzlemde bakıldığında, genç meslektaşlarımızın da bu akışa ayak uydurması
hayati bir zorunluluk halini aldı. Genç meslektaşlarıma bu anlamda önerilerim, kullanılan
yöntem ve ekipmanlara hakimiyetlerini artırmaları, güncel yönelimleri ve bilgisayar tabanlı
işlemleri sıkı sıkıya öğrenmeleri en önemli hususlar arasındadır. Diğer yandan pandemi
sonsuza kadar devam etmeyecektir. Hastamıza temas etmeyi, yüz yüze görüşme ve hikaye
almayı, duygularını anlamaya çalışmalarını da unutmamaları gerekli. Unutulmaması
gereken şeylerden birisi de her ne olursa olsun, insani bir iş yaptığımızdır. Her şeyi
teknolojiden, elektrofizyolojik testlerden ve yöntemlerden beklememeliyiz. Elbette, şu
dönemde olduğu gibi teknoloji işimizi kolaylaştıran çok önemli bir araç olmasına rağmen
hayata bakış açımızı organize eden bir amaca dönüşmemelidir…
Öğrencilerimiz, bu zaman aralığında klinik uygulama ve hasta ile çalışma konularında bir
miktar geri kalmış gibi görülebilir. Fakat, hayatları boyunca belki de hiçbir zaman tekrarı
olmayacak bir tecrübeyi edinmiş oldular. Hayatın olağan akışı gibi, bir yandan bazı
eksiklerimiz olurken bunu eşi olmayan tecrübelerle kompanse etmeyi başarabiliriz… Genç
meslektaşlarımın unutmaması gereken önemli noktalardan biri de; yaptığınız işin neden-
sonuç ilişkilerini öğrenmiş, olaylar arasında bağlantı kurma ve sonuç üretme becerilerinizi
geliştirmişseniz, klinik eksikler hızlıca kapatılabilir. Ama bahsettiğimiz sürecin temelini
öğrenmemiş bireyin, çok iyi klinik becerileri olsa da bu testörlükten öteye geçmeyecektir…
Bu nedenle, meslektaşlarımın süreci lehlerine çevirecek bilgi ve becerilerini artırıcı her türlü
etkinliğe dahil olmalarını öneriyorum.
Sağlıklı günlerde görüşmek üzere.

ODYOLOG OLMAYA BİR KALAODYOLOG OLMAYA BİR KALA  
- HOCALAR -- HOCALAR -

PROF. DR. AYŞE GÜL
 GÜVEN

Başkent Üniversitesi

Dr. EYÜP KARA
İstanbul Üniversitesi



Odyoloji Bilimi; işitme, konuşma ve denge fonksiyonları ile bu fonksiyonlarda herhangi bir
düzeyde yetersizlik yaşayan her yaş grubundaki bireyleri değerlendirme, tanılama ve
re/habilite etme hizmetlerinden sorumlu bir bilim dalıdır. Ülkemizde ilk olarak 1968 yılında
yüksek lisans düzeyinde eğitimlerine başlanan ve o tarihten beri sürekli bir gelişim ve
yenilenme içerisinde olan Odyoloji bilim alanında son beş yıldır lisans eğitimlerini başarı ile
tamamlayarak mezun olan ‘Odyolog’lar hizmet vermeye başlamışlardır. Odyoloji’nin
temelini, başta işitme ve denge bozukluklarında erken koruyuculuk olmak üzere,
sonrasında bu bozuklukların neden olduğu negatif etkilerinin azaltılması ve bireyin yaşam
kalitesinin geliştirilmesi amacıyla ‘profesyonel’ ve ‘bireyselleştirilmiş’ sağlık hizmetinin
sunulması oluşturur. Bu hizmetlerin sunumunda Odyolog; bir klinisyen, bir terapist, bir
araştırmacı, bir konsültan ve bazen de bir eğitimci olarak görev alır. Önemli olan bu süreç
içerisinde kendisinden hizmet bekleyenlere, en gelişmiş bilgi ve donanımla, en güncel
teknolojik ve bilimsel gelişmeleri takip ederek, empati, kişiler arası iletişim, problem çözme,
kritik düşünme, sabır ve merhamet gibi en üstün insani nitelik ve becerilerle harmanlanmış
bir hizmeti sunabilmektir. Bu bilgiler ışığında, mezun olmuş veya olacak Odyolog’lara,
büyük emeklerle bu günlere kadar getirilmiş köklü geçmişlerine sahip çıkarak, mesleklerini
onlarla birlikte daha da aydınlanacak parlak bir geleceğe taşıma hedefi ile, Odyoloji yolunda
sonsuz başarılar diliyorum…

