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Biz Üsküdar Üniversitesi'nin Odyoloji Bölümünde
eğitim alan 21 kişilik gönüllü öğrenci topluluğuyuz.
Kimimiz Bursa'dan, kimimiz Van'dan, kimimiz
Manisa'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...
BÜŞRA ARGÜÇ
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ODYOLOJİ
NEDİR?

Birçok insanın bilmediği, hatta kimi zaman adını
bile duymadığı bir alandır kendisi. Direkt bilimsel
bir giriş yapacak olursak işitme ve denge sisteminin
değerlendirildiği bilim dalıdır. İşitme ile ilgili
testlerin yapılması, tanılanması ve yorumlanması
işini üstlenen kişilere ise odyolog denir. Son yıllarda
varlığını hissettiren ve çokça ihtiyaç duyduğumuz
bu alan gün geçtikçe kendini geliştirmekte ve
hayatımızda yer almaktadır. Vücudumuzun her
bölümü o kadar mucizevi ve yüksek fonksiyonlar
içeriyor ki dallandırmadan incelemek mümkün
değildir. Odyoloji de kulağın eşsiz yeteneklerine
karşı gelemeyip bizlere de tanıma fırsatı vermiştir.
Her sistem birlikte ve koordine çalışmak zorundadır.
Kulak nasıl duyuyor deyip inceleyerek tüm vücuda
uzanmanız gerekebilir. Ne yapıyor peki bu odyoloji?
Sadece kulak tedavileri ve testleri mi? Bu kadar
basitleştirmeli miyiz? İşitmek o kadar değerli bir
duyudur ki bu duyuyu yaşatmaktır odyolojinin işi.
Her sağlık alanında olduğu gibi odyolojinin de
değeri bilinmeli ve ilerlemelidir. Artık o kadar
teknolojik bir dünyada yaşıyoruz ki radyasyona,
gürültülere mahsur kalmamak elimizde değil. Böyle
bir dünyaya gözlerimizi açmak demek birçok sağlık
problemine de gözlerimizi açmak demektir. Her
gün yüz binlerce doğum gerçekleşmekte ve artık
doğan bebeklerde işitme problemi olma oranı
gün geçtikçe artmaktadır. Odyolojinin,
odyologların amaçlarından biri de risk grubunda
olabilecek bebekleri saptayarak takibini
yapabilmektir.

SAYFA 2

Günümüz şartlarında bir insanın duyma yetisinin
kaybedilmesi çok kolaydır fakat bu yetinin geri
kazandırılması her zaman kolay olmayabilir. Hayata
hiç duymadan gözlerini açmak ve işitme cihazı ile
mekanik seslerle buluşmak… O kadar değerli bir
histir ki bu, hayatına değer ve kalite katar insanın.
Biz olayları sadece dışarıdan yorumlayabiliriz ve
anlamaya çalışabiliriz. İyi anlamamız için de
odyolojinin amacını ve önemini iyi kavramamız
gerekir. Duyma yetisinin kaybolması müdahale
edilmezse zamanla konuşmanın, algılamanın,
hayatın anlamının adım adım yok olması demektir.
Bu adımlar yaş ilerledikçe daha da büyük adımlara
dönüşür. İşitme kayıplı insanların dünyanın farkında
olabilmesi için odyolojinin de bütün insanlar
tarafından fark edilmesi gerekir. Eğer odyoloji
ilginizi çektiyse ve ileride bir odyolog olma adayı
iseniz her şeyden önce işini iyi yapan ve vicdanlı
odyologlar olmaya özen gösterin. Her zaman biliniz
ki bizim kimi zaman rahatsız olduğumuz sesleri
duymak başka insanların hayali olabilir. Bir insana
neler katabileceğinizin, bir bebeğe ilk ses
olabilmenin, insanları sessiz dünyalarından
kurtarabilmenin, onların hayatını nasıl
değiştirebileceğinizin farkında olunuz. Çünkü
odyoloji bunun farkında ve hep bu istikamette
devam etmektedir. Bu sebeple siz de
odyolojiyi tanıyın ve insanlara ses olun.

SERAY KILINÇ
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Ü S K Ü D A R ' D A
O D Y O L O J İ

YENİ YENİ ADI DUYULAN ODYOLOJİ BÖLÜMÜ
ÜSKÜDAR’DA 6. YILINI DOLDURMAKTADIR. GENÇ VE
DİNAMİK KADROSUYLA ÜSKÜDAR’DA DERSLER
İNTERAKTİF, BEYİN FIRTINASINA DAYALI SORU
CEVAPLAR ŞEKLİNDE İLERLER. EZBERE DAYALI
SİSTEME TAMAMEN KARŞI, MANTIĞA VE ÖĞRENMEYE
DAYALI BİR İŞLEYİŞ VARDIR. EZBERE KARŞI
OLUNMASININ EN TEMEL NEDENİ HER HASTA
FARKLIDIR VE FARKLI YAKLAŞIMLAR İSTER AYRICA
EZBERLENİLEN BİLGİ ZAMANLA UNUTULUR AMA
ÖĞRENİLEN BİLGİ TAZELİĞİNİ KORUR. ÖĞRENİLEN
TEORİK BİLGİLERİN PEKİŞTİRİLMESİ VE
DENEYİMLENMESİ OLDUKÇA ÖNEMLİ OLDUĞUNDAN
ZAMAN ZAMAN DERSTE ZAMAN ZAMAN DA KLİNİKTE
UYGULAMA VE GÖZLEMLER YAPILMAKTADIR.
ÜSKÜDAR ODYOLOJİ YENİ AKADEMİK DÖNEME
TANIŞMA VE KAYNAŞMA KAHVALTISI İLE BAŞLAR.
KAHVALTIDA ÖĞRENCİLER İÇİN STAJ ÇEKİLİŞLERİ
YAPILIR. BÖLÜMÜMÜZÜN AKADEMİK KADROSUNUN
GENÇ VE DİNAMİK OLMASININ BİZLER İÇİN DİĞER
AVANTAJI İSE YAPILAN TEK ETKİNLİĞİN TANIŞMA VE
ÇEKİLİŞLE SINIRLI KALMAMASIDIR. BÖLÜMÜMÜZ
TARAFINDAN YAPILAN EĞLENCELİ VE EĞİTİCİ
ETKİNLİKLER YAPILMAKTADIR. YAPTIĞIMIZ
ETKİNLİKLERDEN BAZILARI ŞU ŞEKİLDEDİR:

✔KLİNİKTE LAZIM OLUR
✔TİNNİTUS SEMPOZYUMU
✔SADECE ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU
✔KULAK İZİ VE KULAK KALIBI SEMİNERİ
✔GELENEKSELLEŞEN SALI SEMİNERLERİ...
✔TÜRKİYE'DE ODYOLOJİ BİLİMİNİN
KURUCULARINDAN PROF. DR. FERDA AKTAŞ VE
HÜROL ERİŞÇİ KATILIMIYLA GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE
ODYOLOJİ PROGRAMI
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KEMİĞE İMPLANTE EDİLEBİLEN İŞİTME CİHAZLARININ DÜNÜ, BUGÜNÜ VE GELECEĞİ
İŞİTME CİHAZI FİRMALARININ ODYOLOGLARA BAKIŞ AÇISI
İŞİTME CİHAZI TEKNOLOJİLERİ
İŞİTME CİHAZI ÇALIŞTAYI
İŞİTME ÇALIŞTAYI 2
TÜRKİYE’DE ODYOLOJİ VE ODYOLOJİK CİHAZLARDAKİ GÜNCEL GELİŞMELER
İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİKLE TERAPİ
İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİKLE TERAPİ
İŞİTME İMPLANTLARI: ADAYLIK, (RE)HABİLİTASYON VE SONUÇLAR
VESTİBÜLER SİSTEM DEĞERLENDİRME ÇALIŞTAYI
KOKLEAR İMPLANT ÇALIŞTAYI
REHABİLİTASYON MERKEZİNDE ODYOLOG OLMAK
USA' DA ODYOLOJİ KARİYERİ
ONLİNE EĞİTİM SÜRECİNDE "VEMP" KONULU WEBİNERİ
ONLİNE EĞİTİM SÜRECİNDE "ECOCHG" KONULU WEBİNERİ

BELKIS HELVACIOĞLU

23-24 Şubat 2019’da gerçekleştirilen ve bir geleneğin başlangıcı olan Klinikte Lazım Olur
sempozyumunda neler yaşandı hep birlikte bir göz atalım. Klinikte Lazım Olur deyince
akla gelen şeylerden biri de şüphesiz kar yağışıydı. Sabah saatlerinde başlayan kar
yağışına aldırmadan devam eden katılım yoğunluğu elbette ki biz Üsküdar Odyoloji
ailesini oldukça gururlandırdı. Önemli bir ilke imza attığımız bu seminerde çok
kıymetli konuklarımızı ve siz öğrenci arkadaşlarımızı ağırlamaktan onur duyduk. İstiklal
Marşı ve saygı duruşuyla başlayan seminerimiz değerli hocalarımızın zevkli ve bilgi dolu
sunumlarıyla devam etti. Sempozyumumuza, Ody. El fnur TAŞDEMİR, Ody. Ayşe Gül
ÇAKIR, Uzm. Ody. Özge GEDİK, Uzm. Ody. Eng n DANİŞMEN, Ody. Erdem KAPLAN,
Dr. Ody. D dem ŞAHİN CEYLAN, Ody. Sam AKTAŞ, Uzm. Dr. Ahmet HACIALİOĞLU,
Uzm. Ody. N lüfer BAL, Dr. Ody. Selma YILAR, Uzm. Ody. Reca ARSLANTAŞ, Dr. Ody.
Atılım ATILGAN, Uzm. Ody. Muammer GÜLTEKİN, Dr. Ody. Eyüp KARA, Uzm. Ody.
Hal de KARA, Dr. Ody. Sıdıka CESUR, Prof. Dr. Murat TOPRAK, Kl n k Psk. Serkan
ELÇİ, Uzm. Ody. Ahmet CEYLAN gibi kıymetli isimler ender bilgilerini bizlerle

paylaşmak için teşrif ettiler. Seminerimizde herkesin merakla beklediği sürpriz
konuğumuz, Türkiye’nin ilk koklear implantlı çocuğu Elektrik Elektronik Mühendisi Sayın
Ece SAYGI ve annesi Nimet SAYGI ilk defa Klinikte Lazım Olur sempozyumuyla genç
odyoloji camiasıyla birlikteydi. Bir geleneğin başlangıcı olan bu sempozyuma katılımı için
kıymetli hocalarıma ve siz değerli öğrencilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Üsküdar
Odyoloji'nin yeni etkinliklerinde görüşmek dileğiyle...
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Üsküdar Odyoloji deyince akla gelen en önemli şeylerden biri de şüphesiz seminerlerdir.
Bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz Klinikte Lazım Olur sempozyumunda neler olduğunu
gelin hep birlikte hatırlayalım:
Sabahın erken saatlerinde başlayan bu maratonda, kıymetli hocalarımız ve öğrenci
komisyon üyeleri hazırlıklarını tamamlamak, değerli konukları ve öğrenci arkadaşlarımızı
ağırlamak için salonda yerlerini aldılar.
İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan seminerimiz Uzman Psikolog Ahmet YILMAZ’ın
‘’Hasta ile İletişim’’ başlıklı sunumuyla devam etti. Sempozyumumuza, Uzm. Psk. Ahmet
YILMAZ, Ody. El fnur TAŞDEMİR, Uzm. Ody. N lüfer BAL, Dr. Ody. Selma YILAR, Uzm.
Ody. Reca ARSLANTAŞ, Dr. Ody. Atılım ATILGAN, Uzm. Ody. Yeter SAÇLI, Uzm. Ody.
Ahmet OVACIK, Uzm. Ody. Gökçe GÜLTEKİN, Uzm. Ody. Muammer GÜLTEKİN, Ody.
Ezg ŞENEL, Dr. Ody. Eyüp KARA, Dr. Ody. Şengül TERLEMEZ, Uzm. Ody. Hal de
KARA, Dr. Ody. D dem ŞAHİN CEYLAN, Dr. Ody. Sıdıka KARA, Dr. Ody. Emre GÜRSES,
Sn. M ne TUNA, Ody. Sam AKTAŞ gibi kıymetli isimler ender bilgilerini bizlerle

paylaşmak için teşrif ettiler.
Aynı zamanda her seminerde olduğu gibi bu seminerde de sürpriz konukları
ağırlamaktan onur duyduk. Özel konuklarımız Gülcan ÖNEY ve Zeynep ÇAKIR oldu.
"Az Teorik, Çok Pratik" başlığı altında uygulama ve bol vaka örneğinin olduğu, bir o kadar
da eğlenceli ve verimli bir seminer olduğunu seminerimize katılan değerli hocalarımız ve
siz öğrencilerin olumlu yorumlarıyla anlamış olduk. Katılımı için kıymetli hocalarımıza ve
siz değerli öğrenci arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Üsküdar Odyoloji'nin
gelecek seminerlerinde görüşmek dileğiyle...
SAYFA 6

