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Değerli Meslektaşlarımız ; 

 

  İki yılda bir  düzenlediğimiz “9. Uluslararası İşitme Cihazları ve Implantlar Sempozyum”unun 

14-16 Ekim  2019 tarihleri arasında Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi ‘nde  

düzenleneceğini sizlere iletmek istiyoruz. 

  Amacımız işitme cihazları ve implantlar konusundaki son bilgileri ve gelişmeleri sizlerle 

paylaşmaktır. Sempozyumda yer almasını planladığımız konular davetli konuşmacılarımız 

tarafından detaylı olarak işlenecek sizlerin sağladığı katkılarla zenginleşecektir. İki gün sürecek 

bilimsel sunumlar ve kurslar aracılığı ile İşitme cihazı ve implantlar hakkında temel bilgilerin 

en iyi şekilde anlaşılmasını sağlarken, bir taraftan da son gelişmelerin klinikte ve araştırmaların 

planlanmasında  kullanımı ile ilgili bilgi ve becerimizi arttırmayı hedefliyoruz.  

  Bu sempozyum konu ile ilgili çalışanların ve değerli sektör temsilcilerinin iletişimlerini 

geliştirmek, birbirlerini anlamak, ortak çalışmalar düzenlemek için bir araya  getirecek bir 

toplantı olacaktır. 

  Sempozyumda uluslararası ve ulusal düzeyde çok değerli konunun uzmanlarının 

deneyimlerinden yararlanabileceğimiz zengin bir bilimsel program hazırlanmıştır.  

 

  Sempozyuma katılımınızdan mutluluk duyacağız. 

 

 

Sempozyum  Başkanı  ve OKSUD Başkanı 

Prof. Dr.  Gonca SENNAROĞLU 
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S-1  OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARDA KONUŞMAYI ANLAMA TESTİNDE KULLANILACAK 

CÜMLELERİN KOHERENS VE SPEKTRAL ANALİZİ 

 

RAHMİYE NUR AKTAN1, B. ÖZLEM KONUKSEVEN1, 

 
1İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ, 

İşitme kaybı en sık görülen sağlık sorunlarından biridir. İşitme kaybının değerlendirilmesinde objektif ve subjektif 

bir çok değerlendirme yöntemi bulunmaktadır; bunlar arasında konuşma odyometrisi önemli bir yer tutar. Özellikle 

çocuklarda konuşmayı ayırt etme (speech discrimination - SD) skorunun belirlenmesi, işitme kaybının tipi ve 

derecesi ile ilgili önemli bilgiler sağlarken, işitme cihazı seçimi ve takibinde de yol gösterici bir unsurdur. 

Çocuklarda konuşmayı ayırt etmeye yönelik olarak geliştirilmiş Türkçe bir cümle listesi literatürde 

bulunmamaktadır. Daha önce yapılan çalışmalarda okul çağı çocuklarda konuşmayı ayırt etme için tek heceli 

kelime listesi oluşturulmuştur ancak günlük hayatta tek heceli kelimeler değil cümle kurarak iletişim kurulması 

doğal hayatı daha iyi yansıtacağı için cümle testi oluşturulması ihtiyacını doğurmuştur. Bu amaç doğrultusunda; 

çalışmamızda 7 – 12 yaş arası çocuklarda kullanılmak üzere gürültüde konuşmayı anlama testinde kullanılacak 

cümlelerin koherans ve spektral analizinin yapılması ve karşılaştırılması hedeflendi. Öncelikle hedef kitleye uygun 

okuma ve ders kitaplarından derlenen cümleler 1 kadın ve 1 erkek konuşmacı ile ses stüdyosunda kaydedildi. 

Türkiye’de 7 coğrafik bölgedeki çocuklara, oluşturulan listelerdeki cümleler sunularak cümlelerin hedef yaş grubu 

için bilinilebilirlikleri değerlendirildi. Bu çocukların işitme, konuşma ve zihinsel engel durumu aileye sorulacak 

ve ek engeli olan çocuklar çalışma dışı bırakıldı. Seçilen çocukların önce aileleri çalışma hakkında bilgilendirilecek 

ve çocuklarla yüz yüze görüşülerek çalışma yapıldı. Çocukların yaşadıkları bölgelerde, daha önce ses kayıt 

stüdyosunda kaydedilmiş cümleler dinletilerek her cümle için anladım ya da anlamadım şeklinde cevap verilmesi 

istendi. Tüm bölgelerden elde edilen sonuçlar toplandı. Çocukların %80’den daha azının bilemediği kelimeler liste 

dışı bırakıldı. Daha sonra listeler bu doğrultuda yeniden düzenlenip seçilen cümlelerin koherans ve spektral 

analizleri (MATLAB R2018a) yapıldı. Yapılan bu analizler sonucunda koherans ve spektral açıdan dengeli cümle 

listeleri oluşturuldu. Bu sayede okul çağı çocuklarda gürültüde konuşmayı anlama testi bataryası için ön çalışma 

sağlanmış oldu. 

ANAHTAR KELİMELER: Anahtar kelimeler: Okul çağı çocukları, Konuşma Odyometrisi, Kelime listeleri, 

Kısa Dönem Fourier Dönüşümü. 

 

COHERENCE AND SPECTRAL ANALYSIS OF SITES TO BE USED IN SPEECH 

UNDERSTANDING CHILDREN IN SCHOOL AGE CHILDREN 

 

RAHMİYE NUR AKTAN1, B. ÖZLEM KONUKSEVEN1 

 
1İSTANBUL AYDIN UNİVERSITY 

Hearing loss is one of the most common views health problems. The assessment that hearing loss is objective and 

subjective includes evaluation; Among these, speech audiometry has an important place. Specifically, determining 

the speech discrimination (SD) score in children provides important information about the type and degree of 

hearing loss and is a guiding element in the selection and follow-up of hearing aids. A Turkish sentence list 

developed to distinguish speech in children is not available in the literature. In previous studies, a single-syllable 

word list was established to differentiate speech among school-age children, but the need to form a sentence test 

was established because communicating by establishing sentences rather than single-syllable words would reflect 

the natural life better. In accordance with this purpose; In our study, it was aimed to make and compare the 

coherence and spectral analysis of the sentences to be used in speech comprehension test for noise in children aged 

7-12 years. First of all, the sentences compiled from reading and textbooks suitable for the target audience were 

recorded in the sound studio with 1 female and 1 male speaker. Children in seven geographical regions in Turkey, 

the sentences are presented in the list created understanding sentences for target age groups were evaluated. The 

hearing, speech and mental disability status of these children will be asked to the family and children with 

additional disabilities will be excluded from the study. The families of the selected children will first be informed 

about the study and the children were interviewed face to face. In the areas where the children live, the sentences 

recorded in the sound recording studio were listened to and answered for each sentence. Words that less than 80% 

of children do not know were excluded from the list. Afterwards, the lists were rearranged in this direction and the 

coherence and spectral analyzes (MATLAB R2018a) of the selected sentences were performed. As a result of 
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these analyzes, coherence and spectrally balanced sentence lists were created. In this way, a preliminary study for 

the speech comprehension test battery in school age children was provided. 

KEYWORDS: Keywords: School-Age Children, Speech Audiometry, Sentence Lists, Short Term Fourier 

Transform. 
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S-2   FARKLI PATOLOJİLERDE İŞİTME CİHAZI UYGULAMA TERCİHLERİ 

 

ATEŞ MEHMET AKŞİT1, EBRU KÖSEMİHAL1, ALİ FERDAL1, MEHMET KAYA1, 

 
1YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ, 

FARKLI PATOLOJİLERDE İŞİTME CİHAZI UYGULAMA TERCİHLERİ Mehmet Akşit, Ebru Kösemihal, 

Ali Ferdal AMAÇ İşitme cihazı satış ve uygulama merkezlerinde farklı patolojilerde tercih edilen işitme cihazı ve 

kulak kalıbı özelliklerinin araştırılması YÖNTEM Türkiye’nin beş ilinde ve KKTC’de işitme cihazı bayinde 

çalışan 100 kişiye üç ayrı işitme kaybı tipini içeren odyogram örnekleri gösterilerek nasıl bir işitme cihazı 

uygulaması yapacaklarına dair anket soruları verildi. Anket soruları, katılımcı hakkında genel bilgiler, uygulamada 

kullanılacak işitme cihazı özellikleri ile kulak kalıbı özelliklerini içermekteydi. BULGULAR Yüz kişiden 75 tanesi 

ankete katılmayı kabul eti. Bunların 63 tanesi odyometrist, 9 tanesi odyolog ve 3 tanesi ise uygulama sertifikası 

sahibiydi. İşitme cihazını yanlış kulağa veren ve kalıp özelliklerini işitme kaybına uygun belirlemeyen 54 kişi 

(%72) değerlendirme dışı bırakıldı. Değerlendirmeye alınanların genellikle kulak arkası veya RITE işitme 

cihazlarını, direksiyonel mikrofonu, bluetooth veya telefon bağlantısı sağlayan yardımcı cihaz veya uygulamaları 

tercih ettikleri görüldü. Katılımcılardan sadece bir kişi adaptif mikrofonu tüm patolojilerde kullanmayı tercih etti. 

SONUÇ İşitme kaybı özelliklerine göre işitme cihazının hangi kulakta kullanılacağı, orta kulak patolojilerinde 

hangi tip cihazların tercih edilebileceği, kulak kalıbı ve işitme cihazı mikrofonunun özelliğinin ne olması gerektiği 

gibi temel konular henüz yeteri kadar doğru bilinmemektedir. Bu nedenle “işitme cihazı uygulama standartlarının” 

belirlenmesi ve uygulama eğitimlerinin yaygınlaştırılması öncelikli adım olarak ele alınmalıdır. 

ANAHTAR KELİMELER: İşitme cihazı, kulak kalıbı, kronik otit, unilateral işitme kaybı, SNİK 

 

 
Ateş Mehmet Akşit1, Ebru Kösemihal1, Ali Ferdal1, Mehmet Kaya1 

 

KEYWORDS: 
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S-3   NÖTROFİL LENFOSİT ORANI İLE OTOSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ 

 
1.Dr. Öğretim Üyesi Elif Tuğba SARAÇ, 

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB ABD-Odyoloji Bölüm 

2. Dr. Öğretim Üyesi Cengiz Arlı 

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB ABD 

ÖZET 

Amaç: Otoskleroz, otik kapsülün patolojik olarak kemik yapısının büyümesiyle karakterize işitme kaybına neden 

olan progresif ve kompleks bir hastalıktır. Nötrofil lenfosit oranı (NLO) potansiyel bir enflamasyon durumunu ya 

da enflamasyonun göstergesidir.  Bu çalışma ile amaçlanan otosklerozun enflamatuar bir hastalık olup olmadığını 

erken tanılamada NLO’ nun kullanılıp kullanılamayacağını belirlemektir. Ayrıca işitme kaybı derecesi ile 

otosklerozun süresi arasında herhangi bir ilişki olup olmadığını belirlemek amaçlanmıştır. 

Yöntem-Gereç: Çalışmaya 21-64 yaş arası toplam 35 hasta dahil edilmiştir. Hastalara öncelikle sessiz kabinlerde 

işitme testi yapılmıştır. Hastalara ne kadar zamandır işitme kaybı olduğu sorulmuştur.  Sonrasında katılımcılardan 

kan alınarak NLO oranı belirlenmiştir. NLO ile işitme kaybı derecesi arasında herhangi bir korelasyon olup 

olmadığına ve otosklerozun süresi ile işitme kaybının derecesi arasında herhangi bir ilişki olup olmadığı pearson 

korelasyon analizi ile belirlenmiştir. 

Bulgular: Sağ ve sol kulaktaki işitme kaybı oranları ile NLO arasında herhangi bir korelasyon olmadığı 

bulunmuştur. İşitme kaybı süresi ile işitme kaybı derecesi arasında herhangi bir ilişki bulunmamıştır. 

Sonuç: NLO ile otoskleroz arasında bir korelasyon bulunmamıştır. Otoskleroz enflamatuar bir hastalık olmadığı 

düşünülmüştür. İşitme kaybı süresi ile işitme kaybı derecesi arasında da herhangi bir ilişki yoktur. 

Anahtar Kelimeler: nötrofil, lenfosit, otoskleroz, işitme kaybı 

 

 

ABSTRACT 

 

Relationship between Neutrophil Lymphocyte Rate and Otosclerosis 

 

Purpose: Otosclerosis is a progressive and complex disease which causes hearing loss and is characterized by the 

pathological growth of the bone structure of the otic capsule. Neutrophil lymphocyte ratio (NLR) is an indication 

of a potential inflammatory condition or inflammation. The purpose of this study is to determine whether 

otosclerosis is an inflammatory disease and NLR can be used in early diagnosis. In addition, it was aimed at 

determining whether there is any relationship between hearing loss level and otosclerosis duration. 

Material- Methods: A total of 35 patients were included in the study aged 21-64. The patients were firstly given 

a hearing test in silent booths. They were asked since when they have hearing loss. Then, their blood samples were 

taken and the NLR rate was determined. The Pearson Correlation analysis was used to determine whether there is 

any correlation between NLR and hearing loss level and the duration of otosclerosis and hearing loss level. 

Results: It was determined that there is no correlation between the hearing loss rates in the right and left ears and 

NLR. No relationship was found between hearing loss duration and hearing loss rate. 

Conclusion: No correlation was found between NLR and otosclerosis. It was concluded that otosclerosis is not an 

inflammatory disease. It was also concluded that there is no relationship between hearing loss duration and hearing 

loss rate. 

 

 

Key Words: Neutrophil, lymphocyte, otosclerosis, hearing loss 
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Giriş  

 

Otoskleroz otik kapsülde anormal kemik büyümesi ile karakterize progresif bir işitme kaybıdır (1). 

Temporal kemiğin vasküler poliferasyonu ya da yeni kemik oluşumu ile meydana gelen anormal kemik 

rezorpsiyonu nedeniyle oluşur(2). Genetik, otoimmün, hormonal, travmatik ya da enflamatuar orjinli olabilir. 

Otosklerozun insidansı %0.3-1 arasındadır(1). Otosklerozdan kadınlar erkeklere oranla iki kat daha fazla 

etkilenmektedir. İşitme kayıplarının %5-9’ unu, iletim tipi işitme kayıplarının %18-22’ sinde otoskleroz 

görülmektedir (1). İletim tipi işitme kaybı olsa da progresyon gösterdikçe mixt tip ya da sensörinöral tip işitme 

kaybına dönüşebilir (2). 

Nötrofil lenfosit oranı (NLO) son yıllarda enflamatuar hastalıkların, kardiovasküler rahatsızlıkların ve 

bazı kanser tiplerinde önemli bir prognostik faktör haline gelmiştir. Basit, uygun maliyetli, doğruluk oranı 

yüksektir (3, 4). 

Vestibüler nörit, Bell’ s paralizi, ani işitme kaybı,skuamoz hücreli karsinom, tinnitus gibi rahatsızlıkların 

NLO ile ilişkisi olduğu bulunmuştur. Son yıllarda otoskleroz ile viral enfeksiyonlar arasında da bir ilişki olduğu 

gösterilmiştir(5-9) . 

Bu çalışma burdan yola çıkarak enflamasyon göstergesi olan NLO ile enflamatuar bir hastalık olabileceği 

düşünülen otoskleroz arasında herhangi bir ilişki olup olmadığını  araştırmak amacıyla planlanmıştır.  

Yöntem-Gereç 

Çalışmaya 21-64 yaş arası toplam 30 hasta dahil edilmiştir. Hastalara öncelikle sessiz kabinlerde işitme 

testi yapılmıştır. Hastaların işitme kaybı süresi ve demografik bilgileri sorgulanmıştır. Sonrasında katılımcılardan 

kan alınarak NLO belirlenmiştir. NLO ile işitme kaybı derecesi arasında herhangi bir korelasyon olup olmadığına 

ve otosklerozun süresi ile işitme kaybının derecesi arasında herhangi bir ilişki olup olmadığı pearson korelasyon 

analizi ile belirlenmiştir.  

Bulgular 

Çalışmaya 16 kadın, 19 erkek toplam 35 kişi katılmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması 42,2’ tir (Tablo 1). 

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Demografik özellikler N Yaş Ort. 

Kadın 16 35,7 

Erkek 19 45,1 

Toplam 35 42,2 

 

Tablo 2’ de katılımcılara ait saf ses ortalama  (SSO)ve NLO değerleri gösterilmiştir. Katılımcıların saf 

ses işitme eşikleri değerlendirilirken otoskleroz olan kulakları dikkate alınmıştır. Etkilenmeyen kulakları çalışma 

dışı bırakılmıştır. 
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Tablo 2. SSO- NLO değerleri 

 

İşitme –NLO Min. Max. Ort.  

Sağ kulak SSO 15 75 51,7 

Sol kulak SSO 8 82 44,3 

NLO 1,09 4,39 1,99 

 

 

 

 Hastaların SSO ve NLO arasında herhangi bir korelasyon bulunmamıştır (Tablo3). 

 

Tablo 3. NLO-SSO arasındaki ilişki 

NLO 

              Pearson Korelasyon p 

Sağ Kulak SSO -,079 ,677 

Sol Kulak SSO -,259 ,168 

 

 

 

 

Tartışma 

 

Otosklerozun nedeni tam olarak bilinmemesine rağmen kronik enflamasyonun otosklerozun 

patogenezinde rol oynadığı düşünülmektedir. Orta kulakta meydana gelen enflamatuar reaksiyon ve sklerotik 

odakların nedeni tam olarak bilinmemektedir, ancak genetik, viral ajanlar, travma, vasküler faktörlerin etkili 

olduğu sanılmaktadır (1, 10) 

Nötrofil ve lenfosit enflamatuar süreçten sorumlu kan hücreleridir. Sistemik enflamasyon ajanı olan NLO 

kolayca hesaplanabilen ve oldukça düşük maliyetli testlerdir (11).  

Fasial sinir paralizisi, vestibüler nörit, ani işitme kaybı, skuamoz hücreli karsinom ve tinnitus gibi kulak 

burun boğaz hastalıklarında NLO artmıştır(5-9).  Ulu ve  ark.larının  2013’ te yaptıkları çalışmada NLO ile 
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idiopatik ani işitme kaybı arasında bir korelasyon olduğunu belirtmişlerdir. İdiopatik ani işitme kayıplı kişilerde, 

NLO’ nun  sağlıklı bireylere oranla daha yüksek  olduğunu söylemişlerdir (12).  

Bizim çalışmamızda ise otoskleroz ile NLO arasında herhangi bir ilişkinin olmadığı bulunmuştur. 

 

 

Sonuç 

Otoskleroz etyolojisi net olarak bilinmeyen progresif işitme kaybı ile karakterize bir hastalıktır. Bazı 

kaynaklarda enflamatuar kaynaklı olduğu söylenmektedir. Ancak bizim çalışmamızda otoskeroza bağlı meydana 

gelen işitme kaybı ile NLO arasında herhangi bir ilişki bulunmamıştır. Bu nedenle NLO otosklerozun tanısında 

belirleyici bir ajan olarak düşünülmemelidir 
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S-4   REVİZYON ABI’DE İNTRAOPERATİF EABR BULGULARI 

 
BETUL CİCEK CİNAR1, 

 
1HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, 

İşitsel Beyinsapı İmplantları (Auditory Brainstem Implants-ABI), koklear implantın (KI) cerrahisinin mümkün 

olmadığı durumlar yapılan bir ameliyattır. ABI’da revizyon ya da reimplant cerrahisi çok sık olmamakla birlikte, 

cihaz arızası ya da kafa travması olduğunda yapılması gerekmektedir. Ayrıca, KI’dan farklı olarak objektif ölçüm 

olarak sadece elektriksel uyarılmış İşitsel beyinsapı cevabı (Elecrically Evoked Auditory Brainstem Response- 

eABR) kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, ABI reimplant cerrahisi sırasında elde edilen eABR bulgularının 

değerlendirilmesidir. Kliniğimizde, ABI revizyon cerrahisi geçirmiş olan toplam 5 hasta vardır ancak bir vaka 

değerlendrimeye alınmamıştır. Çünkü teknik problemlerden dolayı eABR yapılamamıştır. Dört vakadan iki tanesi 

Medel; diğer ikisi ise Oticon marka ABI kullanmaktadır. Re-implantasyon 3 vakada aynı kulağa yapılırken, bir 

vakada karşı kulağa yapılmıştır. eABR yapılırken kayıt için GSI Audera ve Interacoustics Eclipse cihazı 

kullanılırken uyarım için implant firmalarına ait yazılımlar kullanılmıştır. Kayıt için kontralateral kulak yerleşimi 

kullanılmıştır. Her iki sistemde de bifazik uyarım, hızı 34pps, alternan polarite ve 60ms uyaran süresi 

kullanılmıştır. Ortalama 1500-2000 arasında sweep alınarak çift kayıt yapılmıştır. eABR kaydı tüm alanı 

tarayabilmek için belirli elektrotlarda yapılmıştır (e1, e12, e6, e5 ve e9). Reimplantasyon sonrasında dalgalar 

genellikle tek tepe noktalı olmakla birlikte iki vakada çift tepe noktası gözlenmiştir. İşitsel olmayan uyarım ile ilgi 

tepe noktası gözlenmemiştir. Intaoperaitf eABR’da elde edilen dalgalar iki ameliyat arasında farklılık göstermiştir. 

Bu farklılığın, işitsel deneyimle ilgili olduğu düşünülmüştür. 

ANAHTAR KELİMELER: 

 
INTRAOPERATIVE EABR FINDINGS IN ABI REIMPLANTATION 

 
BETUL CİCEK CİNAR1 

 
1HACETTEPE UNİVERSTY 

Although Auditory Brainstem Implant (ABI) revision or re-implant surgery is not common, in case of device 

failure or head trauma reimplantation is a need as in cochlear implant user. eABR is the only intraoperative 

monitoring tool for ABI providing information about the place of implant electrode. The aim of this study is to 

present our intraoperative EABR results in ABI re-implantation. We had five patients who underwent ABI 

reimplantation at Hacettepe University. However, four cases will be included since in one case, implanted with 

Cochlear, eABR was not carried out due to equipment malfunction. Two of them use Med-el and two use Oticon 

implants. Three cases re-implanted on the same side but one patient due to surgical complications was implanted 

on the other side. İmplant Fitting software was used for stimulation. Stimulation was biphasic, 34pps rate, 

alternating polarity, and 60µs duration delivered 1500-2000 times for each recording trace. For recording eABR 

waves, GSI Audera and Interacoustics Eclipse were used. eABR recordings carried out in different electrodes to 

scan all electrode arrays (e1, e12, e6, e5 and e9). Waves after reimplantation had mostly a single peak but in two 

cases double peak was observed. There was no peak related to non-auditory stimulation. Intraoperative eABR 

waveforms showed the difference between first and re-implant ABI. In re-implant recordings, waves dominated 

with single peak. 