“Sevgili meslektaşlarım, genç arkadaşlarım, 21 yaşında lisans eğitimini tamamlamış ve
hayata çiçekli yollardan gelememiş biri olarak, genç yetişkinlik hayatına hoş geldiniz demek
istiyorum. Üniversitenin bitişi, sonrasında oluşan boşluk hissi, gelecek kaygısı ve okula
başlarken kurulan hayallerin ellerinizin arasından kayıp gitmesini izlediğiniz hissini 34
yaşımda bile hâlâ iliklerimde hissediyorum. Yaşadığımız coğrafyanın zorlukları, bölümden
kaynaklanan sorunlar ve sektörel sorunların da yaşadığınız haklı strese tuz biber
ekeceğinden de eminim. Biliyorum, çünkü ben de aynı süreci misli ile yaşadım. Mezun
olduğumda ne yapacağımı bilemez halde öylece dururken büyük bir karar verdim ve 3.5 yıl
sürecek Odyoloji yüksek lisans serüvenime başladım. Kolayca tahmin edebileceğiniz gibi,
ben de kendi mesleğimin bana bir ışık tutmayacağına inanmıştım. Liseden beri pompalanan
kültürel baskı ile, kişinin yalnızca mesleği ile var olacağını düşünüyordum. Mesleğin, saygı,
sevgi ve mali kazanç sağlayacağı fikrine sıkı sıkıya tutunmuştum yıllarca. Sonra o
tutunduğum inancı terk etmek, adeta yeni bir lisans eğitimi gibi Odyoloji eğitimine
başlamak büyük bir karardı benim için. Odyoloji eğitimine başladığımda son derece doğru
bir karar verdiğimi görmem uzun zaman almadı. Kıymetli hocalarım sadece mesleki
bilgimizi değil, genel anlamda görgü, davranış ve üslubumuzu da geliştirmekteydiler. Yani
mesele diploma değildi. Diploma sahibinin kişiliği, karakteri, genel kültürü, tavırları, insana
dokunabilmesiydi. Kendisi de hâlâ sıkı bir hayat öğrencisi olan Bahtiyar Çelikgün, sizlere
şunu yapın diyecek bir alt yapıya sahip değildir; ancak kendi tecrübelerimden yola çıkarak
diyebilirim ki, kendinizi Odyoloji dışında da geliştirmek, yeni şeyler öğrenmek, daha fazla
sinaptik bağlantıya yol açar. Yani daha geniş bir düşünce ve üretme alt yapısına sahip
olabilirsiniz. Bolca kitap okumak, eleştirel gözle film izlemek, size fikren ve manen bir şeyler
katacak arkadaş çevresi ile sarmalanmak, müzik aleti çalmak, odyoloji dışında konular ile
ilgili eğitimler almak, farklı alanlardan arkadaşlar edinerek geniş ve gerçek bir sosyal
çevreye sahip olmak, bildiklerinizi paylaşmak, hayatı Odyoloji'den ibaret zannetmemek ve
ne olursa olsun “an” da kalmak yapabileceğiniz en güzel şeyler benim fikrimce. Kendinizi
tanımak, kendiniz ile yüzleşmek, kendinizi artı ve eksileriniz ile sevmek, kendi isteklerinize
kulak vermek ve kendinizi hayat yolculuğunda bir kenara atmamak da oldukça önemli.
Zaten çoktan çıktığınız yolu şimdi fark ettiniz, hayırlı olsun. Artık kendiniz ile baş başasınız.
Ne yaşarsanız yaşayın hakkını vererek yaşayın, geçmişe takılmadan gelmemiş olan
şeylerden korkmadan nefes alın ve yaşınızın tadını çıkartın derim ben. Son bir not: Mutsuz
olduğunuz yerde durmayın. Çita ne kadar hızlı olursa olsun uçamaz, balık da koşamaz. Ait
olduğunuz yeri ve kişileri belirlemek için sizce de harika bir yaşta değil misiniz? Sevgiyle ve
mutlulukla kalın, çünkü hayat bunlarsız çok değersiz”.

