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Biz Üsküdar Üniversitesi'nin Odyoloji Bölümü'nde
eğitim alan öğrenciler tarafından kurulan ve farklı
üniversitelerden aramıza katılan arkadaşlarımızla
birlikte 33 kişilik gönüllü öğrenci topluluğuyuz.
Kimimiz Sivas'tan, kimimiz Van'dan, kimimiz
Giresun'dan gelip aynı çatı altında buluştuk.
Bizim bir araya gelişimizin ve dergimizin kuruluş
amacı odyolojiyi gerek üniversiteye hazırlanan
öğrencilere gerekse diğer tüm üniversite
öğrencilerine daha güzel ve tüm yanlarıyla
tanıtmaktır. Odyolojiyi kitaplarda yazan teorik
bilgiler dışında yaşama dokunan penceresinden de
size sunmaya çalışıp farkındalık ve bilinç oluşturmak
başlıca hedeflerimizdendir. Her birimiz sizlere
vermek istediğimiz bilgi ve mesajı en iyi şekilde
sunabilmek için elimizden geleni yapacağız. Siz de
odyolojiyi daha yakından tanımak ve tüm
noktalarıyla ele almak isterseniz dergimiz burada
okunmayı bekliyor.

İYİ OKUMALAR...

BUŞON DERGİSİ

CİHAZ VE İMPLANT DÜNYASINDAKİ
YENİLİKLER
İşitme cihazı, işitme güçlüğü çeken kişilerin ortamdaki
sesleri yükselterek duymasını sağlayan cihazdır. Koklear
implantlar ise beyne ses sinyalleri sağlamak için iç
kulağın hasarlı parçalarının (koklea) görevini yapmaktadır.
Modern teknolojinin ilerlemesiyle birlikte işitme
cihazlarında bazı yenilikler ortaya çıkmıştır. Günümüzde
işitme cihazları artık daha küçük boyutta, kullanımı kolay
ve rahat olarak geliştirilmiştir. Signia'nın Own Voice
Processing (OVP) adlı yeni teknolojisi işitme cihazları için
önemli bir gelişmedir. Kullanıcının sesini algılayabilir ve
etkilenmemiş olan harici seslerden ayrı olarak işleyebilir.
Starkey tarafından yapılan Livio AI işitme cihazında
bulunan teknolojide ise, işitme kaybı olan kişilerde düşme
eğilimi fazla olduğundan cihaz üzerinde düşme sensörleri
yer almaktadır. Bu sensörler, birinin düşmesini
engelleyemez ancak düşme olabileceği konusunda
kullanıcıları uyarır veya kaç kez düşüldüğünü izleyebilir.
Bazı işitme cihazı modellerinde de, kullanıcıların birkaç
gün veya birkaç hafta süreyle pil değiştirme
mecburiyetlerini ortadan kaldırmak adına yeniden şarj
edilebilir pillerden yararlanılmaya başlanmıştır.

https://www.hab.online/starkey-hearing-aids/starkey-livio/

Pek 2020 yılında karşımıza neler çıkıyor?
2020'nin ilk yarısı işitme cihazı piyasasında yenilikçi ve yoğun geçmiştir. COVID-19 kısıtlamasına rağmen,
önde gelen üreticilerin çoğu çığır açan özellikler, gelişmiş Tele-Odyoloji özelliği, iletişim avantajları
sağlayan kullanımı kolay özelliklere sahip yeni işitme cihazlarını piyasaya sürmüştür. Örneğin bir markanın
yaptığı çalışma sonucu en küçük şarj edilebilir işitme cihazı ve yapay 'ses senkronizasyon' sorununu
ortadan kaldıran ilk cihaz piyasaya sürülmüştür. Farklı bir marka ise sohbetlerde geçen soyut anlamların
yakalanmasına yardımcı olacak bir cihaz geliştirmiştir. Cihazın sahip olduğu ses teknolojisi kimin
konuştuğunu, seslerin nereden geldiğini, kişilerin hangi tonlamayı kullandıklarını ve hatta temel
duygularının neler olduğunu anlamanıza yardımcı olur. Piyasada bulunan bir diğer marka, ıslık (düdük)
çalmadan önleme sağlar. Yeni işitme cihazlarının tümü üstün ses kalitesi ve arka plan gürültüsünde daha
iyi konuşma anlayışı sağlamak için yaşam tarzınıza uyum sağlamak için tasarlanmıştır. Bluetooth
Uyumluluğu: Bluetooth uyumluluğu, işitme cihazlarının cep telefonlarına ve Bluetooth kullanan diğer
cihazlara genellikle bağlanmasını sağlayan kablosuz bir özelliktir. Sinyal mikrofonu atlayarak doğrudan
işitme cihazının işlemcisine girer. Böylece, sinyal-gürültü oranını iyileştirme ve mikrofondan gelen geri
bildirimi ortadan kaldırır. Yapay Zeka: Bazı işitme cihazları, belirli ses ortamları için ses kontrol ayarlarını ve
program tercihlerini günlüğe kaydederek ortam algılandığında bu değişiklikleri otomatik olarak yapmaya
başlayabilmektedir. Örneğin gürültülü bir restorana gittiğinizde yapay zeka ile çalışan işitme cihazınız
adapte edildikten sonra artık istenilen şekilde mümkün olan en iyi işitme deneyimini sunmak için ayarları
otomatik olarak değiştirecektir. Uygulamalar: Günümüzde gelişmiş işitme cihazlarının çoğu kullanıcıların
ayarlamalar yapmasına, işitme cihazı sağlayıcısıyla iletişime geçmesine ve pil ömrünü izlemesine olanak
tanıyan akıllı telefon uygulamalarını bünyesinde barındırır. En önemlisi, bazıları telefon aramalarını veya
diğer ses kaynaklarını doğrudan kullanıcının işitme cihazlarına yönlendirerek yardımcı dinleme cihazları
gibi çalışmaktadır. Bazıları da ayrıca konuşmayı metne dönüştürebilir ve farklı dilleri tercüme edebilir.
Günümüzde sağlık takipçisi olarak görev yapan işitme cihazları vardır. Örneğin bir cihaz, adımlarınızı ve
kalp atış hızınızı izlemek için sensörler kullanır ve gerektiğinde öneriler sunmaktadır. Yine aynı cihaz bir
mobil program ile belirli "anılara" coğrafi etiket uygulamanıza olanak tanır, böylece daha önce gittiğiniz
bir yere ulaştığınız anda işitme cihazınızdaki ayarlar değişecektir.
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https://idataresearch.com/cochlear-ltd-granted-fda-approval-for-three-new-hearing-products/

Tinnitus Maskeleme Özellikleri: Cihaz, bir odyolog veya başka bir işitme uzmanı
tarafından kulak çınlamasını maskeleyen sesler çıkaracak şekilde programlanabilir.
Tıpkı işitme cihazlarında olduğu gibi koklear implant alanında da son 5 yıldır çeşitli
ilerlemeler söz konusudur. Örneğin Cochlear Nucleus 7 Ses İşlemcisi, uyumlu akıllı
telefonlar arasında ara cihaza gereksinim duymadan doğrudan akış sağlayan tek
koklear implant ses işlemcisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Cochlear Nucleus 7 Ses
İşlemcisinin kullanıcıları, işitme deneyimlerini kontrol etmek ve izlemek için Nucleus
Smart uygulamasını kullanabilir. Kullanıcılar, İşlemcimi Bul özelliğini kullanarak
kaybolan veya yanlış yerleştirilen bir ses işlemcisinin yerini saptayabilir, İşitme Takibi
özelliği ile ilerlemeyi izleyebilir veya İleri Odak özelliği ile arkadan gelen gürültüyü
azaltabilirler. Modern bulut platformları kullanılarak uzaktan bakım hizmetleri
sunulmaktadır ve böylelikle hasta ihtiyaçları nasıl ve ne zaman arzu edilirse
karşılanabilmektedir. Nucleus 7 Ses İşlemcisi kulağın arkasına konumlandırılır. Başka
bir cihaz modelinin işlemcisi ise, etrafınızdaki sesleri duyabilmenizi sağlayan
dünyanın ilk çift mikrofonlu kulak arkasına takılmayan ses işlemcisidir. Çift
mikrofonlu teknolojisi, gürültülü ortamlarda işitme performansını iyileştirmeyi
hedeflemektedir. Bu sayede gürültülü ortamlarda konuşmaları daha rahat anlayabilir
ve çevrenizle daha kolay iletişim kurabilirsiniz. Tek taraflı işitme kaybı (SSD), iletim
tipi ve mikst tip işitme kaybı olan bireylerin işitme sonuçlarını iyileştirmek için en
yeni kemik iletim işitme çözümü olan bir sistemi piyasaya sürmüştür.