KEYWORDS: ABI, reimplantation, eABR 
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S-5  KEMOTERAPİ İNDÜKLENEN PERİFERAL NÖROPATİ (KBPN): OLGU SUNUMU 

 
Mehmet Can*, Merve Özbal Batuk, Burcu Özkan 

Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye 

 

Özet 

Kemoterapötik maruziyet sonucu en uzun aksonların ve miyelinli fiberlerin hasarı, intraepidermal sinir liflerinin 

kaybı ve sinir uçlarındaki segmental demiyelinizasyon ile blok oluşumları, yavaş iletim ve geçici dispersiyon 

oluşabilmektedir. Vinkristin ve bortezomib ile indüklenen KİPN’li hastalarda, mitokondriyal fonksiyonu kontrol 

eden genlerin ifadesi önemli ölçüde değişebilmektedir (1). KİPN periferik sinirleri tutabilmekte ve işitme duyusu 

etkileyip işitme kaybına veya işitsel nöropati oluşumuna sebep olabilmektedir. Bu tür polinöropati vakalarında 

sıklıkla görülen işitme kaybı sensörinöral (SNİK) olsa da bazen fasiyal sinir etkilenimine bağlı olarak iletim tipi 

(İTİK) şeklinde görülebilir. SNİK olarak gözlemlenen kayıplarda ise 8.sinir etkilenmesine bağlı olarak işitsel 

nöropati spektrum bozukluğu (İNSB) görülebilmektedir. Bununla ilişkin kliniğimize gelen bir işitsel nöropati 

vakası sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler; İNSB, KİPN, İşitsel Nöropati Spektrum Bozukluğu 

Abstract 

Chemotherapeutic exposure may result in damage to the longest axons and myelinated fibers, loss of 

intraepidermal nerve fibers, and segmental demyelination at the nerve endings, resulting in block formation, slow 

conduction and temporary dispersion. In patients with CIPN induced by vincristine and bortezomib, the expression 

of genes controlling mitochondrial function can vary significantly (1). CIPN may involve the peripheral nerves 

and affect the sensation of hearing and cause hearing loss or auditory neuropathy. Although the hearing loss, which 

is frequently seen in such polyneuropathy cases, is sensorineural (SNHL), it can sometimes be seen as conductive 

type (CHL) due to facial nerve involvement. On the other hand, auditory neuropathy spectrum disorder (ANSD) 

may be seen in SNIK losses due to 8th nerve effect. We report a case of auditory neuropathy who presented to our 

clinic. 

Keywords; ANSD, CIPN, Auditory Neuropathy Spectrum Disorder 
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Giriş 

Kanser, insanların hayatını tehdit ederek, yaşam kalitesini düşüren görülme sıklığı günden güne artan 

ciddi bir durumdur. Genetik faktörler bu duruma daha sık neden olsa da çevresel faktörlerde kanser oluşumunu 

tetikleyebilmektedir. Kanser kemoterapisinde sıklıkla kullanılan anti-kanser ilaçlara bağlı olarak sıklıkla görülen 

yan etkilerden biri de nöropatidir (1). Kemoterapötik maruziyet sonucu en uzun aksonların ve miyelinli fiberlerin 

hasarı, intraepidermal sinir liflerinin kaybı ve sinir uçlarındaki segmental demiyelinizasyon ile blok oluşumları, 

yavaş iletim ve geçici dispersiyon oluşabilmektedir. Periferal nöropati, sistemik kemoterapi alan olgularda, kan 

beyin bariyerinin koruyucu etkisi olmamasından dolay sık görülebilmektedir. Bu olgularda hem motor hem de 

sensoriyel lifler tutulmuş olabilir (2). Tedavide kullanılan vinka alkaloid bileşikleri arasında kısmen daha az 

nörotoksik olan ancak diğer ajanlara göre toksisitesi yüksek olan vinkristin ve bortezomib ile indüklenen KİPN’li 

hastalarda, mitokondriyal fonksiyonu kontrol eden genler önemli ölçüde değişebilmektedir. Vinkristinle tedavi 

edilen hastalarda genellikle “doz sınırlayıcı” sensör ve motor nöropatiler oluşabilmektedir. KİPN, tedavi gören 

hastaların %30-40’ında görülmektedir ve hastadan hastaya derecesi değişmekle birlikte yaşam kalitesinin 

düşmesine sebep olmaktadır (3). Literatürde yapılan çalışmalarda KİPN’nin okülomotor sinir, trigeminal sinir, 

fasial sinir, optik sinir ve koklear sinir gibi birçok periferik sinirleri tutabileceği belirtilmiştir (4). Bu tür 

polinöropati vakalarında sıklıkla görülen işitme kaybı sensörinöral (SNİK) olsa da bazen fasiyal sinir etkilenimine 

bağlı olarak iletim tipi (İTİK) şeklinde görülebilmektedir. 

 SNİK olarak gözlemlenen işitme kaybında 8. sinir etkilenmesinden dolayı sinirde senkronizasyon 

bozukluğu yani işitsel nöropati spektrum bozukluğu (İNSB) şeklinde görülebilir. İNSB ilk olarak 1996 yılında 

Star ve arkadaşları tarafından; beyindeki işitme alanlarından herhangi bir işitsel cevap alınamamasına rağmen dış 

tüy hücrelerinin normal olması şeklinde tanımlanmıştır (5, 6). İNSB, her yaş grubunda görülebilmekle birlikte 

infantlarda görülme sıklığı % 0,5-15 arasında değişmektedir.  Her yıl işitme kaybı yeni tanılanan çocukların 

%8’inde işitsel nöropati ile ilişkili bir işitme kaybının olduğu bildirilmiştir (7). Bu olgularda işitme sinirinin 

herhangi bir patolojik durumdan etkilenip uyarı iletimindeki senkronizasyon bozukluğundan kaynaklı bir işitme 

kaybı söz konusudur. İNSB’nin klinik tablosunda otoakustik emisyon (DPOAE/ TEOAE) cevapları alınsa bile, 

anormal İşitsel Beyinsapı Cevabı (İBC/ABR) ve polarite değişiminde koklear mikrofonik (KM) gözlenmesi, 

bununla birlikte akustik reflekslerin (AR) gözlenmemesi ya da normal sınırların dışında, yüksek şiddetlerde 

gözlenmesi şeklinde bir tablo gözlenir (6, 8).  

 Hasta profili İNSB’de genetik faktörlerle ilişkili olarak heterojendir. İNSB, sendromik, sendromik 

olmayan veya mitokondriyal nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Bazı genlerde meydana gelen 

mutasyonların da İNSB’nin sebeplerinden biri olduğu bildirilmiştir. Genlerde oluşan bu mutasyonların hastalarda 

farklı patolojilerin gözlenmesine neden olduğu bildirilmiştir (9). Kemoterapide kullanılan anti-kanser ilaçların 

ototoksik etkisi ile miyelin kılıfların zarar görmesi, işitme sinir fonksiyonunu bozarak İNSB’ye sebep olabilir. 

Bunun gibi İNSB oluşumunda altta yatan sebepler değişken olabilmektedir.   

İNSB’nin hastalar üzerinde etkisi değişkenlik gösterebilmektedir. İşitme kaybının derecesi ve 

konfigürasyonu, dil-konuşma gelişimi hastadan hastaya farklılık göstermektedir. İşitme seviyeleri odyogram 

üzerinde normal olan dil ve konuşma gelişimi mevcut olan hastalar ise gürültüde konuşmayı anlamada güçlük 

yaşayabilmektedir (5). Ayrıca bu hastalarda görsel ipuçları olmadan konuşulanı anlamada zorluk 

yaşayabilmektedir.  

 Bu çalışmada Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi KBB kliniğine işitme kaybı şikâyeti ile başvuran 

hastaya, odyoloji kliniğinde uygulanan testler ve önerilen tedaviler sunulmuştur. 

Olgu 

2.5 yaşında lösemi tanısı alan ve 4 yıl kemoterapi öyküsü olan 14 yaşındaki erkek hasta işitme kaybı 

açısından değerlendirildi. 3 yıl önce ateşli hastalık geçirmiş olan hastanın, ailesinde işitme kayıplı birey olmadığı 

için genetik veya sendromik işitme kaybının olmadığı düşünüldü. İşitme değerlendirmesinde; odyometrik eşik 

tespiti, konuşmayı alma (SRT), konuşmayı ayırt etme (SDT) testleriri, immitansmetrik değerlendirmeler ve AR 

incelemesi yapılırken daha sonrasında ise OAE testleri ve ABR testi yapıldı. Bunların yanı sıra ileri tetkik için 

MRG (Manyetik Rezonans Görüntüleme) ve BT (Bilgisayarlı Tomografi) incelemesi yapıldı. 
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Bulgular 

İlk olarak 125-8000 Hz arası hava yolu ve 500-4000 Hz arası kemik yolu işitme eşikleri incelenen hastada, 

alçak frekansları tutan SNİK rising tip odyogram elde edildi. Ayrıca 6 kHz’den sonra ani düşüşler görüldü. Orta 

kulak basınç değerleri normal sınırlarda elde edildi. Ancak hastanın görsel ipuçları olmadan yapılan konuşma 

testlerindeki skorlarının çok düşük ve uyumsuz olması ile akustik reflekslerin elde edilmemesi; bununla birlikte 

otoakustik emisyon testlerinden TOAE ve DPOAE’lerin elde edilmesi bize hastayı ileri tetkik açısından 

değerlendirmemiz gerektiğini düşündürdü.  

                    

                       Resim 1. Hastanın 125-8000 Hz arası işitme eşikleri 

OAE cevapları ve AR’leri elde edilemeyen hastaya ABR testi planlandı. Klik uyaran kullanılarak uygulanan 

ABR testinde bilateral 90 dB nHL’de V. Dalga elde edilemedi. Polaritesi değiştirilerek yüksek şiddette koklear 

mikrofonik (CM) incelemesi yapıldı. Bilateral 99 dB nHL’de CM’ler gözlenen hastada İNSB olduğu düşünüldü 

ve MRG, BT incelemesi için ilgili hekim tarafından radyolojiye yönlendirildi. 

 

  Resim 2. Hastanın Sağ Kulak ABR cevabı 
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             Resim 3. Hastanın Sol Kulak ABR cevabı 

 

                  Resim 4. Hastanın ABR testinde elde edilen CM’leri 

Yapılan değerlendirmeler sonucunda hastanın İNSB olduğu düşünüldüğü için amplifikasyon önerildi. 

Aynı zamanda koklear implant açısından değerlendirilmesi için radyolojik inceleme önerildi. Yapılan incelemede 

BT sonuçlarında kemik yapıların normal sınırlarda olduğu fakat MRG incelemesinde bilateral işitme sinirlerinin 

hipoplazik olduğu görülmüştür. Odyolojik bulguların tanı koymada yanıltıcı olması nedeniyle, nöropati düşünülen 

hastalara mutlaka radyolojik inceleme yapılmalıdır.  

Tartışma ve Sonuç 

Kemoterapi ilaçlarının kullanımına bağlı olarak gelişen önemli yan etkilerden birisi de periferal 

nöropatidir. Kemoterapiyle indüklenen periferal nöropati (KİPN) nörotoksik anti-kanser ilaçların 

uygulanmasından kaynaklanan yaygın ve doz kısıtlayıcı bir yan etkidir (1, 3). Nöropati terminolojik olarak, sinir 

sistemindeki patolojik değişiklik veya fonksiyonel bozukluk anlamına gelmektedir. Periferik sinir sistemi, lenf 

drenajının ve vasküler bariyerinin bulunmaması nedeniyle nörotoksinin birikimine duyarlıdır. Vinka 

alkaloidlerinden vinkristin gibi ajanlar mitokondriyal fonksiyonu kontrol eden genlerin ifadesi önemli ölçüde 

değiştirebilmektedir. Bu nedenle sinir uçlarına veya miyelin kılıflarına zarar verebilmekte ve sinir fonksiyonunu 

bozabilmektedir. 

Nöral deşarj senkronizasyonunun, geçici bir fonksiyon eksikliği olarak ortaya çıkabilen İNSB’de, işitme 

ciddi şekilde bozulmaktadır. İNSB’nin patolofizyolojisi henüz net olarak bilinmemektedir. Ancak, miyelin 

bozuklukları nöral senkronizasyonu bozabileceği ve zamansal kodlamada bir bozulma oluşturabileceği için, işitsel 

sinirin primer demiyelinizasyonu, patolojik mekanizmalardan biridir (10). Sinirdeki bu bozukluklar sendromik, 

sendromik olmayan genetik bozukluklara veya mitokondriyal nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. 

Ayrıca çevresel faktörler ve genlerde oluşan mutasyona bağlı olarak, nöropati meydana gelebilmektedir. 

Kemoterapi ilaçlarının kullanımına bağlı olarak oluşan periferal nöropatilerde işitme sinirin fonksiyonunun 

bozulmasıyla İNSB oluşabilmektedir. Bizim olgumuzda, kemoterapi geçmişi olan ve nöroloji bölümünde 

vinkristin kaynaklı nöropati tanısı ile takip edilen hastanın test sonuçları İNSB lehine elde edilmiştir. ABR testinde 

yüksek şiddette dahi V. dalganın gözlenmemesi, KM’lerin gözlenmesi, emisyonların elde edilmesi bu kriterleri 

sağlıyordu. Daha sonraki MRG incelemesinde bilateral 8. sinirlerin hipoplazik olduğu görülmüştür.  

Koklear sinir hipoplazisi (KSH), iç kulak kanalının lateral yönünde, oblik sagital manyetik rezonans (MR) 

görüntülerinde gözle görülür bir KS yokluğunu ifade eder (11).  Çoğu zaman embriyolojik dönemdeki 

bozulmalardan kaynaklanarak konijenital olan KSH, daha sonraki yaşlarda da oluşabilmektedir. Kazanılmış SNİK 

olan çocuklarda yapılan araştırmalarda KSH’nin sonradan gelişebileceğini ortaya çıkarmıştır. Edinilmiş KSH’yi 

açıklamak daha zordur. Serebellopontin köşe veya internal akustik kanal (İAK) içindeki doğrudan bir vasküler, 

travmatik, kompresif veya enflamatuar bir olay, koklear sinire zarar verebilir. Alternatif olarak, koklear sinir 

eksikliği, koklear yaralanmadan sonra İAK'de sinir liflerinin dejenerasyonundan kaynaklanabilir (12).  Koklear 

nöroepitelinin yıkımı ve mekanik yıkım, akustik travma, anoksi ve ototoksik antibiyotik gibi hakaretler, nöronal 

popülasyonda% 5-10 oranında bir azalmaya neden olur. Koklear veya doğrudan nöronal enfeksiyonda, vasküler 

bozulma, nöral popülasyonun neredeyse % 100’ünün yıkımına neden olur (13). 

Koklear sinirde oluşan bu bozulmalar, sinir fonksiyonunda aksaklıklara sebep olabilir. Bu nedenle oluşan 

İNSB’de sinir görevini tamamen yerine getiremediği için, işitsel inputlar, üst işitsel merkezlere doğru bir şekilde 
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iletilemez. Bu nedenle hasta sesleri bazen işitebilirken, bazı durumlarda çok ileri derece İK’lı birey gibi 

işitememektedir. Bu düzensizliğin neden olduğu nöropatilerde, odyogramda işitme eşikleri iyi olsa bile konuşma 

anlaşılırlığı oldukça zayıftır. Bizim olgumuzda konuşma frekanslarının olduğu bölgede (1-4 kHz) odyogramda 

işitme eşikleri normal sınırlarda olsa da, konuşma testlerindeki skorları çok düşük elde edildi. Retrokoklear 

patolojileri düşündüren bu vakada daha sonraki tetkiklerde hipoplazik sinirlerin neden olduğu İNSB olduğu 

gözlendi.  

İNSB’nin patofizyolojisi karmaşık olsa da ortak olan birkaç görüş mevcuttur. Bu görüşlerin çoğunda 

İNSB’de dış tüy hücrelerinin zarar görmediği, işitme sinirinde senkronizasyon bozukluğu olduğu yönündedir. 

İNSB’li hastaların tipik olarak konuşulanları duydukları, fakat kelimeleri anlayamadıkları belirtilmekte ve bu 

durumunda nöral senkronizasyon bozukluğu teorisini desteklediği ifade edilmektedir (10). İNSB’li olgularda, 

hastalarda semptomlar ve dereceleri değişkenlik gösterebildiği için tedavi modalitesi kesin değildir. İşitme cihazı 

kullanımı önerilse bile verimliliği hala tartışma konusudur (14). Bu hastalarda uygulanan amplifikasyonun, sağlam 

dış tüy hücrelerine zarar verebileceğinden dolayı özellikle yetişkin hastalarda önerilmemektedir (15). İNSB’li 

çocuklarda koklear implant (Kİ) önerilmesi, literatürde yapılan çalışmalarda tartışma konusudur. Rance ve Barker, 

Kİ uygulanan İNSB olan 10 çocuğun implant sonrası konuşma ve dil gelişimlerinin, implant uygulanan diğer 

sensörinöral işitme kayıplı çocuklar kadar iyi olduğunu bildirmişlerdir. Aynı çalışmada İNSB’li çocuklardan 

bazılarının, fittingleri iyi yapıldığı taktirde işitme cihazından da fayda görebilecekleri vurgulanmaktadır (16). 

Bizim olgumuzda hastanın bir süre bilateral işitme cihazı ile takibi önerildi. Bu süreçte koklear implant 

için aday olan hastanın işitsel rehabilitasyon ile desteklenmesi ve takibi planlandı. Hastanın cihazdan fayda 

görmemesi halinde koklear implant uygulanacağı konusunda aileye bilgi verildi. Ayrıca polinöropati şüphesiyle 

nöroloji bölümüne yönlendirildi. 

İNSB’li vakalarda tanı koymak ve tedaviye gitmek, hastaların sosyal ve akademik becerilerini 

geliştirmeleri, iletişim problemlerini çözmeleri ve hayat kalitelerini yükseltmeleri açısından oldukça önemlidir. Bu 

nedenle hastaların anamnezleri dikkatli bir şeklide alınmalı, doğur testler uygulanmalı ve gerektiği takdirde 

radyolojik incelemeler ile desteklenerek tanıya gidilmelidir.    
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S-6   İŞİTME CİHAZI VE KOKLEAR İMPLANT KULLANICILARININ PSİKOSOSYAL 

DEĞERLENDİRİLMESİ: İLK BULGULAR 

 
Merve Yılmaz, Mehmet CAN, Betül Çiçek Çınar, Ayşegül Zeytin, Merve Batuk, Gonca Sennaroğlu 

Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Odyoloji Bölümü, Ankara 

      ÖZET 

İşitme kaybını bireyin psikososyal durumunu olumsuz etkilediği bilinmektedir. Ayrıca literatürde yer alan 

çalışmalarda artan işitme kaybı ile birlikte algılanan stres ve kaygının arttığı bildirilmiştir.. Bu çalışmanın amacı 

işitme kaybı sonucu, işitme cihazı (İC) ve/veya koklear implant (Kİ) kullanan bireylerin psikososyal durumlarını 

Dört Boyutlu Yakınma Listesi (4BYL) ile değerlendirilerek konuşma ayırt etme skorları (SDT) ile aralarındaki 

ilişkiyi incelemektir. Çalışmaya dâhil olan bireyler, rutin kontrolleri sonrasında, 50 maddeden oluşan 4BYL anketi 

ile değerlendirilmiş ve serbest alanda hoparlörler aracılığı ile konuşmayı ayırt etme (SDT) skorları belirlenmiştir. 

Çalışmaya, yaş ortalaması 28 olan (19K, 16E) 35 birey katılmıştır. Bunlardan 15’i İC kullanıcısı, 12’si Kİ 

kullanıcısı ve 8’i bimodal kullanıcıydı. İC kullanan bireylerin 13’ü bilateral 2’si unilateral iken ve Kİ kullanıcıların 

tümü unilateral idi. Çalışma sonucunda tüm bireylerin konuşmayı ayırt etme skorları ile 4BYL sonuçlarında sıkıntı, 

depresyon, anksiyete ve somatizasyon durumları karşılaştırıldı ve aralarında anlamlı bir ilişki bulunamadı 

(p>0,05). İşitme kaybı süreleri ve SDT skorları arasında ise negatif yönde ilişki gözlendi (p<0,05). Literatürde 

yapılan çalışmalarda İC veya Kİ kullanıcılarının işitme düzeyleri, konuşmayı alma seviyeleri ve konuşmayı ayırt 

etme performanslarının sosyal yaşamlarını etkilediği açık olsa da, konuşmayı ayırt etme performanslarının 

psikolojik durumlarından bağımsız olduğu düşünülmüştür. Ancak çalışmamızda bireylerin, işitme kayıplarının ve 

amplifikasyon sürelerinin değişkenliği, implantların ve cihazların teknik özellikleri ve fitting yöntemlerinin 

farklılık göstermesi limitasyon olarak değerlendirilmiş ve bu değişkenlerin kontrol altına alınarak yeni çalışmalar 

planlanabileceği düşünülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: 4BYL, İşitme Cihazı, Koklear İmplant, SDT 

ABSTRACT 

It is known that hearing loss affects the psychosocial status of the individual negatively, and studies in the literature 

have reported that perceived stress and anxiety increase with increasing hearing loss. The aim of this study was to 

evaluate the psychosocial status of individuals using hearing aids (IC) and / or cochlear implants (KI) as a result 

of hearing loss by examining the 4-Dimensional Complaints List (4BYL) and to examine the relationship between 

speech discrimination scores (SDT). After the routine controls, the subjects were evaluated with a 50-item 4BYL 

questionnaire, and speech discrimination (SDT) scores were determined in the free field through loudspeakers. 35 

individuals (mean age 28 years (19K, 16E)) participated in the study. 35 individuals (mean age 28 years (19K, 

16E)) participated in the study. Of these, 15 were IC users, 12 were KI users, and 8 were bimodal users. Thirteen 

of the IC users were bilateral and 2 of them were unilateral and all of the KI users were unilateral. At the end of 

the study, the distinction, depression, anxiety and somatization status of the speech discrimination scores and 

4BYL scores of all individuals were compared and no significant relationship was found between them (p> 0.05). 

There was a negative correlation between the duration of hearing loss and SDT scores (p <0.05). Although it is 

clear in the literature that IC or KI users' hearing levels, speech retrieval levels and speech discrimination 

performances affect their social lives, speech discrimination performances are thought to be independent of their 

psychological status. However, in our study, the variability of the hearing loss and amplification time of the 

individuals, the technical characteristics of the implants and the devices, and the differences in fitting methods 

were considered as limitation and it was thought that new studies could be planned by controlling these variables. 

Keywords: 4DSQ, Hearing Aid, Cochlear Implant, SDT 

 

Giriş 

İşitme kaybı dış kulak, orta kulak, iç kulak ve işitme sinirinde meydana gelen hasarlar sonucu ses algısının 

azalması ya da kaybolması olarak tanımlanmaktadır. Genel olarak işitme kaybının sıklığı 1000 canlı doğumda bir 

olarak saptanmıştır. İşitme kaybı genetik nedenlere ve çevresel nedenlere bağlı olabileceği bilinmektedir. Genetik 

temeli kesin olarak belirlenmiş olgular sendromik ve sendromik olmayan olarak ikiye ayrılır. Sendromik olmayan 
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işitme kaybı, başka hiçbir patolojik organ veya laboratuvar bulgusunun eşlik etmediği durumları kapsamaktadır. 

Genetik nedenli işitme kayıplarının yaklaşık %70’ i bu gruba girmektedir. Geriye kalan %30’luk grupta işitme 

kaybı dışında bulgular olmakta ve bu bulgular toplu olarak değerlendirildiğinde bir sendrom tanısı 

konulabilmektedir (1). İşitme kaybı, izole bir tıbbi semptom olmayıp başta konuşma ve öğrenme olmak üzere pek 

çok yeteneğimizi etkileyen ve sonuçta da bu bireylerin günlük hayatın aktivitelerine katılmalarında kısıtlanmaya 

yol açan kompleks bir yetersizlik alanıdır (2). İşitme kaybı derecesi 500Hz, 1000Hz ve 2000Hz ve 4000Hz işitme 

eşiklerinin aritmetik ortalamasının hesaplanmasıyla elde edilen değerler sonucu derecelendirilmektedir. İşitme 

kaybı dereceleri ise aşağıdaki gibi sınıflandırılmaktadır. 

Tablo 1. İşitme Kaybı Dereceleri (ANSI 1969) 

 

Çeşitli işitme kayıplarında işitme kazancı sağlamayı amaçlayan cihazlara "İşitme Cihazı" adı verilir. 