ABDULLAH KARAYEL
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ODYOLOJİ BÖLÜMÜNÜ
SEÇMEYE NASIL KARAR
VERDİNİZ?
Odyoloji, tercih döneminde gerek rehber
öğretmenlerim gerekse ailem tarafından çok
önerilen bir bölümdü. Daha önce duymuştum ama
ilgili bir şekilde araştırma yapmamıştım hiç.
Sonrasında araştırıp bilgi edindikçe dikkatimi çekti.
Sağlık alanı istememin yanı sıra ilgilendiği alanlara,
çalışma şartlarına baktığımda benim için uygun
olduğunu düşündüm. Meslek seçerken
maddiyattan çok manevi anlamda bana ne katabilir
diye baktım açıkçası ve bir odyolog olmak bu
mesleğin gerektirdiklerini hakkıyla yerine getirmek
benim için büyük bir kazanç olur diye düşünerek
odyoloji bölümünü tercih ettim.

NEDEN
ODYOLOJİ

-EBRAR ACAR

Odyoloji bölümünü sağlık alanında hem daha çok
yeni ve bir o kadar da önü açık topluma duyarlı bir
meslek olarak gördüğüm için seçtim.
-RUMEYSA YAKIŞAN

Liseyi sağlık meslek lisesinde okudum. Son
sınıfımda stajım olduğu için hastanede belli
bölümlerde ve odyoloji bölümünde çalışmıştım.
Oradaki odyologlar sayesinde bölüme ısındım.
Zaten o süreden sonra bölümü seçmeyi
düşünüyordum. Seçmemdeki ikinci etken ise sınav
senemde ani işitme kaybı geçirdim ve oradaki
odyolog sayesinde ani işitme kaybını zararsız şekilde
atlattım bu da benim odyoloji bölümü seçmemde
büyük bir etken oldu.
-YASİN ÜLKÜSEVEN

PEKİ,NEDEN ÜSKÜDAR
ODYOLOJİ?
Üsküdar Odyoloji'yi seçmemin birçok sebebi yok
sadece iki sebebi var ancak bunlardan en önemlisi
akademik kadrosunun genişliği idi. Akademik
kadrosu gerçekten muhteşem bir okul. Dinamik,
genç ve hızlı bir akademik kadroya sahip. Bu da
bizim gerçekten enerjimizi arttırıyor bence. Diğeri
ise ulaşım. Her yere ulaşımı çok rahat üstelik okul içi
etkinlikleri, Erasmus ve diğer programlar ile her
öğrencinin aklında yer edebilecek bir okul.
-GİZEM ASLAN

Odyoloji bölümünü düşündüğüm için üniversiteler
hakkında araştırmalar yaptım. Üsküdar Üniversitesi
Odyoloji Bölümü'nde önde gelen üniversitelerdendi.
Ben de akademik kadrosunu, fırsatlarını,
düzenlediği etkinlikleri ve üniversite ortamını
araştırıp tercihimi Üsküdar Üniversitesi'nden yana
kullandım. İyi ki de kullanmışım.
-YASİN ÜLKÜSEVEN

Sağlık alanında güzel işler başarmış kaliteli
hocalarla eğitim veren ve Türkiye’deki ilk ve tek
beyin hastanesiyle iş birliği içinde olması da büyük
etkenlerden biriydi.
-RUMEYSA YAKIŞAN
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OKULUMUZUN BÖLÜMLE
İLGİSİNDEN MEMNUN
MUSUNUZ?

BİZDEN SONRAKİLERE
BU BÖLÜMÜ
SEÇMELERİNİ ÖNERİR
MİSİN?
Mesleğimiz, diğer tüm meslekler gibi çok kıymetli
ancak insan sağlığı söz konusu olunca, hata yapma
ihtimaliniz yok. Bu yüzden lütfen insanlara yardım
etmeyi kendilerine amaç edinmiş kişiler bu bölümü
seçsin. Bu amaca hizmet edince insan dikkatli de
oluyor, sabırlı da oluyor, yaptığı şeyi iş olarak da
görmüyor.
-EDA NUR KAÇAKÇI

Okulun ve bölümün bendeki bütün ön yargıları
kırdığını söyleyebilirim. Okulu önceleri insanlara
karşı yererken şu an kendi bölümümle
yüceltiyorum. Okuldan bizim bölüm adına aşırı
memnunum. Gelirken kafamdaki gitme düşüncesi
şu an tam anlamıyla kayboldu diyebilirim.
-SEVCAN ÇİLESİZ
Bizim bölüme ayrı bir ilgi var bence okulda o
yüzden yeterli olduğunu düşünüyorum.
-TAŞKIN ÖĞÜÇ

Öneririm. Sağlık bölümleri arasında birçok
bölümden daha iyi olduğunu düşünüyorum.
-TAŞKIN ÖĞÜÇ

Bu bölümü okumanızı öneriyorum çünkü insan
kulağının bir dünya olduğunu, vücuttaki önemini
okudukça daha iyi anlayacaksınız.
-İSMAİL DEMİRCİ

İlk olarak severek gelmeleri taraftarıyım çünkü insan
sevdiği bölümü okurken zaman ve mekan önemsiz
oluyor. Odyoloji bölümünün sevilecek bir bölüm
olduğunu, odyolog olmanın da insanı mutlu
edeceğini düşünüyorum çünkü bir işe
başlandığından sonunda eğer bir ödül varsa kişi
mutlu olur. İnsanlar için de yaş ilerledikçe en iyi ödül
üniversiteyi bitirdikten sonra ulaştıkları imkanlar ve
önlerine açılan kapılardır. Bunun için de odyoloji
bölümü hem yeni bir bölüm olması hem de
önünün açık olması yönünden ideal bir ödül olduğu
düşüncesindeyim.
-SEVCAN ÇİLESİZ

ÜNİVERSİTEMİZDEN VE
BÖLÜMÜMÜZDEN
MEMNUN MUSUNUZ?
Okulun bölümle ilgisiyle alakalı bir şey söylemekten
kaçınma taraftarayım çünkü daha birinci sınıfım ve
henüz fazla bir şey görmedim. Bölümü tek olarak
ele alırsam bölümün akademik kadrosundan
gördüğüm kadarıyla bu kadar yeni bir bölümde aşırı
donanımlı kişilerin bize eğitim vermekte olduğu ve
hiçbir sorumuzu karşılıksız bırakmadıkları için
mutlu oluyorum. Tabii ki bu durum da beni
memnun ediyor.
-SEVCAN ÇİLESİZ

Bölümünden çok memnunum. Ders içeriği ve
hocalarımızın bize iletişim konusunda göstermiş
olduğu hassasiyet gerçekten çok güzel. Okulumuza
gelirsek aslında okul bayağı eğlenceli tabii ki ders
saatleri dışında. Oyun alanları, bahçe, sohbet
edebileceğimiz her alanda ihtiyacımız olan her şey
mevcut. Ayrıca bir kampüsten başka kampüse
giderken bile arka caddede olsa bile bize ulaşım
imkanı sunan bir üniversite Üsküdar Üniversitesi.
-GİZEM ASLAN

MELİKE BAŞER & EBRAR TEMİZKAN
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Koronavirüs'ten Nasıl Korunuruz?

DÜNYAYI KASIP
KAVURAN
KORONAVİRÜS

Ülkemizi ve dünyayı kısa bir sürede etkisi altına alan ve
Covid-19 olarak adlandırılan virüs, koronavirüs ya da corona
virüsü adıyla biliniyor. Koronavirüs aralık ayında Çin’in
Wuhan bölgesinde ortaya çıktı. Hastalığın başlangıç kaynağı
henüz netlik kazanmamıştır ancak eldeki veriler, Çin’in
Wuhan bölgesindeki Huanan Deniz Ürünleri Toptan Satış
Pazarında yasa dışı olarak satılan vahşi hayvanları işaret
etmektedir. Hafif, orta ve ağır olmak üzere farklı hallerde
seyredebilen Koronavirüs daha önce 2002’de çıkan SARS ile
2012’de çıkan MERS virüsüyle aynı gruptandır. Soğuk
algınlığına benzer bir tabloyla ortaya çıkan Koronavirüs
salgını şu anda pek çok ülkenin ortak sorunlarından birisi
olmuştur. Çoğu insanın hayatının bir anında karşılaştığı bu
virüsün yeni çıkan hali oldukça ağır ve olumsuz sonuçlara
neden olmaktadır.
Koronav rüs Bel rt ler Nelerd r?
Kuru öksürük, ateş, halsizlik, kas-eklem ağrısı, boğaz ağrısı,
burun akıntısı, vücut ağrıları, zatürre, solunum sıkıntısı, nefes
darlığı, ishal, bulantı, kusma, iştahsızlık Koronavirüs belirtileri
arasındadır fakat en çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük
ve solunum sıkıntısıdır. Şiddetli vakalarda zatürre, ağır
solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilir.

• Mümkün olduğunca evde kalıp dışarı
çıkmamalıyız. Mecburen dışarda olmamız
gerekiyorsa maske kullanmalıyız.
•Hasta olan insanlarla yakın temastan
kaçınmalıyız.
•Gözlerimize, burnumuza ve ağzımıza
yıkanmamış ellerle dokunmaktan
kaçınmalıyız.
•Ellerimizi sık sık, en az 20 saniye boyunca
sabun ve suyla yıkamalıyız.
•Sabun ve su yoksa alkol bazlı el
dezenfektanı kullanmalıyız.
•Sık dokunulan nesneleri ve yüzeyleri
temizlemeliyiz ve dezenfekte etmeliyiz.

Koronavirüsle İlgili Yeni Bir Hastalık:
Koronafobi
Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Psikiyatrist
Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Koronavirüs’le beraber
hayatımıza koronafobi diye adlandırabileceğimiz
yeni bir hastalık ortaya çıktı. Bu fobiler kişide
kaçınma davranışlarını ortaya çıkarıyor ve
hayatını önemli ölçüde etkiliyor.” dedi.
Prof. Dr. Nevzat Tarhan, kontrollü kaygının
önemine işaret ederek stresin mutlaka kontrol
altına alınması gerektiğini söyledi.
Son olarak unutmayalım! "Hiçbir virüs,
alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir."