https://www.multivu.com/players/English/7987851-cochlear-nucleus-7-sound-processor/

KAYNAKÇA: ·
https://www.hear.com/ca/hearing-aids/technology
https://www.thehearingclinicuk.co.uk/hi-tech-hearing-aids-top-innovations-for-2020/
https://www.healthyhearing.com/help/hearing-aids/technology
https://www.hearingsavers.com.au/the-best-hearing-aids-of-2020/
https://www.aarp.org/health/conditions-treatments/info-2019/hightech-advances-in-hearing-aids.html
https://www.hearinghealthmatters.org/innovationsinhearing/2020/auditory-implant-cochlear-trautwein-interview/
https://www.cochlear.com/tr/kanso/candidates
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KADINA ŞİDDETE
"DUR" DE!
Bir hareketin, bir gücün derecesi, yeğinlik, sertlik;
duygu veya davranışta aşırılık anlamına gelen şiddet
dünyada ve ülkemizde maalesef ki kadınların en çok
maruz kaldığı durumdur. Ancak şiddet deyince
aklımıza sadece fiziksel şiddet gelmemelidir.
Şiddetin çok fazla çeşidi vardır. Bunlar;
Duygusal (Psikolojik) Şiddet
Sözel Şiddet
Ekonomik Şiddet ve Fiziksel Şiddet'tir.
Türkiye'de bilinen kayıtlara göre kadınların %51'i
fiziksel şiddete maruz kalmaktadır. Dünya Ekonomik
Forumu'nun hazırladığı 2020 Küresel Cinsiyet
Eşitsizliği raporunda ise Türkiye 153 ülke arasında 130.
sırada yer alıyor. Bu veriler o kadar üzücü ki. Bu
verilerin azalması için nesillerimizi bu konuda bilinçli
ve duyarlı yetiştirmek çok önemli. "Erkektir benim
oğlum yapar." mantalitesi yerine "Benim oğlum
vicdanlıdır, benim oğlum merhametlidir, benim
oğlum her şeyden öte insandır! Şiddetin hiçbir
çeşidini yapmaz hatta her türlü şiddete karşı çıkar!"
diyerek yetiştirmek ve bu bilinci aşılamak
gerekmektedir. Bu sayede yetişen nesiller daha
bilinçli ve duyarlı olurlar. Toplumumuzdaki bir diğer
durum ise her yaş grubunun kolayca erişim
sağlayabildiği bir iletişim aracı olan televizyonlardaki
dizilerde ve filmlerde zorbalığın ve şiddetin her
türlüsünün çarşaf çarşaf gösteriliyor olması.
Çocuklarımıza ,gençlerimize ve herkese şiddeti
içeren diziler filmler yerine şiddete karşı olmalarını
ve şiddete dur demeleri gerektiği bilincini aşılayacak
içerikler üretmeliyiz.

Toplum tarafından kocasının eline bakan bir kadın
olarak nitelendirildiği için ekonomik şiddete maruz
kalıyor. Bir olaya kadın sesini çıkardığında o eli para
tutan kocası parayı keser diye korkup susmak zorunda
kalıyor. Bazen de bir anne çocuklarını düşünerek "Bu
psikolojik şiddete ne ben ne de çocuklarım maruz
kalamayız!" diye konuşuyor. Belki de tam
kurtulduğunu düşündüğü anda çocuğunun gözü
önünde "Ölmek İstemiyorum!” haykırışlarıyla
çocuğunun "Anne Lütfen Ölme" yalvarışıyla herkesin
gözleri önünde öylece hayata gözlerini yumuyor. Biz
de sadece haberlerden bunu izlemekle kalıyoruz.
Oysa ki şiddetin önüne geçecek yaptırımlarımız
olmalı, şiddete dur demeliyiz ki bir anne çocuğunun
önünde canice katledilmesin. Bir çocuk da annesini
gözlerinin önünde kaybetmesin. Hiçbir kadın, çocuk
yollarda tedirgin bir şekilde aklına Özgecan gelip
korkarak yürümek zorunda kalmasın. Hiçbir anne
pencerede Münevver Karabulut' u aklına getirip ya
benimsin ya kara toprağınsın gibi saplantılı bir
duyguyla çocuğunun başına bir şey gelir mi
korkusuyla beklemek zorunda kalmasın. Hiçbir anne
mezuniyet cübbesinin içinde görmeyi hayal ettiği
kızının varilin içinde yakılan külleriyle yürek yangını
yaşamak zorunda kalmasın. “ Öyle giyinmeseymiş o da
“, “ Kızını dövmeyen dizini döver." gibi şiddeti
normalleştiren atasözleri, sözler ve şiddeti destekleyici
kelimeler yerine kadına yönelik şiddetin her türlüsüne
dur demeliyiz. Şiddete uğrayan bir kadın görünce aile
arasına girilmez demek yerine, kadının yanına geçip
şiddete dur demeliyiz. Şiddete uğrayan bir kadını,
kocandır döver de sever de deyip susturup şiddeti yok
saymak yerine o kadın ve tüm şiddete uğrayan
kadınların sesi olmak için sesimiz çıktığı kadar
bağırarak kadına şiddete dur demeliyiz. Şiddetin
hiçbir türlüsünü kabul etmeyeceğiz.
Meşrulaştırılmasına da şiddete de ben, sen yani biz
engel olacağız. Hep beraber el ele verip kadınlarımızın
çocuklarımızın yanında şiddetin karşısında durup
"Şiddete Dur" diyeceğiz.

Bilinçlenelim ki bir kadın ya da bir çocuk
korktuğunu, yalnız olduğunu düşündüğü zaman
sığınabileceği biri, onu bu durumdan kurtaracak biri
olmadığı için susmak zorunda kalmasın. Bazen bir
anne çocukları için susuyor. Çünkü o sadece bir ev
hanımı o sadece bir anne ve bunlardan bir gelir elde
etmiyor.
KAYNAKÇA:
https://www.tavsiyeediyorum.com/makale_18103.htm
https://www.tavsiyeediyorum.com/makale_11356.htm
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BASİT ANLAMDA
"TİNNİTUS"
TİNNİTUS NEDİR?
NEDİR?
TİNNİTUS
Kimi zaman kısa, kimi zaman uzun sürelerle devam edebilen, yaşayanları bazen çileden çıkaran bir
duruma sokabilen tinnitus yani namı değer kulak çınlamasını gelin hep beraber yakından ele
alalım.
Tinnitusu McFadden’in 1982’deki tarifine göre ele alacak olursak, tinnitus; Bir ses
algılamasıdır yani işitilmesi gerekir. İsteyerek oluşan bir durum değildir. Gelen dış sesten etkilenme
veya ona aşırı duyarlılıktan değil başın içinden kaynaklanır. Tinnitusu incelerken hastanın
reaksiyonlarını ele almak ve ayırt edilmesi gereken durumları dikkatle incelemek her zaman çok
önemli olacaktır. Örneğin, tinnitusun hastada farklı bir soruna yol açıp açmaması ne sıklıklıkla ve ne
süre yaşanması ön planda tutulması gereken unsurlardandır. Tinnitusu oluştuğu yer itibariyle
objektif ve subjektif olarak ele alabiliriz. Objektif tinnitus, hastadan başka biri tarafından
duyulabilirliği ile değerlendirilirken, subjektif tinnitus sadece hasta tarafından duyulabilirliği ile
sınıflandırılmıştır. Hekim tarafından duyulabilen tinnitus, orta kulak sorunu, tensor timpani kas
spazmı, temporomandibuler eklem disfonksiyonu gibi sorunlardan kaynaklanabilir ya da
sensörinöral sistemden kalkan bir otoakustik emisyon olabilir. Çok farklı sebepler göz önünde
bulundurulduğunda, objektif ve subjektif terimlerinin tinnitusu anlama ve tedavi etmede yeterli
olmadığı görülmektedir. Bu yüzden tinnitusta Tyler ve Babin’in 1986 yılındaki önerileriyle aynı işitme
kayıplarında yapılan çalışmalar gibi lezyona veya kaynaklandığı yere göre; orta kulak kaynaklı,
sensörinöral veya santral tinnitus olarak sınıflandırılır. Gündelik hayatta bize tinnitusu yaşatabilecek
bazı etkenleri düşünecek olursak en büyük etkenlerden biri yüksek sese maruz kalınmasıdır. Kimi
zaman önemsemediğimiz yüksek ses, endüstiriyel gürültü yüksek sesle müzik dinleme, sürekli aynı
gürültüye uzun süre maruz kalma tinnitusu oluşturabilecek etkenler arasında yer alabilir. Bu dış
etkenler haricinde, özellikle yaşın ilerlemesiyle, iç kulakta yer alan işitme sinirlerinde oluşabilecek
hasarlar da tinnitusu tetiklemektedir.