DR. ODY. BAHTİYAR
ÇELİKGÜN

Prof. Dr. AYŞE SANEM
ŞAHLI

Hacettepe Üniversitesi
 



Bireyler, kendi beklentileri ve nitelikleri doğrultusunda uygun bir kariyer planlaması
yaparak bu süreci etkin yönetmelidir. Yanlış yönlendirilmiş veya kişinin kendisini eksik
değerlendirmesi sonucu ortaya çıkan kariyer, rotasını kaybetmiş bir gemi gibi hedefi belli
olmayacak şekilde ilerleyecektir.Odyologların çalışabilecekleri farklı alanların olması
aslında odyolog mesleğinin güçlü yanıdır. İşitme Kayıpları ve Denge Bozuklukları
alanlarında tanı ve tedavisinde önemli rolü olan Odyologlar, öncelikle hastanelerde kurulan
işitme ve denge ünitelerinde hizmet verebilirler. Ancak bu tarz bir özel hastanede çalışmaya
başlayıp yoğun temposuna dayanamayan mezunlarımız oldu. Demek ki odyologlar sadece
hastanede çalışabiliyor olsaydı, bu odyologlarımız iş bulamayabileceklerdi. Bir tek bu örnek
bile çeşitli sektörlerde iş bulabilmenin bu mesleğin güçlü yönü olduğuna dair güzel bir
örnektir. İşitme Cihazı sektörü, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bu sektörü ayakta
tutmaktadır.İşitme cihazı satış ve uygulama alanında kendini geliştirmek isteyen, işitme
kaybı yaşayan kişilere yardımcı olmak isteyen, ürün pazarlama-ikna yeteneğine güvenen ve
ekip çalışmasına yatkın olan odyologlar işitme cihazları merkezlerinde çalışma imkanları
bulabilmektedir. Çalışma olanaklarına baktığımızda, işitme kaybı bulunan kişilere
rehabilitasyon merkezlerinde işitsel rehabilitasyon sağlamak odyologların görevidir.
Rehabilitasyon merkezlerinde %90’oranında işitme engelli çocukların bulunduğu
düşünülürse; çocukları ve onlarla oynamayı seven, konuşkan, sabırlı, konuşma ve
artikülasyon bozukluğu bulunmayan, bu alanda kendini geliştirmek isteyen meslek
mensupları buralarda görev alabilirler. Odyoloji sektörünün profesyonellerini yetiştiren
Odyoloji ve Odyometri bölümleri gün geçtikçe sayı olarak artmakta ve öğrenim verilecek
üniversitelerde öğretim üyesi ihtiyacı buna bağlı olarak artmaktadır. Odyologlar, yüksek
lisans ve doktora aşamalarından sonra öğretim üyesi niteliğinde bu görevlere talip
olabilmektedir. Odyolojide parlak bir kariyer planlanmasında yabancı dil bilmenin önemi iş
görüşmelerinin yanı sıra işe girdikten sonra kurum içinde ya da sektörde yükselme
konusunda da ön plana çıkmaktadır. Belki bunların hepsinden daha da önem taşıyanı ise,
kişinin tutkuyla bağlanabileceği, meslek olarak değil fakat hobi gibi keyifle yapabileceği bir
alanda çalışmasıdır. Odyologlara tutkuyla bağlanabilecekleri, sevdikleri bir alanda kariyer
diliyorum.

 

PROF. DR. M. BÜLENT
ŞERBETÇİOĞLU 
Medipol Üniversitesi

Sevgili Öğrencilerimiz,
Sizler bizim geleceğimiz, yarınlarımızsınız. Eğitim ve öğretim yaşantınız boyunca bu mesleği
sizlere tanıtma çabamın yanı sıra vicdanlı, merak etmenin size kazandıracağı ayrıcalıkları,
çalışma arkadaşlarının ve sizlere tedavi için başvuranların duygu ve düşüncelerini anlamaya
çalışmanın mesleğinize katacağı değeri sizlere göstermeye çalıştım. Unutmayın mesleki
bilgileri edinmenin pek çok yolu vardır. Günümüzde teknoloji bu konuda her geçen gün başka
fırsat ve yeniliklerle karşılaşmanıza olanak sağlar. Ancak, bu alanda çalışan, yıllarını
odyolojiye adamış hocalarınızın hayat tecrübeleri sizlere bu kapıları daha kolay aralamanıza
ve farklılık yaratmanıza neden olacaktır. Bundan sonraki yaşamınızda aklınızla dinleyin,
vicdanınızla duyun ve kalbinizle sevin. Bunları yaparken özgün bir sen yaratın benliğinizde.
Özgür bir ruh yaşatın içinizde. Öfkeniz de sevinciniz de sahici olsun. Asla tek bir doğruya
takılıp kalmayın doğrularınız çok olsun hayatta, ama yanlışlarınız da. Kendinize ait ve
başkasına dair hataları affetmeyi de bilin. Okumayı, araştırmayı, ilgi duymayı ve öğrenmeyi
asla bırakmayın ancak o zaman ulaşırsınız evrensel doğrulara. Ama şu koskoca evrende
küçücük bir nokta olduğunuzu da unutmayın. Merak edin, merak edip öğrendikçe ufkunuz
açılacak ve vardığınız yollar hedefler sizleri bile şaşırtacak. Kazanacaksınız, kaybedeceksiniz
ve bazen de başarısız olacaksınız. Ama denemekten asla yılmayacaksınız. Unutmayın
başarısız olmayanlar hiç denemeyenlerdir. Sakın onlardan biri olmayın. Kendinizi iyi tanıyın,
nedir hayattaki yeriniz ve sizi farklı kılan beceriler? Dostlarınız olsun, emek verdiğiniz
arkadaşlarınız. Yükünüz hafifler paylaştıkça. Sevmeyi unutmayın ne kadar çok severseniz o
kadar çok sevilirsiniz. ‘Eğer bir gün çaresiz kalırsanız bir kurtarıcı beklemeyin. Kurtarıcı
kendiniz olun ‘’ diyen büyük önder Atatürk’ü n satırlarını anlayın. Bir kahramanınız olsun
hayatta ama bir kurtarıcı beklemek yapacağız en büyük hata olur. Neşe olsun hayatınızın her
anında. Gülmek boş vermek değil inadına yaşamaktır direnmektir acılara. Mutluluğunuz daim
olsun. Çocuk kalbinizdeki saflığı yitirmeden sizlere yaraşır bir şekilde yaşamanız bizlerin en
büyük temennisi. Başarılarınızı gururla izleyeceğimiz günler çok yakında. Sevgi ile kalın...