İşitme cihazları sesleri mikrofon aracılığı ile alır, sesleri amplifiye eder ve kulak kanalına gönderir, kulak kanalına 

giden ses oradan orta kulak yoluyla işitme sinirinin bulunduğu iç kulağa gönderilir ve işitme sağlanır. Koklear 

implant ise, ileri ve/veya çok ileri işitme kaybı olan bireylerde işitmenin sağlanması için kullanılan prostetik bir 

cihazdır.  

İşitme kaybının veya amplifikasyon kullanıyor olmanın bireyin psikososyal dumumu üzerind olumsuz 

etkilerinin olduğu bilinmektedir. İnsan psikososyal bir varlıktır. Beden sağlığı, ruh sağlığı ve sosyal sağlık insan 

sağlığını oluşturan üç öğedir. Esasen toplum sağlığımız bu üç öğenin etkisi altında şekillenen bir istemdir. Eğer 

bu üç öğeden herhangi biri bozulacak olursa, kişinin toplum içinde sahip olduğu konumda olumsuz yansımalara 

neden olacaktır ve kaygı düzeyleri artacaktır. Kaygı, stres ve somatizasyon; insanların iç ve dış dünyaları 

tarafından tehdit edilip, bu durumlar karşısında ürettikleri psikolojik , fizyolojik ve davranış reaksiyonları olarak 

ifade edilir. Psikolojik reaksiyonlar; konsantrasyon problemleri, kararsızlık durumları, unutkanlıklar, 

tahammülsüzlük, kendi kendini aşırı eleştirme durumları, kötü tavırlar; duygusal cevaplar, sinirlilik, gerilim, öfke, 

mutsuzluk, suçluluk, utanma, mizaç dengesizzliği, yalnızlık hissi, kıskançlık gibi durumlardır. Fizyolojik 

reaksiyonlar ; kalp atım sayısı artar, kan basıncı yükselir, solunum hızlı ve düzensiz olur, adele gerilimi artar, 

pupillalar dilate olur, terleme olur, ağız kurur, kan şekeri seviyesi artar, soluk renk ya da yüzde kızarma, nefes 

darlığı, boğulma hissi, yutma güçlügü, bunaltı, kusma, ishal, karın ağrısı, sık idrara çıkma, başdönmesi, bayılma 

hissi veya bayılmalar görülebilmektedir. Davranışsal değişikliklerde ise; yüz hatlarının gerilmesi, sesin titreşmesi, 

tremorlar ve spasmlar, yerinde duramama, yattığı yerde rahat yatamama, uyuma zorluğu, aşırı yemek yeme ya da 

iştah kaybı vs. görülebilmektedir.  

Dört Boyutlu Yakınma Listesi (4BYL) 

 50 sorudan oluşan 4 Boyutlu Yakınma Listesi (4BYL) anketi ile bireylerin sıkıntı, depresyon, anksiyete 

ve somatizasyon durumları değerlendirilmektedir. Dört Boyutlu Semptom Anketi, birinci basamak sağlık 

kurumlarında (şüpheli) akıl sağlığı sorunları olan hastaların değerlendirilmesini desteklemek için 

kullanılmaktadır (3). 4BYL başlangıçta sıkıntı, depresyon, anksiyete ve somatizasyonu ölçmek için birinci 

basamakta geliştirilen Hollandalı kökenli bir ankettir (4, 5). Etki boyutu, stres ve başa çıkmanın duygusal 

sonuçlarını kapsar. Depresyon boyutu, orta ve şiddetli depresif bozukluk semptomlarına dayanmakta ve kişiye 

özel tedaviyi garanti altına almak için yeterince şiddetli depresif bir bozukluğa sahip olma olasılığını 

yansıtmaktadır (6). Anksiyete boyutu, anksiyete bozukluklarının karakteristiği olan semptomların türünü kapsar 

ve anksiyete skoru, spesifik tedavi gerektirecek kadar şiddetli bir anksiyete bozukluğuna sahip olma olasılığını 

yansıtır (7). 4BYL, depresyon ve anksiyete ölçeğinin yanında bir stres ölçeği içermekte ve böylece stres, kaygı 



26 
 

“9. Uluslararası İşitme Cihazları ve Implantlar Sempozyum-2019” 

ve sıkıntıya (birinci basamakta son derece yaygın olan) “patolojik” depresif ve anksiyete bozuklukları arasındaki 

normal tepkiler arasındaki ayrımı kolaylaştırmaktadır. 4BYL, sıkıntı stress (16 madde), depresyon (6 madde), 

kaygı (12 madde) ve somatizasyon (16 madde) (6) olmak üzere 50 madde içermektedir. 4BYL, son bir hafta 

içerisinde semptomların ne sıklıkta olduğunu,  “hayır” ile “çok sık ya da sürekli” arasında 5 derecelik bir ölçekte 

cevap verme fırsatı sağlar. Ancak, abartılı cevap eğilimlerini ortadan kaldırmak için, cevaplar ölçek puanlarını 

hesaplamadan önce 3 puanlı bir ölçekte kodlanır: “hayır” = 0, “bazen” = 1, “düzenli” / ”sık sık” / “çok sık veya 

sürekli ”= 2. Literatür, artan işitme kaybı seviyesiyle birlikte psikososyal sağlığının azalma eğiliminde olduğunu 

göstermektedir. Bu çalışma, anket yöntemiyle işitme kayıplı bireylerin psikososyal değerlendirilmesini içerir.  

Bireyler ve Yöntem 

Bireyler  

Bu çalışmaya Hacettepe Üniversitesi Odyoloji Kliniğine başvuran, en az 6 ay süreli işitme cihazı veya koklear 

implant kullanan takipli hastalar dâhil edilmiştir. Bu bireyler arasından, 18 - 50 yaş aralığında bulunmayan, 

çalışmada kullanılan ölçeklerin içeriğini kavrayabilecek okur-yazar düzeyinde olmayan ve işitme cihazı veya 

koklear implant deneyimi 6 aydan az olan bireyler araştırmaya dâhil edilmemiştir. 

Yöntem 

Çalışmaya, Hacettepe Hastanesi Odyoloji Bölümüne başvuran ve işitme cihazı kullanan ve/veya koklear implant 

kullanan bireyler dahil edilmiştir. Bu değerlendirmelerde takipli hastaların rutin odyolojik testleri, GSI Audiometer 

pro star cihazı kullanılarak, serbest alan hoparlörler aracılığıyla konuşmayı alma (SRT) skorları ve  konuşmayı 

ayıt etme (SD) skorları  belirlenmiştir. SRT’de hastaya spondiac denilen iki veya üç heceli kelimeler okunarak 

hastanın minimum konuşmayı aldığı seviyeler belirlenir ve Saf Ses Ortalaması (SSO) ile uyumluluğu denetlenir. 

SDT, hastanın rahat duyduğu seviyede yaklaşık olarak SRT seviyesinin 35-40 dB üzerinde yapılmaktadır. Test bu 

seviyede, standardize edilmiş olan tek heceli fonetik dengeli kelime listesinden 25 kelimenin, taşıyıcı cümle ile 

sunularak yüzdelik skor hesaplanmıştır.   

Tüm bireylerin odyolojik değerlendirmelerden sonra, psikososyal sağlık durumları 4 Boyutlu Yakınma 

Listesi (4BYL) anketi kullanılarak değerlendirilmiştir. Bu anket, sıkıntı stress (16 madde), depresyon (6 madde), 

kaygı (12 madde) ve somatizasyon (16 madde) [3] olmak üzere 50 madde içermektedir. 4BYL, geçen bir hafta 

içerisinde cevap verenlerin ne sıklıkta “hayır” ile “çok sık ya da sürekli” arasında 5 derecelik bir ölçekte cevap 

verme fırsatı sağlayan belirli semptomlar yaşadığını sormaktadır. Ancak, abartılı cevap eğilimlerini ortadan 

kaldırmak için, cevaplar ölçek puanlarını hesaplamadan önce 3 puanlı bir ölçekte kodlanır: “hayır” = 0, “bazen” = 

1, “düzenli” / ”sık sık” / “çok sık veya sürekli ”= 2.  

Sıkıntı stres durumlarının değerlendirilmesinde 12 puan ve 22 puan arası orta şiddetli sıkıntı stres durumunu 

belirtirken, 22 puan ve üzeri ise şiddetli sıkıntı stres durumunu belirtmektedir. Depresyon durumlarının 

değerlendirilmesinde 1 puan ve 4 puan arası orta şiddetli depresyon durumunu belirtirken, 4 puan ve üzeri ise 

şiddetli depresyon durumunu ifade etmektedir. Anksiyete durumlarının değerlendirilmesinde 3 puan ve 9 puan arası 

orta şiddetli anksiyete durumunu belirtirken, 9 puan ve üzeri ise şiddetli anksiyete durumunu belirtmektedir. 

Somatizasyon durumlarının değerlendirilmesinde ise 10 puan ve 20 puan arası orta şiddetli somatizasyon durumunu 

belirtirken, 20 puan ve üzeri ise şiddetli somatizasyon durumunu belirtmektedir. 

Bulgular 

Çalışmaya yaş ortalaması 28 olan(19K, 16E) 35 birey katılmıştır. Bunlardan 15’i İC kullanıcısı,  12’si Kİ kullanıcısı 

ve 8’i bimodal kullanıcıydı. İC kullanan bireylerin 13’ü bilateral 2’si unilateral iken ve Kİ kullanıcıların tümü 

unilateral idi.              
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Grafik 3.1. Katılımcıların Dağılımları 

 

Tablo 3.1. 4BYL ile SDT Arasındaki İlişki 

N   Sıkıntı Stres Depresyon Anksiyete Somatizasyon 

35 SDT 

p değeri 0,28 0,09 0,01 0,2 

r 0,1 0,6 0,94 0,24 

r: Korelasyon 

Çalışma sonucunda tüm bireylerin konuşmayı ayırt etme skorları ile 4BYL sonuçlarında sıkıntı, depresyon, 

anksiyete ve somatizasyon durumları karşılaştırıldı ve aralarında anlamlı bir ilişki bulunamadı (p>0,05). Tablo 

3.1’de özetlenmiştir. 

İşitme kaybı süreleri ve SDT skorları arasında ise negatif yönde ilişki gözlendi (p<0,05). Tablo 3.2 ‘de 

özetlenmiştir. 

Tablo 3.2. İşitme Kaybı Süresi ve SDT Arasındaki İlişki 

N 

İşitme Kaybı Süresi 

SDT 

35 
p r 

0,003 -0,49 

 r: korelasyon 

 

Tartışma 

İşitme cihazı ve koklear implant, işitme kayıplı bireylerde iletişimin en önemli parçasından olan işitmeyi 

daha verimli hale getirmek için sesleri amplifiye etmektedir. Bu sayede bireyler daha verimli iletişim kurarak, 

sosyal ve özel hayatında daha aktif hale gelmektedir. İşitme kayıplı bireylerde, sosyal aktiviteler, çevre ile yapılan 

iletişim ve bireyin özgüveni azalmakta olup bu bireylerde depresyon, stres, kaygı ve diğer çeşitli psikolojik 

sorunlar da daha sıklıkla görülmektedir. En temelde bireyin cihazlandırıldıktan sonra konuşmayı anlama ve ayırt 

etme skorlarına bakılıyor olsa da son yıllarda bireyin yaşam kalitesini nasıl etkilediği de araştırılan ve merak edilen 

yönleridir. Uygulanan anket sayıları artmış olup bireyin yapılan çeşitli tedavilere nasıl uyum sağladığı, yaşam 

kalitesinin hangi durumda olduğu son yıllarda araştırmacılar için de oldukça merak uyandırmıştır. Bireylerde 

işitme kaybının getirdiği psikolojik sorunlar pek çok çalışma ile gösterilmiştir. 1990’da yapılan bir çalışmada 

işitme kaybı ile depresyon sıklığı paralel bulunmuş fakat paranoya, kişilik özellikleri ve demans arasında herhangi 
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bir ilişki bulunamamıştır (8). 2005’te yapılan ve koklear implant kullanan bireylerin hayat kaliteleri sorgulanan 

bir çalışmada ise koklear implant sonrası özellikle iletişim becerileri ve arkadaş ilişkilerinin arttığı, depresyon ve 

anksiyetenin azaldığı görülmüştür. Koklear implant ameliyatından sonra işitmedeki iyileşme, hastalığa özgü 

anketler ile değerlendirildiğinde, koklear implantlı erişkinlerde yaşam kalitesinde istatistiksel olarak anlamlı bir 

iyileşme sağlamıştır. Ayrıca implantasyondan 12 ila 15 ay sonra kaygı ve depresyonda istatistiksel olarak anlamlı 

bir azalma bulmuşlardır (9). Adölesanlar üzerinde 2007’de yapılan bir çalışmada ise kelime anlama ile anksiyete 

arasındaki ilişki araştırılmış ve bu iki parametrenin ilişkili olmadığı görülmüştür(10). Bu sebeplerden ötürü koklear 

implant sonrası fonksiyonel sonuçlar ile hastanın bundan duyduğu yeterlilik farklı olup hasta bir bütün olarak 

değerlendirilmelidir. İşitme cihazının ve koklear implantın uzun zaman aralığında bireyi nasıl etkilediği ve hayat 

konforunun ne kadar değiştiği, ilk zamanlarda oluşan memnuniyetin daha sonrasında da sürüp sürmediği oldukça 

önemlidir. Yapılan çalışmalarda uzun dönem implant kullanımının psikososyal etkileri anketlerle araştırılmış ve 

hastalardaki olumlu etkisinin sürdüğü, fakat zaman içerisinde bu memnuniyetin hafif oranda azaldığı görülmüştür. 

Literatürde, bireyden ziyade ebeveynin kaygı, stress, depresyon bulguları daha yüksek olduğu da 

bildirilmiştir. Bu çalımada ebeveynlerin engele uyum sağlamak için gerekli süreyi fazlasıyla yaşadıkları için stres 

düzeylerinin de düşük olabileceğini öne sürmüşlerdir. Ancak burada gözden kaçırılan önemli nokta, ebeveynin 

işitme engeline uyum sağlamasının, çoğu zaman, bu durum karşısında yaşayacağı stres düzeyinin düşük olması 

anlamına gelmediğidir (11). Farklı çalışmalarda farklı sonuçlarla da karşılaşılmıştır. Örneğin ; Maedow-Orleans 

(1994) işitme engelli bebeğe sahip ebeveynler ile çocuklarında bir engel olmayan ebeveynleri  karşılaştırmış ve 

iki grup arasında stres düzeyi açısından bir fark olmadığını bildirmiştir (12). Ancak bahsedilen bu çalışmadaki kişi 

sayısı az (n=20) olduğu gözlemlenmiştir. Genel yönelim, işitme engelli çocuk ebeveynlerinin stres ve bu gibi 

ilişkili sorunları daha yoğun yaşadıkları yönündedir.  Ancak çocuk ve yetişkin arasında ebeveyn kaygı düzeylerinin 

de farklı olacağı düşünülmektedir.  

Bir başka çalışmada koklear implant kullanıcılarının ameliyat sonrası, iletişim yeteneğinde istatistiksel 

olarak anlamlı gelişmeler sağladığını, daha az izole edildiğini, daha az yük hissettiğini ve ameliyat öncesiyle 

karşılaştırıldığında çevreyle daha iyi ilişkilere sahip olduğunu göstermektedir. Bu da bizim çalışmamızla 

kıyaslandığında önemli bir bulgu verir. İşitme cihazı veya koklear implant kullanıcısı bireylerde kullanım süresi 

boyunca memnuniyet ve yaşam kalitesinde artış gözükür. Bu sebeplerden dolayı konuşmayı ayırt etmeyi kaygı, 

depresyon, stres ve anksiyetelerine bakıp kıyasladığımızda anlamlı düşüş gözlemlemedik. Literatürde yapılan 

çalışmalarda işitme cihazı veya koklear implant kullanıcılarının işitme düzeyleri, konuşmayı alma seviyeleri ve 

konuşmayı ayırt etme performanslarının sosyal yaşamlarını etkilediği açık olsa da, konuşmayı ayırt etme 

performanslarının, psikolojik durumlarından bağımsız olduğu düşünülmüştür.  

Sonuç olarak; konuşmayı ayırt etmesi düşük gözlemlenen bir cihaz veya implant kullanıcısında kaygı, 

stres, depresyon, anksiyete gibi psikososyal etkilere anlamlı düzeyde rastlamadık. Yetişkin hastaların cihaz veya 

implant sonrası sosyal ve özel hayatlarında olumlu yönde pek çok değişiklik olmaktadır. Ancak bu değişiklikler 

sadece işitmenin cihazla veya implantla amplifiye edilip kullanıcıya tekrardan geri kazandırılması ile ilgili değildir. 

Bu sebeple özellikle yetişkin hastalar cihaz veya implant sonrası psikososyal açıdan da takip edilmeli, başarı 

kriterlerinde hasta bir bütün olarak değerlendirilmeli ve rehabilitasyon sürecinde de bu ve benzeri durumlar ekarte 

edilmeyip desteklenmelidir. 

Çalışmamızda bireylerin, işitme kayıplarının ve amplifikasyon sürelerinin değişkenliği, implantların ve 

cihazların teknik özellikleri ve fitting yöntemlerinin farklılık göstermesi limitasyon olarak değerlendirilmiş ve bu 

değişkenlerin kontrol altına alınarak yeni çalışmalar planlanabileceği düşünülmüştür. 
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S-7   KOKLEAR İMPLANTLI OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARDA ERKEN OKUR- YAZARLIK 

BECERİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 

 

DESTİNA SEZGİN1, PELİN PİŞTAV AKMEŞE 2, FATİH ÖĞÜT 3, 

 
1ÖZEL IKEM ISİK ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ, 2EGE ÜNİVERSİTESİ 

,EĞİTİM FAKÜLTESİ, ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ BORNOVA İZMİR, 3EGE ÜNİVERİSTEİ TIP 

FAKÜLTESİ KUALAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI,, 

Amaç: Erken okur-yazarlık çocukların doğdukları andan, okula başlama sürecine kadar olan zamanda edinilmesi 

beklenen okuma yazmaya ilişkin ön koşul beceriler olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada, anasınıfına ve/veya 

özel eğitim merkezine devam eden koklear implantlı çocukların erken okur-yazarlık becerileri ile normal 

gelişim(NG) gösteren çocukların erken okur-yazarlık becerilerinin karşılaştırılması amaçlandı. Yöntem: 

Çalışmaya, Ege Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı’na başvuran, anasınıfına ve/veya özel eğitime 

devam eden 5-6 yaş (60-72 ay) toplam 40 çocuk dâhil edildi. Deney grubu (20 çocuk) Ege Üniversitesi Hastanesi 

Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Odyoloji Kliniği’nde koklear implant ameliyatı sonrası takipli çocuk 

hastalardan, kontrol grubu (20 çocuk) ise koklear implantlı çocuklarla yaş ve cinsiyete göre eşleştirilmiş kliniğe 

işitme testi için gelen test sonucunda işitmesi normal olan çocuklardan oluştu. Deney ve Kontrol grubunun erken 

okur-yazarlık becerilerini değerlendirmek için Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması Kargın, Ergül ve 

Güldenoğlu tarafından 2015 yılında yapılan EROT(Test of Early Literacy, TEL) testi kullanıldı. Bulgular: Gruplar 

arası EROT testi sonuçları karşılaştırıldığında: sözcük bilgisi, harf bilgisi, dinlediğini anlama alt testlerinde ve 

EROT genel toplam puanlarında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık bulundu. Ayrıca Kİ ameliyatı olma 

yaşı ile EROT alt testleri arasındaki anlamlı bir fark bulunmadı. Cinsiyet, anne eğitim düzeyi, Kİ kullanım süresi 

ve işitme kaybı tanı yaşı ile EROT alt testleri arasındaki ilişki incelendiğinde: Cinsiyetin, her iki grup için EROT 

alt testleri ile anlamlı bir ilişki göstermediği, anne eğitim düzeyi ile Kİ’lı grubun EROT alt testlerinden sözcük 

bilgisi ve dinlediğini anlama becerilerinde istatistiksel olarak ilişkili olduğu bulundu. NG’li grupta ise, anne eğitim 

düzeyi ile sözcük bilgisi arasında anlamlı ilişki saptandı. Kİ kullanım süreleri ile harf bilgisi ve dinlediğini anlama 

alt testleri arasında anlamlı ilişki olduğu görülürken işitme kaybı tanı yaşı ile EROT alt testleri arasında ilişkisinin 

anlamlı olmadığı sonucuna ulaşıldı. Sonuç: Bu çalışmada, araştırmaya dahil edilen Kİ’lı çocukların %75’inin 

erken okur-yazarlık becerilerinde desteğe ihtiyacı olduğu sonucuna ulaşıldı. 

ANAHTAR KELİMELER: Erken okur-yazarlık, işitme kaybı, erken tanı, koklear implant, EROT. 

 
INVESTIGATION OF EARLY LITERACY SKILLS IN PRE-SCHOOL CHILDREN WITH 

COCHLEAR IMPLANTATION 

 
DESTİNA SEZGİN1, PELİN PİŞTAV AKMEŞE 2, FATİH ÖĞÜT 3 

 
1IKEM SPECİAL EDUCATİON CENTRE , 2EGE UNİVERSİTY, FACULTY OF EDUCATİON, 

DEPARTMENT OF SPECİAL EDUCATİON BORNOVA İZMİR, 3DEPARTMENT OF 

OTORHİNOLARYNGOLOGY, FACULTY OF MEDİCİNE, EGE UNİVERSİTY, 

Aim: Early literacy is defined as the prerequisite skills for reading, which are expected to be acquired from the 

time of birth to the start of school. In this study, it was aimed to compare the early literacy skills of children with 

cochlear implants attending kindergarten and / or special education center with early literacy skills of children with 

normal development (ND). Methods: A total of 40 children aged 5-6 years (60-72 months) who applied to Ege 

University Otorhinolaryngology Department and continued their kindergarten and / or special education were 

included. The study group (20 children) was followed-up after the cochlear implant surgery in the Audiology 

Clinic of the Ege University Hospital Otorhinolaryngology Department, and the control group consisted of (20 

children) who had normal hearing test results. In order to evaluate the early literacy skills of the experimental and 

control groups, Turkish validity and reliability of the test was performed by Kargın, Ergül and Güldenoğlu and 

EROT (Test of Early Literacy, TEL) test was conducted. Results: When the EROT test results were compared, a 

statistically significant difference was found in vocabulary knowledge, alphabet knowledge, listening 

comprehension subtests and EROT total scores. There was no significant difference between the age of CI surgery 

and EROT subtests. Gender was not found to be significantly correlated with EROT subtests for both groups. 

However, the level of mother education and the EROT subtest results of the group were found to be statistically 

related to the vocabulary and comprehension skills. In ND group, there was a significant correlation between 
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mother education level and vocabulary knowledge. The statistical relationship between the age of diagnosis of 

hearing loss and the EROT subtests was not significant. It is seen that there is a meaningful relation between the 

duration of use of CI and the sub-tests of alphabet knowledge and listening comprehension. Conclusion: In this 

study, 75% of the CI children included in the study were in need of support in their early literacy skills. 