https://www.beobachter.ch/stichworte/t/tinnitus
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Çeşitli kaynaklardan derlenen bu yazımızda tinnitusun değerlendirilmesinden
ve bu değerlendirme basamaklarından bahsedeceğiz. Aslında nüfusun hatırı
sayılır bir kısmında görülen tinnitus durumunda kliniklere başvuran
danışanlarımızda nasıl bir yol izleyeceğimizi bilmek tanı ve tedavi sürecinde
bizlere yardımcı olacaktır. Türk Aile Hekimleri Dergisi'nde Özlem TANRIÖVER
ve arkadaşlarının yayınlamış olduğu birinci basamakta tinnitus ile başvuran
hastaya yaklaşım derlemesinde tinnitus değerlendirme basamakları ana hatları
ile şu şekildedir: Anamnez, fizik muayene ve tetkikler.

TİNNİTUSLU
BİREYLERDE
DEĞERLENDİRME

1- ANAMNEZ

Anamnez birçok problemde olduğu gibi tinnitus yakınmalarında da tanı ve tedavinin temel
kolonlarını oluşturmaktadır. Bu kısımda:
Tinnitus yakınmalarının nasıl başladığını
Daha çok hangi kulakta hissedildiğini
Hastanın ek bir hastalığa sahip olma durumu sorgulanır
Birçoğumuzun bildiği üzere hastanın hastalığa dair geçmiş süreç deneyimlerini öğrenmek ve
hastadan alacağımız subjektif cevaplar yol haritamızı oluşturacaktır. Rutin olarak kliniklerde
sorgulanan anamnez soruları ile ilerleyebiliriz.
2- FİZİKİ MUAYENE
Tanrıöver ve arkadaşları tinnitusun ek problemlerden kaynaklanma ihtimalini sorgulamak adına
hastaya özellikle baş- boyun temelli fiziki muayane yapılması gerektiğini vurgulamaktadır. Ayrıca
giderek rutin odyolojik değerlendirmeler kısımından ayrılan diyapozon testleri de bizlere ipuçları
verecektir.
3- TETKİKLER
Bu kısımda biz odyolog ve odyolog adaylarını ilgilendiren belirli testlere değinmek daha faydalı
olacaktır. Daha önce araştırmacılar tarafından değerlendirilmeye alınan ve sonuçların toparlanıp
yayınlamasıyla oluşturulan sonuçları ana hatları ile gözden geçirebiliriz.
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TİNNİTUS
OLGULARINDA
SAF SES
ODYOGRAM

Dr. Metin İBRAHİMOV’un “İşitmesi Normal Olan Tinnituslu Hastalarda Otoakustik Emisyon
Sonuçları” konulu uzmanlık tezinde yayınlamış olduğu verilere göre: Tinnituslu olguların %13’ünde
iletim tipi, %39’unda sensörinöral tip işitme kaybı tespit edildiği bildirilmektedir. SNİK saptanan
grupta en çok yüksek frekanslara doğru düşen ve daha az oranda da düz veya çanak tip eğri
elde edilmiştir.

TİNNİTUS
OLGULARINDA
OTOAKUSTİK
EMİSYON
(OAE)

Burcu SARIBACAK’ ın "Tinnitus Hastalarında Frekans Eşleşmesiyle Oae (Otoacoustic Emissions)
Kıyaslaması” konulu yüksek lisans tezinde yayınlamış olduğu verilere göre işitmesi normal olan
fakat tinnitus şikâyeti bulunan kişilerde ölü bölge testleri sonucu tinnitus lateralizasyonuna göre
unilateral veya bilateral şekilde ölü bölge gözlemlendiği ve iç tüy hücrelerinin sağlam olduğu
düşünülürken dış tüylü hücrelerde emisyon varlığına göre hasar tespit edildiği kaydedilmiştir.
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TİNNİTUS OLGULARINDA İŞİTSEL BEYİNSAPI
CEVAPLARI
Ece KARABOĞA’nın "Tinnitusun Eşlik Ettiği Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigoda Tinnitus Ve
İşitsel Beyinsapı Cevaplarının Değerlendirilmesi” başlıklı yüksek lisans tezinde işitsel beyinsapı
cevaplarının tinnitusun tipinin belirlenmesi için yardımcı olacak diagnostik bir ölçüm olduğu
belirtilmiştir. Normal işitmesi olan fakat tinnitus şikâyeti bulunan hastalarda ABR sonuçları V.
dalganın mutlak latansında uzama olduğunu göstermektedir.

TİNNİTUS OLGULARINDA VHIT SONUÇLARI
VHIT, herhangi bir SSK düzlemindeki hızlı kafa hareketlerine karşı VOR göz hareketi tepkilerini
test eder. Kısa, hızlı bir kafa ivmesi, SKK afferentlerini ve beyin sapını test eder. İlayda KADAN’ ın
yüksek lisans tezinde yapmış olduğu “Normal İşitmeye Sahip Baş Dönmesi Şikâyeti Olmayan
Tinnituslu Bireylerin Vhıt Sonuçlarının Değerlendirilmesi” araştırmasında RL, LL, LA, RP, LP, RA VOR
kazanç değerleri çalışma ve kontrol gruplarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık
gösterdiğini gözlemlemiştir. Ortalamalara bakıldığında tüm VOR kazanç değerlerinin çalışma
gruplarında, kontrol grubuna göre daha düşük olduğu kaydedilmiştir.

https://onedio.com/haber/uyumakta-bile-zorlananlar-buraya-kulak-cinlamasi-nasil-gecer-894245
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https://thehumblehumanists.files.wordpress.com/2018/05/
music-listening-billboard-biz-illo-2016-1548-b.jpg?w=350&h=200&crop=1

BUŞON DERGİSİ

SAYFA 9

ENGELLERİ YIKAN
MİLLİ KAYAKÇI
15.06.1998 tarihinde 26 haftalık olarak
Erzincan’da dünyaya geldi. Erzurum’a
sevk edilip 66 gün yoğun bakımda kaldı. 2
yaşındayken konuşulanları duymaması ve
konuşma bozukluğu olduğunu fark eden
anne ve babası, Ankara Hacettepe
Hastanesi'ne başvurdular. Yapılan tetkikler
sonucunda Kader’in işitme kayıplı olduğu
anlaşıldı. Değerlendirme sonucuna göre
Kader’e kulak arkası işitme cihazı
kullanması önerildi. 8 yaşına geldiğinde
koklear implanta uygun bir aday olduğu
tespit edildi ve 26.04.2006’ da koklear
implant ameliyatı gerçekleşti. Uzun süren
rehabilitasyon programının ardından
işitme ve konuşmasında olumlu sonuçlar
aldı.
.
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BAŞARI
HİKAYELERİ

İlkokula başlamasının ardından anne ve
babasıyla birlikte öğretmeninden de
büyük destek alarak liseye başarılı bir
şekilde geçiş yaptı. Lise eğitimine
başladığı sıralarda öğretmeni tarafından
ailesine işitmeye bağlı gerilik yaşadığı ve
rehberlik araştırma merkezine
yönlendirilmesi gerektiği söylendi.
Böylece eğitimine bir özel okulda devam
etti. Okul müdürünün desteğiyle spor
kulübüne girip ‘Özel Sporcular Kayak
Federasyonuna’ milli olarak katıldı. 2015
yılında Türkiye şampiyonalarına katıldı.
Elde ettiği başarılarını daha da üst
seviyeye çıkarmak isteyen Kader, 2016
yılında Polonya’da düzenlenen Özel
Sporcular Dünya Kayak Şampiyonası'nda
dünya ikinciliği gururunu yaşattı. Kayak
sporuna gönül veren Milli Sporcu Ayşe
Kader Yavuz, bugüne kadar onlarca başarı
elde ederek 50’ye yakın madalya aldı.
Önümüzdeki yıl İtalya’da düzenlenecek
olan Dünya Kayak Şampiyonası için
babası Osman Yavuz’un antrenörlüğünde
çalışmalarına devam eden Kader’in
hedefi birinci olarak Türk Bayrağını
İtalya’da dalgalandırmak.