Medical Park Hastanesi. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji (2020).
Prof. Dr. Gülgün Dilek Arman. Erişim adresi
https://www.medicalpark.com.tr/coronavirus/hg-2287#5
Medipol Sağlık Grubu. Bilgi köşesi. Erişim adresi
https://www.medipol.com.tr/bilgi-kosesi/bunlari-biliyor-musunuz/coronavirusu-nedir-nasil-korunulur
Üsküdar Üniversitesi. e-koronafobi(2020). Prof. Dr. Nevzat Tarhan.
Erişim adresi https://npistanbul.com/koronavirus/prof-dr-nevzat-tarhankoronafobi-hayati-kisitliyor
08.05.2020

BÜŞRA AKTÜRK

Mayıs ayının ikinci Pazar günü ve bu ayın belki de en anlamlı günü; Anneler
Günü. Hayatımızdaki ilk ve ebedi öğretmenlerimiz, bize gerçek sevgi ve
merhameti gösteren annelerimizin günü. Onlar için en iyi cümleyi seçmek
çok zor. Geçirdiğimiz bu zor günlerde başta annelerimize ve tüm ailemize
sevgimizi, samimiyet ve içtenlikle göstermeye gayret edelim.
Bizim için endişelenen, her anımızda yanımızda olan ve bizi her daim seven
annelerimizin;
ANNELER GÜNÜ KUTLU OLSUN.
FAZİLET ÖZKAN
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ANNELER GÜNÜ
ÖZEL RÖPORTAJ
1

ÇOCUĞUNUZUN İŞİTME KAYIPLI OLDUĞUNU
ÖĞRENDİĞİNİZDE NELER HİSSETTİNİZ? DURUMU
KABULLENMEDE SORUN YAŞADINIZ MI?
Kerem iki yaşındayken işitme kayıplı olduğu kesinleşti, kısa süre sonra da ilk cihazı takıldı.
İlk tepkim, şaşkınlık ve kabullenmekte zorlanma; sonrasındaysa panikleme şeklindeydi
ancak çok kısa sürdü bu karmaşa. Mantığım hemen devreye girdi: Çözülmesi gereken bir
sorun vardı. Bunun altından da sürece değil, çözüme odaklanarak kalkabilirdim. Kabul
etmeli ve bundan sonraki zamanımı, enerjimi, çabamı durumumuzu daha iyi bir noktaya
taşımak üzere seferber etmeliydim. Geçmişten sıyrılmalı, geleceğe bakmalıydım.

2

İŞİTME KAYIPLI BİR BEBEĞİN GELİŞİM SÜRECİNDE NE GİBİ
ZORLUKLAR YAŞADINIZ VE BU ZORLUKLARI NASIL AŞTINIZ?
Çok yaramaz, hareketli, kabına sığmayan bir çocuktu. Çünkü kendini ifade etmeyi
başaramıyor, bu yüzden hırçınlaşıyor, bağırıyor, tepiniyordu. Onun sevgi gösterisini bile
şiddet olarak algılayanlar çıkıyordu. Toplum olarak ön yargılarımızdan kurtulamıyoruz.
Böylesi davranışlar çocuğun zaten zayıf olan öz güvenini sarsıyor hatta sıfırlayabiliyor.
Kendi yetersizliğini bir başkasının yetersizliğini öne çıkararak görünmez kılmaya çalışan
bu insanlarla mücadele edemezdim elbette. Bunun için de oğlumun kendi durumunu
kabullenmesi, normal görmesi için çabaladım. Öz güveni güçlenmeliydi. Nerede olursa
olsun, sürekli konuşur, onu konuşturmaya çalışırdım. Sorumluluk yüklerdim. Oğlumu
uzaktan kollardım. Müdahale etmezdim. O normal bir çocuktu, öyle davranmalıydı; asla
kayırmazdım. Daha da sosyalleşmesi ve öz güven kazanması için çaba harcardım. Ayakta
kalmayı başarmak için öncelikle kendine güvenmeliydi. Zorluklarla mücadele yeteneğini,
savaşma gücünü, evde, annesinin dizi dibinde kazanamazdı.

3

ÇOCUĞUNUZ CİHAZLANDIRILDIKTAN SONRA SİZİN İÇİN
NASIL BİR SÜREÇ BAŞLADI?
Kerem de kabullenmekte zorlanmış, kulağında taşımak istememişti. Beden dili ya da
birtakım mimikler, jestler, işaretlerle kendini ifade etmekte zorlanmıyordu çünkü.
Karşısındakinden de aynı yaklaşımı bekliyordu. Onu her defasında, oyunlar ya da küçük
vaatlerle ama daima sevgiyle, cihazı kullanmaya ikna ettim. İnsanlarımız ne yazık ki
tavrını, eylemini sonucu hiç düşünmeden ortaya koymakta beis görmüyor. Kulak
kepçesinde koca bir cihaz taşıyan bir çocuğu acıyan bakışlarla süzdüklerine, ah vah
ettiklerine bunu yüzüne karşı söylediklerine tanık olmuşsunuzdur. İşitme kaybını; zaaf,
eksiklik, hastalık olarak görür çok kişi. Çocuklarsa, güçlü sezgileriyle karşısındakinin
duygularını hemen kavrar ve içe ya da dışa dönük bir tepki geliştirir. Fark edilmeyen, dibi
olmayan tepki çok daha yıkıcıdır. Kurtulma şansı olmadığını anladığı bu yük altında ezilir
çocuk. Kendi eksikliğine duyduğu öfkeyle saldırıya geçer. O sırada amacı kendini
savunmaktır belki de. Fakat sertlikle, hırçın tavırlarla yapar bunu. Bu giderek hastalıklı bir
kişilik oluşumuna yol açar. Bu durumda anne olarak bana çok iş düşüyordu. İnsanları tek
tek uyarma, yönlendirme şansım olmadığına ve her an yanında bulunamayacağıma göre
onu gelebilecek her tür tepki, aşağılama, hiçe sayma gibi tavırlara karşı hazırlayacaktım.
Nitekim işitme cihazının, gözlükten farksız; gövdesinde, yardımcı statüsünde bir
parçadan başka bir şey olmadığını ikna etmeye çalıştım. Cihaz kullananla kullanmayan
arasındaki fark, insanların ötekinden farklı göz rengine, saçlara sahip olmaları gibiydi ve
kişilik değerlendirmesinde önemli sayılmazdı. İkna ettim sanıyorum.
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4

ÇOCUĞUNUZUN İLK KELİMESİ NEYDİ VE
DUYDUĞUNUZDA NELER HİSSETTİNİZ?
İlk kelimesi baba oldu. Ama bilinçli bir söylem değildi bu.
Bilerek telaffuz ettiği ilk kelime ev olmuştu. Sonra at demeyi
öğrendi. Haftalar, hatta aylar boyu süren çabalar sonucu
kazanılan on, on beş sözcük… Tabii ki onun ilk kelimeyi bozuk,
anlaşılması zor da olsa söylemeyi başarması benim için
tarifsiz bir mutluluğa yol açmıştı. Elbette ağlamıştım.

5

ŞU AN ÇOCUĞUNUZUN İŞİTME KAYIPLI
BİRÇOK BİREYDEN DAHA BAŞARILI
OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ. BU BAŞARININ
KAYNAĞI NEDİR?
Hırslı, inatçı, azimli bir insan. Düştüğü yerden kalkmayı biliyor.
Yakınmak, hayıflanmak yerine mücadeleyi seçiyor. Bunu
yapmak zorunda olduğunu en baştan gösterdim ona. Hayat
bir savaş alanı; ya savaşır insan ya da baştan yok olmayı seçer.
Bir buçuk, iki yaşından beri Kerem bu savaşın göbeğinde.
Üstelik tek taraflı bir savaş değil bu; hem kendini oluşturma,
hem toplumun ön yargılarını yıkma savaşı veriyor. Bu arada,
içindeki iyilik duygusunu koruyor. Hep birileri için bir şeyler
yapmak, birilerinin yaralarına merhem olmak istiyor. Kendini
paralarcasına bu fedakâr hali belki de onu daha da güçlü
kılıyor.

6

EĞİTİM SÜRECİNDE EĞİTİMCİLERİN
ÇOCUĞUNUZA KARŞI TUTUMLARI
NASILDI VE BU ZAMAN DİLİMİNDE
HARİCEN DESTEĞE İHTİYACI OLDU MU?
Haricen destek, benim elimi onun omzundan çekmemem,
ona yalnız olmadığını göstermem, ona güvenmem ve
sorumlulukları paylaşmasını istemem şeklindeydi. Zaman
zaman ona danışır, sorular sorar, ondan akıl almaya ihtiyacım
olduğunu gösterirdim.

7

TÜM ÖZEL ÇOCUĞU OLAN ANNELERE
AKTARMAK İSTEDİĞİNİZ
TECRÜBELERDEN BİRAZ BAHSEDER
MİSİNİZ?
Unutulmaması gereken şey şu; hayata tüm olumsuzluklarını
görerek ama alabildiğine olumlu bakmak gerekiyor. İnsan
bütün olumsuzlukları yenebilecek güçtedir. Ayrıca yaşam
kazanılan muharebelerle anlam ve değer kazanır. Son nefeste
bile yenildim dememeli insan. Özellikle sorunlu çocuk
annelerine tavsiyem; yen lmek bey nde gerçekleş r, sırtın
m nder bulmasıyla değ l . Hiç bıkmadan, usanmadan,
yılmadan yola devam etmeleri ve kendilerini ya da çocuklarını
kimseyle kıyaslamamaları. Her insan tektir; değerlendirme
ölçütleri de aynı biçimde özeldir, kendine özgüdür;
unutmamalıyız.

ZEYNEP ALİYE
BUŞON DERGİSİ

BERFİN ÖZMEN

YAZAR-ŞAİR

HİKAYE ZAMANI
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Başarıdan başarıya koştuğum o yıllar dün gibi aklımda. Her madalya kazanışımda her
alkış sesinde ayrı bir hikayem var. Alkışların sesini duyabilmem ise ayrı bir hikaye. Hiçbir
şeye kolay ulaşamadım fakat "Önemli olan yol değil vardığın yerdir." derler... Yollarım ne
kadar engebeli olsa da gideceğim yere ulaşmıştım. Dün gece saatlerinde birkaç
zamandır temizlemek için ertelediğim ve erteleye erteleye seneler ettiğim bodrum
katını temizlemeye karar verdim. Merdivene doğru kararlı bir şekilde ilerleyerek ilk
adımı

attım.

