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ODYOLOJİ BÖLÜMÜNÜ
SEÇMEYE NASIL KARAR
VERDİNİZ?
Odyoloji bölümüyle tanışmam rehber öğretmenim
sayesinde oldu. Araştırıp bilgi edindikçe bana göre
bir meslek olduğunu düşündüm. Beni en çok
etkileyen şeylerden biri izlediğim bir video oldu.
Videoda doğuştan işitme engeli olan bir genç kızın
ilk defa sesleri duymaya başlamasıyla odyologuna
sarılması beni çok duygulandırdı. Manevi yönden
çok zengin bir meslek olduğunu düşünüyorum ve
bu yüzden odyoloji bölümünü okumayı tercih ettim.

NEDEN
ODYOLOJİ

-HAYRUNNİSA ARICI

Odyoloji bölümünü hiç duymamıştım. Araştırma
yaparken ÜÜ TV’de Dr. Öğr. Üyesi Didem ŞAHİN
CEYLAN’ın bölümle ilgili bilgi verdiği videoya denk
geldim. O zaman dedim ki ben odyoloji okumalıyım
ve odyolog olmalıyım. Çünkü bu mesleği kendime
çok yakın hissettim. İyi ki de denk gelmişim. Birinci
sınıf olmama rağmen çok mutluyum.
-GİZEM BÜYÜKKAYA

Tercih zamanına kadar asla bilmediğim bir
bölümdü dolayısıyla aklımda da yoktu. Tercih
zamanında bölümleri araştırırken gördüm ve ilgimi
çekti. O anda "Tamam ya, Benim bölümüm bu
olmalı!" dedim. Zaten hastane ortamında olmak
istiyordum ve bölümün uygun olduğuna karar
verdim.
-ZEYNEP BUSE GÜR

PEKİ,NEDEN ÜSKÜDAR
ODYOLOJİ?
Tercih zamanı birçok okul gezdim ama Üsküdar
Odyoloji hem daha samimi hem de daha geniş
imkanları varmış gibi geldi. Bu yüzden ilk tercihime
yazdım ve yerleştim.
-GİZEM BÜYÜKKAYA

Odyoloji bölümü hakkında bilgi toplarken Üsküdar
Üniversitesi’nin odyoloji alanında yaptığı etkinlikler
dikkatimi çekti. Akademik kadrosunu, fırsatlarını,
düzenlediği etkinliklerini ve kampüs ortamını
araştırıp Üsküdar Üniversitesi Odyoloji bölümünü
tercih ettim.
-HAYRUNNİSA ARICI

Okulun birçok konuda başarılı olduğunu
biliyordum. Sağlık konusu da bunun içine dahil.
Hem evime yakın, gidiş geliş konusunda sıkıntı
yaşamayacağım. Hem de başarılı bir okulda eğitim
görebilme fırsatım olacak. Kaçırmamak gerektiğini
düşündüm.
- ZEYNEP BUSE GÜR

Şöyle söyleyeyim: Ben yazdığım bütün bölümlerde
üniversitenin bana yakın bir konum olmasına özen
gösterdim. Üsküdar Üniversitesi de konum olarak
bana yakın üniversitelerden biriydi. Ben de odyoloji
bölümününü yazabileceğim üniversite ararken
Üsküdar Üniversitesi’ne denk geldim. Hem
konumu yakındı hem de eğitimi hakkında güzel
şeyler duyduğum bir üniversiteydi. Tereddütsüz
tercihlerime ekledim.
- OYA KORKMAZ

BÖLÜMDEN
BEKLENTİNİZ NEDİR?
Benim bu bölümden iki beklentim var: Beni
mesleki anlamda tam yeterli bir birey olarak
mezun etmesi ve eğlenceli zaman geçirmek.
- OYA KORKMAZ

PANDEMİ SÜRECİ EĞİTİM
HAYATINIZI NE YÖNDE
ETKİLEDİ?

Beklentim başlangıçtaki bölüm hakkında çok da
bilgiye sahip olmayan Zeynep ile artık mezun
olacak olan Zeynep’in bambaşka olması. Yani artık
bölüm hakkında sahip olması gereken bilgilere
sahip olup ihtiyacı olanlara yardımcı olabilecek
seviyeye gelmiş olabilmek.
- ZEYNEP BUSE GÜR

Pandemi süreci eğitim hayatımı olumsuz etkiledi.
Fakat tüm olumsuzluklara rağmen gelecekte iyi bir
odyolog olabilmek için çabalıyorum, araştırmalar
yapıyorum ve dezavantajı avantaja çevirmeye
çalışıyorum.
-GİZEM BÜYÜKKAYA

Üniversiteye yeni başladığım için yeni bir ortama
alışmak benim için zordu, buna uzaktan alışmak ise
eğitim hayatımı daha da zorlaştırdı. Ama
hocalarımızın da yardımıyla bu süreci güzel bir
şekilde ilerletiyoruz. Umarım bir an önce bu
durumu atlatıp okula geri dönebiliriz.

İleride iyi bir odyolog olarak işitme engeli olan
bireylerin kalbine dokunmak, onları anlamak ve en
iyi şekilde onlara yardımcı olabilmek.
-HAYRUNNİSA ARICI

Benim bölümden beklentim ekip çalışmasıyla
birlikte işitme engeli olan insanların hayatlarına
kolaylık sağlamak ve bu şekilde o insanların günlük
yaşam kalitelerini olabildiğince üst seviyeye
çıkartmak.
- GİZEM BÜYÜKKAYA

-HAYRUNNİSA ARICI

Hem olumlu hem de olumsuz yönde etkiledi
diyebilirim. Olumlu olarak, zamanımı çok daha
verimli kullanabiliyorum. Olumsuz olarak ise okul
ortamının sıcaklığını, neşesini ve üniversiteli
olduğumu hissetmeyi isterdim. Henüz bunları
yaşayamamak üzücü ama önümüzde daha zaman
var. İnşallah ileride yaşayabilirim.
-ZEYNEP BUSE GÜR

Bence bilgi anlamında bir eksiğim olmadı ama
birebir okul ortamında olmak çok daha güzel
olurdu. 1. sınıf olduğumuz için sadece bilgi
görüyoruz. Uygulamalı dersler ağırlıkta olsaydı
eminim ki çok eksiğimiz olacaktı.
- OYA KORKMAZ
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