ABDULLAH KARAYEL & MEHMET TUNÇ
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DÜNYA
ODYOLOGLAR
GÜNÜ KUTLU
OLSUN!

Odyoloji kişilerin işitme ve denge
bozukluklarını saptayan tedavi ve
rehabilitasyonunu yapan bilidim dalıdır.
İşitme ve denge ile ilgili hastalıkların tanısında
uzman hekiminin yönlendirmesi ile tanısal
testlerin gerçekleştirilmesi ve rehabilitasyonu
ile işitme rehabilitasyonu için kullanılacak
cihazların belirlenmesi, seçimi ve
programlanmasını yapan kişiye de Odyolog
denir.
Görevler
✔İşitme sağlığının korunması ve işitme
kaybının önlenmesine yönelik çalışmalar
yapar.
✔Dil ve Konuşma bozukluklarını tarar ve
değerlendirir.
✔İşitme tarama programlarında görev alır ve
bu programlardaki testleri yapar.
✔Gürültü ölçümlerini yaparak işitmenin
korunması hakkında gerekli önerilerde
bulunur. Cerrahi işlemler esnasında cerrahın
gerekli görmesi durumunda işitme ve denge
ile ilgili sinir monitörizasyonu yapar.
✔Kulağa implante edilen cihazlarda ameliyat
sırasında ve sonrasında cihaz ayarlamalarını
yapar.
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✔İşitsel algı değerlendirmesi ve
rehabiltasyonu yapar.
✔İşitme ile ilgili eğitim programlarının
hazırlanmasında görev alır.
✔İşitme kaybının tipinin ve derecesinin
belirlenmesi,
✔işitsel sistemin değerlendirilmesi ve
denge bozuklukları ,
✔Vestibüler değerlendirmeler
✔İşitme cihazları uygulaması, satışı ve işitsel
rehabilitasyonu
✔Koklear implant aday değerlendirmesi ve
rehabilitasyonu

İşitme, çevremiz ile iletişim kurmamızı
sağlayan en önemli unsurlardan biridir. Bu
bağlamda işitmenin sağlığı sosyal ve ruhsal
durumumuzu doğrudan etkilemektedir.
Yaş ve cinsiyet fark etmeksizin yaşamına her
döneminde çeşitli sebeplerden dolayı ortaya
çıkan işitme kaybı ise bireyin yaşam
kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir.
Biz odyologların görevi işitme kaybına
maruz kalmış bireyin hayatına kaliteli
şekilde devam etmesini sağlamaktır.
Bu kadar sorumlulukları omzunda
taşıyan, nsanların yaşam kal tes n
arttırmaya çalışan ve mesleğ n
yükseklere taşımayı vaz fe ed nm ş tüm
odyologların Dünya Odyologlar Günü' nü
kutlarız.
BELKIS HEVACIOĞLU & HAZAL MİRAC ADAK

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 1923 yılında Teşkilatı Esasiye Kanunu’ndaki bazı değişiklikler
sonucu egemenliğin kayıtsız şartsız Türk Milleti' ne ait olmasını kutladığımız biz bayramdır.
Cumhuriyet’in ilanı sayesinde milletimiz tüm ayrıcalıkların, eşitsizliklerin önüne geçmede ilk
adımı attı. Türk Milleti egemenliği eline alarak milli birlik ve beraberlik duygusuna daha da çok
bağlanmıştır. Cumhuriyet birçok gazimiz ve şehidimizin büyük savaşları sonucu elde edilmiştir.
Bu başarımızı her türlü durumda korumak biz Türk Milleti' nin en önemli görevidir.

29 Ek m Cumhur yet Bayramı' mız kutlu olsun.

FAZİLET ÖZKAN

HİKAYE ZAMANI
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ÇÖZÜM!
Bir zamanlar çok uzak diyarların birinde yemyeşil ormanın içinde mis kokulu
çiçeklerin arasında küçük bir köy varmış. Bu köydeki insanlar o kadar mutlularmış ki
yedi kıtada mutlulukları dilden dile dolanır dururmuş. Köylerinden dışarıya kimse
çıkmaz, köylerinin dışından da pek insan gelmezmiş. Kendi içlerinde çok mutlu olan bu
insanların diğer insanlardan biraz farkı varmış. Bu köyün insanları o kadar uzunmuş ki
bazısı evine girebilmek için kafasını kapı eşiğinden eğdikçe eğermiş. Neşeli mi neşeli
çocuklar her gün dışarıda oyunlar oynar, evlerinin bahçesinde oturan yaşlılar dahi bazen
çocukların oyunlarına katılıp eğlenirmiş. Günler böyle devam ederken bir gün bir fırtına
çıkıvermiş. Bu fırtına öyle bir fırtınaymış ki insanı dünyanın öbür ucuna kadar
uçurabilecek hortumlara sahipmiş. Bütün köy halkı korkuyla evlerine çekilmiş. Günlerce
fırtınanın dinmesini beklemişler. Tam ümitleri tükenmişken pencerelerine güneşin sıcak
yüzü çarpınca sevinçten tüm köy halkı evlerinin dışına çıkıp birbirlerini kucaklamışlar.
Uzun zamandır birbirini görememiş çocukların sevinç çığlıkları yükselerek gökyüzünde
parıldamış. Fakat bu parıltı öyle uzun sürememiş. Köyün bilge bir yaşlısı varmış ve uzun
sakallarıyla köy halkına endişeyle bir şeyler anlatmaya çalışıyormuş. Herkes bir anda
Yaşlı Bilge’nin sakallarının uzandığı yere doğru yürümeye başlamış. Köyün girişinde
sapsarı saçları güneşte ışıl ışıl parlayan küçük bir kız çocuğu yatıyormuş. Onu hemen
kucaklayıp, Yaşlı Bilge’nin evine götürmüşler. Bir süre sonra küçük kız uyanmış. Gözlerini
Yaşlı Bilge'nin üzerinde gezdirerek, ürkek tavırlarla doğrulmuş. Yaşlı bilge: ‘’Korkma,
küçük kız. Burada sana zarar gelmez.’’ demiş. Küçük kız Yaşlı Bilge konuşurken
dikkatlice dudaklarına bakıyormuş. Yaşlı Bilge küçük kızın kendisini anlamadığını fark
etmiş. Küçük kızın elinden tutarak onu dışarıya çıkarmış. Küçük kız şaşkınlık içinde köy
halkına bakıyormuş. Köy halkı o kadar uzunmuş ki kız onların yanında gerçekten de
küçücük kalıyormuş. Köy halkı kızın iyileştiğini görünce sevinçten kutlamalar yapmaya,
şarkılar söylemeye başlamış. Yaşlı Bilge halkını küçük kızın kulaklarının duyamadığı
yönünde uyarmış. Küçük kızla konuşurken kelimeleri ona daha özenli söylemelerini rica
etmiş. Köyün çocukları, küçük kızın elinden tutarak onu oyunlarına davet etmişler. Artık
kimsenin

yüzünden

gülümseme

eksik

olmuyormuş.