Prof. Dr. ESRA YÜCEL
Hacettepe Üniversitesi



Sevgili Öğrenciler,
Bundan tam 53 yıl önce 1968 yılında Türkiye’de formal eğitime başlayan Odyoloji Bilim Dalı’mızın en
genç temsilcileri, sizlere buradan seslenmek son derece heyecan ve gurur verici bir şanstır benim için.
Değerli Hocamız Prof. Dr. Nazmi Hoşal tarafından Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun
Boğaz Anabilim Dalında başlatılan yüksek lisans eğitiminin ilk ve tek öğrencisiyim. Amerika’dan gelen
çok değerli hocalar ile eğitimler sürdürülmüş ve Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Bilim alanı sağlam
temellere oturmuştur. 1984 yılında Sağlık hizmetleri Meslek Yüksekokulu Odyometri programları
açılmış, ilk mezunlarını 1986 yılında vermiştir. Odyoloji’de Lisans düzeyinde eğitimin başlaması 2010-
2011 eğitim yılındadır. Bir kişi ile başlayıp, günümüzde ,32 üniversitede ön lisans,23 üniversitede lisans
eğitimi ve yüksek lisans ve doktora eğitimleri sürmektedir. Her yıl 1500’ü aşkın ön lisans,1000’i aşkın
lisans + Y.Lisans mezunu aramıza katılmaktadır. Mezun sayıları artarken eğitim düzeylerindeki
farklılıklar ve istihdam sıkıntılarının gelecek dönemler için mesleki açıdan sıkıntılar doğurması
kaçınılmazdır. Özellikle yaşadığımız pandemi döneminde uzaktan eğitimin olumsuzlukları sağlık
hizmetlerimizin kalitesini düşürecektir. Odyoloji, odyometrenin düğmesine basıp işitme ölçen bir
meslek alanı olmayıp sağlam ve derin bilgi birikimi ve deneyimlerle hastanın ayırıcı tanısını koyabilen
meslek alanıdır. Yapılacak çok küçük bir hata bile hekimin tedavi yöntemini değiştirebilir. Hastaya
hizmet verdiğiniz test odalarından, kullanılan ölçüm cihazlarının kalibrasyonuna, değerlendirmeyi
yapan kişinin deneyimlerine bağlı olarak hastalara ait bulgular değişiklik gösterebilir. Güvenilir bir
tanılama için tüm olumsuz faktörlerin ortadan kaldırılması şarttır. Çocuk Odyometrisi, çocuklarda dil
gelişim gerilikleri, erişkinlerdeki işitme, konuşma, denge bozukluklarında çok özel test uygulamaları
ile doğru tanıyı koymak çok geniş bir bilgi ağını gerektirir. Odyoloji alanında kullanılan test bataryası
çok farklı objektif ve subjektif ölçüm tekniklerini sunar. Dış kulaktan başlayıp, cochlea, işitme siniri
(8.Cranial),Vestibüler sistem. Beyin’deki işitme ve konuşmaya ait tüm fonksiyonların incelenmesini
sağlar. İşitme ve konuşma ile ilgili patolojilerin tespiti, erken tanı ve rehabilitasyon yönlendirmeleri
bilim alanımızın çalışma alanlarıdır. Odyoloji Bilim alanının bu kadar geniş bir alanda değerlendirme,
tanı koyma ve yönlendirme gibi temel fonksiyonlarının çok sağlam bir bilimsel alt yapı ve deneyime
ihtiyacı vardır. Siz değerli genç meslektaşlarımın bu sorumlulukların bilincinde olarak, aldığınız
eğitimleri geliştirmenizi, eksikleri tamamlamanız, hastalara doğru tanıları koymanız, eğitici olarak
sizlerden sonra geleceklere doğru bilgileri aktarmanız doğru hizmetlerin gerçek rotasıdır. İnsana yüz
yüze hizmet noktasında önde gelen meslek gruplarından olan mesleğinize sahip çıkıp, her geçen gün
bir basamak daha yukarı çıkmanızı; genç meslektaşlarıma, başarılı, sağlık ve huzur içinde en güzel
hizmetleri sunmalarını diliyorum.
 