KEYWORDS: Early Literacy, hearing loss, early diagnosis, cochlear implant, TEL. 
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S-8   KOKLEAR İMPLANTTA TELETIP: PEDİATRİK HASTA TAKİBİNDE YAŞAM 

KALİTESİ 

 

SABRİYE ASUDE ÇELİK1, ŞENGÜL TERLEMEZ 2, 

 
1İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ, 2İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ , 

Amaç: Bu araştırmada; Türkiye’de yaşamayan yabancı uyruklu pediatrik hastaların ve ebeveynlerinin implantla, 

gelişimleriyle, rehabilitasyonla alakalı sorularını ve sorunlarını istedikleri yerde ve zamanda odyologlarına danışıp 

çözüme ulaşabilmeleri amaçlanmıştır. Bunların yanı sıra ebeveyn eğitimine destek olunması, danışmanlık 

verilmesi ve uzman bir kliniğe gelirken oluşabilecek maddi, manevi kayıpların azaltılması hedeflenmiştir. Gereç 

ve Yöntemler: Türkiye’de yaşamayan, Cochlear™ marka koklear implant kullanıcısı Türkçe okuma ve yazma 

bilen, koklear implantı en az 6 aydır kullanmakta olan 24 pediatrik hasta ve ebeveynleri ile eş zamanlı olarak video 

konferans görüşmeleri (WhatsApp, Skype, Facetime, TeamViewer) yapılmıştır. Cihazlarının ilk açılışları – 

fittingleri esnasında Konuşmanın Anlaşılabilirlik Derecesi (Speech Intelligibility Rating- SIR), Çocukların 

İşitsel/Sözel Performansını Değerlendirme II (Categories of Auditory Performance- CAP II), Çocuklar için Yaşam 

Kalitesi Ölçeği (ÇİYKÖ) ölçekleri yüz yüze geleneksel yöntemler ile uygulanan pediatrik hastalara her 

görüşmelerimizde uygulanmıştır. Her bir hastayla birer ay aralıkla iki görüşme yapılmıştır. Görüşmelerimizde bu 

ölçeklere ek olarak çalışmamız için oluşturduğumuz Ebeveyn Durum Anketi yapılmıştır. Görüşmeler sırasında 

hastalara uzaktan danışmanlık, cihazların kullanımı ve bakımı, aksesuar kullanımı, aplikasyon kullanımı 

hakkındaki sorulara cevap verilip bilgi verilmiştir. Çalışma sonunda görüşmede teletıp ile ilgili memnuniyetlerinin 

değerlendirilmesi için kendi sorularımızdan oluşturduğumuz Teletıp Memnuniyet Anketi uygulanmıştır. Bulgular: 

Koklear implant ilk açılışı sonrasındaki sonuçlara göre koklear implantı en az 6 ay kullandıktan sonraki sonuçlarda 

çocukların işitsel sözel performansları ve konuşmanın anlaşılabilirlik derecesi artmıştır. Çocuklar için Yaşam 

Kalitesi Ölçeği (ÇİYKÖ)’nin fiziksel yaşam kalitesinin dışında duygusal, sosyal ve 5 yaş üzerindeki pediatrik 

hastaların okul yaşam kalitelerinde anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur. Ebeveyn Durum Anketinde ise ‘’Koklear 

implantla ilgili bir sorunum olduğunda endişeleniyorum’’ sorusuna verilen cevaplarda 1. görüşme ve 2. görüşme 

arasında anlamlı sonuç bulunmamakla beraber diğer tüm sorularda anlamlı sonuç bulunmuştur. Teletıp 

Memnuniyet Anketi 2. görüşmenin sonunda yapılmıştır ve hastalar tüm sorularda kesinlikle katılıyorum ve 

katılıyorum cevaplarını %90’ın üzerinde, genellikle %1 00 olarak cevaplamışlardır. Sonuç: Pediatrik koklear 

implantlı hastaların ebeveynleri teletıp ile video konferans sistemiyle uzaktan kontrollerin sağlanmasına olumlu 

bakmaktadırlar ve bu uygulamayı her zaman kullanmak istemektedirler. Ebeveynler, odyologlarına ihtiyaç 

duymaları halinde; teletıp sistemlerini danışmanlık, rehabilitasyon, sorunlarının çözümleri için yüz yüze 

görüşmelerle aynı seviyede ve etkili bir şekilde kullanabilmişlerdir. Görüşmeler sırasında konuşulan problemler 

genellikle teknik servisle ilgili olmuştur. Teletıp yöntemi ile yapılan görüşmelerde, yüz yüze görüşmelere benzer 

şekilde verim alınmıştır. 

ANAHTAR KELİMELER: Teletıp, Koklear İmplant, Yaşam Kalitesi, Danışmanlık, Video Konferans 

Görüşme 

 
TELEMEDICINE IN COCHLEAR IMPLANT: QUALITY OF LIFE IN PEDIATRIC 

PATIENT FOLLOW-UP 

 

SABRİYE ASUDE ÇELİK1, ŞENGÜL TERLEMEZ 2 

 
1İSTANBUL AYDIN UNİVERSİTY, 2İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 

Aim: In this study; It is aimed that pediatric CI parents who did not residing in Turkey and foreign nationals ask 

their questions and problems related to development with implant and rehabilitation to consult their audiologists 

whenever and wherever they want and find solutions. Besides, it is aimed helping the parents educating, consulting 

and increasing the financial and emotional damage. ktır.Material And Method: Simultaneous video conferencing 

(WhatsApp, Skype, Facetime, TeamViewer) was conducted with 24 pediatric patients and their parents who were 

able to read and write Turkish and have been using the cochlear implant for at least 6 months. Speech Intelligence 

Rating (SIR), Categories of Auditory Performance (CAP II), and Quality of Life Scale for Children (PedsQL) 

scales were applied to the pediatrics in every appointment by face-to-face traditional methods. Two interviews 

were conducted with each patient at intervals of one month. In addition to these scales, we conducted a Parental 

Status Questionnaire for our study. During the interviews, patients were answered and informed about questions 
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about remote counseling, use and care of devices, use of accessories, and use of applications. At the end of the 

study, Telemedicine Satisfaction Questionnaire, which was formed from our own questions, was applied to 

evaluate the satisfaction of telemedicine. Görüşmeler İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Results: According to the 

results after the first activation of the cochlear implant, children's auditory verbal performance and speech 

intelligibility increased after using the cochlear implant for at least 6 months. In addition to physical quality of life, 

Pediatric Quality of Life Scale (PedsQL) was found to be a significant difference in emotional, social and school 

life quality of pediatric patients over 5 years of age. In the Parental Status Questionnaire, ‘I am worried if I have a 

problem with cochlear implant’, there was no significant result between the first interview and the second 

interview, but a significant result was found in all other questions. The Telemedicine Satisfaction Questionnaire 

was conducted at the end of the second interview and the patients answered the answers I agree and agree with all 

questions above 90%, usually 100%. Conclusion: Parents of patients with pediatric cochlear implants are favorable 

to provide remote controls via telemedicine and video conferencing system and they want to use this application 

at all times. If parents need audiologists; they were able to use telemedicine systems at the same level and 

effectively as face-to-face interviews for counseling, rehabilitation and solution of their problems. The problems 

discussed during the interviews were usually related to the technical service. Telemedicine interviews were 

conducted sufficiently in a similar way to face-to-face interviews. 

KEYWORDS: Telemedicine, Cochlear Implant, Quality of Life, Counseling, Video Conferencing Interview 
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S-9   PRE-LİNGUAL İŞİTME KAYIPLI İMPLANT KULLANAN ÇOCUKLARDA ÜNLÜ 

SESLERİN FORMANT ANALİZİ 

 

CANER YATMAZ1, 

 
1İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ, 

Amaç: Çalışmamızın amacı, en az 2 yıl implant kullanmış ve konuşmasını implant kullanarak edinmiş 3-12 yaş 

arası çocukların ses özelliklerini incelemek ve normal bireylerle karşılaştırmaktır. Gereç ve yöntem: Çalışmaya 

işitme kaybı dışında herhangi bir ek engeli olmayan 25 implant kullanıcısı birey ve işitme kaybı olmayan 25 normal 

birey olmak üzere toplam 50 çocuk dahil edilmiştir. 3 farklı şekilde veriler toplanmıştır. Verilerin ilki implant 

fittingini gerçekleştiren odyologdan, ikincisi implant kullanıcı bireyin ailesinden ve son veri de çocuktan 

alınmıştır. Odyolog ve aileye anket doldurtulmuş, çocuğa ise belirli fotoğraflar gösterilerek telaffuz ettiği kelimeler 

ses kaydı alınarak praat ses analiz programında analiz edilmiştir. Bulgular: Fonemleri birbirinden ayırt etmemizi 

sağlayan formantları karşılaştırdığımız zaman özellikle yüksek frekans bölgelerinde bulunan f3 ve f4 

formantlarının normaller ile implant kullanıcı bireyler arasında %70-75 oranında fark olduğu görülmektedir. Bir 

fonemin hece başında, hece ortasında ve hece sonunda bulunmasına göre 2 grup arasında anlamlı bir fark 

bulunamamıştır. Gruplardan alınan tüm veriler ayrı ayrı histogram grafiği haline getirilmiş ve karşılaştırılmıştır. 

Grafikler incelendiğinde implant kullanan bireylerin yüksek frekanslı sesleri belirgin olarak daha çok kullandığı 

gözükmektedir. Sonuç: İmplant kullanan çocuklar cihazdan tam verim alsa dahi, /f/, /s/ ve /t/ gibi seslerin 

çıkarımındaki edinim normal çocuklara göre daha geçtir. Bu fonemlerin ortak özelliği hepsinin yüksek frekans 

bölgesinde yer almasıdır. Yaptığımız çalışmada da neredeyse tüm ünlü fonemlerin yüksek frekans bölgesinde yer 

alan formantlarının normal işiten bireylere göre farklılık gösterdiği bulunmuştur 

ANAHTAR KELİMELER: Koklear implant, Ses analizi, fonem ayırt etme, anket, Pre-lingual işitme kaybı 

 

FORMANT ANALYSIS OF VOWEL SOUNDS İN CHILDREN USING PRE-LINGUAL 

HEARING LOSS IMPLANTS 

 

CANER YATMAZ1 

 
1ISTANBUL MEDİPOL UNIVERSITY 

Aim: The aim of this study is to examine the voice characteristics of children aged 3- 12 years who have used 

implants for at least 2 years and compare their results to those of normal peers Materials And Methods: A total of 

50 children, including 25 non-disabled implant users and 25 normal individuals without hearing loss, were included 

in the study. The data were collected in 3 different ways. The first was the audiologist who performed the implant 

fitting, the second was obtained from the implant user’s family, and finally from the child. The questionnaire was 

filled in by the audiologist and the family. Furthermore, words that the child pronounced by showing specific 

photographs were analyzed using voice record in technique. Findings: When we compare the formants that 

distinguish phonemes from each other, it is recognised that the formants f3 and f4, especially in high frequency 

regions, differ by 70-75% between normal and implant users. There was no significant difference between the two 

groups according to a phoneme syllable head, middle syllable and syllable final position. All data from the groups 

were separately analysed using histograms and compared to each other. When the graphics are examined, it is 

found that the implant users use high frequency sounds significantly more. Conclusion: Even if the implant user 

children make use of their implants efficiently from the device, the acquisition of voices such as / f /, / s / and / t / 

is later than normal children. The common feature of these phonemes is that they are all located in the high 

frequency region. In our study, it was found that the formants of almost all vowel phonemes in the high frequency 

region are different from normal individuals. 

KEYWORDS: Cochlear implant, Voice analysis, phoneme discrimination, questionnaire, Pre-lingual Hearing 

Loss 
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S-10 BİMODAL İŞİTMEDE İŞİTME, UZAMSAL, KONUŞMA VE MÜZİK ALGISININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

LEYLA EKİN1, ŞENGÜL TERLEMEZ1, 

 
1İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ, 

GİRİŞ: Araştırmamızda unilateral koklear implant kullanıcıları bimodal kullanıcılara dönüştürüldüğünde günlük 

hayatta karşılaştıkları sesleri işitme, konuşma, ayırt etme, yerini ve yönünü saptayabilme, yaşam kalitelerini 

değerlendirebilme ve müzikten aldıkları hazzın değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. YÖNTEM: Çalışma grubu 

11-76 yaş arasındaki bireylerden oluşmakta olup çalışmaya katılan bireylerin 12’si erkek 3’ü ise kadındır. Bu 

bireyler unilateral koklear implantlıyken orijinal ismi SSQ (Speech Spatial Qualities) olan türkçeye uyarlaması 

KUİK ölçeği olarak tasarlanan ölçek hastalara uygulandı ve müzik algısı bir uygulama aracılığıyla araştırıldı. 

Bireylere işitme testi yapıldı, kulak kalıpları alındı, kontralateral kulaklarına işitme cihazı verildi ve bireyler 

bimodal kullanıma geçti, bu ikili kullanımı 1 ay boyunca kullanmaları istendi. 1 ayın sonunda tekrar KUİK ölçeği 

ve müzik algısı değerlendirildi. SONUÇLAR: Çalışmanın sonucunda elde edilen bulgular ile konuşma algısı, 

uzaysal algı, işitme kalitesi ve müzik algısı için bimodal kullanımın unilateral kullanıma göre üstün olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. (p<0,001) Aynı zamanda koklear implant kullanan bireyler için sübjektif testlerin objektif 

testlerle beraber kullanılması önerilir. TARTIŞMA: Unilateral koklear implant kullanıcıları bimodal işitmeye 

geçince günlük hayatta işittikleri seslerin kalitesindeki değişimi belirleyebilmek amacıyla bireylerin kendi kendini 

puanladıkları konuşma algısı, uzaysal algı, işitme kalitesi ve müzik algısındaki değişimler değerlendirildiğinde 

bimodal işitmeye geçince sesleri ve müziği daha kaliteli duydukları görülmüştür. Klinisyenler bimodal işitmeyi 

özellikle ebeveynlere anlatmalıdır. 

ANAHTAR KELİMELER: Koklear implant, konuşma algısı, uzaysal algı, işitme kalitesi, müzik algısı. 

bimodal işitme 

 
EVALUATION OF HEARING, SPATIAL, SPEECH AND MUSIC PERCEPTION IN 

BIMODAL HEARING 

 

LEYLA EKİN1, ŞENGÜL TERLEMEZ1 

 
1İSTANBUL AYDIN UNİVERSİTY 

Introduction: In our study, when unilateral cochlear implant users are converted to bimodal users, it is aimed to 

hear, speak, differentiate, determine the location and direction of the sounds they encounter in daily life, evaluate 

their quality of life and evaluate the pleasure they receive from music. Methods: The study group consisted of 

individuals between the ages of 11-76 and 12 of them were male and 3 of them were female. While these 

individuals had unilateral cochlear implants, the Turkish version of the original name, SSQ (Speech Spatial 

Qualities), which was designed as the KUIK scale, was applied to the patients and music perception was 

investigated through an application. Individuals underwent a hearing test, ear molds were taken, hearing aids were 

given to the contralateral ears, and individuals switched to bimodal use and were asked to use this dual use for 1 

month. At the end of 1 month, KUIK scale and music perception were evaluated again. Results: As a result of the 

study, it was concluded that bimodal use was superior to unilateral use for speech perception, spatial perception, 

hearing quality and music perception. (p <0.001) It is also recommended that subjective tests be used in 

conjunction with objective tests for individuals using cochlear implants. Conclusion: When unilateral cochlear 

implant users switch to bimodal hearing, it is seen that when individuals change their perception of speech, spatial 

perception, hearing quality and music perception in order to determine the changes in the quality of sounds they 

hear in daily life, when they switch to bimodal hearing, they hear sounds and music better quality. Clinicians 

should specifically explain bimodal hearing to parents. 

KEYWORDS: Cochlear implant, Speech perception, Spatial perception, Hearing quality, Music perception, 

bımodal hearing 
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S-11  İŞİTSEL NÖROPATİ SPEKTRUM BOZUKLUĞUNDA SİMULTANE BİLATERAL 

KOKLEAR İMPLANT SONUÇLARI: OLGU SUNUMU 

 

FİLİZ ASLAN1, BETÜL ÇİÇEK ÇINAR1, 

 
1HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, 

Olgu Sunumu: 38 haftalık, 3400 gr doğan erkek hastanın, postnatal dönemde ek riskleri bulunmamaktadır. Genetik 

bozukluk ve ek engel tanısı yoktur. Yeni doğan işitme taramasından geçmiştir. 1 yaşındayken, ailesi yaşadıklaır 

şehirdeki odyoloji kliniğine başvurmuştur. 2 ½ yaşındayken başka bir merkezde işitme kaybı tanılanmıştır. 

Yöntem ve Bulgular: 3 yaşındayken kliniğimizde odyolojik değerlendirmesi yapılmıştır. 65-70 dB’de konuşma 

uyaranına tepki vermesine ragmen, saf ses uyaranlarına tepkisi gözlenmemiştir. Orta kulak basıncı normal 

sınırlarda olmasına ragmen reflex gözlenmemiştir. TEOAE sonucu pozitiftir; ancak ABR’de V. dalga 

gözlenmezken, koklear mikrofonikleri olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlara bağlı olarak işitsel nöropati spectrum 

bozukluğu tanısı konmuştur. Bilateral işitme cihazı önerilmiştir. İç kulak yapılarının ve işitme sinirinin 

görüntülenmesi için BT ve MR görüntülemeleri istenmiştir. Konuşma ve iletişim becerilerinin değerlendirilmesi 

sırasında, göz ilişkisinin sınırlı olduğu, dokunsal hassasiyeti olduğu ve dikkat süresinin yaşına göre kısa olduğu 

belirlenmiştir. Çocuk Ruh Sağlığı ve Ergoterapi değerlendirmesi için yönlendirilmiştir. 6 ay takip edildikten sonra, 

bilateral koklear implant için uygun aday olduğuna karar verilmiştir. Simultane koklear implantasyondan yaklaşık 

1 yıl sonra herhangi bir komplikasyonla karşılaşılmamıştır. Yoğun aile danışmanlığı takibiyle genel gelişiminin 

hızla ilerlediği gözlenmiştir. İşitsel algı becerileri Ling sesleri testinde 1/6’dan 6/6’ya ulaşmıştır. MAIS puanları 

2/40’tan 30/40’a çıkmıştır. Davranış problemleri dikkat çekeci düzeyde azalmıştır. İşitme değerlendirmesine ve 

implant ayarı seanslarına daha kolay uyum sağlamaya başlamıştır. Dikkat becerileri ilaç kullanmadan, gelişmiştir. 

Dil becerileri babıldamadan, iki sözcüklü ifadeler düzeyine ulaşmıştır. 

ANAHTAR KELİMELER: İşitsel nöropati spektrum bozukluğu, koklear implant, duyu bütünleme 

 
SIMULTANEOUS BILATERAL COCHLEAR IMPLANT OUTCOMES IN AUDITORY 

NEUROPATHY SPECTRUM DISORDER: A CASE REPORT 

 

FİLİZ ASLAN1, BETÜL ÇİÇEK ÇINAR1 

 
1HACETTEPE UNİVERSİTY 

Case Report: A male patient was born at 38 gestational weeks and weighed 3400gr. There was no additional risk 

in the postnatal period. There was no history of genetic disorders and no additional diagnosis. He passed the 

neonatal hearing screening. When he was 1-year-old, his parents consulted the audiology clinic in their city. 

Hearing loss was diagnosed when he was 2 1/2 years old at another center without type and degree of loss. 

Measures and Outcomes: This child was 3 years old at audiological evaluation in our clinic. Although he responds 

to speech stimuli at 65-70dB, there was no response to pure-tone stimuli. He had normal middle ear pressure 

without acoustic stapedial reflex. He had positive TEOAE and cochlear microphonics in diagnostic ABR without 

wave V. In accordance with these findings, he diagnosed with auditory neuropathy spectrum disorder was 

diagnosed. Bilateral hearing aids were recommended. To visualize inner ear structures and cochlear nerve status 

CT and MRI were applied. During his assessment of his speech and communication abilities, he had limited eye-

contact, tactile-sensitivity, short attention period due to his age. He referred to child psychiatry and occupational 

therapy to sensory integration. After the following 6 months, he was found to be suitable for bilateral cochlear 

implantation. Approximately 1 year later, simultaneous CI surgery was done without any complication. Intensive 

follow-up with family consultation provides acceleration in his overall developmental skills. His auditory 

perception increased from 1/6 to 6/6 in Ling’s sound test. His MAIS scores gained 30/40 from 2/40. His behavioral 

problems dramatically decreased. He can easily have adapted the hearing evaluations and fitting sessions. His 

attentions skills improved without using additional medicine. His language abilities improved from babbling to 

two-word sentences. Conclusion: The newborn hearing screening should be implemented with both OAE and 

AABR. ANSD can be misdiagnosed as learning disorders or ADHD. Cochlear implantation may be a cost-effective 

and successful intervention in children with ANSD, after comprehensive evaluation and intensive follow-up 

period. 

KEYWORDS: ANSD, cochlear implantation, sensory integration 
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S-12    KULAK KALIBI KANAL UZUNLUĞUNUN İŞİTME CİHAZI KAZANCINA ETKİSİ 

 

OĞUZ YILMAZ1, SUDE KAYMAKÇI1, FURKAN BÜYÜKKAL1, 2, 

 
1İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ,ODYOLOJİ 

BÖLÜMÜ, 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, kulak kalıbının kanal uzunluğunun işitme cihazı ayarlamasında her frekansta kazanca 

nasıl bir etkisinin olduğunun araştırılmasıdır. Materyal ve Metod: 20-25 yaş arası 19 katılımcıdan dış kulak 

yolunun 2.boğumuna kadar olan uzunlukta kulak izi alındı. Alınan kulak izleri, 2 boğum, 2. ve 1. boğum arası ve 

1.boğum olmak üzere 3 farklı kanal uzunluğunda işlendi. 3 farklı kanal uzunluğundaki kulak kalıbı ile gerçek 

kulak ölçümü yapılarak işitme cihazlı kazançlar değerlendirildi. Bulgular: Analiz sonuçlarımıza göre, daha uzun 

kanal uzunluğundaki kulak kalıpları, 500 Hz'de ortalama 4.5 dB SPL, 750 Hz'de 4 dB SPL ve 1000 Hz'de ortalama 

4 dB SPL kazanç sağlarken, tam tersine, 8000 Hz'de daha kısa kanal uzunluğu yaklaşık 2 dB kazanç sağladı. 

Sonuç: Kulak kalıplarında kanal boyunun uzunluğunun artması özellikle alçak frekanslarda ilave kazanç 

sağlamakta iken yüksek frekanslarda elde edilecek kazanç sınırlı olacaktır. Elde edilen ilave kazanç sayesinde 

kulak kalıplarında yapılacak olan modifikasyonların işitme cihazı kullanıcıları için fayda sağlayacağı 

düşünülmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: Kulak Kalıbı, İşitme Cihazı, Kanal Boyu, Gerçek Kulak Ölçümünü, Kulak Kalıbı 

Konforu 

 
EFFECT OF EARMOLD CHANNEL LENGTH ON HEARING AID GAIN 

 

OĞUZ YILMAZ1, SUDE KAYMAKÇI1, FURKAN BÜYÜKKAL1, 2 

 
1ISTANBUL MEDİPOL UNİVERSİTY, FACULTY OF HEALTH SCİENCES, DEPARTMENT OF 

AUDİOLOGY 

Objective: The aim of this study is to investigate the effect of earmold canal length on frequency gain for hearing 

aid fitting. Material and Method: Sixteen participants between the ages of 20-25 years were included in this study. 

Earmold impressions were obtained from the participants up to the second bend of the outer ear canal. These 

impressions were then adjusted to 3 different lengths: the first bend, the second bend, and the area between these 

two bends. Real ear measurements (REM) were preformed and hearing aid gains were evaluated. Results: 

According to the outcomes of our analysis, earmolds with longer canal length provided an average of 4.5 dB SPL 

at 500 Hz, 4 dB SPL at 750 Hz, and 1000 Hz respectively. On the contrary, at 8000 Hz shorter canal length supplied 

about 2 dB of frequency gain. Conclusion: Increasing the canal length of the earmolds offered extra gain, especially 

at low frequencies. On the other hand, at high frequencies, the gain was limited. 