Fırtınanın

dağıttığı

evleri,

düşürdüğü ağaçları ve yıkılan yerleri yavaş yavaş birlik içinde onarmaya başlamışlar
fakat kara bulutlar köylerinin üstünden bir türlü gitmek bilmiyormuş. Civar köylerden
gelen haberle köy halkını büyük bir panik kaplamış. İnsanlar ateşleniyor, nefes almakta
güçlük çekiyor, sürekli öksürüyor ve atlatamayanlar oluyormuş. Atlatamayan sayısı o
kadar artmış ki bu belirtilere sahip olmayan sağlıklı kişiler köylerini terk etmeye ve bu
mutlu köye gelerek yardım istemeye başlamış. En ezeli düşman köyden en samimi dost
köye kadar herkes perişan haldeymiş.
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Yaşlı Bilge hastalığın kendi halkına bulaşacağından korktuğu için halkına ağızlarını ve
burunlarını kapatacak şekilde takılan maskeler dağıtmaya başlamış. Artık bütün köy
maskeyle dışarı çıkıyormuş. Köye kabul edilen civar köylerden gelen insanlarda maske
fikrini benimsemişler ve takmaya başlamışlar. Yaşlı Bilge halkını hastalıktan
koruduğunu düşünerek sevinçle köyün etrafında iki elini arkasında birleştirmiş bir
şekilde dolaşmaya başlamış. Her kim üzgünse veya mutsuzsa, zor durumdaysa veya
baygınsa ya da hastaysa Yaşlı Bilge'nin sakalları hissederek yön gösterirmiş. Şimdi de
sakalları ona bir yön göstermekteymiş. Merak ve endişe içinde sakallarını takip etmiş
Yaşlı Bilge. Kulağında bir ağlama sesi belirivermiş ve nihayetinde onu bulmuş. Fırtına
sonrası köyün girişinde baygın buldukları küçük kız yerde oturmuş, hıçkıra hıçkıra
ağlamaktaymış. Küçük kız yaşlı bilgeyi görünce hemen ayağa kalkmış. Yaşlı Bilge:
"Neden ağlıyorsun, yavrum." demiş. Küçük kız gözlerini dahi kırpmadan büyük bir
dikkatle Yaşlı Bilge'nin gözlerine bakıyormuş. Yaşlı Bilge ne olduğunu anlayarak bir
hışımda maskesini çıkarmış ve: "Kimsenin dudağını göremediğin için onlarla iletişim
kuramıyorsun değil mi küçük kız?" demiş. Küçük kız haftalar sonra birisinin ne
söylediğini anlayabildiği için sevinçten zıplamış ve sohbet ederek köyü dolaşmışlar.
Yaşlı Bilge o gece hiç mi hiç uyuyamamış, ince elemiş sık dokumuş ve sonunda küçük
kız için harika bir çözüm bulmuş. Sabah olunca heyecanla bütün köy halkını aralarında
belli bir mesafe olacak şekilde meydana toplamış, yanında da kocaman bir sandık
varmış. " Sevgili halkım, sizi bu hastalıktan korumayı düşünürken küçük kızımızı
unuttum. O da bizden biridir ve onun da mutluluğu hepimiz için önemlidir. Bu sandıkta
ağız kısmı saydam olan yeni maskeleriniz var." diyerek sandığı açmış. Sonsuz sayıda ağız
kısmı saydam olan maskeyi sırayla tüm köy halkı takarak küçük kızı selamlamışlar.
Küçük kız artık herkesle rahatça konuşabiliyormuş. Eski mutlu günlerine geri dönmüş.
Gel zaman git zaman bu hastalık yavaş yavaş bitmeye, köy halkı yavaş yavaş
normalleşmeye başlamış. Köy halkının başına ne gelirse gelsin hep bir arada kalmışlar;
uzun boylu, kısa boylu, kulağı duymuyor veya gözü görmüyor, kendi köylerinden veya
değil kimseyi ayırt etmeden mutlu bir şekilde yaşam sürmeye devam etmişler.

MELİKE GÜLTEKİN
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KOMEDİNİN KİRİ
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ASTRODYOLOJİ
KOÇ: Stajınızı pediatride yapmayın arkadaşlar meslekten soğuyor insan. Bu
neymiş be iki saate zor ikna ettik inatçı keçiyi. Benimle inatlaşmayacaktı o
çocuk eninde sonunda paşa paşa girdi.
BOĞA: Len tabi duymazsın kulak yolunda fasulye var. Bu fasulyenin yeri burası
mı? Fasulyenin yeri pilavın yanıdır. Yanına yayık ayran bir de çoban salata mis.

İKİZLER: Bak az önce ne oldu? Anamnez istedim hastadan mevzu nerelere
geldi. Akraba çıktık ya biz. Aşağı köydeki Hacı Nine'nin torununun eşiymiş. Az
mı incir topladık Hacı Nine'min ağacından ahh be ne günlerdi.
YENGEÇ: Ya ben çok üzülüyorum böyle olunca, kurban olduğum teyzem diyor
ki duyuyorum ama anlamıyorum.
ASLAN: Hayır yani ya mümkün mü böyle bir şey? Tabi ki testlerimin hepsini
doğru yaptım. Sizin kaçırdığınız başka birşey var bende hata olmaz.
BAŞAK: Kadir Ezildi odyolog olsa kalp krizi geçirdi herhalde yok yok ben yine iyi
dayanıyorum. Vallahi bak.
TERAZİ: Sana şimdi maskeli de bakmamız lazım ama yoksa konuşma testlerini
mi aradan çıkarsak? Yok yok sana sormuyorum düşünüyorum da ben, karar
vereceğim şimdi.
AKREP: Hanımefendi test odasına girerken tüm metal eşyaları çıkarıyoruz
demiştim, o küpeler de dahil. (Çıkart çıkart mümkünse birdaha da takma
olmuş mu yani o kıyafete o küpe hiç.)
YAY: Aaa Amerika'dan gelen odyometre bu mu ne güzel. Kız Amerika
demişken, bu yılki iznimde oraya gideceğim demiş miydim sana ? Heh evet
evet Oğuz'un yanına dedim mi kız hangi ara dedim?
OĞLAK: Beyefendi sizi ürkütmek istemem ancak glomus tümöründen
şüpheleniyorum. Anamnezden de anlaşılacağı üzere uzun süredir bununla
birlikte yaşıyorsunuz. Umarım iyi huyludur.
+Yapmayın doktor bey anlamadım dediklerinizden hiçbir şey.
-Yok ben doktor değilim de, hekimimiz büyük ihtimalle sizden kontrastlı BT ister.
KOVA: Meniere hastalığı var kesin eminim, şimdi ben bunu yorumuna niye
yuvarlayarak yazmak zorundayım ki ?
BALIK: Yok yok cidden durduk yere değil arkadaşlar, 13 yıl sessiz bir dünyada
yaşamış. İlk işitmesine tanıklık ettim. Gözlerindeki sevinci görmeliydiniz. Siz de
beni iki dakikada sulu göz ilan ettiniz aşk olsun.
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ECE SAYGI
İLE RÖPORTAJ
1

ECE SAYGI KİMDİR?