Sevgili meslektaşlarım,
Hayatınız boyunca unutmayacağınız bir dönemin sonuna doğru yaklaşıyorsunuz. Fakat bu
yıllarca hayalini kurduğunuz, emek verdiğiniz yeni bir dönemin habercisi. Her birinizin
meslekte farklı hayalleri, farklı yolları olacak. Fakat hedeflerimiz ortak: Mesleği iyi temsil eden
birer odyolog olmak. Hayatınız boyunca önceliğiniz iyi bir insan olmak için çaba göstermek,
insanları sevip saymak olsun. Mesleği icra etmek ise bunların devamında gelir.
Odyoloji genç ve dinamik bir bilim dalıdır. Odyoloji biliminin tarihçesini incelediğimizde bunu
çok rahat görebiliyoruz. Yakın geçmişte adının bile geçmediği odyolojik ekipmanlar bugün
kliniklerde başrolde yer alıyor. Bu, yakın gelecekte çok daha fazlasının olacağı anlamına
geliyor. O zaman biz de bölümümüz gibi dinamik olacağız, araştıracağız, okuyacağız ve
teknolojiyi yakından takip edeceğiz. Özellikle bilimle uğraşacağız ve sadece tüketmeyeceğiz
aynı zamanda üreteceğiz. Odyoloji bilimi daha çok genç, bayrağı alıp daha ileriye taşıyacağız,
taşımak zorundayız. Mesleğimizin yelpazesi çok geniş ve çok renkli; bunların içinde kendinizi
bulmalısınız. Bulmalısınız ki mesleğinizi her zaman ilk günkü heyecanla yapabilesiniz.
Günümüzde odyologlar akademide, hastanelerde, işitme cihazı merkezlerinde, rehabilitasyon
merkezlerinde, implant firmalarında, işitme engelliler okullarında vb. birçok alanda çalışma
imkânı bulmaktadır. Ayrıca endüstriyel odyoloji alanı gibi ülkemizde halen gelişmekte olan
benzer birçok alanda çalışma imkânı bulabileceksiniz. Bu sahalarda yer almaya
başladığınızda odyoloji biliminin tam olarak bilinmediğini ve odyologların neler
yapabileceğinin farkında olunmadığını göreceksiniz. Bu bilinmezliklerin tabii ki zorlukları
olacak, tabii ki farklı meslek gruplarına göre daha fazla çaba göstermeniz gerekecek ama
gelin biz iyi tarafından bakalım. Bir ressamın tertemiz bir tuvale ilk fırçası gibi düşünün
mesleğimizi, siz ne çizerseniz resim o olacak çünkü sizlerin çoğu gittiğiniz yerlerde ilkler
olacaksınız. Şimdi tuval önünüzde, fırça elinizde mesleğimizi nerede görmek istiyorsanız
resme öyle başlayın.
Meslek hayatınızda mutluluk ve başarı sizlerle olsun...

PROF. DR. EROL
BELGİN 

Medipol Üniversitesi

DR. ODY. DENİZ UĞUR
CENGİZ

İnönü Üniversitesi



Birkaç ay sonra meslektaş olacağım değerli gençler, bir Alman atasözünün dediği gibi “Bütün
başlangıçlar zordur.” Ama her başlangıç, yeni bir pencere, yeni bir deneyim, dünyayı farklı bir yerden
yeniden keşfetme fırsatıdır. Ben sizlere biraz mesleğinizi anlatmak istiyorum. İçinden sizler istediğinizi
alın. Sizlere tek önerim “egonuzdan sıyrılın ve insan olun, onu başarırsanız zaten mesleğinizi iyi
yaparsınız.” Gelelim mesleğimize… Bana sorarsanız dünyanın en güzel mesleği, tekrar dünyaya gelsem
yine odyolog olmayı seçerdim. Hiç duymayan bir bebeğe yaşam hediye etmek; ilk kez bebek sahibi olan
kaygılı aileye, çoğunlukla “üzülmeyin çaresi var diyebilmek”; ilk ses duyduğunda bir çocuğun yüzündeki
tebessümü görebilmek; her vakanızla büyüyebilmek, her vakanızdan bir şey öğrenebilmek; özellikle
çocukla çalışıyorsanız, onlara örnek olmak ve onlar için “ideal” oluşturmak; bazen bir annenin
mücadelesine tanık olmak; bazen bir bebeğin dirayetini görmek; bazen sizin kendi sınırlarınızı aştığınızı
görmek… Bu liste uzayıp gider. Kaç meslekte mesleğimizin doyumu vardır, bilmiyorum. Bunun yanında
yok mu zorluğu, hem de ne çok… Hala tam olarak bilinmiyor, hala olması gereken yerde değil, hala
hakkettiği değeri görmüyor ve hala bir bilim olduğunun çoğu insan farkında değil. İşte şimdi sizler
değiştireceksiniz bu “hala”ları, siz göstereceksiniz “Odyoloji nedir, Odyolog kimdir”. Her gün oku değerli
meslektaşım, illa alanınla ilgili olması da gerekmiyor, okumaktan, sorgulamaktan zarar gelmez. Bunun
yanında “Odyoloji” gibi teknolojiyi çok kullanan bir alandaysak, daha çok okumalı, daha çok çalışmalıyız.
Her şey o kadar hızlı değişiyor ki, inanamazsınız. Sonra o değişenlere sen de katkıda bulun. Tıpkı
Odyoloji ikinci sınıftaki öğrencilerimden Furkan’ın dediği gibi -“hocam elime cep telefonunu alıyorum,
ben bununla Odyoloji için ne yapabilirim onu düşünüyorum”- siz de elinizdeki imkanlarla alanınız,
hastalarınız ve ülkeniz için ne yapabilirsiniz onu düşünün ve kendinizin en iyisini yapın. Rakibiniz
sizsiniz, her seferinde geçin kendinizi… Her meslekte olduğu gibi… Kimi zaman mutlu olacak, kimi
zaman yorulacak, kimi zaman üzülecek, kimi zaman bırakıp gitmek isteyeceksiniz… Kanser hastası bir
çocuğunuz gelecek belki de oturup hastanıza ağlayacaksınız, sonra kalkıp “onun hayatını ne yaparsam
değiştirir ve güzelleştiririm” sorusunun cevabını bulmak için çabalayacaksınız. Pes etmeden, yılmadan
devam etmeyi öğreneceksiniz, yorulunca mola vermeyi bileceksiniz, bunları yaparken “kendini mutlu
etmeyi sakın unutma!” Hayat her şeyden daha çok değerli, kendine iyi bak, ara sıra otur, dertleş
kendinle… Fırsat buldukça gez, fırsat olmuyor deme, bahanelere sığınma… Dünyanın en keyifli şeyi yeni
yerler, yeni kültürler, yeni diller, yeni insanlar tanımak… Son olarak Elon Musk ile bitirelim. “Kendinizi
geliştirmeye o kadar çok zaman harcayın ki başkalarının yaptıklarıyla ilgilenmeye ve onları eleştirmeye
vaktiniz kalmasın.” Aramıza şimdiden hoş geldiniz “Kıymetli Meslektaşlarım”…