KEYWORDS: Earmold, Hearing Aid, Channel Length, Real Ear Measurement, Ear Mold Comfort 
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S-13    PEDİATRİK GRUPTA ABR TESTİ İÇİN GELİŞTİRİLEN DÜZELTME FAKTÖRÜ 

 

EMEL PEKTAŞ1, ATEŞ MEHMET AKŞİT2, EBRU KÖSEMİHAL2, MAHMUT TAYYAR 

KALCIOĞLU3, 

 
1İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EAH, 2YAKIN DOĞU 

ÜNİVERSİTESİ, 3İSTENBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EAH, 

Pediatrik Grupta ABR Testi İçin Geliştirilen Düzeltme Faktörü Emel PEKTAŞ, A.Mehmet AKŞİT, Ebru 

KÖSEMİHAL, M.Tayyar KALCIOĞLU Gerekçe: Bebeklerde işitme cihazı uygulanırken, üretici firmalar hedef 

kazancı yetişkinlere göre daha düşük hesaplayan algoritmalar geliştirmiştir. Bunun nedeni bebeklerde kulak kanalı 

hacminin yetişkinlere göre daha küçük olmasıdır. Bebek büyüdükçe kanal hacmi de büyüyeceğinden 3’er aylık 

dönemlerle işitme cihazında ayar kontrolü önerilir. Ancak işitme testi sırasında kulak kanalı hacmi 

değerlendirmeye alınmaz. Amaç: ABR testi sırasında, cihaz göstergesinde belirtilen uyaran şiddet seviyesi ile 

bebeklerin kulak kanalında oluşan şiddet seviyesini karşılaştırarak, yaş gruplarına ve timpanometrik hacim 

ölçümlerine göre bebek ve çocuklarda kullanılmak üzere düzeltme faktörünü belirlemek. Yöntem: Çalışmaya dış 

ve orta kulağı sağlıklı 52 gönüllü çocuk (0-6 aylık, 7 aylık - 4 yaş ) ve 23 gönüllü yetişkin birey katılmıştır. Tüm 

bireylerin timpanometrik ölçümleri yapıldıktan sonra sağ kulaklarında odyometre ile 500-1000-2000-4000 Hz 

frekanslarında 70 dB HL seviyesinde saf ses uyarım verilmiştir. Sol kulaklarına ise ABR’den klik ve 500-1000-

2000-4000 Hz frekanslarında 70 dB nHL seviyesinde ton burst uyarım verilmiştir. Uyarımlar verilirken aynı 

zamanda gerçek-kulak ölçüm cihazı ile kulak kanalında oluşan basınç kaydedilmiştir. Bulgular: Katılımcıların 

kulak kanal hacimleriyle yaşları arasında anlamlı ve pozitif korelasyon saptanmıştır. Ayrıca kulak kanal hacminin 

hem ABR hem de odyometre ile verilen uyaranların şiddet seviyesini etkilediği görülmüştür. Kanal hacmi 

küçüldükçe kaydedilen şiddetin yükseldiği gözlenmiştir. Sadece 500 Hz tonal ABR’de kanal hacminin etkisi 

saptanmamıştır. Sonuç: Dış kulak kanal hacmi, odyolojik testlerde verilen uyaran seviyesinin anlamlı olarak 

değişmesine neden olmaktadır. Özellikle bebeklerde ve çocuklarda dış kulak kanal hacminin küçük olması yapılan 

testlerin sonuçlarını önemli ölçüde etkileyebilmektedir. Bu nedenle odyolojik testlerde yaygın olarak kullanılan 

tanısal cihazların kalibrasyonunun 2 cc coupler ile değil, bebek kulağına daha uygun hacimli couplerlarla yapılması 

kritik önem taşımaktadır. Kalibrasyon 2 cc’lik kavite ile yapıldığında, ton burst ve klik uyaran için düzeltme 

faktörü kullanılması ölçümü daha güvenilir yapacaktır. Anahtar kelimeler: Kulak kanal hacmi, 2 cc coupler, ABR, 

saf ses 

ANAHTAR KELİMELER: Kulak kanal hacmi, 2 cc coupler, ABR, saf ses 

 
  



39 
 

“9. Uluslararası İşitme Cihazları ve Implantlar Sempozyum-2019” 

S-14    KULAKLIKLA MÜZİK DİNLEMENİN YETİŞKİNLERDE İŞİTMEYE ETKİSİ 

 

BÜŞRA TÜRKOĞLU1, A. ÇAĞLAR BATMAN1, ESRA AKDENİZ1, E. UFUK DERİNSU1, 

 
1MARMARA ÜNİVERSİTESİ, 

Amaç: Bu çalışmanın amacı genç yetişkinlerde tahmini müzik maruziyet seviyelerinin belirlenerek buna göre 

işitme hasarı açısından riskli bulunan bireylerle risksiz bulunan bireylerin yüksek frekans (4000-18000 Hz) işitme 

eşikleri ve gürültüde konuşmayı anlama becerilerinin karşılaştırılmasıdır. Yöntem: Katılımcılar müzik dinleme 

alışkanlıklarının sorgulandığı bir anketi araştırmacı tarafından gözlem altında doldurmuşlardır. Katılımcıların 

kulaklıkla müzik dinlerken tercih ettikleri dinleme seviyesini ölçebilmek için minimum genlik dalgalanmasına 

sahip bir şarkının 40 snlik vokal olmayan girişi dinletilerek tercih ettikleri müzik seviyesini ayarlatmaları 

istenilmiştir. TDH39 kulaklıktan gönderilen sesin çıkış seviyesi 2 cc coupler kullanılarak sound level meter 

vasıtasıyla ölçülmüştür. Bildirilen dinleme seviyesi ve kullanım süresine bağlı olarak müzik maruziyet seviyeleri 

hesaplanmıştır. Buna göre müzik maruziyet seviyesi 75 dBA altında olan işitme hasarı riski taşımayan 26 katılımcı 

kontrol grubuna, 80 dBA üstü olan işitme hasarı riski taşıyabilecek 22 katılımcı ise deney grubuna dahil edilmiştir. 

Tüm katılımcılara standart saf ses odyometrisi ve yüksek frekans saf ses odyometri (9000-18000 Hz), gürültüde 

konuşmayı anlama becerilerini değerlendirmek için TURMatrix Test yapıldı. Son olarak katılımcılara Konuşma, 

Uzaysal Algı ve İşitme Kalitesi Ölçeğinin ‘Konuşma Algısı’ ve ‘İşitme Kalitesi’ alt başlıkları uygulanmıştır. 

Bulgular: Gruplar arasında KUİK Konuşma Algısı ve İşitme Kalitesi puanlarında anlamlı bir fark elde 

edilmemiştir. Matrix testinde elde edilen sinyal gürültü oranı (SGO) gruplar arasında anlamlı olarak farklılık 

göstermiştir (p<0,001). Gruplar arasında yüksek frekans (4000-18000 Hz) işitme eşiklerinde anlamlı bir fark 

bulunmamıştır. İstatistiksel olarak gruplar arasında anlamlı bir fark bulunulmasa da 14000 ve 16000 Hz’de diğer 

frekanslara göre iki grup arasındaki fark daha belirgin gözlenmiştir. Bununla birlikte katılımcıların kulaklıkla 

müzik dinledikten sonra kendilerinde tanımladıkları anketle belirlenen çınlama, dinleme güçlüğü, baş ağrısı, 

semptomları kontrol grubunda deney grubuna göre istatistiksel açıdan anlamlı olarak daha yüksek bulunulmuştur 

(semptomlar için sırasıyla p değerleri; p=0,012; p=0,048; p=0,048). Kulakta dolgunluk, tıkanıklık hissi ve yüksek 

sese tahammülsüzlük semptomlarında ise gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Sonuç: Her iki grupta 

da erken odyometrik işitme kaybı belirtisi bulunmamıştır. Bununla birlikte SGO bireylerin konuşma anlaşılırlığı 

açısından önemli bir kriterdir. SGO’nın kontrol grubunun deney grubuna göre anlamlı olarak daha yüksek çıkmış 

olması, kontrol grubundaki işitme hasarı semptomları, 14000 ve 16000 Hz’deki göreceli düşüş kulaklıkla riskli 

müzik dinleme davranışının devam etmesi halinde ilerleyen süreçlerde işitmenin etkilenebileceğini 

düşündürmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: Müzik Maruziyet Seviyesi, Gürültüye Bağlı İşitme Kaybı, Yüksek Frekans 

Odyometri, Gürültüde Konuşmayı Anlama 
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S-15    YETİŞKİN İŞİTME CİHAZI KULLANICILARINDA CİHAZDAN ALGILANAN 

FAYDA İLE BİLİŞSEL SÜREÇLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

 
MERVE DENİZ SAKARYA1, YUSUF KEMAL KEMALOĞLU2, 

 
1BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ, 2GAZİ ÜNİVERSİTESİ, 

Yetişkinlerde sensörinöral tip işitme kaybının rehabilitasyonunda kullanılan işitme cihazlarının uygulaması her 

hastaya özgü bireysel bir süreci içerir. Kişiye en uygun işitme cihaz uygulamaları yapıldıktan sonra bile, bazı 

kullanıcılar benzer odyograma sahip kişilere kıyasla özellikle ideal olmayan dinleme koşullarında konuşmaları 

anlamakta daha çok zorluk yaşadıklarını ve işitme cihazından daha az yarar gördüklerini belirtmektedirler. Bu 

araştırmanın amacı kişiler arasındaki bu farkta bilişsel süreçlerin rolünü incelemektir. Araştırmaya 27-55 yaş arası 

orta-orta-ileri derecede sensörinöral işitme kaybı sebebiyle en az 3 aydır işitme cihazı kullanan, cihaz fonksiyonel 

kazancı yeterli düzeyde olan (>35 dB HL) 29 işitme cihazı kullanıcısı katılmıştır. Katılımcılara dikkat, bellek, 

sözel akıcılık gibi bazı bilişsel fonksiyonları ölçen bilişsel test bataryası ve işitme cihazından algılanan yararı 

değerlendiren bir anket (APHAB) uygulanmıştır. Kişilerin bilişsel test skorları ile APHAB global yarar skoru ve 

APHAB alt ölçekleri arasındaki korelasyonlar incelenmiştir. Ardından regresyon modeli oluşturulup işitme 

cihazından algılanan yararı yordayan bilişsel değişkenler tespit edilmiştir. Yapılan korelasyon analizleri sonucu 

çalışma belleği, fonemik sözel akıcılık, sürdürülen dikkat ve dikkatin engelleyici yönü ile cihaz yararı puanları 

arasında anlamlı ilişki olduğu görülmüştür. Cihaz genel yararını tek yordayan değişken İşaretleme Testi ile ölçülen 

görsel sürdürülen dikkat iken, arka plan seslerin olduğu durumda cihaz yararını yordayan tek değişkenin ise 

Okuma Uzamı görevi ile ölçülen çalışma belleği kapasitesi olduğu görülmüştür. 

ANAHTAR KELİMELER: İşitme cihazı faydası, subjektif fayda, bilişsel süreçler 

 
AN INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN HEARING AID BENEFIT 

AND COGNITIVE PROCESSES IN ADULT HEARING AID USERS. 

 
MERVE DENİZ SAKARYA1, YUSUF KEMAL KEMALOĞLU2 

 
1BASKENT UNİVERSİTY, 2GAZİ UNİVERSİTY 

Implementation of hearing aids which is used in the rehabilitation of adults with sensorineural hearing loss includes 

a personal process for every patient. Even after the most suitable hearing device applications, some users indicated 

they had more difficulties than users with similar audiogram in trying to understand the conversations in nonideal 

hearing conditions thus they claimed they benefit less from the hearing aids. This research aims to investigate the 

role of cognitive process in this difference between people. The study included 29 hearing aid users aged between 

27-55 years who had been using hearing aids for at least 3 months due to moderate to moderate-advanced 

sensorineural hearing loss and had an adequate functional gain (> 35 dB HL). A cognitive test battery measuring 

some cognitive functions such as attention, memory, verbal fluency, and a questionnaire (APHAB) assessing 

perceived benefit from the hearing aid was administered to the participants. The correlations between participants’ 

cognitive test scores and APHAB global benefit scores and APHAB subscales were examined. After the 

correlation analysis, it is observed that working memory, phonemic verbal fluency, sustained attention and 

attention's prohibitory aspect and device benefit point have meaningful relationships. It is observed that the only 

variable that predicts the general benefit of the device is visual sustained attention. In the case that there is 

background noise it is observed that the only variable that predicts the benefit of the device is working memory 

capacity which is measured with Reading Span Task. 

KEYWORDS: Hearing aid benefit, subjective benefit, cognitive process 
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S-16    YAŞLILARDA KONUŞMAYI ANLAMA SKORLARI İLE İŞİTME ENGELİ ÖLÇEĞİ 

VE YAŞAM KALİTESİ ÖLÇEĞİ SKORLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
EBRU SÖNMEZ TOPÇU1, ABDULLAH ÇAĞLAR BATMAN1, EMİNE UFUK DERİNSU1, 

 
1MARMARA ÜNİVERSİTESİ, 

Amaç: Odyoloji kliniklerinde rutinde sessizlikte yapılan konuşmayı anlama testine ek olarak, ipsilateral gürültüde 

konuşmayı anlama testlerini yaparak elde edeceğimiz skorlarla işitme engeli ölçeği ve yaşam kalitesi ölçeğinden 

elde edilen skorlar arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir. Yöntem: Çalışmaya 60-80 yaş aralığında sensörinöral 

işitme kaybı tanısı alan 47 erkek, 32 kadın olmak üzere toplam 79 katılımcı dahil edilmiştir. Katılımcıların 

araştırma için uygunluğu akustik immitansmetri, otoakustik emisyon, saf ses odyometrisi testi ve Standardize Mini 

Mental Test(SMMT) ile değerlendirilmiş, buna göre dış ve orta kulakta herhangi bir iletim patolojisi olmayan, saf 

ses odyometrisinde daha iyi işiten kulağının 500, 1000, 2000, 4000 Hz'lerdeki hava yolu işitme eşiklerinin 

aritmetik ortalaması ≥ 16 dB HL olan, en az 1 senedir işitme kaybı şikayeti olan, testte verilen görevleri yerine 

getirebilecek mental düzeyde olan (SMMT puanı 24 ve üzerinde olan) ve herhangi bir nörolojik problemi olmayan, 

konuşma ile ilgili bir problemi olmayan, Anadili Türkçe olan bireyler çalışmaya dahil edilmiştir. Katılımcılardan 

Türkçe İşitme Engeli Ölçeği-Yaşlı(TİEÖ-Y) ve Dünya Sağlık Örgütü Yaşlılarda Yaşam Kalitesi 

Ölçeği(WHOQOL-OLD) doldurması istenilmiştir. Konuşmayı anlama testi üç koşulda; sessizlikte, devam eden 

“speech noise” gürültü varlığında +10 dB ve 0 dB sinyal/gürültü oranında yapılarak skorlar belirlenmiştir. 

Konuşmayı anlama skorları ile işitme engeli ölçeği ve yaşam kalitesi ölçeği skorları arasındaki ilişki kanonik 

korelasyon analizi ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Konuşmayı anlama skorları ile işitme engeli ölçeği ve yaşam 

kalitesi ölçeğinin duyusal işlevler alt faktörü arasında %50,4’lik pozitif yönlü doğrusal bir ilişki elde 

edilmiştir(r=0,504, p=0,001). Bağımsız değişkenlerden olan 0 dB ve +10 dB sinyal/gürültü oranında yapılan 

konuşmayı anlama testlerinin, işitme engeli ölçeğini açıklama kabiliyeti sessizlikte yapılan konuşmayı anlama 

testine göre daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca yaşam kalitesi ölçeğinin duyusal işlevler alt faktörü ile de 

0 dB ve +10 dB sinyal/gürültü oranında yapılan konuşmayı anlama testleri istatistiksel açıdan anlamlı ilişki 

göstermekle beraber korelasyon katsayısı işitme engeli ölçeğine göre daha düşük elde edilmiştir. Sonuç: Sessizlikte 

yapılan konuşmayı anlama testleri günlük hayattaki işitmeden kaynaklanan problemleri açıklamada yetersiz 

kalmaktadır. Gürültüde yapılan konuşmayı anlama testleri, işitme engelini ortaya koymada daha etkilidir. 

ANAHTAR KELİMELER: Yaşlı, İşitme engeli, Yaşam Kalitesi, Konuşmayı Anlama Skoru, SNR 
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S-17    NUCLEUS KOKLEAR İMPLANTLI PEDİATRİK GRUPTA UZAKTAN FİTTİNG 

 

BETÜL NUR1, ŞENGÜL TERLEMEZ1, 

 
1İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ, 

Çalışmanın amacı koklear implantları uzaktan programlamanın yüz yüze programlamaya göre uygulanabilirliğini, 

verimliliğini, risklerini ve faydalarını değerlendirerek belirlemektir. Koklear implant programlamasının 

yurtdışında veya uzakta yaşayan hastalar için yaşam kalitesini arttırmak, maliyet olarak kaybı önlemek, firma 

açısından iş gücü kaybı yapmadan teknolojiyi kullanarak bundan sonraki süreçte kullanılabilir hale getirilmesi 

amaçlanmaktadır. Çalışmaya koklear implant fittingi ilk açılış veya açılış sonrası 1.kontrol fittingleri yüzyüze 

programlanmış, 2.kontrol fittingleri eş zamanlı olarak Skype ve/veya TeamViewer uygulamaları ile hastaların 

bulunduğu merkeze bağlanılarak uzaktan programlama (AutoNRT, T ve C seviyeleri) yapılan 15 bireyden 

oluşmaktadır. Kontrollerin sonunda katılımcıların ve uzak merkezdeki uzmanın uzaktan fitting değerlendirme 

anketi, iki programlamanın sonunda da kullanıcılara programlama süreci değerlendirme anketleri doldurulmuştur. 

Çalışmamızda iki programlamadaki T ve C seviyeleri arasında farklılık bulunmamış ve yapılan çalışmalar 

desteklemektedir (p>0.01). Sadece 22. elektrot C seviyesinde farklılık bulunmuştur (p<0.01). Programlama 

süreleri arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0.01). Koklear implant kullanıcılarının uzaktan fittingde rahat 

hissettikleri, fittingden memnun kalıp tekrar kullanabileceklerini ve başkasına tavsiye edecekleri sonucuna 

ulaşılmıştır. Uzaktan programlamaya katılan uzaktan uzman/odyolog, internet bağlantısının iyi, ses ve video 

kalitesinin iyi olduğu kadar zayıf olduğu zamanların da olduğu bulunmuştur. Programlama süreci değerlerlendirme 

anketine göre her iki programlamadan ve uzmandan memnun kaldıklarını, yol masrafı bütçelerini zorlamadığını, 

merkezden randevu almakta sıkıntı yaşamadıklarını bildirdiler. Uzaktan fittingin uygulanabilir, güvenli, etkili bir 

prosedür olduğu ve uzaktan fittingin yüz yüze fittinge uygun bir alternatif olduğunu göstermiştir. Çalışmamızın 

sonuçları yapılan çalışmalarla uyumlu bulunmuştur. 

ANAHTAR KELİMELER: Koklear İmplant, Uzaktan Fitting, Telesağlık, İnternet, Telekomünikasyon 

Teknolojisi 

 
REMOTE FITTING IN PEDIATRIC GROUP WITH NUCLEUS COCHLEAR IMPLANT 

 

BETÜL NUR1, ŞENGÜL TERLEMEZ1 

 
1ISTANBUL AYDİN UNİVERSİTY 

The aim of this study was to determine the feasibility, efficiency, risks and benefits of remote programming of 

cochlear implants compared to face to face programming. The goal of cochlear implant programming is to improve 

the quality of life for patients living abroad or far away, to prevent loss in cost, and to make it usable in the future 

by using technology without loss of labor. Nucleus cochlear implant fitting consists of 15 individuals whose first 

opening or after the opening first control fittings are programmed face to face, and the second control fittings are 

connected simultaneously to Skype and / or TeamViewer applications by remote programming (AutoNRT, T and 

C levels). At the end of the controls, the remote fitting evaluation questionnaire of the participants and the expert 

in the remote center was completed and the programming process evaluation questionnaires were completed to the 

users at the end of the programming. In our study, there was no difference between T and C levels in the two 

programming and the studies supported it. Only in the 22nd electrode C level difference was found. No significant 

difference was found between programming times. It was concluded that cochlear implant users feel comfortable 

with the remote fitting, are satisfied and can use it again and recommend it to someone else. The remote exper / 

audiologist involved in remote programming stated the internet connection and audio and video quality is generally 

good but sometimes weak. According to the evaluation questionary of the programming process, they were 

satisfied with both the programming and the experts, travel expenses didn’t force their budget and they did not 

have any difficulties in making an appointment from the center. It has shown that remote fitting is a viable, safe, 

effective procedure and that remote fitting is a suitable alternative to face to face fitting. The results of our study 

were found to be compatible with the studies. 

KEYWORDS: Cochlear İmplant, Remote Fitting, Telehealth, İnternet, Telecommunication Technology 
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S-18    BİNAURAL İŞİTMENİN GÜRÜLTÜDE KONUŞMAYI ANLAMADAKİ ÖNEMİNİN 

MATRİX TEST KULLANILARAK DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
ESER SENDESEN1, SAMET KILIÇ1, MERAL DİDEM TÜRKYILMAZ1, 

 
1HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, 

Binaural işitmenin, her iki kulaktan gelen işitsel uyaranların karşılaştırılıp, ilişkilendirilmesi sonucunda kulaklar 

arasındaki zaman ve şiddet farklılıklarını ortaya çıkararak özellikle gürültülü ortamlarda konuşma algısını artırdığı 

düşünülmektedir. Çalışmamız, binaural işitmenin gürültüde konuşmayı anlamada sağladığı avantajı matrix testi 

ile değerlendirmeyi hedeflemiştir. Çalışmamıza toplam 12 birey katılmıştır. Her bireyin 125- 20000 Hz aralığında 

saf ses işitme eşikleri değerlendirilmiş olup tüm frekanslarda işitme eşikleri normal sınırlarda olan bireyler 

çalışmaya dahil edilmiştir. Ayrıca her bireye Matrix testi kullanılarak öncelikle ayrı ayrı her bir kulağa, sonrasında 

her iki kulağa aynı anda gürültü ve konuşma uyaranı gönderilerek test protokolü oluşturulmuştur. Bireylere 

gürültüde adaptif olarak uygulanan Matrix testi sonucunda elde edilen SGO’lar; sağ kulakta -6,38 , sol kulakta -

5,9 binaural -9,6 olarak bulunmuştur. Test sonucunda; binaural dinleme ile elde edilen SNR oranları bireylerin 

ayrı ayrı sağ ve sol kulaktan elde edilen SNR oranlarından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük elde edilmiştir 

(p<0.01). Çalışma sonucunda; binaural işitmenin, bireylere gürültüde konuşmayı anlama açısından avantaj 

sağladığı ve bu avantajın özellikle işitme cihazı uygulamalarında işitme kayıplı bireylere zorlu dinleme 

koşullarında konuşulanları anlamada önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: Binaural İşitme, Gürültüde Konuşmayı Anlama, Matrix Test 

 
EVALUATION OF BINAURAL HEARING IN IMPORTANCE OF UNDERSTANDING 

SPEECH IN NOISE BY USING MATRİX TEST 

 

ESER SENDESEN1, SAMET KILIÇ1, MERAL DİDEM TÜRKYILMAZ1 

 
1HACETTEPE UNİVERSİTY 

Binaural hearing is thought to increase speech perception, especially in noisy environments by revealing 

differences in time and intensity between the ears as a result of comparing and correlating the auditory stimuli 

from both ears. This study aimed to evaluate the advantage of binaural hearing in understanding speech in noise 

by using the matrix test. A total of 12 individuals participated in the study. The pure-tone hearing thresholds of 

each individual were evaluated in the range of 125-20000 Hz and individuals with normal hearing thresholds at all 

frequencies were included in the study. Also, the test protocol was created by sending the noise and speech stimulus 

to each individual, firstly to each ear and then to both ears simultaneously. The SNR obtained in the test results of 

the noise adaptive matrix applied the individual; -6,38 in the right ear, -5.9 binaural in the left ear was found to be 

-9.6. As a result of the test; SNRs obtained by binaural listening were significantly lower than SNRs obtained from 

right and left ear of individuals (p <0.01). As a result of the study; binaural hearing is thought to be an advantage 

for individuals in terms of understanding speech in noise and this advantage will make an important contribution 

to hearing impaired individuals in understanding speech in the difficult listening situations, especially in hearing 

aid applications. 