Dik

merdiven

senelerdir

üzerine

basılmamasının

verdiği

etkiyle

gıcırdayarak varlığını belirtti. Aşağıya indiğimde büyük bir toz yığını ile karşılaşacağımı
biliyordum. Yavaşça merdivenleri indim ve tahmin ettiğim gibi tozlu bir sis bulutunun
içinde buldum kendimi. Işığı açmamla beraber bütün eski eşyalar, duvarlarda asılı
madalyalar, raflardaki plaketler ve kutular gözüme çarptı. Her birinin ayrı ayrı anısı
aklımda dönerken etrafıma bakındım. Artık kendini saklama gereği duymayan çatlamış
boyalar duvarların üzerinde kendini rahatça gösteriyordu. Bodrumun ağır kokusunun
yüzüme çarpmasına izin vererek ilerledim. Üzeri tozlu, kapağı yarım açık, içine bakmam
için davetkar bir şekilde duran kutu dikkatimi çekti.. İçini açtığımda odanın toz bulutu
ile birlikte anı bulutu da beni içine almış oldu. Çocukluğumdan beri kullandığım işitme
cihazlarımı, üzerine hangi sene kullandığımı yazan bir kağıt yapıştırarak kutuya
yerleştirmiştim. Beni gerçek başarıya ulaştıran işte bu küçük ama etkili cihazlardı.
Üzerinde ’55-65 senesi’ yazan cihazı elime alarak sol tarafımda bulunan rengi bozarmış,
derisi yıllardır bodrumda bulunmanın etkisiyle yıpranmış kırmızı koltuğa oturdum.
Gözlerime inanamıyordum. Gençliğimin verdiği enerjiyi yıllar önce kaybetmiş olsam da
hafızamın da etkilendiğini görmek beni derinden etkilemişti. Elimdeki cihaza baktım.
Bu cihaz benim ilk işitme cihazımdı. Altı veya yedi yaşlarında olmalıydım. Okula
başladığım ilk zamanlar. Her zaman sessiz bir çocuk olmuştum. Kendi kendime oynar,
sürekli koşardım. Genelde insanlardan kaçmak için koşardım çünkü ne söylediklerini
anlayamadığım gibi bir de onlar kadar iyi konuşamazdım. Kendimi ifade edememek
beni hırçınlaştırıyor, hırçınlaştıkça hızla koşarak uzaklaşmak istiyor ve sabahtan akşama
kadar kaybolana dek koşuyordum. Tabii babam beni, bilmediğim bir sokakta tek
başıma ağlayarak yürüdüğümü gördüğü zaman kulağımdan tutup eve getiriyordu
ancak ertesi gün insanlardan kaçma yöntemim yine bilmediğim sokaklara doğru
koşmak olacağını iyi biliyordu. Her zamanki gibi olacağını sandığım bir güne
uyanmıştım. Annem beni güzelce giydirerek elimden tuttuğu gibi tek katlı büyükçe bir
binaya getirdi ve "Burası senin okulun." dedi. Birçok çocuk binanın etrafında oyunlar
oynuyordu. Annemle beraber binanın eski kapısından içeriye girerek bir odaya girdik.
Orası da bundan sonra benim sınıfım olacaktı. Böylece aylar geçti.
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Derslerim kötüydü ve ailem benden ümidi kesmek üzereydi. Onları üzdüğümü bilmek
beni de üzüyordu. Bundan dolayı her zamanki gibi sabahları çıkıyor akşama kadar
koşuyor, insanlarla iletişimden kaçıyordum. Okulda da teneffüslerde tek başıma
oturuyordum. Sınıf arkadaşlarıma katılmayı denemedim değildi fakat bana söyledikleri
şeyleri tam anlayamadığım için sürekli dediklerini tekrarlamalarını istemem onları
benden uzaklaştırmıştı. Bir gün öğretmenim beni yanına çağırarak "Neden
arkadaşlarınla oynamıyorsun?" dedi. Fakat o zamanlar onu "Ne..a..oy.." gibi anlamsız
heceler şeklinde duymuştum. Öğretmenimin yanına iyice sokularak ve refleks olarak
kulağımı öğretmenime doğru yaklaştırarak tekrar konuşması için bekledim. "Neden
arkadaşlarınla oynamıyorsun?" dedi. Kulağımı öğretmenime yaklaştırdıkça onu daha iyi
duyabiliyordum ve öğretmenim de bende bir sorun olduğunu işte bu şekilde anlamıştı.
Önce babama duymamla ilgili bir sıkıntı olabileceğinden bahsetti fakat babam kabul
etmemişti. "Benim kızımın öyle bir şeyi yok!" diyerek öğretmenime kızmıştı.
Öğretmenim ise pes etmemişti. Anneme de duymuyor olabileceğimle ilgili
şüphesinden bahsederek kendince beni test etmesini istemişti. "Uzaktan seslenin,
bakıyor mu? Bakmıyorsa yaklaşın. Duyana kadar yaklaşın. Bir sorun olduğunu
göreceksiniz. Bu bir eksiklik değil çok geç olmadan büyük şehre götürebiliriz." demişti.
Ah annem… Gözlerinde yaşlarla öğretmenimin dediğini yapmaya çalıştığı zamanları
hatırlıyorum. Duymadığımı gördüğünde dünyasının yıkılışını… Babamı ikna etmeye
çalışmasını… Aradan zaman geçmişti ve babam ikna olmamıştı. Bir yaz günü güneşin
kavurucu sıcağının altında kardeşlerim evin bahçesinde su savaşı yaparak eğlenirken
ben camdan hüzünle onları izliyordum. Babam bana seslenmiş "Neden kardeşlerinle
oynamıyorsun?" demişti. Tabii ben yanıma geldiğinde duymuş, hiç beklemediğim bir
anda ses duyduğum için korkudan sıçramıştım. Babamın endişe dolu bakışları
üzerimde gezinirken üzülerek odama koşmuştum. Bu olaydan sonra, sonunda babam
da öğretmenimin dediğini denemeye karar vermişti. Artık kendisi de duymadığımın
farkına varmıştı. 1955 yılının en sıcak günlerinden birinde öğretmenim, ben ve babam
beraber otobüse binerek köyümüzden yaklaşık üç saat uzaktaki şehre gittik.
Öğretmenim bizi tanıdığı bir hekime götürerek durumumdan bahsetti. Daha sonra o
gün beni tek başıma bir odaya aldılar. Oda bembeyazdı. Bir hemşire gelerek önümdeki
masaya birkaç parça oyuncak ve kova koydu. Daha sonra kulaklarıma o zamanlar bana
korkunç gelen büyükçe bir kulaklık yerleştirdi. Yanıma gelerek "Her ses duyduğunda
oyuncağı içine at, tamam mı?" dedi. Gülümseyerek başımı salladım. Merakla bir ses
gelmesini bekliyordum. Oyuncağı elime almış, kovaya atmak için sabırsızlanıyordum.
Odanın bir duvarında beni görebildikleri küçük bir cam bölme vardı. Oraya bakarak
neden hala hemşirenin dediği sesi yollamadıklarını düşünüyordum. Birden sağ
kulağımda küçük bir "Bip" sesi geldi. Heyecanla elimdeki oyuncağı sallayarak kovaya
attım. İki tane daha sağ kulağımdan ses geldikten sonra daha ses gelmemişti.
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Hemşire kulağımdan kulaklığı çıkarırken oyuncaklarla fazla oynayamamış olmamın
verdiği hüzünle başımı öne eğmiştim. O gün öylece bitti. Aradan birkaç gün geçti ve
öğretmenimle beraber tekrar o odaya gittik. Uzunca beyaz bir önlük giymiş gözlüklü bir
adam gülümseyerek bana yaklaştı. Elinde daha önce öğretmenimde gördüğüm müzik
çalan alet gibi bir alet vardı. Aletin içinden çıkan iki kabloyu da kulaklarımın arkasından
bana bağlayarak aleti elbiseme astı. Bir anda korkarak etrafıma bakındım. Her yerden
boğuk bir ses geliyordu. Sesin yönünü bulamıyor, sesi tam anlamıyor ama birçok
anlamsız ses duyuyordum. Korkudan titreyerek elbisemdeki aleti çıkarıp masaya attım.
Bir süre sonra hemşire elinde birkaç benzer aletle yanımıza geldi. O gün iki kulağımın
da arkasından doğru gelerek kulağımın içine takılan garip bir aletle daha önce hiç
duymadığım sesleri duymuştum. Hemşire tekrardan masaya oyuncaklar getirmiş, her
ses duyduğumda kovaya atmamı istemişti ve neredeyse bütün oyuncakları kovaya
atmıştım. O gün benim en güzel günümdü. Babam öğretmenim ve ben bir hafta
aradan sonra eve dönmüştük. Sokağın başından annemin "Elif, yavrum…" demesini
duymuş, yanına koşarak ona sarılmıştım. "Bak anne ben artık duyuyorum." diyerek
kulaklarımdaki aleti gösterdim. Annemin gözlerinden sevinç gözyaşları akıyordu. O
günden sonra hiçbir insandan kaçmamış, birçok arkadaş edinmiştim. Yine de koşmayı
hiç bırakmamıştım. Birkaç yıl aradan sonra öğretmenim bir gün bana "Şehirde
düzenlenecek bir yarışma var. En iyi koşan kişiye bir ödül verilecekmiş. Elif, kızım seni
bu yarışmaya yazdırmak istiyorum ailenle görüşelim." demişti. Babama bundan
bahsettiğimde "Kız kısmı öyle yarışmalara mı gidermiş?" diyerek beni terslemiş,
hayallerimi suya düşürmüştü. Kendimi bildim bileli en iyi yaptığım şey koşmaktı ve ne
kadar iyi olduğumu kanıtlayabilecekken buna izin verilmemişti. Çok mutsuzdum ve bir
o kadar da öfkeliydim fakat kararlıydım, o yarışmaya gidecektim. Öğretmenimden
heyecanla düzenlenecek yarışmanın adresini aldım. "Yalnız ailen izin vermediği için
adını yazdıramadım Elif." demişti. Ama ben kendimden emindim. Yarışmanın olduğu
sabah, biriktirdiğim tüm okul harçlıklarımı da yanıma alarak otobüs durağına koştum.
Şehre giden otobüse bindim, yarışmanın yapılacağı yeri buldum ve heyecanla orada
bekleyen insanlara "Ben de koşacağım" dedim. Saçları yana doğru güzelce taranmış,
bakışları sert ve yüzünde küçük küçük yara izleri olan şık bir adam bana dönerek "Ailen
nerede küçüğüm?" dedi. "Ailem, kız olduğum için koşmamı istemiyor, ben tek geldim."
diyerek omuzlarımı dikleştirdim. Sert bakışları bir anda gururla parlayarak "Gel
bakalım benle, ben bu yarışmanın kurucularından biriyim, iyi olduğunu kanıtla
bakalım." dedi. Daha önce ilk defa gördüğüm kocaman kum dolu bir yürüme yoluna
geldik. "Burası koşu parkuru." dedi şık adam. Parkurun büyüklüğü karşısında hafif
cesaretim kırılsa da belli etmeyerek "Koşabilirim." dedim.
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Şık adam eliyle saçını düzelterek ceketinin cebinden bir alet çıkardı. "Bu aletle kaç
dakikada parkuru koştuğunu göreceğim. Eğer beş dakikadan az sürede yanıma gelirsen
seni yarışmaya sokacağım, tamam mı?" dedi. Kulaklarımın arkasına sıkıca tutturduğum
işitmemi sağlayan aletleri çıkararak şık adama uzattım. Bazı zamanlar hızlı koştuğumda
kulağımın arkasından çıkıyordu işitme aletlerim ve dünyayla bağlantımı sağlayan bu
küçük aletlerin zarar görmesini istemediğim için onları çıkartmıştım. Parkurda bulunan
beyaz bir çizginin önüne doğru yürüdüm ve şık adama bakarak işaret vermesini
bekledim. Şık adam eliyle ileriyi gösterdiği anda koşmaya başladım. Çok heyecanlıydım.
Beş dakikada parkuru koşamamam iyi bir koşucu olmadığımı gösterecekti ve bunu
istemiyordum. Bütün gücümle koşmaya devam ettim. Başladığım çizgiye geri
geldiğimde yüzümde kocaman bir gülümsemeyle şık adama doğru baktım. İşitmemi
sağlayan aletleri bana uzatarak takmamı bekledi ve "Doğrusunu söylemek gerekirse,
beni şaşırttın." dedi kahkahayla. Kahkahası parkur alanında yankılanmıştı. Heyecanla
"Kaç dakikada yanınıza geldim?" diye sordum. "Üç dakika yirmi yedi saniye!" dedi şık
adam gülerek ve elimi tuttu. Birlikte yarışmacıların isimlerinin olduğu deftere doğru
gittik ve adımı ekledik. "İki saat sonra yanında on beş çocukla beraber koşacaksın.
Kimseye bakmadan, az önce nasıl koştuysan öyle koş." dedi. O gün yarışmada ikinci
olmuştum fakat sonradan adının İsmet olduğunu öğrendiğim şık adam beni hiç
bırakmamıştı. Yarışma sonrası beni aileme götürmüş, başarımı anlatmıştı. İlerlemem
için ailemi ikna etmiş, her hafta sonu antrenmana gider olmuştum. Seneler içinde
İsmet Bey sayesinde yurt dışında ve yurt içinde birçok yarışmaya katılmış adım
gazetelerde "İlk işitme engelli sporcu" olarak geçmeye başlamıştı. Başarılarıma başarı
ekleniyordu ve hepsi öğretmenimin duyamadığımı fark etmesi sayesinde olmuştu.
Kendime olan güvenimi öğretmenime, dünyayla olan bağlantımı ise işitme cihazlarıma
borçluydum. Düşüncelerimin arasından güçlükle sıyrıldım. Bu kadar anılara daldığım
yeterliydi. Şimdi bu tozlu bodrum katını temizlemeyi bitirmem gerekiyordu…

MELİKE GÜLTEKİN
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KOMEDİNİN KİRİ
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KULAK
KONUŞTURMA

EDA NUR KAÇAKÇI

ASTRODYOLOJİ
KOÇ: Rinoplastici olacaktım ben
olum var ya. Asla vurdulu kırdılı
sevdiğimden değil hani
soğukkanlıyım ben biliyon mu?
BOĞA: Allah Allah acayip
acıktım ben ya, çok çalıştım
bugün ondan herhalde ondan.
İKİZLER: Vestibüler Sistem dersi
aldım ama kendime faydam
olmadı.