Sevgili Gençler,
Mezuniyetinize az bir zaman kaldı. Kısa bir süre sonra mezun olacaksınız. Gelecek sizleri korkutmasın.
Hayatta en önemli şey, beden ve ruh sağlığınızdır. Sağlığınız yerinde olduktan sonra üstesinden
gelemeyeceğiniz hiçbir şey yoktur. Lisans programları sadece mesleki eğitim veren kurumlar olarak
görülmemelidir. Bu programlar öğrencilerine dünya görüşü verir, disiplinli çalışmayı, farklı
programlarla uyum içinde çalışmayı öğretir. Odyoloji Lisans programı mezunlarının, alanlarından
farklı disiplinlerde de çalışabilecekleri hatırda tutulmalıdır. Dünya yüzeyindeki farklı ülkelerde de
benzer uygulamalar mevcuttur. Bir kısmınız, odyolog olarak hastane, klinik gibi ortamlarda çalışırken,
bir kısmınız işitme aleti uygulama merkezlerinde, okullarda odyolog olarak çalışabileceği gibi
bazılarınızda akademik ortamlarda araştırmacı olmaya yönelebilir. Ya da Deneysel Odyoloji alanında
insanlarda ve hayvanlarda normal işitme fonksiyonlarının incelenmesi alanında çalışabilir. Sevgili
gençler, azimli olun, zorluklarla mücadele edin. Azmin başaramayacağı şey yoktur. İyi insan olun,
insanları sevin, etrafınızdakilerle iyi ilişkiler kurun, sosyal olun. Arkadaşlarınızla bağınızı koparmayın.
Hayattan keyif alın, tiyatrolara, sinemalara, konserlere, resim sergilerine gidin. Bulunduğunuz şehrin
müzelerini gezin. Hatta çevrenizdeki ağaçların, çiçeklerin bitkilerin adlarını öğrenin. Meraklı olun, soru
sormakta kaçınmayın. Çok okuyun, kütüphanelere bilgisayarınızdan kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Mesleki
derneklere üye olun, seminerlere, kongrelere katılın. Her ne yapıyorsanız en iyisini yapın, sürekli olarak
kendinizi yenileyin, geliştirin. Yolunuz açık olsun. Gözlerinizden öperim.

PROF. DR. FERDA
AKDAŞ

Marmara Üniversitesi

DR. ODY. SELMA 
YILAR

İstanbul Üniversitesi



ODYOLOG OLMAYA BİR KALA HİSLERİNİZ NELERDİR?

H. BERKAY SALDIRIM (Medipol Üniversitesi)
Heyecanlı ve sabırsız hissediyorum. Üniversite eğitimim boyunca birbirinden farklı eğitimler alarak
kendimi geliştirdim. Şimdi ise bu eğitimler bizlere meslek kapısı oldu. Artık edindiğim tecrübeleri
hastaların tanı ve tedavisinde uygulamanın zamanı geldi. Bizlere emeği geçen tüm hocalarımıza
teşekkür ederiz.

BERRU ÇALIŞKANER (Üsküdar Üniversitesi)
Sevdiğim mesleği yapacak olmak beni heyecanlandırıyor. Biraz stres var tabii. Artık iş bulma sürecine
giriyorum. Önemli olan kendimi ne kadar geliştirdiğim. Bununla birlikte kapıların bana açılacağını
düşünüyorum. Her şeyin güzel olacağına inanıyorum. Olumsuz düşüncelerden kendimi uzak tutuyorum.
Herkese tavsiyem de bu; olumlu düşünün çünkü olumsuz düşündükçe olumsuzluklar peşinizi
bırakmıyor.

NURDAN ERGEN (İnönü Üniversitesi)
Bir yandan mesleğimi yapmaya başlayacağım için çok mutluyum bir yandan da küçük bir hüzün var.
Öğrencilik yılları özlenecek zamanlardır. Ama daha çok iş hayatına başlayacağım diye heyecanlıyım.