KEYWORDS: Binaural Hearing, Understanding Speech in Noise, Matrix Test 
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S-19    İŞİTME SAĞLIĞI FARKINDALIĞI: ÖN ÇALIŞMA/ 

 
DENİZ TUZ 1, ASLAN FİLİZ 1, SENNAROĞLU GONCA 1, 

 
1HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ , 

Amaç: Bu çalışmanın amacı bireylerin işitme sağlığını koruma, gürültüye bağlı işitme kaybını önleme, işitme 

kaybı tanı ve tedavisi konusundaki farkındalıklarını ve bilgilerini belirlemektir. Yöntem: Bu çalışmada, 3 Mart 

İşitme Farkındalığı Günü kapsamında düzenlenen işitme taraması etkinliğine katılmayı kabul eden gönüllülere 

işitme sistemi ve işitme kaybı hakkındaki bilgilerinin gözden geçirilmesine yönelik anket uygulanmıştır. Anket 

dört temel alandan oluşmaktadır: (1) bebeklerde işitme kaybı, (2) kulak temizliği ve tedavisi, (3) fiziksel etkenler 

ve (4) tanıda gecikme. Seçkisiz olarak çalışmaya katılan bireylerden elde edilen bilgiler tanımlayıcı istatistik ile 

değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışmada 162 katılımcının (86 erkek, 76 kadın) anket sonuçları değerlendirilmiştir. 

Anketin tüm maddeleri incelendiğinde katılımcıların sıklıkla işitme kaybı ve işitme sağlığı ile ilgili bilgileri doğru 

cevapladığı belirlenmiştir. Tanıda gecikme alanında özellikle ‘çok ileri derecede işitme kaybının çözümü yoktur’ 

sorusuna doğru cevaplama oranının düşük olduğu görülmektedir. Cinsiyetler açısından korelasyon incelendiğinde, 

2. ve 7. maddelerde pozitif yönlü orta derece bir ilişki gözlenmiştir (sırasıyla r2 = 0,18, p < 0,05; r7 = 0,29, p 

<0,01). Çalışmaya katılan bireyler, yaşlarına göre 4 gruba ayrılarak (a-18-24, b- 25-44, c- 45-64, d- 65-84) anketin 

maddelerine verdikleri cevaplar arasında korelasyon incelendiğinde 1. madde ile pozitif yönlü (r = 0,012; p < 

0,05), 5. madde ile negatif yönlü (r = 0,08; p < 0,01) anlamlı bir ilişki gözlenmiştir. Tartışma: Türkiye’de bireylerin 

genel olarak işitme sağlığı ve işitme kaybını engelleme ve işitme kaybına uygun müdahale konusunda yüksek 

oranda bilgiye sahip olmasına rağmen bu alanda bazı önemli hususlarda eksik ya da yanlış bilgilerinin olduğunu 

ve bu alanlara yönelik bilgilendirme çalışmalarının gerekli olduğu saptanmıştır. 

ANAHTAR KELİMELER: işitme sağlığı, işitme kaybı, işitme farkındalığı 
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S-20    GALVANİK AKIM İLE VESTİBÜLER HİPOFONKSİYON TANISI VE 

REHABİLİTASYONU 

 
HÜSNÜ KAYIKCI1,  ÖZLEM KONUKSEVEN 

 
1İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ODYOLOJİ BÖLÜMÜ 

Vestibüler hastalıklar gerek vertigo (başdönmesi) atakları sırasında gerekse daha sonradan tam oluşmayan 

iyileşme(vestibüler hipofonksiyon) nedeniyle yaşam kalitesini düşürmektedir. Üstelik tanı ve tedavideki 

yetersizlikler nedeniyle hastaların sık sık hastane değişiklikleri ve yapılan test tekrarları ve yine yol açtığı düşme 

travmaları nedeniylede iş gücü kaybına ve yüksek maliyetlere neden olmaktadır.1Amerika'da 40 yaş üstü 

vestibüler hastalıkların prevalansı % 35, dengesizlik prevalansı ise %11 olarak verilmiştir.1 Periferik ve santral 

vestibüler hastalıklarda teşhis ve tedavi için zaten yetersiz olan muayene yöntemleri ve test cihazları, daima sağ-

sol vestibüler hipofonksiyonu yani VOR defisitini belirlemeyi hedefler. Bu temelde gelişmiş vertigo kliniklerinde 

yaygın olarak tanısal amaçlı su ve hava uyaranları ile kalorik test, okülomotor ve pozisyonel testler yapan 

videonistagmografi, rotasyonel sandalye ve görsel ve proprioseptif sistem yetersizliğini tesbit eden posturagrafi 

klinik cihazları mevcuttur. a-Ancak bu cihazlar sağ-sol vestibüler sistemin sadece bir kısmını ( kalorik ve VOR 

testleri süperior vestibüler sinir yolağını, sVEMP inferior vestibüler yolağını gibi) test edebilmektedir. Galvanik 

akım stimulasyonu ile videonistagmografi eşliğinde gerçekleştirilecek VOR testleri, nöral yolları stimule eden bir 

stimulasyon tipi olması nedeniyle sağ-sol total vestibüler tonik denge farkını ortaya koyabilir. Vestibüler 

patolojilerde tanıda aslında istenenen de bu değerdir.2,3 b-Bugün gelinen noktada vestibüler hipofonksiyon klasik 

egzersiz yöntemleri ile rehabilite edilmektedir. Bu yöntem ile hem vestibüler hipofonksiyon belirlenecek hem de 

mA değeri ile minumum nistagmus oluşturan eşik ve maksimum tolare edilebilen mA eşik değer ölçülerek bu 

değer aralığında galvanik akımla nöral elektroterapi yöntemi ile rehabilite edilebilecektir. Ayrıca aynı yöntem ile 

terapinin etkinliği tekrar GVS ile ölçülen vestibüler hipofonksiyon yüzdesi ile aynı seans içerisinde 

izlenebilecektir. Nöral terapi olması nedeniyle tedavi ve iyileşme süresinide oldukça kısaltacağı düşünülmektedir. 

c-Galvanik akım, vestibüler sistem tanı ve tedavi protokolüne yeni test muayene ve terapi yöntemleri 

kazandırabileceği gibi ayrıca vestibüler sistem fizyoloji ve anotomisine yeni bilgiler kazandıracağı 

düşünülmüştür.4 

ANAHTAR KELİMELER: GALVANİK AKIM,VESTİBÜLER NÖRİT, 
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S-21   PROPOLİSİN, GÜRÜLTÜYE BAĞLI İŞİTME KAYBINA ODYOLOJİK VE 

HİSTOPATOLOJİK ETKİSİ 

 

TUĞÇE SILA BAYTOK1, ÖZLEM KONUKSEVEN1, SİNEM CAN2, UMUT CAN ÇELEBİ2, 

 
1İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ODYOLOJİ 

BÖLÜMÜ, 2İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ODYOLOJİ 

BÖLÜMÜ, 

Amaç: Gürültü etkisini iç kulakta (kokleada) mekanik ve metabolik hasar bırakarak gösterir ve bu durum işitme 

kaybına yol açar. Bu konuda yapılan güncel araştırmalar, kohleada kan akımının azalmasının ve serbest 

radikallerin artışının işitme kaybının gelişmesinde rolünün olduğuna, serbest radikal artışının iç kulakta çeşitli 

ölüm yollarını aktifleştirerek korti organındaki hücrelerin nekroz ve apopitoza uğradığını göstermiştir (5;10). Bir 

çok araştırmacı GBİK’nin patofizyolojik mekanizmasında koruyucu olması amacıyla yoğun terapötik ajanlar 

geliştirmeye çalışmaktadır. Farmakolojik uygulamalarda hedef özellikle antioksidanlar kullanılarak kokleada 

serbest radikal artışı ve oksidatif stres ile mücadeledir. (2, 7, 21, 22, 23, 25, 77). Literatürde henüz verimliliği 

yüksek veya ortak kabul görmüş bir yönteme rastlanmamaktadır. Bu araştırmanın amacı, wistar rat modelinde 

GBİK’ye karşı propolisin odyolojik ve histopatolojik etksinin araştırmaktır. Gereç & Yöntem: Otuz erkek erişkin 

albino wistar rat n=6 olacak şekilde beş gruba ayrıldı. Tüm sıçanlara işitmeleri hakkında bilgi sahibi olmak için 

Distortion Product Otoakustik Emisyon (DP-OAE) yapıldı. DP-OAE testi 842- 7996 arasında frekanslarında 

yapıldı. Ölçüm sırasında 2f1-f2 frekansında gürültü şiddetinden 3dB üzerinde olan ölçümler OAE’lar pozitif 

(normal) kabul edildi. 1. Grup kontrol olarak belirlendi ve serum fizyolojik (SF) verildi. 2-3.Gruplara sırasıyla 1-

7. güne dimetilsülfoksit (DMSO) ve propolis ekstraktı intraperitoneal(İP) yol ile verildi. 4. ve 5. Grupa 120 dB 

SPL şiddetinde, 4 kHz oktav bantta 4 saat gürültü verildi. 4 . Gruba DMSO, 5.gruba Propolis ekstraktı 1- 7.güne 

kadar İP yol ile uygulandı. Ardından İşitme düzeyleri 8, 12, 16 kHz’de işitsel uyarılmış beyinsapı potansiyelleri 

(İUBP) ile değerlendirildi. İUBP testleri gürültü sonrasında 1 ve 7. günlerde gerçekleştirildi. Son İUBP testi 

sonrasında, 7. günde tüm ratlar kokleaları çıkartılarak sakrifiye edildi. Sonuç: Elde edilen bulgulara göre; Grup 1, 

2, 3 ve 4 de grupların kendi içinde değerlendirmelerine göre 8,12,16 kHz’ de 1.gün eşik değerlerine göre 7. Günde 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmemiştir. 5. Grupta 8kHz’de 1.gün eşik değerlerine göre 7.gün de görülen 

düşüşler istatikstiksel olarak anlamlıdır. 12 ve 16kHz’de dalga morfolojisinde düzelme ve eşik değerlerinde düşüş 

gözlenmiştir ancak istatikstiksel olarak anlamlı değildir. Anahtar Sözcükler: Gürültüye Bağlı İşitme Kaybı, 

Propolis, Dimetilsülfooksit, Antioksidan, Rat, İUBP, ABR, DP-OAE 

ANAHTAR KELİMELER: Gürültüye Bağlı İşitme Kaybı, Propolis, Dimetilsülfooksit, Antioksidan, Rat, 

İUBP, ABR, DP-OAE 
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S-22    GERİATRİK BİREYLERDE DÜZENLİ FİZİKSEL AKTİVİTENİN FONKSİYONEL 

DENGE BECERİLERİ VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: PRELİMİNER 

ÇALIŞMA 

 

ZEHRA AYDOĞAN 1, BANU BAŞ2, GİZEM BABAOGLU DEMİRÖZ3, SONGÜL AKSOY3, 

 
1ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ODYOLOJİ 

BÖLÜMÜ, 2ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

ODYOLOJİ BÖLÜMÜ, 3HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

ODYOLOJİ BÖLÜMÜ, 

Amaç : Geriatrik bireylerde fiziksel aktivite düzeyinin (yürüyüş, bisiklete binme, spor aletlerinde basit egzersizler, 

tempolu yürüme, vb) fonksiyonel denge üzerine etikilerinin araştırılması. Gereç – Yöntem: Düzenli fiziksel 

aktivite yapan 65 yaş üstü 10 birey ve sedanter 10 birey olmak üzere çalışmaya toplam 20 birey dahil edildi. Dahil 

edilme kriterleri; bilinen nörolojik ve ortopedik herhangi bir engel olmaması. Demografik bilgilerr kaydedildi. 

Geriatrik bireylere mental durumu değerlendirmek için Mini Mental Test, düşme riskini değerlendirmek için 

Düşme Riski Ölçeği, dengeyi ve yürümeyi değerlendirmek için Berg Denge Skalası, Süreli Kalk ve Yürü Testi 

(SKYT) ve Tek Ayak Üzerinde Durma, fonksiyonelliği ve yaşam kalitesini belirlemek için de Kısa Form36 (KF-

36) uygulandı. Bulgular: Fiziksel aktivite yapan bireylerin yaş ortalaması 71.0±6.90 yıl olup, 6 ’sı erkek, 4 ’ü kadın 

oluşturmaktadır. Sedanter bireylerin yaş ortalaması 73.0±5,80 yıl olup, 5 ’i erkek, 5’i kadın oluşturmaktadır. 

Fiziksel aktivitenin fonksiyonel denge becerisi parametreleri üzerine etkisi değerlendirildi. Berg Denge Skalası, 

Süreli Kalk ve Yürü Testi (SKYT) ve Tek Ayak Üzerinde Durma değişkenleri incelendiğinde fiziksel aktivite 

yapan bireyler yönünde istatistiksel olarak fark anlamlı elde edildi (p<0,05). Fiziksel aktivite yapan bireylerde SF-

36 yaşam kalitesini alt birimlerinde Fiziksel Fonksiyon, Genel Sağlık, Sosyal Fonksiyon, Mental Sağlık, Fiziksel 

Sağlık ve Kısa Form36 (KF-36) toplam skorunda istatistiksel olarak (p<0.05) düzeyinde anlamlı farklılıklar 

kaydedilirken, sedanter bireylerde fiziksel uygunluk değerleri ve Kısa Form36 (KF-36) anketlerinde anlamlı bir 

farka rastlanmamıştır. Sonuç: Çalışmamızdaki preliminer sonuçlara göre, geriatrik bireylerde, fiziksel aktivite 

düzeyi ile denge ve mobilite fonksiyonları arasında pozitif korelasyon olduğu belirlendi. Geriatrik bireylerde, 

genel sağlık, motor yeterlilik ve bilişsel düzeyine göre hazırlanacak VDR programları ile postural stabilitesinin 

korunması ve düşme riskinin azaltılması ve koruyucu rehabilitasyonun desteklenmesinin önemi vurgulanmıştır. 

ANAHTAR KELİMELER: Denge, fizksel aktivite, geriatri 

 
THE EFFECTS OF REGULAR PHYSICAL ACTIVITY ON FUNCTIONAL BALANCE 

SKILLS AND QUALITY OF LIFE IN GERIATRIC INDIVIDUALS: PRELIMINARY STUDY 

 

ZEHRA AYDOĞAN 1, BANU BAŞ2, GİZEM BABAOGLU DEMİRÖZ3, SONGÜL AKSOY3 

 
1 ANKARA UNIVERSITY FACULTY OF HEALTH SCIENCES, DEPARTMENT OF 

AUDIOLOGY, 2ANKARA YILDIRIM BEYAZIT UNIVERSITY FACULTY OF HEALTH 

SCIENCES, DEPARTMENT OF AUDIOLOGY, 3HACETTEPE UNIVERSITY FACULTY OF 

HEALTH SCIENCES, DEPARTMENT OF AUDIOLOGY 

Objective: To investigate the ethics of physical activity level (walking, cycling, simple exercises on sports 

equipment, brisk walking, etc.) on functional balance in geriatric individuals. Materials and Methods: A total of 

20 individuals were included in the study; 10 individuals over 65 years of age and 10 sedentary individuals 

performing regular physical activity. Inclusion criteria; the absence of any known neurological and orthopedic 

obstacles. Demographic data were recorded. Mini Mental Test to assess mental state of geriatric individuals, Fall 

Risk Scale to assess fall risk, Berg Balance Scale to assess balance and gait, Timed Up and Go Test, and Standing 

On One Leg, Short Form36 to determine functionality and quality of life. Results: The mean age of the individuals 

doing physical activity was 71.0 ± 6.90 years and 6 of them were male and 4 of them were female. The mean age 

of the sedentary individuals was 73.0 ± 5.80 years, 5 male and 5 female. The effect of physical activity on 

functional balance skill parameters was evaluated. When the Berg Balance Scale, Timed Up and Go Test and 

Standing On One Leg variables were examined, a statistically significant difference was found in terms of 

individuals performing physical activity (p <0.05). While SF-36 quality of life subscales were statistically 

significant (p <0.05) in physical activity, general health, social function, mental health, physical health and short 
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form36 (KF-36), physical activity in sedentary individuals There was no significant difference in the fitness values 

and Short Form36 (SF-36) questionnaires. Conclusion: According to preliminary results, there was a positive 

correlation between physical activity level and balance and mobility functions in geriatric individuals. In VDR 

programs to be prepared according to general health, motor competence and cognitive level in geriatric individuals, 

the importance of preserving postural stability, reducing the risk of falling and supporting preventive rehabilitation 

were emphasized. 

KEYWORDS: Balance, physical activity, geriatrics 
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S-23    VESTİBÜLER YAKINMASI OLAN UNİLATERAL KOKLEAR İMPLANT 

KULLANICILARINDA DENGE SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

İsa Tuncay Batuk, Merve Batuk 

Hacettepe Üniversitesi SBF Odyoloji Bölümü, Ankara, Türkiye 

 

Özet: Koklear implantasyon ileri/çok ileri derece işitme kaybı olan kişilerin işitme ve konuşma 

becerilerini sağlamaları ya da devam ettirebilmeleri için uygulanan cerrahi bir yöntemdir. Koklear 

implantasyon kokleadaki skala timpaniye cerrahi ile girişimsel olarak uygulanır. İşitme sistemi ve denge 

sistemi anatomik yakınlıklarından dolayı yakın ilişkide olan iki farklı sistemdir. İşitme kaybı olan 

kişilerde dengesizlik ve vertigo gibi vestibüler şikayetler; denge kaybı olan kişilerde de tinnitus, kulakta 

dolgunluk hissi gibi işitme ile ilgili şikayetler gözlenebilir. Bilgisayarlı Dinamik Postürografi (BDP) 

cihazı içerisinde bulunan Duyu Organizasyon Testi (DOT) görsel, vestibüler ve proprioseptif sistemler 

tarafından alınan bilgiyi kullanarak kişilerin denge yeterliliğini değerlendirmektedir. DOT, periferik 

vestibüler bozukluklar, servikal patolojiler, serebrovasküler patolojiler, dejeneratif nörolojik 

bozukluklar, kas iskelet sistemi hastalıkları gibi birçok durumda değerlendirme ve takip amaç ile 

kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı; vestibüler şikayet ile başvuran unilateral koklear implant 

kullanıcılarının denge sistemlerini değerlendirmektir. Preliminer olarak sunulan bu çalışmaya 18 

yaşından büyük unilateral koklear implant kullanan kişiler dahil edilmiştir. Katılımcılara konuşma 

işlemcileri açık-kapalı-açık olacak şekilde üç ayrı durumda duyu organizasyon testi yapılmıştır. Çalışma 

sonucunda unilateral koklear implant kullanıcılarında denge sistemi değerlendirilerek; koklear implantın 

postüral denge ile ilişkisi araştırılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: işitme kaybı, denge, postüral stabilite, koklear implant, bilgisayarlı dinamik 

postürografi 

 

 

Abstract: Cochlear implantation is a surgical method used to improve hearing and speech skills of 

patients with severe to profound hearing loss. Cochlear implantation is a surgically implanted to the 

scale tympani portion of the cochlea. The hearing system and balance system are two different systems 

that are in a relationship due to their anatomical neighboorhood. Vestibular complaints such as 

instability and dizziness may be observed in patients with hearing loss; hearing complaints such as 

tinnitus and aural fullness in the ear may also be observed in patients with balance disorders. Sensory 

Organization Test (SOT) (one of the test battery of the Computerized Dynamic Posturography; CPD) 

uses the information obtained by visual, vestibular and proprioceptive systems to evaluate the balance 

adequacy of individuals. SOT is used for evaluation and follow-up in many cases diagnosed with 

peripheral vestibular disorders, cervical pathologies, cerebrovascular pathologies, degenerative 

neurological disorders, musculoskeletal disorders. The aim of the present study is to evaluate the balance 

systems of unilateral cochlear implant users with vestibular complaints. Individuals older than 18 years 

of age who used unilateral cochlear implant were included in the study. Sensory organization tests were 

performed on three different conditions [sound processor (SP) on; SP off; SP on]. As a conclusion, the 

balance system was evaluated in unilateral cochlear implant users with vestibular complaints and the 

relationship between cochlear implantation and postural balance was investigated. 

Key words: hearing loss, balance, postural stability, cochlear implant, computerized dynamic 

posturography 
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S-24   KOKLEAR İMPLANTASYON VE EPİLEPSİ İLİSKSİ 

 

GİZEM BABAOGLU DEMİRÖZ1, MERVE BATUK1, GONCA SENNAROGLU1, LEVENT 

SENNAROGLU1, 

 
1HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ODYOLOJİ BÖLÜMÜ, 

Koklear implantasyon uzun yıllardır çocuk ve yetişkinlerde kullanılan en etkili işitsel rehabilitasyon 

yöntemlerinden biridir. İleri derecede işitme kayıplarında yapılan Koklear implantlarda nadir de olsa bazı 

komplikasyonlar görülebilir. Cerrahi ya da cihaza bağlı postoperatif komplikasyonlar bir çok çalışmada 

sınıflandırılmıştır. Fazla uyarım sonrası oluşabilecek komplikasyonlar ve sonuçlarının da tartışıldığı çalışmalarda, 

Koklear implantin herhangi bir nörolojik yan etkiye sebep olup olmadığı incelenmiştir. Literatür tarandığında, 

özellikle epilepsi gibi spesifik, beynin belirli bölgesinde anormal ve ani elektriksel boşalımın meydana geldiği 

vakaların implant ile ilişkisini araştıran çalışmalar nadiren yapılmıştır. Çalışmamızda, Hacettepe Üniversitesinde 

2010 – 2018 yılları arasında koklear implant ameliyatı olan çocukların , ameliyat sonrası şüpheli bir nörolojik, 

nöbete benzer şikâyetleri olup olmadığı araştırılmıştır. Klinigimize duzenli gelen ve en az 1 yıl Koklear implant 

kullanıcısı olan çocukların ailelerine kısa bir anket düzenlenmiş ve retrospektif dosyaları incelenmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: Koklear implantasyon, Koklear implant, epilepsi 
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S-25    İŞİTME CİHAZI KULLANIMININ YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ 

 

SAMET KILIÇ1, ESER SENDESEN1, DİDEM TÜRKYILMAZ1, 

 
1HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, 

İşitme cihazları, işitme kaybının negatif etkilerini ortadan kaldırmak ya da kabul edilebilir bir seviyeye çıkarmak 

için kullanılmaktadır. Kaliteli bir işitme cihazı uygulaması sadece gelen sesi yükseltmekle kalmaz; kaliteli 

duymaya da yardımcı olur. Bu çalışmanın amacı işitme cihazı kullanımının yaşam kalitesine olan erken dönem 

etkilerini araştırmaktır. 49-59 yaş aralığında ilk kez işitme cihazı kullanacak 15 birey (ort: 53,2 ± 3,54) çalışmaya 

katılmıştır. Tüm katılımcılar bilateral kulak arkası işitme cihazı kullanacak kişiler içerisinden seçilmiştir. 