YENGEÇ: Asla değerimizi
bilmiyorlar, özellikle de benim, varla
yok arasında bir ara elemanım, dünya
çok acımasız bir yer.
ASLAN: Heheyt kaçar mı benden fonksiyonel
işitme kaybı? Bu da gelmiş burada rol yapıyor!
BAŞAK: Iyyy kız Allah cezanı vermesin. Bu kulak bu hale gelene kadar
neredeydin?
TERAZİ: Kemik yolu bakalım mı? Yok sana soruyorum işte ben karar veremiyorum
da verelim mi hep beraber verelim istiyorsanız?
AKREP: Doktorlar da ne rahat canım geleni gideni bize yolluyorlar.
YAY: Otur otur içim şişti benim, ilk iznimde bir Maldivler yapmam lazım.
OĞLAK: Hayatta düzelmez bu kulak, ameliyat bile kurtarmaz seni teyzecim,dost
acı söyler ağlama ağlama, kötü günler yaşıyorsun sırada daha kötü günler var.
KOVA: Bu ne bu eski eski aletler, ben yeni acayip bir şey icat ettim onunla test
edelim.
BALIK: Yapılan Odyolojik değerlendirmeye göre; hastanın kulağı aldığı kötü
haberler sonucu bir daha işitmemeye karar vermiştir. Üzmeyin insanları...
SAYFA 19

EDA NUR KAÇAKÇI

BUŞON DERGİSİ

BUŞON DERGİSİ

İLGİNÇ VAKALAR
MUNCHAUSEN SENDROMU

YILDIRIM ÇARPMASI
SONRASI İŞİTME KAYBI
Yıldırım çarpması sonrasında hayatta
kalan çoğu kişide işitme kaybı, timpanik
membran perforasyonu ve dış kulak yolu
yanması gibi anormallikler görülmektedir.
Bu nedenle yıldırım çarpması ciddi
odyolojik problemlere yol açabilir. Yıldırım
çarpmasının şiddeti, şokun süresine,
anatomik etki noktalarına ve akımın
geçme yollarına bağlı olarak değişir.
Timpanik membran perforasyonu
olmasına rağmen dış kulak yolu sağlam
olabilmektedir. Ayrıca geçici vertigo,
tinnitus ve vestibüler organ yaralanmasına
da sebep olabilmektedir. Yıldırım
düşmeden önce herhangi bir işitme kaybı
olmayan bir kadında yıldırımdan sonra
perforasyon ve sensörinöral işitme kaybı
bulguları gözlenmiştir. Hastanın sol
kulağının saf ses ortalamasının sağ
tarafından çok daha düşük olmasının
nedeni olarak yıldırımın hastaya sol
tarafından çarptığı düşünülmektedir.
Bütün bu bilgiler sonucunda yıldırım
düşen kişilere odyolojik değerlendirme
yapılması önemlidir.

18. yüzyılda Alman gezgin ve paralı asker olan Baron Karl von
Munchausen’in adını alan Munchausen Sendromu, bir yapay
hastalıktır. Munchausen Sendromu, ilk olarak Dr. Richard Asher
tarafından tanımlanmıştır. Bu sendroma sahip bireyler belirli
hastalıkları taklit ederek hastaneye başvurmaktadırlar.
Kendilerinin uydurduğu düzmece bir öyküyle sağlık
personellerini kandırmaya çalışırlar. Hastalar sonuç alamayınca
da sık sık hastane gezerler. Bu hastaların bazıları sırf hastanede
gördüğü ilgiden dolayı böyle bir duruma başvurabilmektedir. Bu
kişiler ayrıca kendilerine zarar verip hatalı tanı ve tedavi
yöntemlerine yol açabilirler. Ülkemizde odyologları da
ilgilendiren bu sendrom nedeniyle yanlış tespitler sonucunda
gereksiz yere invaziv yöntemlere gidilebilmektedir. Hastaneye
birkaç kez ani işitme işitme kaybı ile başvuran bir hasta saf ses
ortalamasına göre sensörinöral bir işitme kaybı olmasına rağmen,
immitansmetrik incelemelerinde bir patolojinin olmadığı
gözükmüştür. İşitsel beyinsapı yanıtlarında herhangi bir sorun
gözükmemiş, manyetik rezonans görüntülenmesinde normal
bulgular elde edilmiştir. Bu bilgiler sonucunda hastanın
psikiyatrik bir hastalığı olduğu öğrenilmiştir. Odyolojik
değerlendirme, içerisinde birçok testi barındırmaktadır. Hem
objektif hem de subjektif testlerin birbiriyle uyumlu olması tanı
ve tedaviyi kolaylaştırmaktadır. Bu testler aracılığıyla hastanın
fonksiyonel bir işitme kaybı olup olmadığı öğrenilebilinir. Tüm bu
bilgiler sonucunda cross-check yönteminin her hasta için önemli
olduğu anlaşılmıştır.

VOGT-KOYONAGİ HARADA
Otoimmün bir hastalık olan Vogt-Koyonagi Harada Sendromunun
görme azlığı ve işitme azlığı gibi bazı semptomları vardır. Bu
hastalık dört evreden oluşmaktadır: Prodromal evre, akut evre,
kronik (konvalesan) evre ve kronik-rekürren. İlk evrede baş ağrısı,
tinnitus gibi bulgular görülebilmektedir. Kliniğe işitme azlığı
şikayetiyle başvuran bir hastada bilateral orta derecede
sensörinoral işitme kaybı bulguları gözlenmiştir. Hastanın görme
azlığı ve vitilogusunun da bulunması nedeniyle VKHS ayırıcı tanısı
yapılmış ve bu sendroma sahip olduğu öğrenilmiştir. Bu sendrom
genellikle koyu cilde sahip bireylerde ve Japonya’da sık
görülmektedir. Nadir bir hastalık olması nedeniyle Türkiye’de
görülme sıklığı azdır.
Keleş, E., Demir, T., Orhan, İ., Kaya, K. (2011). Vogt-Koyonagi- Harada Sendromu: Olgu Sunumu. KBB ve BBC Dergisi, 19(2), 119-122.
Pasqualone GA, Fitzgerald SM, Munchausenbyproxysyndrome: theforensicchallenge of recognition, diagnosisandreporting. Crit Care
Nurs Q 1999 May; 22(1): 52- 64
Saltürk, Z., Topaloğlu, İ., Berkiten, G., & Doğan, M. Ö. (2012). Otological Munchausen’s Syndrome: Recurrent Sensorineural Hearing Loss:
Case Report. KBB ve BBC Dergisi, 20(1), 45- 50. Turan, M., Kalkan, F., Bozan, N., Özçalimli, İ., Erdem, M.
Z., Yalınkılıç, A., & Garca, M. F. (2015). Isolated Sensorineural Hearing Loss as a Sequela after Lightning Strike.
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DİDEM ŞAHİN CEYLAN
İLE RÖPORTAJ
1

DİDEM ŞAHİN CEYLAN KİMDİR?

1980’li yıllarda :) , sıcak bir yaz günü saat 16:20 sularında Gümüşhane’de dünyaya gelmişim.
İlkokul, ortaokul, lise, üniversite ve yüksek lisansımı Samsun’da okudum. Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünü bitirmek üzereyken "Odyoloji" diye bir şey
duydum ve biraz araştırdım. Odyoloji yüksek lisansına başladım ve 4 sene sonunda uzman
odyolog olmaya hak kazandım. İlk iş tecrübem Ankara'da Cochlear firmasında oldu. Böylece
hem özel sektör hem de odyolojinin kalbi olan Ankara’daki hocalarımı ve meslektaşlarımı
tanımış oldum. Ayrıca yurtdışı da dahil olmak üzere koklear implant, koklear implantasyon ve
koklear implant hastaları ile ilgilenme, onların rehabilitasyonu, cihazlarının mappingi ve
ayarlanması gibi çok detaylı eğitimler aldım. İstifa ettikten sonra İstanbul Üniversite Tıp Fakültesi
KBB Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kemal DEĞER'in döneminde odyolog olarak çalışmaya başladım.
2012-2013 döneminde İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Enstitüsü altında yer
alan "Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları" doktora programına başladım. Doktoramı bitirdikten
sonra Şubat 2018‘de Üsküdar Üniversitesi’nde çalışmaya başladım.

2

EĞİTİM HAYATINIZA YÖN VEREN OLAYLAR NELERDİR?

Aslında 2-3 tane dönüm noktası denilecek anım var hayatımda. Bir tanesi kitap okuma ile ilgili.
Normal şartlarda çok kitap okuyan bir insan değildim ve ilkokul 4. ve 5. sınıfta ailem bana zorla
kitap okutturmaya çalışırdı. Üstelik ailemdeki her bireyin elinde kitap görmeme
rağmen nedense kitap okuma alışkanlığı kazanamamıştım. 6. sınıftayken Türkçe
öğretmenim ders içerisinde bir kompozisyon yazdırdı ve sonrasında da tahtaya
kalkıp okuyan şanslılardan (!) biri oldum :) . Yazdığım metni okuduktan sonra, öğretmenim sınıfa
döndü ve; “İşte çocuklar! Çok kitap okursanız Didem gibi olursunuz.” Dedi. Türkçe
öğretmenimin hiç kitap okumama rağmen kitap okumuşçasına beni herkesin önünde
takdir etmesi hoşuma gitti ve “Kitap okusam acaba neler yapabilirim?” diye düşündürdü. O
andan itibaren kitap okumaya başladım. Hayatıma yön veren en önemli olaylardan ilkiydi
sanırım.
Bir sonraki dönüm noktam da yüksek lisans yaparken o zamanlar emekli olmadan önce aynı
zamanda tez danışmanım olan Prof. Dr. Ayşe Gül Güven bana doktora yapmam konusunda
ısrarcı davranmıştı. Ben de “Artık okumak istemiyorum hocam.” dediğimde bundan dolayı da
bana kırılmış ve küsmüştü. Ayşe Gül Hocamın bana küsmesi doktoraya başlamama sebep olan
olaylardan bir tanesidir. İlk başlarda çok takılmasam da sonradan bilinçaltıma işlenmiş gibi
takılmaya başladığım bir olay olmuştur. Daha sonra doktoraya başlama kararı vermemi sağlayan
faktörlerden bir tanesidir. Doktora sırsında da desteklerini esirgemeyen aynı zamanda gerek
akademisyen gerekse klinisyen olarak yetişmem için temelimi sağlayan ve ilerlememde büyük
destekleri olan hem Prof. Dr. Ayşe Gül GÜVEN’E hem de Prof. Dr. Figen BAŞAR’a sonsuz teşekkür
ve saygılarımı iletiyorum.
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İLK ODYOLOJİ MEZUNLARINI VERİRKEN NELER HİSSETTİNİZ?