ÖMER İSA AYKUT (Başkent Üniversitesi) 
Üniversiteden mezun olmak biraz buruk olsa da göreve başlamak çok heyecan veriyor. İşitme kaybı olan
kişilerle ilgilenmek için de ayrı bir şekilde heyecan duyuyorum. Fakat iş bulma ve maaş durumu benim
için biraz endişe verici.

 
İLAYDA KİREMİTÇİ (Medipol Üniversitesi)

Üniversite tercihi yapmam, Odyoloji Bölümü'nü kazanmam ve son seneye gelmiş olmamdaki baş
döndürücü hızın heyecanı yanında öğrencilik dönemimin bitmesinin farkındalığı şokunu da yaşıyorum
aynı zamanda. Son sınıf stajlarımız ve bir yandan da bitirme tezimizin birlikteliği ile gelen yoğunlukta
bazen durup “cidden odyolog olmaya bir kaldı” düşüncesi Odyoloji'yi tanıdıkça ve işin içine girdikçe
öğrenecek şeyinizin hiç bitmediğini, kendini sürekli yenilediğini ve yenileyeceğini, bu bilgilere
yetişmede geri kalabilme ihtimalini düşününce korkutucu ama yeni öğreneceğiniz bilgiler ve
gelecekteki gelişmeleri karşılamak için de oldukça heyecan verici duygular ile baş başa bırakıyor.
Öğrendiklerim ve öğreneceklerim ışığında yardımcı olabilmek için sıramı bekliyorum.

TAHA ANDAÇ DELİBAŞ (Üsküdar Üniversitesi)
İnsanların hayatına dokunmamıza ve yardımcı olmamıza çok az kaldı. Bu nedenle çok şanslı ve
heyecanlı hissetmekteyim. Bizim mesleğimizin manevi tatmin yönü gerçekten çok fazla. Bu nedenle
keyifle çalışacağımı düşünüyorum. Her yeni mezunda olan kaygı tabii ki bende de var fakat bu kaygıyı
yönetebilmek çok önemli. İyi ki Odyoloji!

UFUK AHMET YÜKSEL (İnönü Üniversitesi)
Odyolog olmaya 1 kala hislerim şu şekilde; endişeliyim ve korkuyorum. Okul bitiyor ve daha nerede
çalışacağıma ve nasıl çalışacağıma karar veremedim. Aynı zamanda okulun bitmesinden dolayı biraz
hüzün var. Açıkçası belirli kaygılardan dolayı kendimi çok iyi hissettiğim söylenemez.



İLAYDA KİREMİTÇİ (Medipol Üniversitesi)
Açıkçası bölüme geldiğimden son sınıf staj dönemine kadar olan süreçte düşüncelerim çok
dalgalıydı. Bölümün ülkemizde değerini görememesi, ortada süregelen belirsizlikler,
anlaşmazlıklar hem üzücü hem kafa karıştırıcıydı. Tabii hâlâ belirsizlikler ve anlaşmazlıklar
devam ediyor ama staj dönemimde sahaya inmem, aldığım teorik eğitimi pratikte
yansıtabilmem, hastaları yakından görmem, tanı ve rehabilitasyon süreçlerinde bize düşen ile
dahil olabilmek ve bunun sonucunda hastalara yararımız olduğunu gözlemlemek
düşüncelerimi değiştirdi. Bölüme yeni gelen arkadaşlarımızın endişesini benim gibi herkesin
yaşadığını düşünüyorum ve bunun oldukça normal bir durum olduğunu söylemek istiyorum.
Bölümümüzün ve camiamızın hak ettiği değeri görebilmesi dileğiyle.

NURDAN ERGEN (İnönü Üniversitesi)
Bölüme ilk geldiğim zaman devlette atamalarımızın daha çok olduğunu ve çalışma hayatına
daha kolay geçebileceğimizi düşünüyordum ama şimdi çalışma hayatına geçişin biraz daha
çabalama gerektirdiğini düşünüyorum. Bunun dışında ilk geldiğim zaman ki bölüme olan ilgim
devam ediyor. İlerleyen yıllarda daha çok hak ettiği değeri göreceğine inanıyorum.

ERDEM YILDIZ (Başkent Üniversitesi)
Bölüme ilk girdiğimde klinik odyolog olmak istiyordum fakat artık yüksek lisans yapıp
akademik bir kariyer planlıyorum.

TAHA ANDAÇ DELİBAŞ (Üsküdar Üniversitesi)
Evet bazı farklar var. Bölüme ilk başladığım zamanlar bu işin kulak, denge, işitmeden ibaret
olduğunu düşünürdüm. Ama gün geçtikçe bu işin sadece bunlar olmadığını, bunların yanı sıra
insanları anlama, empati ve etkili iletişimin çok önemli olduğunu anladım. Bu nedenle
Hipokrat’ın şu sözünü kafamdan hiç çıkarmam. ’'Hastalık yoktur, hasta vardır.'’

Bölüme ilk geldiğiniz zaman ki düşüncelerinizle şu an ki
düşünceleriniz arasında bir fark var mı? Varsa nelerdir?



Odyoloji bölümünü tercih edecek olan kişilere ve okuyan
alt devrelere tavsiyeleriniz nelerdir?