Katılımcılar Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde değerlendirilmiştir. "Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalite Ölçeği 

Kısa Formu" değerlendirme için kullanılmıştır. Çalışmaya katılan tüm katılımcılara işitme cihazı kullanmaya 

başlamadan önce ve başladıktan 1 ay sonra "Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalite Ölçeği Kısa Formu" 

doldurtulmuştur. İstatistiksel analiz için SPSS 20.0 programı kullanılmış, işitme cihazı kullanımı öncesi ve sonrası 

değerler Wilcoxon testi ile karşılaştırılmıştır. Çalışma sonunda "Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalite Ölçeği Kısa 

Formu" psikolojik, sosyal ilişkiler ve çevre alt boyutlarında işitme cihazı kullanımından sonra daha iyi skorlar elde 

edilmiş ve istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05). Anketin fiziksel sağlık alt boyutunda ise anlamlı 

fark bulunamamıştır (p>0.05). "Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalite Ölçeği Kısa Formu" işitme cihazı kullanımının 

yaşam kalitesine olan etkisini göstermiştir. Bu anket kliniklerde işitme kayıplı bireylerin yaşam kalitesini 

değerlendirmek için kullanılabilir. 

ANAHTAR KELİMELER: işitme cihazı, yaşam kalitesi, işitme kaybı, odyoloji 
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S-26    İŞİTME CİHAZI SATIŞ VE UYGULAMA MERKEZLERİNDE GERÇEK-KULAK 

ÖLÇÜMÜ (REM) KULLANIMI 

 

ATEŞ MEHMET AKŞİT1, EBRU KÖSEMİHAL1, İBRAHİM KARAM1, 

 
1YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ, 

AMAÇ İşitme cihazı satış ve uygulama merkezlerinde gerçek-kulak ölçüm tekniklerinin belirlenmesi YÖNTEM 

Türkiye’nin dört ilinde ve KKTC’de işitme cihazı bayinde çalışan 54 kişiye gerçek-kulak ölçümü (REM) sırasında 

kullandıkları yöntemleri sorgulayan bir anket formu verildi. Anket soruları, katılımcı hakkında genel bilgiler, 

ölçüm sırasında kullanılan kazanç/çıkış formülleri, uyaran tipi ve şiddeti gibi teknik bilgiler ve katılımcıların REM 

hakkındaki sübjektif düşüncelerini içermekteydi. BULGULAR Katılımcıların 45’i odyometrist, 9’u odyologtu. 

Katılımcılardan 39’u (%72) REM’i çalıştığı firmada öğrenmişti. Bir kişi REM yapmayı bilmediğini ifade etti. 

REM’de “kazanç” ölçümü yapanlarla “çıkış” ölçümü yapanların sayısı bir birine çok yakındı. Sinyal olarak ISTS 

(konuşma uyaranı) kullananların oranı %38’di. Çocuklarda tercih edilen kazanç formülü ağırlıklı olarak DSL, 

yetişkinlerde ise NAL NL1 veya NL2 idi. Katılımcıların yarısı “hep” veya “genellikle” kural dışı REM uygulaması 

yapıldığını ifade ederken, hiçbir katılımcı “kurala uygun” uygulama yapıldığını belirtmedi. Katılımcılar kural dışı 

uygulamaları, “sahte evrak düzenlemek” (örneğin fotokopi ile ölçümleri çoğaltmak), “dışarıdan bir sesle hedefi 

tutturmak” (örneğin işitme cihazına üflemek), “kulak kanalı yerine başka bir hacmi kullanmak” (örneğin ölçümü 

avuç içinde yapmak) şeklinde örneklediler. SONUÇ REM uygulaması önemli bir objektif test ve uygulanması 

yasal bir zorunluluk olsa da uygulamadan sorumlu sağlık elemanlarının önemli bir kısmı tarafından prosedüre 

uygun olarak kullanılmamaktadır. Bunun öncelikli sebebi okullarda yeterli REM eğitiminin verilmemesidir. 

ANAHTAR KELİMELER: REM, İşitme cihazı, NAL NL1, NAL NL2, DSL 

 

 
  



53 
 

“9. Uluslararası İşitme Cihazları ve Implantlar Sempozyum-2019” 

S-27    İŞİTME CİHAZI KULLANAN ÇOCUKLARDA GÜRÜLTÜDE KONUŞMAYI 

ANLAMA TESTİ: PRELİMİNER SONUÇLAR 

, İşitme Cihazı Kullanan Çocuklarda Gürültüde Konuşmayı Anlama Testi: Preliminer 

Sonuçlar 

Ecem KARTAL*, Merve BATUK*, Şule KAYA**, Gonca SENNAROĞLU* 

*Hacettepe Üniversitesi SBF Odyoloji Bölümü, Ankara, Türkiye 

** Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi SBF Odyoloji Bölümü, Ankara, Türkiye 

ÖZET 

Günlük iletişim süreçlerinde çoğunlukla arka plan gürültüsü yer almaktadır. Gürültü varlığında konuşulanları 

anlamak; periferik ve santral işitme ile bilişsel fonksiyonların sağlıklı işlemesini gerektirmektedir. İşitme 

kayıplıların, işitme cihazı ve koklear implant kullanıcılarının, yaşa bağlı algısal bozukluk yaşayanların ve santral 

işitsel işlemleme bozukluğu olan bireylerin yanı sıra bazı normal işiten bireylerin de gürültüde konuşmayı 

anlamada zorluk yaşadıkları bildirilmektedir. Genellikle gürültüsüz koşulda gerçekleştirilen rutin odyolojik 

değerlendirme kapsamında yer alan saf ses odyometri ve konuşma odyometrisi, bireylerin günlük yaşamdaki 

işitme özelliklerini tam anlamıyla değerlendirmek açısından yetersiz kalmaktadır. Ayrıca dijital işitme 

cihazlarındaki gelişmeler sonucunda yönsel mikrofonların, gürültü azaltma stratejileri ve dijital sinyal işleme 

stratejileri gibi çok sayıda özelliğin ortaya çıkması, işitme cihazı kullanan bireylerin değerlendirilmesinde 

gürültüde konuşmayı anlama testlerinin kullanımı için önemli bir gerekçe oluşturmaktadır. Bireylerin günlük 

iletişimde işitmeye bağlı yaşadıkları zorlukları etkin bir şekilde değerlendirebilmek için de gürültüde konuşmayı 

tanıma ve anlama testlerinin kullanılması önerilmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda gürültü varlığında kelime 

veya cümle materyallerinin sunulduğu birçok test üretilmiştir. Bu testlerden biri de Gürültüde Konuşmayı Anlama 

Testi (Hearing in Noise Test)’tir. Gürültüde Konuşmayı Anlama Testi’nin pediatrik versiyonu, 6-12 yaş arasındaki 

çocukların gürültüde konuşma anlama becerilerinin değerlendirilmesinde kullanılabilir. Test, işitme cihazı 

kullanıcılarının gerçek yaşam koşullarındaki işitme becerileri hakkında bilgi sağlamakla birlikte, işitme cihazı 

adaylığının değerlendirilmesinde ve uygulama sonrası takiplerde kullanılabilir. İşitme cihazı kullanan çocuklarının 

konuşmayı anlama becerileri, normal işiten çocuklardan farklılık gösterir. Bu becerilerin düzenli kullanım ve 

rehabilitasyon sayesinde normal işiten yaşıtları ile benzer seviyeye gelmesi mümkündür. Bu çalışmanın amacı, 6-

12 yaş aralığında işitme cihazı kullanıcısı çocukların gürültüde konuşmayı anlama becerilerinin 

değerlendirilmesidir. Çalışmaya işitme cihazı kullanıcısı 5 çocuk dahil edilmiştir. Çalışmaya dahil edilen 

çocukların gürültüde konuşmayı anlama becerileri ayrı ayrı sunulmuştur. Çalışmanın sonucunda işitme cihazı 

kullanıcısı çocukların gürültüde konuşmayı anlama becerileri değerlendirilmiş olup; sonuçlar, uygun 

rehabilitasyon ve takipler için yol gösterici olmuştur. 

 

GİRİŞ 

Kalıcı çocukluk çağı işitme kaybının varlığı çocukların konuşma ve dil gelişimi üzerinde olumsuz etkiye 

sahiptir. Konuşma algısının gelişimi erken çocuklukta, rakip seslerin var olduğu karmaşık akustik ortamlarda ilgili 

akustik bilgi ve dil bilgisine ulaşabilmekle yakından ilişkilidir (1). Erken teşhis ve erken müdahaleye rağmen, 

işitme kayıplı çocukların dil gelişiminde ve günlük yaşamda dezavantajlara maruz kaldıkları bildirilmektedir (2).  

Günlük iletişim süreçlerinde çoğunlukla arka plan gürültüsü yer almaktadır ve bu sebeple gürültüde 

işitmenin değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Genellikle gürültüsüz koşulda gerçekleştirilen rutin 

odyolojik değerlendirme kapsamında yer alan saf ses odyometri ve konuşma odyometrisi, bireylerin günlük 

yaşamdaki işitme özelliklerini tam anlamıyla değerlendirmek açısından yetersiz kalmaktadır (3). Bununla birlikte 

dijital işitme cihazlarındaki gelişmeler sonucunda yönsel mikrofonların, gürültü azaltma stratejileri ve dijital sinyal 

işleme stratejileri gibi çok sayıda özelliğin ortaya çıkması, işitme cihazı kullanan bireylerin değerlendirilmesinde 

gürültüde konuşmayı anlama testlerinin kullanımı için önemli bir gerekçe oluşturmaktadır (4). 
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Geçmişteki çalışmalar, sensorinöral işitme kaybı olan bireylerin konuşmayı anlama becerilerinin normal 

işitenlere kıyasla, özellikle gürültü varlığında büyük ölçüde bozulduğunu açıkça göstermiştir (5, 6). Bu durumun, 

kullanılan arka plan gürültüsünün türünden (ör. konuşma spektrum gürültüsü, genlik modülasyonlu beyaz gürültü 

vs.) bağımsız olarak geçerli olduğu bildirilmiştir. Sessiz koşulda sensörinöral tipte işitme kaybında, işitme cihazı 

kullanılarak normal işiten bireylerin performansına eşit performans elde edilebilirken gürültülü koşulda bu 

mümkün olmamaktadır (7). Sonuç olarak, saf ses eşiklerinin belirlenmesi ve sessiz koşulda uygulanan konuşma 

odyometrisine ek olarak, gürültü varlığındaki ölçümler yapılması önerilmektedir. Bu ölçümler ile, sensörinöral 

işitme kayıplı hastanın, günlük yaşamdaki karmaşık dinleme ortamlarında karşılaştığı iletişim sorunlarına daha iyi 

bir bakış sağlanabilir ve elde edilen sonuçlar bireye uygun işitme cihazı seçiminde etkili olabilir (5).  

Gürültüde konuşmayı anlama yeteneği, yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da kritik bir işitme yeteneği 

olarak kabul edilmektedir. Yetişkinler gibi çocuklar da günün birçok saatini karmaşık akustik ortamlarda (ör. sınıf) 

geçirmektedirler. Klasik bir sınıf ortamının akustik durumu; öğretmen, çocuklar, sınıf içinde bulunan cihazların 

sesleri ve diğer çevresel seslerin yanı sıra yankılanma özellikleriyle tanımlanabilir (8, 9). Sınıf ortamında bulunan 

ve arka plan gürültüsüne sebep olan bu farklı ses kaynakları ile birlikte yankılanmanın çocukların performansı 

üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceği düşünüldüğünde, çocuklarda gürültüde konuşmayı anlama becerisinin 

ölçülmesi önemli hale gelmektedir. Bu becerinin ölçülmesi, çocuğun gürültülü bir sınıftaki konuşmaları 

anlamasına, buna bağlı olarak da akademik başarısına ilişkin bilgi sağlayabilmektedir (9). Çocuklarda gürültüde 

konuşmayı anlamanın değerlendirilmesi için yeterli materyal bulunmamasından yola çıkarak Nilsson ve ark. (10), 

HINT’in pediatrik versiyonunu (HINT-C) geliştirmiştir. HINT-C’nin Türkçe versiyonu 2019 yılında Kartal ve ark. 

tarafından yüksek lisans tezi olarak yayınlanmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre farklı yaş gruplarının HINT-C 

skorları; 6 yaş grubu için, SK: 27,08 dB, Gön: 1,09 dB SGO, Gsağ: -3,54 dB SGO ve Gsol: -3,62; 8 yaş grubu için, 

SK: 25,08 dB, Gön: -0,21dB SGO, Gsağ: -4,24 dB SGO, Gsol: -4,85 dB SGO ve 10 yaş grubu için, SK: 24,56 dB, 

Gön: -0,73 dB SGO, Gsağ: -4,91 dB SGO, Gsol: -5,08 dB SGO şeklindedir (11). 

Bu araştırmanın amacı, 6-12 yaşları arasında, bilateral ortadan ileri dereceye kadar simetrik işitme kaybı 

olan işitme cihazı kullanıcısı çocukların gürültüde konuşmayı anlama performanslarının değerlendirilmesi ve 

normal işiten yaşıtlarıyla karşılaştırılmasıdır. Değerlendirme için bağlamsal ipuçlarını taşıyan materyallerin 

olduğu Türkçe HINT-C testi kullanılmıştır. Bağlamsal ipuçları ihtiyaç duyulan sinyal gürültü oranları (SGO) için 

iyileşme sağlamaktadır. Ayrıca, dinleme ortamı, sinyal ve gürültünün çeşitli açılardan sunulmasını sağlayacak 

şekilde düzenlemiştir. 

Bilateral normal işiten bireyler için, sinyalin bir kulak tarafından geldiği durumda, sinyalin tam karşıdan 

geldiği duruma göre dinlemenin daha kolay olduğu ve konuşmayı anlama becerisinin iyileştiği bildirilmiştir (12). 

Çocuklarla yapılan bu çalışmada da, sağ ve sol kulakların saf ses eşikleri ve işitme cihazlı eşiklerin; gürültünün 

önden (Gön), sağdan (Gsağ)  ve soldan (Gsol) geldiği koşullardaki performansı etkilemesi bekleniyordu. Gürültü 

koşullar içinde elde edilen en iyi skorun Gön koşulunda veya işitme eşikleri daha kötü olan kulak tarafından gürültü 

gelen koşulda olacağı düşünülmüştü. 

BİREYLER ve YÖNTEM 

Bireyler 

Çalışmaya, bilateral orta derecede ileri dereceye kadar simetrik sensörinöral tipte işitme kaybı olan ve 

bilateral işitme cihazı kullanan 6-12 yaşları arasında 5 çocuk katılmıştır. Yaş grubu HINT-C’nin uygulama alanına 

göre belirlenmiştir. 

Yöntem 

Her çocuğa saf ses işitme odyometrisi ve timpanometrik değerlendirme yapılmıştır. İşitme eşikleri sağ, 

sol kulak ve işitme cihazlı eşikler olarak belirlenmiştir. 

Çalışmada, serbest alandaki hoparlörler ile adaptif veya sabit seviye Türkçe HINT-C protokollerinin 

uygulanmasını sağlamak için tasarlanan HINT-PV yazılımı kullanılmıştır. Hoparlörler aracılığıyla adaptif test 

protokolü kullanılmış ve her katılımcıya dört test koşulu uygulanmıştır. Bunlar; sessiz koşul ve gürültü kaynağının 

yerine göre tanımlanan üç gürültü koşuludur. Bu 4 durum; Sessiz koşul (SK) (konuşma 0°), Gürültü Önde (Gön) 
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(konuşma ve gürültü 0°), Gürültü Sağda (Gsağ) (konuşma 0°, gürültü 90°), Gürültü Solda (Gsol) (konuşma 0°, 

gürültü 270°) şeklindedir. 

Konuşma kaynağının yeri testin her koşulu için doğrudan katılımcının önünde (0°) ve baş merkezine 1 m 

uzaklıktadır. Katılımcı, gürültü koşullarından sağ gürültü koşulu için (Gsağ) sol hoparlöre, sol gürültü koşulu (Gsol) 

için sağ hoparlöre bakacak şekilde konumlandırılmıştır. Hoparlörler birbiriyle 90° açı yapacak şekilde ve çocuğun 

kulak seviyesi yüksekliğinde yerleştirilmiştir. Serbest alan için kalibrasyon yapılırken ölçüm cihazı mikrofonu da 

bu şekilde konumlandırılmıştır. 

Her katılımcıya tüm Türkçe HINT-C test koşulları, sessiz koşul ve gürültülü koşullar randomize şekilde 

olmak üzere uygulanmıştır. Liste sırası ve listeler içindeki cümle sırası kılavuzda önerildiği üzere yazılım 

tarafından rastgele belirlenmiştir. Gürültülü koşullardaki gürültü seviyesi sabit olmakla birlikte (65 dB), konuşma 

seviyesi çocuğun doğru veya yanlış cevaplarına göre (yazılım tarafından) ayarlanmıştır. İlk dört cümlenin sunum 

seviyesini ayarlamak için 4 dB'lik adımlar, daha sonra 2 dB'lik adımlar kullanılmıştır. KAE, dinleyicinin 

cümlelerin %50'sini doğru tekrarlayabildiği sessiz veya gürültülü koşulda ortalama sunum seviyesi olarak 

tanımlanıp 5. ve 11. cümlelerin ortalaması alınarak yazılım tarafından tahmin edilmiştir (11. cümle için sunum 

seviyesi 10. cümleden elde edilmektedir.). 

BULGULAR 

Olgu 1 

Yenidoğan işitme taramasından geçmiş olan 6 yaşındaki hastanın işitme kaybının progresif olduğu 

düşünülmüştür. Yüksek frekanslara doğru düşüş gösteren ileri derece sensörinöral işitme kaybı belirlenmiştir. 3 

yaşında tanılanarak bilateral cihazlandırılan hastanın konuşması anlaşılırdır ve akademik başarısının iyi olduğu 

aile tarafından belirilmiştir. Hasta özel eğitime devam etmektedir. Hastanın HINT-C koşullarında elde ettiği 

ortalama skorlar Tablo 1’de gösterilmektedir. 

Olgu 2 

Yenidoğan işitme taramasından geçmiş olan ikinci hasta 11 yaşındaydı. Bilateral orta derecede 

sensörinöral işitme kaybı olan hasta 5 yaşında tanılanmış ve bilateral cihazlandırılmıştır. Sınıfta en ön sırada 

oturduğunu ve herhangi bir problem yaşamadığını belirten hasta FM sistem kullanmamaktadır. Hastanın HINT-C 

koşullarında elde ettiği ortalama skorlar Tablo 1’de gösterilmektedir. 

Olgu 3 

Yenidoğan işitme taramasından sol kulaktan geçerek sağ kulaktan iki kez kalan 9 yaşındaki hastanın 

bilateral orta derecede sensörinöral işitme kaybı mevcuttur. 3 yaşında tanılanarak bilateral cihazlandırılmıştır. 

Cihazını düzenli olarak kullanan hasta FM sistem kullanmamaktadır. Hastanın HINT-C koşullarında elde ettiği 

ortalama skorlar Tablo 1’de gösterilmektedir. 

Olgu 4 

Prematüre doğan hasta yeni doğan işitme taramasından ve tekrarından bilateral kalmıştır. 6 yaşındaki 

hasta 4 aylıkken bilateral cihazlandırılmış ve 7 aylıkken özel eğitim almaya başlamıştır. Kreşe devam etmekte olan 

hastanın bilateral yüksek frekanslara doğru artan orta ileri derecede sensörinöral işitme kaybı mevcuttur. Hasta 

FM sistem kullanmamaktadır. Hastanın HINT-C koşullarında elde ettiği ortalama skorlar Tablo 1’de 

gösterilmektedir. 

Olgu 5 

Yenidoğan işitme taramasından bilateral kalmış olan 9 yaşındaki hasta 2,5 yaşında cihazlandırılmıştır. 

Bilateral orta derecede sensörinöral işitme kaybı olan hasta özel eğitime devam etmektedir. Akademik başarısının 

iyi olduğu söylenen hastanın ebeveyni, FM sistemi öğretmen problemi nedeniyle kullanamadıklarını belirtmiştir. 

Hastanın HINT-C koşullarında elde ettiği ortalama skorlar Tablo 1’de gösterilmektedir. 

Tablo 1. Çalışmaya Katılan Olguların Ortalama HINT-C Skorları 
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 SK (dB) Gön (dB SGO) Gsağ (dB SGO) Gsol (dB SGO) 

Olgu 1 40,9 5,4 4,3 4,9 

Olgu 2 41,5 -0,6 -1,8 1,0 

Olgu 3 42,0 6,2 1,3 3,3 

Olgu 4 44,7 8,7 6,7 3,8 

Olgu 5 42,1 2,3 1,5 3,1 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

İşitme cihazı kullanıcısı çocukların, yaşlarından bağımsız olarak normal işiten yaşıtlarıyla eşit 

performansa ulaşabilmek için ihtiyaç duydukları SGO tüm test koşulları için daha yüksek bulunmuştur. Çalışmada 

yer alan beş çocuktan ikisi, gürültünün iyi kulağa geldiği duruma göre Gön koşulunda daha iyi skor elde etmiştir. 

Genel olarak normal işiten çocuklarda da görüldüğü gibi işitme kayıplı çocukların ortalama Gön skoru, ortalama 

Gsağ ve Gsol skorlarından daha yüksek (daha düşük performans) elde edilmiştir.  

Bu araştırmanın sonuçları bilateral simetrik ortadan ileri dereceye kadar işitme kaybı olan çocukların 

normal işiten yaşıtlarına kıyasla, sınıf ortamına benzer ortamlarda daha kötü konuşmayı anlama skorları elde 

ettiklerini ortaya koymuştur. Gürültüde konuşmayı anlama becerisi; işitme kaybı derecesi azaldıkça, işitme cihazlı 

eşikler iyileştikçe ve yaş arttıkça iyileşmektedir. Bununla birlikte yenidoğan işitme taramasından kalmış olan 

hastaların geç tanılanması ve yanlış yönlendirilmesinin, gürültüde konuşmayı anlama becerilerinin normal işiten 

yaşıtlarıyla ile eşit seviyeye gelememesine sebep olabileceği düşünülmektedir.   

Bu çalışma; işitme cihazından iyi yarar gören, dil gelişimi yaşıtları ile uyumlu çocuklarda bile gürültüde 

konuşmayı anlama becerilerinin normal işiten yaşıtlarından daha kötü olduğunu göstermiştir. İşitme cihazı 

kullanıcısı çocuklar, normal işiten yaşıtları ile eşit performansa ulaşabilmek için daha büyük SGO’lara ihtiyaç 

duymaktadır. Buna ek olarak, bilateral işitme kayıplı olan çocuklar, sinyal daha iyi işiten kulağa geldiğinde daha 

iyi performans göstermektedir. 

Normal işiten çocuklar her zaman için Gön koşuluna kıyasla Gsağ ve Gsol koşulunda daha yüksek SGO ihtiyacı 

duyarken, işitme cihazlı çocuklarda bu durumun değişebileceği görülmüştür. Test sonuçları paylaşılan 5 çocuktan 

ikisi, gürültünün iyi kulak tarafından geldiği duruma göre Gön koşulunda daha iyi skorlar elde etmiştir. Özellikle 

yüksek frekans işitme eşikleri ve işitme cihazlı eşiklerin sağ ve sol kulak arasındaki küçük farklılıklarının buna 

sebep olabileceği düşünülmektedir. 

Elde edilen sonuçlara göre, işitme kayıplı çocukların sınıf içinde en iyi dinleyebilecekleri yerde oturmaları 

gerektiği göze çarpmaktadır. Bununla birlikte, ders esnasında işitme kayıplı çocuk ve öğretmenin sınıf içinde 

birbirlerine göre konumları değişiklik gösterecektir. İşitme kayıplı çocukların her koşul için daha iyi SGO’ya 

ihtiyaç duydukları göze alındığında, en iyi dinleyebilecekleri yerde oturmalarının bile yeterli olmayacağı 

öngörülebilir. Günlük yaşamdaki ve özellikle okul ortamındaki işitsel performansın artırılabilmesi için işitme 

kayıplı çocuklara mutlaka sinyal gürültü oranını iyileştiren yardımcı dinleme cihazlarının kullanımı önerilmelidir 

(13, 14).  