1991'de sağlıklı bir şekilde doğduktan 10 ay sonra geçirdiğim havale sonucu işitmemi tamamen
yitirdiğimden şimdiki halime gelebilmem amacıyla, çözüm bulmak için büyük çabalar sarf eden ailenin en
küçük çocuğuyum. Annemin mesleği sebebiyle yurtdışı seyahatlerinde koklear implantı keşfetmesinden
sonra konu ile ilgili geniş çaplı bir araştırma yapılıyor. 90’lı yıllarda yurtdışında da çocuklar üzerinde
koklear implant yapılması pek yaygın değildi. Buna rağmen o zamanlar asistan doktor olan Prof. Dr.
Çağlar Batman’ın desteğiyle 1996 yılında Türkiye’de ilk defa koklear implant ameliyatının üzerimde
yapılması sağlanıyor. Marmara Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tüm Türkiye'den doktorların bir araya
geldiği sempozyumda Dr. Lennhardt tarafından yapılan ameliyatım canlı olarak izletiliyor ve 3,5 saat
süren ameliyatım başarıyla sonuçlandıktan sonra Türkiye’de koklear implant ameliyatlarına destek
sağlanmaya başlanıyor. Bunlar benim etraftan duyduklarım, ama bana sorarsanız ben hiç birini
hatırlamıyorum, çünkü tüm bu süreçler olurken ben sadece oyun oynamayı ve spor yapmayı çok seven
hareketli bir çocuktum. Ameliyat olana kadar kullandığım işitme cihazından aldığım yarar ise sıfıra
yakındı, ancak 1 yaşından 7 yaşına kadar işitme engelli okullarında müdürlük yapmış ve işitme
engellilerin konuşabilmesi üzerine kendini adamış değerli öğretmenim Hüseyin Akdağ’dan sürekli
konuşma, dinleme, anlama ve yazma eğitimlerini alıyordum. Hüseyin Öğretmenim’in verdiği ödevleri
ailemle birlikte yapıyorduk, ama ödevlerim hep oyunlu geçerdi. Oynadığım oyunlar ise hep harf, kelime
ve resimlerden oluşan oyunlardı. Bu zor gibi gözüken oyunlar, Barbie gibi oyuncaklardan keyif alamamış
olmama sebep olmuş olabilir. Hemen hemen her dersin İngilizce dilinde verildiği Ayazağa Işık Lisesi'ni
dereceyle bitirdikten sonra Koç Üniversitesi’nde Elektrik ve Elektronik Mühendisliği’ni okurken yarım
sene Avustralya'da Global Exchange programına katılıp hem Sydney'de üniversitede okudum hem de
ana merkezinin Sydney'de bulundugu Cochlear'da part-time çalışma fırsatı buldum. Daha sonra
Cochlear'ın teknoloji merkezi olan Belçika’daki Cochlear'da da 1 ay staj yapma imkânına sahip oldum.
Üniversiteyi okumaya başladığımdan beri hem Turkiye'de hem de yurtdışında işitme engeli ile ilgili
gönüllü çalışmalarda oldukça aktifim. Dolayısıyla dünya çapından işitme cihazlı, koklear implantlı ve
sağır arkadaşlarımdan işitme engellilerin hakların korunması ve geliştirilmesi ve işitme teknolojisi
hakkında epeyce bilgilendim ve hala bilgilenmeye devam ediyorum. Yurtdışındaki etkinliklerde edindiğim
bilgileri ve yaptığım çalışmalarımı Türkiye’de gönüllü çalışmalarımı yaptığım İED Derneği’ne
aktarmaktayım. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'da özel bir firmada rüzgar enerjisi
bölümünde 2 sene çalıştıktan sonra evliliğim sebebiyle İsviçre’ye taşındım ve şu anda İsviçre’de yine
özel bir firmada rüzgâr enerjisi bölümünde çalışmaktayım. Görevlerim epey kapsamlı olsa da
toparlayacak olursak görevim rüzgar türbinleri ile alakalı tüm verilerin dijitalleşmesi üzerine diyebiliriz. Şu
anda anadilim Türkçe dışında ileri seviyede İngilizce ve orta derecede Almanca konuşmaktayım.
Almanca becerilerimi en ileri seviyeye ilerlettikten sonra başlangıç seviyesinde olan Fransızcamı
geliştirme planım var. Hobilerim ise spor yapmak, seyahat etmek ve film/dizi seyretmek. Doğayla iç içe
olmayı çok sevdiğimden şimdilik en çok yaptığım spor dağ yürüyüşü, ormanda koşu ve kışın ise
snowboard yapmaktan çok keyif alıyorum. Ne olursa olsun, istedikten sonra her şeyin mümkün
olabileceğine inanıyorum.
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İLK PEDİATRİK KOKLEAR İMPLANTLI KULLANICI SİZSİNİZ.
NASIL HİSSEDİYORSUNUZ?

Tüm koklear implant kullanıcılarıyla aynı şekilde hissediyorum desem yalan olmaz. Ama en eski implant
teknolojisiyle bile bu duruma gelmiş olmak ve hala bu çok eski implanttan yararlanabiliyor olmanın
şaşırtıcı bir şey olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca, yeni implant adayı ailelerin beni rol model olarak
görmesi benim ve ailem için oldukça gurur verici. Kendi çocuklarının implant yolculuğuyla ilgili daha
umutlu ve pozitif bir şekilde ilerlemeleri beni çok mutlu ediyor. Ailem iyi ki bu konuda öncü olmuş ve
bunun diğerleri üzerinde olumlu etkisi 24 senedir devam ediyor.

3

TEDAVİ ÖNCESİ VE TEDAVİ SÜRECİNDE NELER YAŞADINIZ?

Tedavi öncesinde hep hem evde hem de sokakta oyun oynadığımı hatırlıyorum, onun dışında hiçbir şey
hatırlamıyorum. İmplant olduktan sonra da hiçbir şey olmamış gibi aynı şekilde hayatıma devam ettim.

4

O DÖNEMDEN BU DÖNEME NASIL BİR HAYATINIZ OLDU?

Ameliyattan 3 sene sonra konuşmamın hala çok düzelmediğini ve ilkokula 1. sınıfa başladığımda
akranlarımın beni anlamadığını ilk defa hissettiğim zaman üzüldüğümü hatırlıyorum. 2. sınıfa
başladığımda konuşmam çok hızlı bir şekilde gelişmişti ve artık herkesin beni anlaması mümkün
olmuştu. Tecrübeme göre küçük çevreden çıkıp başka ortamlarda bulundukça konuşmanın gelişimi
çok hızlı bir şekilde oluyor. Bu aslında tıpkı yabancı dili, konuşulduğu ülkede daha hızlı öğrenebilmek
gibi bir şey. Sosyal hayatımda ise pek değişiklik olmamıştı, çünkü oyunlarda çok iyiydim ve çocukken
oyunlarda iyi olmak bana arkadaş ortamlarında her zaman avantaj kazandırdı. Şu anda artık çocukken
oynadığım kadar oyun oynamasam da sosyal hayatım aynı şekilde bazen yoğun bazen sakin bir şekilde
devam etmekte. Eğitim hayatımda da hep duyanların gittiği okullara gittim ve hayatımı da duyan
insanlar gibi yaşadım. Her ne kadar akademik ve sosyal hayatım çok iyi olsa da, her zaman farklı
hissettiğimi anımsıyorum. Dolayısıyla 18 yaşındayken kendimi daha fazla anlamak istediğim için ilk defa
işitme engellilerin bulunduğu ortamlarda bulunmaya başladım. Ve bunun bana çok iyi geldiğini,
kendimi keşfetme konusunda çok yol katettiğimi gayet emin bir şekilde söyleyebilirim. İşitme cihazlı /
implantlıların ve işaret dilini kullanan işitme engelli kendilerine ait farklı bir kültürleri var. Ben şu anda
kendimi iki dünyaya ait hissediyorum: birincisi duyanların olduğu dünya ikincisi de işitme güçlüğü
çekenlerin dünyası. İki dünyada da bulunabildiğim için kendimi çok şanslı sayıyorum, çünkü hayatım
boyunca sadece duyanlarla çevrili olmak benim daha çok yalnız hissetmeme ve daha az anlaşıldığımı
hissetmeme sebep olacaktı. İmplantlılar tamamen topluma uydurulacak ve tamamen duyanlar gibi
olacak diye de bir şart yok

https://www.haberler.com/ece-nin-hikayesi-kisa-film-oldu-11307248-haberi/
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SİZİN İÇİN ODYOLOGLARIN ÖNEMİ NEDİR?

Bana göre duymak bir puzzle gibi. Bir parçası, işitme cihazı veya koklear implantı takmak. İkinci
parçası ise odyologların desteğiyle program ayarlarının yapılması. Diğer parçası ise
rehabilitasyon servislerinin desteğiyle konuşma, dinleme ve anlama eğitimlerin tamamlanması.
Bu puzzle parçalarından biri eksik olursa duyabilmenin pek mümkün olamayacağı
düşüncesindeyim. Odyologlar bizim işitmemizin daha yüksek kaliteye taşınmasında katkıları çok
büyük ve işitme kalitemiz ne kadar yüksek olursa duyduğumuz seslerden o kadar keyif alabiliriz.
Her işitme cihazlı/koklear implantlı bireyin odyologlara rutin kontroller için gitmesi, fittinglerin
üzerinden geçilmesi ve odyologlara hangi seslerde/durumlarda sıkıntı yaşadığını söyleyip ona
göre odyoloğunu yönlendirmesi; duyma kalitesinin artması için çok büyük önem taşımakta.
Çünkü program ayarları kişiye göre yapılıp rutin kontrollerde bu ayarlar daha da geliştirilir.
Odyologlar cihazın aktivasyonundan sonra çıktığımız işitme yolculuğunda hep varlar, iyi ki varlar.