BERRU ÇALIŞKANER (Üsküdar Üniversitesi)
Odyoloji'yi seçecek olanlara tavsiyem, bir sağlık bölümü olduğu için her türlü insanla iç içeyiz.
Ve onlara karşı hoşgörülü davranmak çok önemli. Özellikle bu duruma dikkat etsinler. Eğer
insanlarla ilgilenmeyi sevmiyorlarsa Odyoloji pek onlara göre değil diye düşünüyorum. Ben
bölümümü seviyorum, gayet memnunum ve sağlık okuyacaklara Odyoloji Bölümünü tavsiye
ederim. Alt dönemlerime tavsiyem; ders konularını ezberlemesinler, mantıklarına oturtarak
çalışsınlar, stajlarına önem versinler ve kendinden emin olsunlar. Başlarda ders konularını
birbiri ile bağdaştıramıyor olsalar bile panik yapmasınlar. Dersler ilerledikçe her şey yerine
oturuyor. Çalışmanın yanında eğlenmeyi de bilsinler, hayat sadece derslerden ibaret değil.

ÖMER İSA AYKUT (Başkent Üniversitesi) 
Odyoloji geleceği olan çok güzel bir bölüm. Okumakta olan veya okumak isteyen arkadaşlar
için en önemli şey araştırma. Araştırarak, yeniliklere hâkim olarak kendinizi geliştirebilirsiniz.

 
UFUK AHMET YÜKSEL (İnönü Üniversitesi)

Odyoloji okuyanlara tavsiyem, Odyoloji'nin hangi dalında çalışacaklarına bir an önce karar
vermeleri ve ona göre o olana daha çok yönelmeleri. Ayrıca bölümü belirli yöntemlerle birçok
kişiye duyurmaları da çok önemli bence . Son olarak daha öğrenciyken boş zamanlarında belirli
yerlerde staj yapmaları oldukça önemli bence.

H.BERKAY SALDIRIM (Medipol Üniversitesi) 
İşitme ve denge sorunlarını çözümlemeye çalışmak ve bunlar arasında bağlantı kurmak,
hastaların bu süreçte his ve duygularını detaylı bir şekilde incelemek gerçekten heyecan verici.
Özellikle sağlık alanına meraklı olan, diğer bölümlerle multidisipliner bir şekilde çalışmanın
önemini vurgulayan bu bölümü seçmek isteyen tüm arkadaşlara tavsiye ederim. Bölümü
okuyan meslektaşlarıma ise Odyoloji’nin birçok çalışma alanı olduğunu ve en başından
hedeflerini belirleyip o alanda yoğunlaşmalarını tavsiye ederim.

ELİF CANSEL KUŞ (Medipol Üniversitesi) 
Odyolog olmaya bir kala yazmak istediğim çok şey, anlatmak istediğim çok anım var. "Yolun sonunda karamsarlar haklı
çıksa da iyimserlerin yolcuğu çok daha eğlenceli geçmiş olacak (Daniel L.Reardon)" sözünü ilke edinerek çıktığım odyoloji
serüvenimi olabildiğince dolu ve keyifli geçiren bir 4.sınıf öğrencisiyim. Mezun olmama aylar kala oldukça karmaşık
duygular içerisinde olduğumu itiraf ediyorum. Hayatta zorlukların olduğunu ancak imkansız diye bir şeyin olmadığını
kanıtlayan bir çok başarı hikayesi olduğunu biliyoruz. Bu sene mezun olacak diğer arkadaşlarımla garip bir döneme denk
geldik. Sağlıklı olmanın hayattaki en değerli servet olduğunu, bunun bilincinde olarak gitmek zorunda olduğumuz
stajlarımızda sevdiklerimizi korumak adına onlardan uzak kalmamız gerektiğini, bunları yaparken gelecek kaygısına
yenilmeden mesleki gelişimimiz için daha çok çalışıp, insani değerlerin ehemmiyetini fazlasıyla idrak ettiğimiz bir
dönemden geçtik. Ya bahaneler üreterek şikayet edip kurbanı oynamayı seçeceğiz ya da kendi senaryosunu yazıp
hayallerinin peşinde koşan cesur, kendine güvenen ve harekete geçen bireyler olacağız. Ama her ne yaparsak yapalım
seçimlerimizi bireysel yapıp birlikte harekete geçmemiz gerekiyor. Bunu bizlere emek veren hocalarımıza, eğitimi devam
eden arkadaşlarımıza ve en çokta kendimize; mesleğimizin hakkettiği saygınlığa ulaşabilmesi için borçluyuz. Mezun olurken
hem aylar sonra meslektaş olacağım arkadaşlarıma ışık olabilmesi hem de bana anı kalabilmesi adına kitaplardan
öğrenemeyeceğimiz bir köşe hazırlamak istedim. Bu köşeyi hazırlarken benden fazla emeği olan ve bize birlik beraberlik
içinde yükselmemiz gerektiğini vurgulayan benimle iş birliği yaparak size mükemmel bir içerik hazırlayan bütün hocalarıma
sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

S A Y F A  4 6 ELİF CANSEL KUŞ B U Ş O N  D E R G İ S İ
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