Evet o tarihe, o şerefe nail oldum. Gerçekten bu konuda kendimi şanslı hissediyorum. Her biriyle
öğrenci-hoca ilişkisinden öte arkadaşlık ilişkimiz vardı. Onlar için küçük bir
sürpriz bile hazırlamıştım. Öyle kıymetliler ki birçoğuna ağlaya ağlaya veda ettiğimi hatırlarım.
Ha bu arada, içlerinden bir tanesi ile aynı kurumda çalışma şansına ve mutluluğuna sahibim.

4

KARİYER HEDEFLERİNİZ NELERDİR?

Elbette akademisyenliğin diğer basamaklarına da ulaşmak gibi hedeflerim var. Ancak bu
konuda çok aceleci miyim, emin değilim. Önümde zaman var. Başarılı olabileceğim güzel bir
ekip ile çalışıyorum. Elimizden geldiğince öğrencilerimizin eksikliklerini tamamlamaya
çalışıyoruz. Onların da bize destek olması geldiğimiz konumun ne kadar önemli olduğunun bir
göstergesi. Buradan bakılınca bile hedeflerimin büyük bir kısmını elde etmiş bulunuyorum.

5

EĞİTİM HAYATINIZDA BİR YERE DÖNMEK ELİNİZDE
OLSAYDI BURASI NERESİ OLURDU? NEDEN?

Elimde bir fırsatım daha olsa kesinlikle biyoloji okurdum. Bu sefer çok farklı alanlarına
yönelirdim. Antropoloji mesela.
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EĞİTİM HAYATINIZDA BİR ŞEYİ DEĞİŞTİRMEK
İSTESEYDİNİZ BU NE OLURDU? NEDEN?

:) Bunu okuyunca şaşırmayacağınız bir cevap vereyim o zaman. Ezberci sistemi
değiştirmek isterdim. Çünkü ezber yapamıyorum. :)

7

ÖĞRENCİLERİNİZDE DÖNEM FARKINI HİSSEDİYOR
MUSUNUZ? İLK ÖĞRENCİLERİNİZLE ŞİMDİKİ
ÖĞRENCİLERİNİZ ARASINDA FARKLILIKLAR VAR MI?

Hissediyorum. Kendi öğrenciliğim ile şimdiki öğrenciler arasındaki farkı söylememe gerek yok.
Çünkü her geçen sene ne kadar farklı karakterlere büründüğünü görüyoruz öğrencilerin. Şimdiki
öğrenci arkadaşlar daha kendilerine öz güvenli. Bu bir yanda iyi ama sınır bilmemek gibi bir
sıkıntıları var. İşte bu bazen bizleri zorluyor.

8

ODYOLOG OLMAK MI?EĞİTİMCİ OLMAK MI? NEDEN?

İkisi de. Odyolog olarak çok sayıda hasta bakmak eğitimci olduğunuzda size öğrencilere
anlatılabilir somut örnekler sağlıyor. Bu, bütün meslektaşlarımın aslında bildiği belki de
kendilerinin de her öğrenciye söylediği bir durum; çoğu hasta kitap bilgilerine uymuyor.
Dolayısıyla hastayı görmek, hastanın gelişimini bire bir takip etmek iyi bir eğitimci olabilmek
için de çok önemli. Dolayısıyla ikisini birbirinden ayırmak mümkün değil.

9

YAPILAN ETKİNLİKLER, EĞİTİMCİLİK, UYGULAMALAR
VE DAHA FAZLASI... BU İŞLERİ BİRLİKTE GÖTÜRMEYİ
NASIL BAŞARIYORSUNUZ? BİR MOTİVASYON SIRRINIZ
VAR MI?

Evet, var. Öğrenci arkadaşlar arkamızda olduğu sürece bu işleri götürmek aslında bizim için bir
günde atılabilecek yorgunluklara bedel. İlk geldiğim zamanlar yapılan birçok şeyi sadece
Ayşegül Hoca’nın ve Elifnur Hoca’nın desteğiyle yapıyordum ama şimdi arkamda koca bir ekip
var. Yoruluyor muyuz? Evet, hem de nasıl! çok yoruluyoruz ama sonucunda aldığımız geri
dönüşler bizi çok motive ediyor. Üsküdar Odyoloji öğrencileri dışında başka üniversitelerde
öğrenim gören öğrenci arkadaşların da bir şekilde bize ulaşıp onların ağzından da iyi şeyler
yaptığımızı duymak bize aynı zamanda da gurur veriyor. Yani bu motivasyon bizi destekleyen
gençlerle birlikte mümkün olan bir şey.
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MEZUN OLACAK ARKADAŞLARA ÖNERİLERİNİZ NELERDİR?

Mezun olur olmaz iş bulmayı beklemesinler. Elbette iş başvurularında bulunsunlar. Hemen
olmasa da önünde sonunda her birinin işe girecek olduğunu söylemekte fayda var. Bu konuda
çok umutsuzluğa kapılmalarına bence gerek yok. Her biri işe girecek ama belki istedikleri
paraları alamayacaklar. Kalitelerini, vicdanlarını ve çalışkanlıklarını ortaya koyarlarsa şayet süreç
içerisinde yavaş yavaş istedikleri şartları elde etmeye başlayacaklarını düşünüyorum. Burada
anahtar kelime işi doğru, vicdanlı ve sabırlı yapmaktan geçiyor.
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BÖLÜMÜ TERCİH ETMEK İSTEYEN ARKADAŞLARA NELER
SÖYLEMEK İSTERSİNİZ?

Bir kere okuyacakları bölüm sağlık alanında olan bir bölüm. Dolayısıyla “Üniversiteye kapağı
attım.” düşüncesiyle değil “Üniversiteye kapağı attım ama burada okurken eminim
zorlanacağım ve çok çalışmam gerekecek çünkü eninde sonunda bir insanın hayatına
dokunacağım.” diye başlamaları gerekir. Üniversite hayatı özellikle Sağlık Bilimleri Fakülteleri ya
da Tıp Fakültesi, Eczacılık gibi bölümler için çok da öyle dizilerde görülen yeşil alanlarda
oturup gitar çalmaktan, arkadaşlarla sohbet etmekten veya ateş yakmaktan ibaret değil.
Üniversite hayatının büyük bir kısmının özveriyle çalışarak geçmesi gerekiyor. Hep söylediğimiz
bir şey var: “Belki bir hastanın ölümüne sebep olmayız ama hayat kalitesini sıfırlamak ya da
hayat kalitesini bir anda yükseltmek bizim elimizde.
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ODYOLOJİYİ TANITMAK İÇİN NELER YAPIYORSUNUZ?

“Üsküdar Odyoloji” Instagram hesabını aktifleştirdik. Bu hesaptan yapılan paylaşımlarla bölümü
araştıran ve odyoloji bölümünü tercih edecek olan öğrencilere bölüm hakkında fikir vermeye
çalışıyoruz. Yine bu hesap üzerinden bize ulaşıp bölümle ilgili sorular soran öğrencilerle bir
şekilde temasa geçip bölüm hakkında bilgiler veriyoruz. Geleneksel Salı Seminerlerimiz ve farklı
konseptler ile yaptığımız sempozyumlar odyolojiyi sevdirmeye yönelik yaptıklarımızdan. Bu
arada ilk sayısı ile BUŞON Dergisi de, odyoloji ve öğrencilerinin farklı yanlarını ortaya koyuyor.
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ODYOLOG OLARAK BAŞINIZA GELMİŞ EN İLGİNÇ VAKA
NEDİR?

Yüksek lisans yaparken ilk karşılaştığım afazi hastaları, beynin ne kadar gizemli bir yapı
olduğuna dair kafamda soru işaretlerinin artışına sebep olmuştu. Kitap bilgilerinin somutlaşmış
halini görmek gerçekten ilginçti.

ALPEREN ŞAHİN & ÖZKAN ÖKSÜZ
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ODYOLOJİ VE DENEYLER
Vücudumuzun dengesini korumak için üç sistemden faydalandığımızı ve bu sistemleri
birer birer devre dışı bıraktığımızda neler olacağını görmek ister misiniz? Sağlıklı bir
insanın dengesini sağlayabilmesi için; vestibüler sistem, vizüel sistem ve proprioseptif
sistemin senkronize çalışmaları gerekmektedir. Eğer bu sistemlerimizden birini devre dışı
bırakırsak dengemizi korumada sıkıntılar görülmeye başlar. Şimdi bununla ilgili bir deney
yapalım.

İlk önce ellerimizi başımızın yukarısında havaya kaldıralım; bir elimizi açık tutuyorken,
diğer elimizi sadece işaret parmağımız açık olacak şekilde kapatalım. Parmaklarımıza
bakmadan, önce burnumuza sonra açık olan elimizdeki baş parmağımıza dokunduralım.
Bunu bütün parmaklara dokundurana kadar yapalım. Ne kadar kolay öyle değil mi?

Şimdi de aynısını gözlerimiz kapalı yapalım. Zorlandınız değil mi? Peki neden? Çünkü
gözler açıkken parmaklarımıza bakmasak bile kollarımızın hareketi beyine iletiliyordu, yani
çevreden ipucu alıyorduk. Gözlerimizi kapattığımızda ise çevrenin bilgisi de devre dışı
kalınca hareketi yapmakta zorlandık. Bu deneyde, vizüel sistemimizi devre dışı
bıraktığımızda yaşayabileceğimiz bir zorluğu görmüş olduk.
İlgili deneyin videosu için: https://www.youtube.com/watch?v=nNn0xMiTzwA
08.05.2020 - 16:00

*Fotoğraflar için ESLEM LEVENT'e teşekkürler...