6

DERGİMİZİ NASIL BULDUNUZ?

Türkiye’de öğrencilere ait ilk ve tek odyoloji dergisinin olması bence çok iyi bir fikir. Buşon
Dergisi’ne baktığımda sadece odyoloji öğrencileri değil, bizim gibi implantlıların da keyif alarak
okuyabileceği ve çok şey öğrenebileceği ilginç bir dergi olacağını düşünüyorum.

7

SOSYAL HAYATINIZDA VE İŞ HAYATINIZDA
YAŞADIĞINIZ OLUMSUZLUKLAR OLDU MU?
OLDUYSA NASIL ÜSTESİNDEN GELDİNİZ?

Duymamdan dolayı yasadığım sorunlar genelde gürültülü ortamlarda gerçekleşiyor. Yeni
insanlarla gürültülü bir ortamda tanışırken ne dediklerini ve ne espri yaptıklarını anlamaya
çalışırken ve yine gürültülü ortamda grup buluşmalarında bulunarak sosyalleşmeye çalışırken
çok zorlandığım zamanlar olabiliyor. Ancak küçüklüğümden beri bu tarz durumlarda çok
bulunduğum için kendime ait çözümlerim var. Duruma göre çözümlerim değişiklik gösteriyor,
ancak genel olarak bulunduğum yeni ortamlarda implantlı oluşumu kısa bir şekilde açıklayıp
herkesin bu konuda bilgisi olmasını sağlıyor ve anlayamadığım zamanlar - dinlemediğimi
düşünerek yanlış anlamasınlar diye - tekrar etmelerini rica edeceğimi belirtiyorum. Ben
implantım ile ilgili ne kadar rahat olursam, etrafımdakiler de bu konuyla ilgili daha rahat
hissediyor. Önemli olan onlara bu konuda biraz da olsa bilgi verip nasıl rahat iletişim
kurabileceğimizi söylemek. İş hayatımda ise duymamdan kaynaklı pek bir sorun yaşadığım
söylenemez. Sosyal hayatımda uyguladığım yöntemleri gerektiğinde iş toplantılarında da
uyguluyorum. Küçükken çok değerli öğretmenim olan Nezihe Hocam’ın söylediği söz ile
noktalayayım: Çözümsüz problem yoktur.

COZUMSUZPROBLEMYOKTUR
ALPEREN ŞAHİN & ÖZKAN ÖKSÜZ
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METİN İÇİNDE
SÜRPRİZ BULMACA
Millie ise bununla ilgili olarak "Yüzümüzle
konuşabiliriz ve aynı zamanda birisi için
kızgın veya üzgün olduğumuzu da
yüzümüzle belli edebileriz,’’ diyor.
Millie her şeyden çok oyunculuk ve şarkı
söylemekten hoşlanıyor. Gösteri yaparken
kendini tam olarak duymasada, sevdiği şeyi
yapmasına engel olmasına izin vermiyor. Bir
röportajında, "Şarkı söylemekte iyi olmanıza
gerek yok. Dans etmekte veya oyunculukta
da iyi olmak çok gerekli değiltir. Eğer
yapmaktan hoşlanıyorsanız, o zaman yapın.
Kimse sizi durdurmamalı,” diyor. Kısaca
Millie, tek taraflı işitme kaybına rağmen tüm
tutkularının peşinden gidiyor.
https://tr.wikipedia.org/wiki/Millie_Bobby_Brown#/media/Dosya:Millie_Bobby_Brown_(41915336280).jpg

Aşağıdaki metinde yazımı yanlış olan kelimeleri
bulun, sırayla kutucuğa yazın ve sürpriz cümleyi
bulun!

Dünya'da fazlasıyla ses getiren Stranger Things
dizisinin yıldızı Millie Bobby Brown'ın bir
kulağında işutme kaybı olduğunu biliyor
muydunuz? On üç yaşındaki aktris Millie
Bobby Brown, bilim kurgu-korku
kategorisindeki popüler Netflix dizisinde,
Eleven karakteriyle tüm dünyada ilgi gördü
ancak son zamanlarda başka bir konu için
haberlerde yer aldı. İşitme kayıbı...
Emmy Ödülleri’ne Eleven rolüyle aday
gösterilen aktris, birkaç yıl önce işitme kaybı
hakkında konuşmuştu. Tek kulağında ileri
derece işitme kaybıyla doğduğunu ve yıllar
içinde işitme duyusunun daha fazla
gerilediğini dile getimişti. Eleven karakteri
Stranger Things'in 1. Sezonunda pek
konuşmuyor fakat bunu bir enğel olarak
görmeyip diğer duyularını oldukça kullanıyor.
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ODYOLOJİ VE DENEYLER
Yine bir vestibüler sistem deneyiyle şaşırmaya hazır mısınız? “Eveeeet!” dediğinizi duyar
gibiyim, o zaman başlayalım. Bu deney için iki kişiye ve bir madeni paraya ihtiyacımız
olacak. Öncelikle deneyi yapacak olan iki kişi karşılıklı oturur ve madeni parayı ortalarına
gelecek şekilde koyarlar. Ardından bir kişi, bir elini paranın üzerine gelecek şekilde havada
konumlandırır. İkinci kişi de, bir elini diğer kişinin elinin üzerine gelecek şekilde havada
konumlandırır. (Figür: 1)

Figür (1)

Figür (2)

Ve sonrasında talimatlar şu şekilde izlenir: “Eli üstte olan kişi istediği zaman parayı almaya
çalışır, eli altta olan kişi de, üstteki el hareket ettiği anda parayı almaya çalışır. Bunun
sonucunda parayı alan kazanan olarak belirlenir.” Kazanan kim oldu? Eli üstte olan kişi
oldu değil mi? Peki eli altta olan kişi paraya daha yakın olduğu halde nasıl kazanamadı?

Figür (3)

Figür (4)