NESİBE BÜŞRA DERE

19 MAYIS
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, bundan 101 yıl önce 19 Mayıs’ta Samsun’a çıkarak İtilaf
Devletleri’nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı’nı başlatmıştır. Atatürk, bütün ümidim onlardır
dediği gençlere bu büyük günü armağan ederek tüm gençlere verdiği önemi ve güveni en
güzel şekilde göstermiştir.
Ne kadar yıl geçerse geçsin Ulu Önderimizin izinden giden, tüm zorluklara umut olmak için
çalışan biz gençlerin ve bizi bu günlere getiren tüm büyüklerimizin Atatürk’ü Anma, Gençl k
ve Spor Bayramı kutlu olsun.
HAZAL ADAK

ODYOLOG OLMAYA
BİR KALA
1. Geç rd ğ n z 4 seneye artı ve eks ler yle değerlend rme yapar mısınız?
En büyük eksisi nasıl bu kadar hızlı geçtiğini anlayamamamdı. Her şeyde olduğu gibi bu 4 yılın da kendine
göre zorlukları, stresleri vardı ki buradan klinik sınavlarına selam göndermek isterim. Ama bir o kadar da
keyifli anları vardı. Bölümümüz küçük bir aile aslında, hocalarımızla her an iletişimde olmamız, herkesin
birbirini ismen tanıyacak kadar yakın ilişkilerde bulunması bence en büyük artılarımızdan biriydi.
GİZEM TUNCER
Tabii ki artı ve eksileri olan dört sene geçirdim. 3. sınıfa kadar hoca değişiklikleri olduğu için odaklanma
sıkıntısı yaşadığımı söyleyebilirim fakat her biri birbirinden değerli hocalar olduğu için farklı bilgiler
öğrenmiş olmamı da artı yönü olarak değerlendirebilirim. Okulumuzda hasta akışı olmadığından gözlem
yapamadığımız için bu durumun benim için eksi bir durum olduğunu düşünüyorum fakat gönüllü staj için
okulumuzun sigorta yapıyor olması bizim için artı bir durum. Yine de okulumuzda sürekli hasta akışı
olmasını daha çok isterdim.
ALEYNA GÖNCÜ
İlk aklıma gelen kurduğum sağlam arkadaşlıklar ve ortamımız oldu. Didem Hoca’nın önderliğinde kurulan
komisyon grubuna dahil olmak büyük bir artıyken gruptan çıkarılarak eksiye döndürdüm. Bu da böyle bir
anımdı.
TUNÇ GÜVEN

2. Odyoloj bölümünü terc h edecek olanlara ve bu bölümü okuyan
arkadaşlarımıza tavs yeler n z nelerd r?
Öncelikle yabancı dillerini geliştirmelerini ve bol bol makale çevirmelerini tavsiye ederim. Derslere
çalışırken de ezbere öğrenme yerine konuları mantığa oturtmaları daha kolay ve kalıcı bir öğrenmeyi
sağlayabilir.
ALİHAN KIYILI
Bu bölümü okuyan ve okuyacak arkadaşlara en büyük tavsiyem pratik bilgilere çok önem vermeleri. Teorik
bilgiye göre pratik bilginin daha çok işlerine yarayacağını düşünüyorum.
TUNÇ GÜVEN
Bölümü tercih etmeden önce araştıran arkadaşlarımız genel olarak şunları duyarlar: Yeni bir bölüm, iş
olanağı çok fazla, maaşı gayet makul. Bölümün içine girdiklerinde çoğunlukla iş bulamıyoruz, atamalar çok
az gibi mezun kişilerin sorunlarına şahit olacaklar. Bunun sizin enerjinizi ve kendinize olan inancınızı
zedelemesine izin vermeyin. Alanınıza sımsıkı sarılın ve elinizden geleni yapın inanıyorum ki hak ettiğiniz
yere ulaşacaksınız. Unutmayın seçimlerimizin sonuçlarını yaşarız.
NESLİHAN BAYRAK
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3. Üsküdar Odyoloj olarak yapılan etk nl kler s ze neler kattı? En key f
aldığınız etk nl k hang s yd ?
Gerek Salı Seminerleri gerekse diğer etkinlikler genel anlamda eksiklerimizi giderecek ve mezun
olduğumuzda ilerleyeceğimiz yolda yol gösterici nitelikte olduğu için meslek hayatına bizi hazırladı. En
keyif aldığım etkinlik "Prof. Dr. Ferda Akdaş feat. Hürol Erişçi" etkinliğiydi.
GÜLESER TAHTALIOĞLU
Bildiğiniz gibi her hafta çeşitli konular ve farklı kişiler ile yapılan etkinlikler konuları pekiştirmemize ve
olaylara farklı açıdan bakmamıza yardımcı oldu. Büyük etkinlikler ise olayın başka bir boyutuydu. Benim en
keyif aldığım etkinlik 2019 yılında Egger ile düzenlenen "Kulak İzi ve Kulak Kalıbı Semineri" idi. Hem
izlemesi hem de öğrenmesi zevkliydi.
ALİHAN KIYILI
Biz bölüm olarak çok aktif ve eğlenceli bir bölümüz. En bilimsel etkinliklerimizde bile eğlenceyi hiç
unutmuyoruz ve bu durumu çok seviyorum. Bir etkinlik seçecek olsaydım geleneksel Salı
Seminerlerimizden "Vestibüler Rehabilitasyonda Yenilikler" etkinliği olurdu. VNG gözlüğünü takıp yükseklik
korkusu simülasyonu yaptığımız bölüm benim için güzel ve eğlenceli bir deneyim olmuştu.
GİZEM TUNCER

4. Bölüme gelm ş olduğunuz düşünceyle şuank düşünce arasında fark
var mı? Varsa ned r?
Tabii ki çok fazla var hatta 3. sınıfa kadar her sene, 3. sınıftan sonra her dönem fikrim değişti. Fikrimin
değişmesine tanıştığım insanlar, iletişim kurduğum hocalarım ve staj yaptığım yerler neden oldu. Okula
başlamadan önce odyoloji hakkındaki bilgim sınırlıydı. Türkiye’de yeni bir bölüm olduğunu ve bölümde bir
sürü açık olduğunu düşünüyordum. Sadece işitme kaybı yaşayan insanlara test yapacağımızı
zannediyordum. Okula başladığımda bölümün aslında bundan ibaret olmadığını "odyolojinin bir derya
olduğunu” öğrendim. Odyoloji benim beklentimi karşılamamalıydı, ben onun için bir şeyler yapmalıydım.
Bu düşünceyle daha 1. sınıfta makale okumaya çalışıyordum. Ama yıllar geçtikçe bu idealistlik yerini iş
bulma kaygısına ve "boşuna çabalıyoruz" düşüncelerine bıraktı. Son yıllarda tanıştığım insanlardan, staj
yaptığım yerlerden dolayı böyle düşünmüyorum.
GİZEM ŞEKER
Açıkçası bölüme gelirken bir endişem vardı. Ülkemizde hala daha yeni ve kendisine yer açmaya çalışan bir
bölüm iken dört sene öncesinde ne kadar yeni olduğunu tahmin ediyorsunuzdur. Aslında yeni olmasından
duyduğum endişeden çok bölümde mezun olmaya yaklaştıkça bu endişenin devam etmesinden
korkuyordum ama kendinizi bölüm adına geliştirmeye çalışırsanız, bölümünüzü severseniz ve umutlu
olursanız bu gibi kötü duyguların geçtiğini gördüm. Dört sene öncesiyle şimdi arasında bu yüzden fark var
diyebilirim.
FURKAN YAŞAR

5. Staj dönem nde yaşadığınız zorluklar nelerd r? İlg nç b r anla
karşılaştığınız oldu mu?
Kendi adıma odyometride iken stajı kendimiz ayarladığımız için oldukça zorlandım. Ama şu an stajı okul
ayarladığı için o konuda rahattık. İlginç olarak da bir iki hastayı sanırım hiç unutmayacağım ve meslek
hayatımda bu tür olaylarla karşılaşacağımı düşünüyorum.
EFNAN AKKULAK
Staj dönemlerim genel olarak çok güzeldi. Birçok farklı odyoloji alanında stajımı yaptım ve her gittiğim
yerden deneyim kazandığımı düşünüyorum. İlginç bir anım ise staj için halk sağlığı merkezine gittiğimizde
bizi hemşire olarak yönlendirip hastalara iğne vurulurken gözlem yapmamızdı, asla kendimizi açıklamamıza
izin verilmemişti. Gerçekten ben ve arkadaşım için baya komik bir gündü.
ALEYNA GÖNCÜ
Teorikte her şeyi biliyor gibi hissediyoruz ama sahaya çıkınca evdeki hesap çarşıya uymuyor. Stajda dört
senedir her detayını bildiğim saf ses testini ilk defa gerçek bir hastaya yapmaya kalktığımda beynim adeta
boş bir A4 kağıdına dönmüştü. Meslekte heyecanı kaybetmemek önemlidir ama dengelemek daha
önemlidir.
GİZEM ŞEKER

6. Hang anda kend n z bu bölüme a t h ssett n z?
Bilinmeyenleri tartıştığımızda, hakkında fikir yürütüp hocalarımız ve arkadaşlarımızla paylaştığımızda, işte
tam o aydınlanma anında kendimi bu bölüme ait hissettim. Biraz daha duygusal düşünecek olursam, ilk
kez annesinin sesini duyan çocuğun videosunu izlerken de bu hissi yaşamıştım. İnsanlara yardım
edebilmek ve onların mutlu olduklarını görmek iyi ki bu bölümdeyim dedirtiyor.
ÖZNUR ÇAVUŞ
Aslında kendimi sürekli bu bölüme ait hissettim ama iyi ki bu bölümdeyim dediğim, rehabilitasyon
merkezinde koklear implantlı çocuğun gözlem yapmaya girdiğim dersten sonra bana çiçek getirmesiydi.
ALEYNA GÖNCÜ
2. sınıfta elektrofizyoloji ve vestibüler derslerini aldıktan sonra kendimi bu bölüme ait hissettim demem
yanlış olmaz.
FURKAN YAŞAR