Vestibüler sistem, proprioseptif, vizüel ve vestibüler sistemden oluşur. Bu deneyde,
proprioseptif ve vizüel sistem ön plandadır.
Üstteki elin komutu hazırdı sadece proprioseptif sistemi harekete geçirmesi gerekecekti.
Alttaki el ise önce vizüel sistemi kullanıp hareketi algılayacak, ardından proprioseptif
sistemiyle harekete geçecekti.
Bu durumda vizüel sistem, iki el arasında kalan mesafe katedilmeden görevini
tamamlayamadı. Bu yüzden üstteki el parayı daha önce almış oldu. Bu sayımızda vizüel ve
proprioseptif sistemlerin yarıştığı bir deneyden bahsettik siz de tanıdıklarınızla deneyi
gerçekleştirip onları şaşırtabilirsiniz.
Neden kazanamadıklarını açıklamayı unutmayın :)
MELİSA LEVENT & NESİBE BÜŞRA DERE
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Diyabet, diğer adıyla şeker hastalığı, her geçen
gün yaygınlığı artan önemli bir sağlık sorunudur. Değişen
yaşam şartları ve alışkanlıklarımızla küresel bir salgın
haline gelmiştir. Tanım olarak, kandaki glukoz miktarının
çok fazla olduğu durumlarda meydana gelen bir
hastalıktır. Bu hastalık, pankreasın üretmesi gereken
insülin hormonunu yeterince üretememesi veya vücutta
insüline direnç kazanan hücrelerde üretilen hormonun
etkili bir şekilde kullanılamamasından kaynaklanır. Tip 1
ve tip 2 olmak üzere iki çeşidi vardır. Birçok organı ve
sistemi etkileyebildiği gibi işitmemizi de etkilemektedir.
Diyabetin işitme kaybı ile ilişkilendirilmesi ilk olarak 1857
yılında Jordao’nun çalışmasında yer almıştır. Jordao
diyabetin işitme kaybına yol açabileceğini, ‘İşitme Kaybı
ile Gelişen Diyabetik Koma’ çalışmasında dünyaya
duyurmuştur. Böyle bir bağlantının olması bilim
insanlarını heyecanlandırmış ve çalışmalar hız
kazanmıştır. Jordao’nun ardından Edgar 1915 yılında
yaptığı çalışmada diyabet hastalarında bilateral işitme
kaybı olduğunu keşfetmiş. 1961’de Jorgersen ve Buch
diyabet hastalarında yüksek frekanslarda sensörinöral tip
işitme kaybı görülebildiğini çalışmalarında yer vermiştir.
Son zamanlarda yapılan çalışmalarda ise diyabetli
bireylerde işitme kaybı olma olasılığı sağlıklı bireylere
oranla 2 kat daha fazla görüldüğü bildirilmiştir. Tip 1
diyabet, insülin üreten β hücrelerinin otoimmün
yıkımından kaynaklanan insülit ve β hücresi
otoantikorlarının varlığı ile karakterize edilmektedir.
Retinopati, nefropati ve nöropati gibi diyabetin sık
görülen komplikasyonlarının nedeni çoğunlukla diyabetik
mikro anjiyopatidir. Diyabetik mikro anjiyopatiye bağlı
koklearhipoksi, koklear sinirlerde vasküler / metabolik
olaylara bağlı nöropati ve kokleanın glikoz düzeylerindeki
değişimlerin işitsel patolojilere neden olduğu
düşünülmektedir. Glikoz metabolizması, metabolik olarak
çok aktif olan iç kulağın fizyolojisini önemli ölçüde
etkilemektedir. İç kulağın enerjisi depolanmaz, dolayısıyla
kandaki glukozda oluşan küçük değişiklikler iç kulağın
işlevini etkilemekte ve denge bozukluklarına neden
olmaktadır. Değişen iç kulak metabolizması, endolenften
perilenfe doğru sodyumun tersine bir hareketle potasyum
transferine yol açabilir. Bu mekanizma sonucunda vertigo,
kulak çınlaması, hipoakuzi ve kulak dolgunluğu ortaya
çıkabilmektedir. Bu konuda yapılan çalışmaları
incelediğimizde elde edilen sonuçlar birbiri ile
çelişmektedir. Örneğin; saf ses odyometri ile yapılan bir
çalışmada bulunan olgularda genel olarak yaşa bağlı
görülen işitme kaybına benzer veriler elde edilmiştir.
Yüksek frekansları etkileyen, bilateral, sensörinöral kayıplı
odyogram sonuçlarına varılmıştır. Bir başka çalışmaya
bakıldığında ise hastalarda görülen işitme kaybının ani,
tek taraflı olabildiği gibi işitme kaybına vestibüler
semptomların da eşlik ettiği görülmüştür. Sadece yüksek
frekanslarda olmayan 250 Hz ile 8000 Hz arasında
değişen işitme kayıplarına da rastlanmıştır. Bununla
birlikte 2014 yılında Bajaj ve arkadaşlarının yaptığı bir
çalışmada, diyabet hastalarında gürültüde konuşmayı
anlamada zorluk çektikleri bildirilmiştir. Farklı bir
çalışmada ise bunun aksini belirterek hastaların
konuşmayı anlamada zorluk yaşamadıkları bildirilmiştir.
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DİYABET
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ABR, güvenilirliği yüksek bir test olması yanı sıra kaybın
retrokoklear mı yoksa koklear mı olduğu konusunda
yardımcı olmaktadır. Hastalarda yapılan birçok ABR
değerlendirmesinde; bozuk dalga morfolojisi, anlamlı dalga
uzamaları, dalgalar arası latans farklılıkları gibi bulgular elde
edilmiş. Bu bulgular tek kulakta görülebildiği gibi iki kulakta
da gözlenmiş. Hastalığın süresi ve anormal sonuçlar arasında
doğru orantı olduğu sonucuna varılmış. Sonuç olarak,
diyabet hastalarının rutin kontrolleri arasına odyolojik
muayeneyi de eklemeleri faydalı olmaktadır. Olası bir kayıp
için erken davranmak hasta refahı için oldukça önemlidir.
https://iasbh.tm
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Himanshu Kumar Sanju and Prawin Kumar, PhD, 2015, Annual Audiological Evaluations Should
Be Mandatory for Patients with Diabetes
https://www.hearingreview.com/hearing-loss/patient-care/annual-audiological-evaluationsmandatory-patients-diabetes
Elbistanlı
M, Yurtsever S, Açıkalın R, Karataş A, Tip 1 Diyabetli Hastalarda ABR Sonuçlarının Normal
Popülasyonla
Karşılaştırılması, Haseki Tıp Bülteni,2013 s:36-40
Yorulmaz
E, Tip 1 Diyabetli Çocukların İşitme Fonksiyonlarının Değelendirilmesi:2 Yıllık Retrospektif
Çalışma, Odyoloji Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kulak Burun
Boğaz Ana Bilim Dalı, Ankara: 2018, s:12-13
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https://www.ensonhaber.com/biyografi/yazar/jk-rowling-kimdir
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https://www.amfiweb.net/trendyol-kurucusu-demet-mutlu/

Kadına şiddetin ülkemizde ve Dünya'da
ne kadar büyük bir problem olduğunu
biliyoruz. Uzun zamandır insanların
dikkatını çekmek, farkındalık oluşturmak
ve gereken tepkilerin verilmesi için çaba
sarf ediliyor. Henüz insani haklarımızı
koruyabileceğimiz, kendimizi güvende
hissedeceğimiz seviyeye ulaşamasak da
şiddete uğrayan kadınların seslerini
duyduğumuzu ve hatta sesimizin çıktığını
söyleyebiliriz.
Kadına şiddetten bahsederken her kadın
gibi nefretle doluyorum. Yukarıda
bahsettiklerimin şiddete uğrayan bir
kadın için hiçbir şey ifade etmediğini de
iyi biliyorum. Bu sebeple daha fazla şiddet
üzerine konuşmaktansa kadınların
başarılarına karşı sessiz kalışımızdan
bahsetmek ve hem kadınların kendilerine
olan güvenlerini arttırmak hem de
erkeklerin kadınlara karşı olan ön
yargılarını kırmak istiyorum. Hadi biraz
başarılı kadınlarımızdan bahsedelim!
Pepsi’nin beşinci CEO’su olan ve 12 yıldır
bu görevi üstelenen Indra Nooyi, şirketin
2006’daki 35 milyar dolarlık gelirini
2017’de 63.5 milyar dolara çıkarmış,
defalarca dünyanın en başarılı CEO’ları
listesinde yer almıştır. Trendyol Grup’un
kurucusu ve CEO’su olan Demet Mutlu,
Türkiye’de gördüğü büyük ‘online alışveriş’
boşluğunu doldurmak için evinin
salonuna kurduğu Trendyol’u ilk 16 ayda
değeri 150 milyon olan bir şirket haline
getirdi. Young Global Leaders tarafından
Avrupa’nın göze çarpan genç
liderlerinden biri olarak aday gösterildi ve
Türkiye’den seçilen tek lider oldu.

Harry Potter adlı fantastik roman
serisinin yazarı Joanne Rowling, kitap
yazarak dolar milyarderi olan ilk yazar ve
Birleşik Krallık'ın en zengin kadını
unvanlarına sahiptir. Yayınevi, erkek
okuyucuların, kadın bir yazarı
okumaktan çekinebileceğini düşünerek
yazarın erkek olduğu izlenimi
uyandırmak için adının "J. K. Rowling"
şeklinde yazılmasını tercih etmiştir. Bu
sayede birçoğumuz yazarın erkek
olmadığını çok geç öğrendik. Aslında
Joanne’e yapılan bu durum da bir tür
şiddetti. Kadın bir yazara gereken
değerin verilmeyeceği empoze edilmiş
ve belki de başarılı olmasını bu isme
bağlamışlardı. Tamamı kadın öğretim
üyelerinden oluşan Üsküdar Odyoloji
ailesi de başarılarını ispat edenlerden.
Anlatılacak birçok kadın ve onların
başarı hikayesi var. Ta ki
bahsettiğimizde, kadın erkek
ayırmaksızın, bir ‘başarı’ dinlediğimiz
günlere gelene kadar. Kadınlara pozitif
ayrımcılık yapmak zorunda
kalmadığımız günlere kadar üstüne
basa basa anlatmalıyız. Şimdi duymak
ve duyurmak bizim görevimiz. Nerede
bir kadın ‘en iyisini ben yaparım’ derse
oralı olacak yüreğimiz. Olmalı zaten…
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