7. “Odyolog olmaya b r kala” h sler n z nelerd r?
Bu dört senenin özellikle son senesini yani "odyolog olmaya bir kala” yı kendimi geliştirerek geçirdiğim için
hazır hissediyorum. Aslına bakarsanız daha çok heyecanlıyım çünkü çeşitlilik açısından birçok çalışma
alanımız var, bunun haricinde istediğimiz çalışma alanları da var ama önümüzde kesin bir şey
olmamasından dolayı heyecanla bekliyoruz geleceğimizi. Bu durumu korku değil de heyecan olarak
görmek de az önce bahsettiğim kendimi geliştirdiğim yönlerimden biri. Umutlu olmayı tekrar tavsiye
ediyorum size ve arkadaşlara.
FURKAN YAŞAR
Yoğun, bir o kadar da keyifli geçen eğitim sürecinin ardından "iyi ki Odyoloji" diyebilmenin mutluluğu
içerisindeyim. Severek yapabileceğim bir mesleğim olduğu için şanslıyım. Aynı zamanda öğrencilik
hayatımın bitmesi gerçeğiyle yüzleştiğim bu süreçte kullandığım devamsızlık haklarımın pişmanlığını
yaşamıyor değilim. Tabii son dönemi evde geçirmek zorunda kaldığımız için böyle mezun olmanın bir
burukluğu da var.
GÜLESER TAHTALIOĞLU
Okul, okumak, öğrencilik çok güzel. Daha bitmeden özledim bile. Bitecek olmasına üzülürken bir yandan
da daha çok tecrübe sahibi olabileceğim, aslında daha çok öğreneceğim ve kendimi geliştireceğim
zamanlara çok az kaldı. Kendimi böyle teselli ediyorum.
ÖZNUR ÇAVUŞ
Bu bölümün bu camianın ufacık da olsa bir parçası olduğum için mutluluk diyorum. Sahaya çıktığımda da
her an kendimi daha ileriye taşımaya gayret göstereceğime inanıyorum.
NESLİHAN BAYRAK
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Kanser çağımızda görülme sıklığı artan önemli ve yaygın bir
hastalıktır. Kanser tedavisi için tıp dünyası sürekli çalışma
halindedir. Günümüzde kanserin kemoterapi, radyoterapi,
hormonal ve cerrahi gibi birçok tedavi seçeneği var. Bu
tedaviler her ne kadar kanserli hücreleri yok etmek için
geliştirilmiş olsa da kullanılan tedavi seçenekleri vücudun
diğer organ ve dokularını etkileyebilmektedir. Bu etkilenen
organlardan biri de duyma organımız olan "KULAK" tır. Kanser
tedavisi için kemoterapi güçlü bir tedavi yöntemidir.
Genellikle meme kanseri, akciğer kanseri ve farklı çocukluk
kanseri türleri için tedaviye dahil edilir. Kemoterapi popüler ve
etkili bir kanser tedavisi olmasına rağmen, ototoksik
bileşenlerin kullanımıyla işitmeye zarar verebilir. Hastalık
Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, ototoksik kimyasallar iç
kulaktaki tüy hücrelerine zarar verebilir. Buna bağlı olarak
bilim insanları kemoterapide kullanılan sisplatin (Platinol) ve
karboplatin (Paraplatin) bazlı ilaçların kulakta hasar bıraktığını
gözlemlemiştir. Hatta hastalarının bu tedavideki ilk şikayeti
çınlamadır. Tedavinin süresi iç kulağın hasarını doğrudan
etkiliyor ve bu da her iki kulakta oluşabilecek kalıcı işitme
kayıplarına neden oluyor. İşitme kaybının yanı sıra baş
dönmesi de hastalardan alınan şikayetlerin içinde yer alır.
Kemoterapi tedavisinde kemoterapi ilaçları ile birlikte
kullanılan diğer yaygın ilaçlar da işitme kaybına ve iç kulak
hasarına neden olabilir. Kullanılan ilaçların alım dozu ve tedavi
süresi işitme kaybı ile kulak çınlaması riskini önemli ölçüde
arttırabilir. Bazı çalışmacılara göre, kanser tedavisinde
kullanılan ve işitme
kaybına yol açabilecek ilaçlar şu şekilde sıralanabilir;
Eritromisin, neomisin, gentamisin ve streptomisin gibi bazı
aminoglikozit antibiyotikleri (genellikle enfeksiyonları tedavi
etmek için kullanılır.)
İbuprofen ve naproksen sodyum (Aleve) dahil olmak üzere
ağrı için steroid olmayan antienflamatuar ilaçlar (NSAID'ler)
Metoprolol (Lopressor) gibi kan basıncını düzenlemek için
kullanılan ilaçlar
Prometazin (Phenergan) dahil olmak üzere bazı bulantı
önleyici ilaçlar
Kanser tedavisinde kullanılan diğer etkili yöntemlerden biri de
radyasyon tedavisidir. Radyasyon tedavisi, kanserli hücreleri
öldürmeyi ve bölünmesini engellemesini sağlar. Bununla
birlikte, tedavi alanındaki sağlıklı hücrelere ve dokulara da
zarar verebilir. Bu nedenle, radyasyon tedavisi özellikle kulağa
veya beyine radyasyon uygulandığında iç kulağı, orta ve dış
kulağı etkileyebilir. Tedavinin uygulandığı yere göre her iki
kulakta da işitme kaybı görülebilir. Cure Search radyasyon yan
etkilerinin dış ve iç kulak iltihabı ile kulakta sıvı birikimi
şeklinde olabileceğini açıkladı. Radyasyon ayrıca kulaktaki
kemikçiklerin sertleşmesi sonucu oluşan otoskleroz ile işitme
kaybına neden olabilir. Amerika’da Starkey isimli cihaz firması
geçtiğimiz yıllarda Göğüs Kanseri Bilinçlendirme Ayı için,
kanseri yenen bir çalışanıyla kanser tedavisinin işitme sağlığını
nasıl etkileyebileceği üzerine röportaj gerçekleştirdi. Starkey'in
Ağ Eğitimi ve Eğitimi Direktörü Mary Leisses dört yıl önce
meme kanserini yendi ve Illinois'daki işitme uzmanı Odyolog
Sheri Billing ile görüşlerini şu şekilde paylaştı:
Leisses, kulaktaki çınlamanın kanser tedavisi sonrası çıktığını,
stresli günlerde ve kafeini yoğun olarak kullandığı günlerde
arttığını söyledi. Leisses işitme uzmanının kulak çınlaması
sebebini kemoterapi ve radyasyondan ziyade kemo-toksinler
ve enfeksiyonlarla savaşmak için verilen ilaçlardan
kaynaklandığını düşündüğünü söyledi.
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KANSER
VE
ODYOLOJİ
Leisses kendiyle aynı durumda olan hastalara tedaviye başlamadan
böyle durumlarla karşılaşma riskine karşı işitme testi yaptırmasını
önerdi. Böylelikle işitmelerinde herhangi bir sorunla karşılaşıldığında
tedavi sürecine erkenden başlanabilir. Aynı zamanda hastaların
çınlamadan korkmamalarını, doktorlarına ve odyologlarına bu
konuda çekinmeden soru sormalarını gerektiğini de belirtti. Mary
Leisses’in tedavisinde rol alan Odyolog Sheri Billing, kanser
tedavilerinden kaynaklanan işitme kaybı ve kulak çınlaması
vakalarının ilerleyen yıllarda sayısının azalacağına inandığını söyledi.
Artık inatçı kanser vakalarının da içinde bulunduğu hastalarda
kanser tedavilerinde daha az yan etkili ilaçların kullanılmaya
başlandığını belirtti. Böylelikle tedavi sonrası işitme kaybı
şikayetlerinin azalacağı düşünülmekte. Kanser yetişkinleri etkilediği
kadar çocukları da etkiliyor. Çocuklar da tıpkı yetişkinler gibi
kullanılan kemoterapi ilaçları ve radyoloji tedavileri ile risk altında.
Bunlarla birlikte kansere yakalandıkları yaş, erken doğum, düşük
doğum ağırlığı, önceki işitme sorunları, tekrarlanan kulak
enfeksiyonları, menenjit, kızıl ateş veya zayıf böbrek fonksiyonu gibi
başka risk faktörleri de işitme kaybını doğurabiliyor. İşitme kaybı
çocuklar için; dil gelişimi, sosyal gelişim, akademik başarı, emosyonel
ve psikososyal gelişimin olumsuz etkilerini beraberinde getiriyor.
Erken teşhis ve tedavi sayesinde reorganizasyon sürecinde beyni
uyarıp uygun rehabilitasyonla yaşıtlarına denk bir gelişim
sağlanabilir. Son dönemlerde yapılan bir çalışma çocuklarda kanser
tedavisi sonrası oluşabilecek işitme kaybının önüne
geçilebileceğinin müjdesini verdi. TRPHARM İlaç, Türkiye İlaç ve
Tıbbi Cihaz Kurumu ile yaptığı bir çalışmada standart-risk
hepatoblastoması olan çocukların sisplatin kaynaklı işitme kaybına
karşı korunması amacıyla STS kullanımına olanak tanıyan bir ilaca
Erken Erişim Programı'nı onayladığını duyurdu. Bir ay-18 yaş arası
kemoterapi tedavisi gören kanserli çocuklar, bu programa ücretsiz
katılabilecek! İlaca Erken Erişim Programı kapsamında, onkoloji
kliniklerinde sisplatin tedavisi görecek kanserli çocuklara,
hekimlerinin uygun görmesi durumunda sisplatine bağlı
istenmeyen bir etki olan işitme kaybına karşı, önleme amaçlı
ücretsiz STS ilacı temin edilecek. Amerika ve Avrupa’da olumlu
sonuçlar veren bu çalışmanın ülkemizde de olumlu sonuçlar
vermesi bekleniyor. Kanser tedavisi sonrasında işitme kaybı, çınlama
gibi şikayetleri olan hastaların şikayetlerine göre odyoloji, çeşitli
seçenekler sunar. Odyologlar hastalara yapacakları testlerle uygun
rehabilitasyonu seçerek kaliteli işitmeyi kazandırmaya çalışır.
Böylece hastaların hayat şartlarının iyileşmesini sağlar. Çocuk
hastalar için ilişkili meslek grupları ile iş birliği yapılarak dil,
psikososyal, akademik gelişim gibi sorunların ortadan kaldırılarak
yaşıtları ile denk olması hedeflenir.

Cancer.Net Editörleri, 2018, “CancerTreatmentAndHearingLoss”
“https://www.soundrelief.com/cancer-treatment-and-hearing-loss/”
StarkeyHearing, 2015,
“CancerandHearingLoss: A PersonalLook”, “https://www.starkey.com/blog/articles/2015/10/cancer-hearing-loss"
Anadolu Ajansı/ YANIK Tolga, 2019, “Kanser tedavisi nedeniyle işitme kaybı yaşayan çocuklara ücretsiz
tedavi”, “https://www.aa.com.tr/tr/sirkethaberleri/saglik/kanser-tedavisi-nedeniyle-isitme-kaybi-yasayancocuklara-ucretsiz-tedavi/654715”
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Öncelikle bu sayfanın işitenlere değil
duyanlara ve duyduklarına tepki
verenlere ithafen yazıldığını belirtmek
isteriz.
Yaşadığımız bu zor günlerde geçmişte
almamız gereken derslerin alınmadığı
gerçeğiyle yüzleştik. Hepimiz AIDS
virüsünü ve yarattığı bağışıklık sistemi
üzerindeki etkileri biliyoruz nitekim
bulaşma yollarından da haberdarız. Peki,
bu virüsün ilk nerede ve kimde
görüldüğünü bilen kaç kişi var aramızda?
Biraz bahsedelim… AIDS ilk olarak
Afrika’da önce maymunlarda daha sonra
da maymunları yiyen insanlarda görüldü.
Yine yüksek ateş, iç ve dış kanamalarla
gelişen Ebola virüsünün yarasa ve
maymunlardan bulaştığına dair teoriler
var. MERS virüsünün de aynı şekilde
develer ve yarasalardan bulaştığı
düşünülmekte. Tüm bunlar
gerçekleşirken ‘’Tarih tekerrürden
ibarettir’’ cümlesi beyninizde
yankılanıyor olabilir. Benimse Mehmet
Akif ERSOY’un şu dizeleri geliyor aklıma;
‘’Tarih'i 'tekerrür' diye tarif ediyorlar;
Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi?"
Şimdi bazılarınızın "Biz miyiz bu vahşetin
sorumlusu?" dediğini duyar gibiyim. Peki
biz neye sağır kaldık? Doğanın
dengesinin bozulmasına… Sayfamızda
gördüğünüz fotoğraflar gerçek ve bizim
eserimiz. Dünyanın mavi rengini bu hale
biz getirdik.

Ya da Belgrat ormanındaki kar olmayan
beyaz örtünün de sebebi biziz. Bu
ormanda sincaplar, köstebekler, kuşlar,
köpekler ve nice hayvanlar yaşıyor.
Şimdi; ormanlardaki, okyanuslardaki,
gökyüzündeki tüm hayvanları bizim
hasta ettiğimize sağır kalırken neden
onların bulaştırdığı hastalıklara kulak
açıyoruz? Neden her detayını öğrenene
kadar durmadan araştırıyor ve sağlıklı
kalmanın yollarını arıyoruz? Bu sefer biz
yara almaya başlıyoruz diye mi? Onların
sesi yok diye mi? Doğa, hayvanların sesi
olmaya devam ediyor işte böyle. Doğa,
sesi olmayan tüm canlılar için tepki
veriyor. Biz duymaya ve duyduğumuza
tepki göstermeye ne zaman
başlayacağız? Görmemiş olabilirsiniz ya
da görmemiş gibi yapıyor olabilirsiniz
bunları ama doğanın tepkisi tüm
dünyayı ayağa kaldıracak düzeyde
çünkü hepimiz işittik bu manzaraları
ama sağır kaldık. Şimdi ise aynı ormana
koşmak ve aynı denizde yüzmek için
gün sayıyoruz. Duymamış gibi yapacak
insanlarla dolu çevremiz.
Yine çöp yığınlarıyla dolduracaksanız
dünyayı tüm bunlar geçtiğinde siz yine
"EVDE KALIN". Doğanın tam içinde
onun bir parçası gibi yaşayacağımız
güzel günlerde karşılaşmak dileğiyle…
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*Veriler yapılan anket sonucuna göre hazırlanmıştır.
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