Türkçe HINT-C ile işitme cihazı kullanıcısı çocukların gerçek yaşamdaki konuşmayı anlama becerilerine 

daha iyi bir izlenim sağlanabilir. Bununla birlikte Türkçe HINT-C, işitme cihazı ve/veya koklear implant 

adaylığının değerlendirilmesinde ve uygulama sonrası takiplerde kullanılabilir. Gürültüde konuşma algısı 

değerlendirmeleri işitme cihazı, FM sistem ve/veya sınıf ortamı akustik düzenlemeleri ihtiyacına yönelik fikir 

verebilir. 
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S-28    KOKLEAR İMPLANTLI YETİŞKİN BİREYLERİN SOSYO-EKONOMİK HAYATI 

 

EBRU KÖSEMİHAL1, ATEŞ MEHMET AKŞİT1, BÜŞRA CENGİZ1, KÜBRA CENGİZ1, 

HİLAL ŞAŞMAZ1, ZEKİYE İLAYDA MERSİN1, 

 
1YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ, 

AMAÇ Koklear implantlı bireylerin eğitim seviyelerine göre sosyo-ekonomik koşullarını ve kokear implanttan 

beklentilerini saptamak. YÖNTEM Koklear implant kullanıcıları dernekleri aracılığı ile koklear implant 

kullanıcılarından online anket formunu doldurmaları istenmiştir. Anketi 40’ı kadın 34’ü erkek toplam 74 yetişkin 

birey doldurmuştur. Ankete katılanlar 18 ila 81 yaş aralığındadır. Anket formu, kişisel bilgiler, ekonomik koşullar, 

sosyal ve sportif faaliyetler, implant kullanımında sık karşılaşılan problemler ve koklear implanttan beklentiler alt 

başlıklarını içermekteydi. BULGULAR Anketi büyük bir çoğunlukla lise ve üniversite mezunları cevapladı. 

Katılımcıların %14’ü bir işte çalışmaktaydı. Bunların büyük bir kısmı serbest ticaret yapmakta ve aylık kazançları 

asgari ücret ya da asgari ücret altındaydı (%58). Üniversite mezunlarının %59’unun kendi sosyal güvencesi varken 

lise mezunlarının %57’si yakınları üzerinden sosyal güvenceye sahipti. Arkadaşlarıyla sık sık görüşenlerin oranı 

liseli ve üniversiteliler arasında belirgin farklılık göstermemekteydi. Ancak katılımcıların yarısı, koklear implantın, 

sosyal faaliyetlerini negatif olarak etkilediğini düşünüyordu. Yine de yarısından fazlası (%54), koklear implantlı 

olmaktan memnundu. Üniversitelilerin %73’ü çevresindekilerin işitme kaybını fark ettiğini ama %54’ü buna 

aldırmadığını ifade ederken, liselilerin %22’si işitme kaybının fark edildiğini ve %49’u bundan rahatsız olduklarını 

ifade ettiler. Üniversiteliler daha çok kablo problemi yaşarken (%51), liseliler ses işlemcisi arızası ve 

anlaşılamayan arızalarla karşılaştıklarını bildirdiler (%68). Pil şikayetleri her iki grupta da yaklaşık aynı düzeyde 

bulundu (L:%22, Ü:%24). Katılımcıların %69’u devletin koklear implant için yaptığı ödemeyi yetersiz; %85’i pil 

masrafının fazla olduğunu düşünmektedir. SONUÇ Ki’ların eğitim seviyesi, ekonomik ve sosyal koşullarını ve 

cihazdan memnuniyetini etkileyebilecek faktörlerden biridir. Hastaların beklentilerini gerçekçi hale getirmek, 

öncelikle yaşam koşullarının ve beklentilerinin doğru değerlendirilmesi ile mümkündür. Koklear implant 

kullanıcılarının ekonomik, sosyal ve psikolojik koşullarının düzenli olarak değerlendirilmesi, hasta 

memnuniyetinin arttırılmasında önemli bir araç olacaktır. 

ANAHTAR KELİMELER: Koklear implant, sosyo-ekonomik hayat 

 
SOCIO-ECONOMIC LIFE OF ADULT INDIVIDUALS WITH COCHLEAR IMPLANT 

 

EBRU KÖSEMİHAL1, ATEŞ MEHMET AKŞİT1, BÜŞRA CENGİZ1, KÜBRA CENGİZ1, 

HİLAL ŞAŞMAZ1, ZEKİYE İLAYDA MERSİN1 

 
1NEAR EAST UNİVERSİTY 

GOAL To determine socio-economic conditions and expectations of cochlear implanted individuals according to 

their educational level. METHOD Cochlear implant users were asked to fill out the online questionnaire through 

the associations of cochlear implant users. The questionnaire was completed by 74 adult individuals (40 female 

and 34 male). The respondents ranged in age from 18 to 81 years. The questionnaire included personal information, 

economic conditions, social and sporting activities, common problems in implant use and expectations from the 

cochlear implant. RESULTS The survey was largely answered by high school and university graduates. 14% of 

the participants were employed. Most of them were free traders and their monthly earnings were at or below the 

minimum wage (58%). While 59% of university graduates had their own social security, %57 of high school 

graduates had social security through their relatives. The proportion of those who frequently met friends was not 

significantly different between high school and university students. However, half of the participants thought that 

the cochlear implant negatively affected their social activities. Nevertheless, more than half (54%) were satisfied 

with the cochlear implant. 73% of university students noticed that their hearing loss, but 54% said they didn't mind 

it, 22% of high school students noticed hearing loss and 49% said they were uncomfortable. While university 

students had more cable problems (51%), high school students reported that they encountered sound processor 

malfunction and incomprehensible malfunctions (68%). Battery complaints were approximately the same in both 

groups (L: 22%, U: 24%). 69% of the respondents were insufficient to pay the state's cochlear implant; 85% think 

the battery costs more. RESULT Education level is one of the factors that can affect the economic and social 

conditions and satisfaction of the device. Making the expectations of the patients realistic is possible by first 
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evaluating the living conditions and expectations. Regular evaluation of economic, social and psychological 

conditions of cochlear implant users will be an important tool in increasing patient satisfaction. 

KEYWORDS: Socio-Economic life, Cochlear Implant 
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S-29   COCHLEAR NUCLEUS® 7 SES İŞLEMCİSİNİN MADE FOR iPhone®/iPod®/iPad® 

ÖZELLİĞİNİN KONUŞMAYI ANLAMA ÜZERİNE OLAN ETKİSİ. 

 
ÖZLEM KONUKSEVEN1, ŞENGÜL TERLEMEZ2, BUSE BÜYÜKARSLAN1, MELİH ASLAN1, ŞEYDA 

AKAY1, 

 
1İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ, 2COCHLEAR/ İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ, 

Amaç: Bu çalışmanın amacı unilateral koklear implant kullanıcılarında Cochlear Nucleus® 7 ses işlemcisinin, 

bimodal kullanıcılarda ise Nucleus 7 ses işlemcisi ve ek olarak kullanılan işitme cihazının direkt bağlantı 

özelliğinin kullanıcıya sağladığı yararı değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Cochlear Nucleus 7 ses 

işlemcisi kullananan 7 yaş üstü toplam 15 birey (10E-5 K) dâhil edilmiştir. Katılımcıların 8’i unilateral koklear 

implant kullanıcısı 7’si bimodal kullanıcıdır. Çalışmada Nucleus 7 ses işlemcisinin direkt bağlantı özelliğinin; 

unilateral koklear implant kullanıcılarında ve bimodal kullanıcılarda konuşmayı ayırt etme üzerine olan etkisi 

araştırılmıştır.Bulgular: Gürültüsüz ortamda iPhone 8 hoparlörü ile yapılan tek heceli kelime testi sonuçlarına göre 

unilateral Nucleus 7 ses işlemcisi kullanıcıları ile bimodal kullanıcılar arasında bimodal lehine anlamlı fark elde 

edilmiştir. Gürültülü ortamda ise unilateral ve bimodal arasında fark elde edilmemiştir.Gürültüsüz ortamda direkt 

bağlantı özelliği ile yapılan testte unilateral ve bimodal kullanıcılar arasında fark elde edilmemiştir. Gürültülü 

ortamda ise unilateral ve bimodal kullanıcılar arasında fark elde edilmiştir.Unilateral Nucleus 7 ses işlemcisi 

kullanıcılarında iphone 8 hoparlörü ve direkt bağlantı özelliği kullanılarak yapılan testin sonuçları 

karşılaştırıldığında ortam fark etmeksizin direkt bağlantı lehine pozitif yönde fark vardır.Sonuç: Bu çalışma, direkt 

bağlantının gürültülü ortam da dâhil olmak üzere konuşmayı anlama performansını arttırdığını göstermiştir. 

Bununla birlikte rezidüel işitmesi mevcut olan kullanıcıların bimodal cihaz kullanması günlük hayattaki 

konuşmayı anlama performasını arttıracaktır. 

ANAHTAR KELİMELER: Koklear İmplant, Nucleus 7 Ses İşlemcisi, Bimodal, Direkt Bağlantı. 

 
THE EFFECT OF COCHLEAR NUCLEUS® 7 SOUND PROCESSOR MADE FOR iPhone® / 

iPod® / iPad® ON SPEECH DISCRIMINATION. 

 

ÖZLEM KONUKSEVEN1, ŞENGÜL TERLEMEZ2, BUSE BÜYÜKARSLAN1, MELİH 

ASLAN1, ŞEYDA AKAY1 

 
1İSTANBUL AYDIN UNIVERSITY 

The aim of this study was to evaluate the benefits of the direct streaming of the Cochlear Nucleus® 7 sound 

processor on unilateral cochlear implant users and the direct streaming of the cochlear implant and hearing aid on 

bimodal users.Materials and Methods: A total of 15 individuals (10M 5W) over 7 years of age using Cochlear 

Nucleus 7 were included in the study. 8 of the participants were unilateral cochlear implant users and 7 were 

bimodal users. In this study, the effect of direct connection of Nucleus 7 sound processor on speech discrimination 

on unilateral cochlear implant users and bimodal users was researched. Result: According to the results of single-

syllable word test with iPhone 8 speaker in silence environment, a significant difference was found between 

bimodal users and unilateral Nucleus7 sound processor users. In noisy environment, no difference was found 

between unilateral and bimodal. No difference was found between unilateral and bimodal users. In noisy 

environment, there was a difference between unilateral and bimodal users. Unilateral Nucleus 7 sound processor 

users was compared the results of the test using the iPhone 8 speaker and the direct streaming, there is a positive 

difference in favor of direct streaming regardless of the environment.Conclusion: This study showed that direct 

streaming improves speech discrimination performance, including in noisy environments. However, the use of a 

bimodal device by users with residual hearing will improve speech discrimination performance in everyday life. 

KEYWORDS: Cochlear Implants, Nucleus 7 Sound Processor, Bimodal, Direct Streaming. 
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S-30   İŞİTME CİHAZI KULLANICISI ÇOCUKLARDA FONEM AYIRT ETME 

BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: PRELİMİNER SONUÇLAR 

 

Erva DEĞİRMENCİ UZUN, Merve BATUK, Gonca SENNAROĞLU 

Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Odyoloji Anabilim Dalı, Ankara, 2019 

 

ABSTARCT 

The prevalence of hearing loss in children is relatively high compared with other childhood disorders. The most 

important step after diagnosing hearing loss, is selection and application of the hearing aid and assistive listening 

devices for children. The systems used to reduce the negative effects of hearing loss are hearing aids, cochlear 

implants, brainstem implants and bone-anchored hearing aids. Air conducted hearing aids amplify incoming 

sounds and transmit them to the listener’s ear. Hearing aids consist of a microphone that receives acoustic signals 

from the environment and convert them into electrical signals, an amplifier system in which the signals are proceed 

and amplified and a receiver that rearranges the signals coming into the speaker and converts them into acoustic 

signals. Hearing aid technologies include sound processing strategies and fitting options to meet spesific needs for 

hearing loss. Auditory Speech Sounds Test (ASSE) is an audiological evaluation tool that uses strictly defined 

phonemes or speech sounds as stimulus material for detection, discrimination and identification tests. ASSE was 

designed as a language-independent test. The main purpose of the test is to evaluate the discriminatory power of 

the cochlea of very young, preverbal hearing-impaired children with hearing aids. In our country, there is no test 

battery that can be applied routinly to assess the children’s speech perception abilities. The aim of this study is to 

evaluate the phoneme discrimination abilities in children with hearing aids. 5 children with hearing aids between 

the ages of 3 and 10 years were included to the present study. Seven phoneme pairs in ASSE phoneme 

discrimination test were used as speech stimuli and presented at 70 dB HL. These pairs are /u/-/a/, /u/-/i/, /i/-/a/, 

/m/-/z/, /s/-/ ʃ /, /z /-/s/, /v/-/z/ phonemes. As a result of this study, the phoneme discrimination skills in children 

with hearing aids were evaluated and the results contribute to the rehabilitation programme and hearing aid fitting. 

Keywords: Speech perception, phoneme discrimination, hearing aids, pediatric audiology 

 

ÖZET 

 

Çocuklarda işitme kaybının görülme sıklığı diğer çocukluk çağı bozukluklarına kıyasla nispeten daha yüksektir. 

İşitme kaybının tanımlanmasından sonraki en önemli adım, çocuk için uygun işitme cihazı ile yardımcı dinleme 

cihazının seçimi ve uygulanmasıdır. İşitme kaybının olumsuz etkilerinin azaltılmasında faydalanılan sistemler; 

işitme cihazları, koklear implantlar, beyin sapı implantları ve kemiğe implante edilebilir işitme cihazlarıdır. Hava 

yolu işitme cihazları, işitme kayıplı kulakta ses şiddetinin işitilebilir hale gelmesi amacıyla, gelen sesleri amplifiye 

eder ve dinleyicinin kulağına yükseltilmiş bir biçimde iletir. İşitme cihazları temel olarak; çevreden gelen akustik 

sinyalleri alan ve elektriksel sinyale dönüştüren mikrofon, bu sinyallerin işlenip yükseltildiği yükseltici sistem 

(amplifer) ve hoparlöre gelen sinyalleri yeniden düzenleyerek akustik sinyallere çeviren alıcıdan (receiver) oluşur. 

İşitme cihazı teknolojileri işitme kaybına uygun belirli ihtiyaçları karşılamak için ses işlemleme stratejilerini ve 

programlama seçeneklerini içerir. İşitsel Konuşma Sesi Değerlendirmesi (Auditory Speech Sounds Evaluation 

Test; ASSE) 10 aydan büyük, işitme kaybı olan kişilerin fonemleri veya konuşma seslerini fark etme, ayırt etme 

ve tanıma becerilerini değerlendiren, dilden bağımsız bir test bataryasıdır. Bu testin temel amacı; işitme kaybına 

sahip çocukların koklear fonksiyonlarını veya işitme cihazlı/koklear implantlı ayırt etme becerilerini 

değerlendirmektir. ASSE ayırt etme testi işitme kaybı olan çocuk ve yetişkinlerin koklear fonksiyonlarını 

değerlendirmek amacıyla kullanılır. Ülkemizde çocukların konuşma uyaranlarını fark etme, ayırt etme, tanıma, 

anlama becerilerini değerlendirmeye yönelik rutinde uygulanabilecek test bataryası bulunmamaktadır. Bu 

çalışmanın amacı işitme cihazı kullanıcısı çocukların fonem ayırt etme becerilerini değerlendirmektir. Çalışmaya 

3-6 yaş aralığında yer alan işitme cihazı kullanıcısı çocuklar dahil edilmiştir. Konuşma uyaranları olarak ASSE 

fonem ayırt etme testinde yer alan 7 fonem çifti kullanılmış ve serbest alanda 70 dB HL’de sunulmuştur. Bu çiftler 

/u/-/a/, /u/-/i/, /i/-/a/, /m/-/z/, /s/-/ʃ/, /z/-/s/, /v/-/z/ fonemleridir. 
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Çalışmanın sonucunda işitme cihazı kullanıcısı çocukların fonem ayırt etme becerileri değerlendirilmiş olup; bu 

sonuçlar doğrultusunda rehabilitasyon ve amplifikasyon programlamasına katkı sağlanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Konuşma algısı, fonem ayırt etme, işitme cihazı, pediatrik odyoloji 

 

GİRİŞ 

Bebek ve çocuklarda işitsel algı gelişimi Aslin ve Smith modeli baz alındığında 3 seviyeden oluşmaktadır. Bu 3 

düzey; ses farkındalığı (seviye 1), fonetik ayırt etme (seviye 2) ve kelime tanıma (seviye 3) becerilerini içerir. 

Seviye 1; temel odyometrik testler ve ebeveyn raporları ile değerlendirilen, sese olan farkındalığı ya da dikkati 

temsil eder.  Seviye 2; fonetik kategorileri kapsar ve konuşma sesleri arasında farklılaşma gerektirir, daha yüksek 

nöral seviyelerde uyaranlanların kodlanması ile ilgilidir. Seviye 3; yani kelime tanıma becerisi çocuk büyüdükçe 

gelişir. Bu gelişmeye, artan fonem ve kelime dağarcığı ile motor becerilerin yanı sıra bağlamsal bilgileri kullanma 

yeteneği aracılık eder. Konuşma algısı; dil gelişimi ve doğru konuşma üretimi açısından kritik önem taşır. Saf 

seslerin test edilmesi işitme kaybının derecesi ve türü hakkında bilgi sağlar, ancak işitme sisteminin işlevi hakkında 

yeterli bilgi vermez. Konuşma algısı testleri, çocuklarda işitsel performansı işlevsel açıdan değerlendiren, 

odyolojik test bataryasının önemli bir parçasıdır. Konuşma algısı becerilerinin değerlendirilmesi, çocuğun 

yaşayabileceği işitsel zorlukların belirlenmesine ve iyileştirilmesine yardımcı olur.  Konuşma algısı bilgisi, bir 

çocuğun teknoloji kullanarak veya kullanmadan, sessiz veya gürültülü ortamlarda nasıl bir performans 

sergilediğini belirlemek için kullanılabilir. Bu bilgi, gerekli teknolojik değişiklikleri önermek, eğitim sürecini 

planlamak ve yönetmek için kullanılabilir. Konuşma algısı testleri ile; uygun teknolojilerden faydalanmak, zaman 

içerisindeki değişimleri görmek, habilitasyon ve rehabilitasyon ihtiyaçlarını belirlemek, terapinin çocuğun işitme 

performansında iyileşme sağlayıp sağlamadığını göstermek ve uygun eğitim ortamının seçilmesine yardımcı 

olmak mümkündür (1).  

 

Konuşmayı ayırt etme becerisi, işitme kayıplı çocuklarda mutlaka değerlendirilmesi gereken işitsel becerilerin 

önemli bir yapı taşıdır. İşitsel Konuşma Sesi Değerlendirme Testi (Auditory Speech Sounds Evaluation Test; 

ASSE) gibi fonem ayırt etme araçları, işitme cihazlı veya koklear implantlı çocukların ayırt etme becerileri 

hakkında bilgi sağlayabilir (2). ASSE Testi, uyaran olarak konuşma seslerinden oluşan, işitme kaybına sahip 

kişilerin, konuşma seslerini fark etme, ayırt etme ve tanıma becerilerini değerlendirmek için tasarlanmış odyolojik 

değerlendirme aracıdır. Konuşma becerilerini kazanamamış/sınırlı düzeyde kazanmış kişileri ve işitsel algı 

problemlerini değerlendirmek amacı ile kullanılır. ASSE, 10 aydan büyük tüm yaş gruplarında uygulanabilir. 

Dilden bağımsızdır ve mümkün olduğunca az bilişsel katkı ile işitsel fonksiyon hakkında bilgi sağlayan bir test 

bataryası olarak tasarlanmıştır. Audioqueen adlı yazılımda yer alan ASSE Testlerinde Gürlük Ölçeklendirme, 

Fonem Fark Etme, Fonem Ayırt Etme, Fonem Tanıma, Lokalizasyon ve Entonasyon testleri yer almaktadır. ASSE 

Fonem Testlerinde temel amaç; prelingual işitme kayıplı işitme cihazlı veya koklear implantlı çocukların ayırt 

etme performansını değerlendirmektir (3).  

 

Bu raporun amacı bilateral işitme cihazı kullanıcısı çocuklarda fonem algısının değerlendirilmesi ve kulaklar arası 

performans farklılıkları ile ilgili ön veriler sunmaktır. 

 

BİREYLER ve YÖNTEM 

 

Hacettepe Üniversitesi Odyoloji Anabilim Dalı’nda takipli, 3 - 10 yaş aralığındaki orta ve orta-ileri derecede 

sensörinöral tip işitme kaybına sahip ve bilateral işitme cihazı kullanıcısı çocukların fonem ayırt etme becerilerine 

ait ön veriler sunulmuştur. Seçim kriterleri: 

 



63 
 

“9. Uluslararası İşitme Cihazları ve Implantlar Sempozyum-2019” 

- Anadilinin Türkçe olması 

- Tanılanmış bir ek engelinin bulunmaması 

- Aktif ve/veya tekrarlayan orta kulak patolojisinin olmaması 

- Bilateral işitme cihazı kullanım süresinin 6 aydan fazla olması 

- Mevcut işitme cihazı programlaması ile elde edilen serbest alan işitme eşiklerinin konuşma alanı 

içerisinde yer alması 

 

Tüm katılımcılara Audioqueen yazılımında yer alan ASSE fonem ayırt etme testi uygulanmıştır. ASSE Fonem 

Ayırt Etme Testi’nde 14 arka plan sesi ve 14 hedef ses bulunmaktadır. Arka plan sesinin tekrar sayısı rastgele bir 

şekilde 3 ile 8 arasında farklılık göstermektedir. Hedef ses tekrar sayısı 1’dir. Bu sesler linguistik olarak temsili 

seslerden oluşmaktadır. Testte 20’li veya 7’li fonem çiftlerinden oluşan 2 liste bulunmaktadır. Çalışmamızda 7’li 

fonem çifti listesi kullanılmıştır. Bu listede yer alan fonemler: /u/-/a/, /u/-/i/, /i/-/a/, /m/-/z/, /s/-/ʃ/, /z/-/s/, /v/-/z/ 

fonemleridir. Testler Hacettepe Üniversitesi Odyoloji Bilim Dalı’nda yer alan IAC (Industrial Acoustics 

Company) sessiz odada yapılmıştır. Sessiz oda, testi uygulayan, odyologun çocuğu, gözlemleyebileceği,cam bir 

pencere ile ayrılan iki bölümden oluşmaktadır. Ayrılan bölümlerden biri, testi uygulayan odyoloğun bulunduğu 

diğer bölüm ise test edilen çocuğun ve ebeveyninin yer aldığı bölümdür. Çocuk ikinci bölümde çocuk sandalyesine 

hoparlörlere eşit uzaklıkta olacak şekilde oturtulmuş ve hemen önüne oyuncakların bulunduğu masa 

yerleştirilmiştir. ASSE yazılım paketi, diz üstü bilgisayara yüklenmiş olup GSI SuperStar marka odyometre ve 

ona bağlı hoparlörler aracılığı ile kullanılmıştır. Fonemlerden biri arka plan sesi, biri hedef ses olacak şekilde 

seçilerek odyometre aracılığı ile 850 msn intervaller ve 70 dB HL sunum seviyesinde gönderilmiş olup test edilen 

çocuğun farklılığı duyduğu zaman tepki vermesi amaçlanmıştır. Teste başlamadan önce alıştırma modu ile 

çocuğun teste kooperasyonu ve adaptasyonu sağlanmış, çocuk hazır olduğunda test moduna geçilmiştir. Çocuğun 

yaşına uygun davranışsal değerlendirme yöntemi belirlenerek test uygulanmıştır. Doğru veya yanlış cevaplar için 

Audioqueen yazılımı içerisinde yer alan ‘’Doğru’’ veya ‘’Yanlış’’ seçilerek yüzde üzerinden bir skor elde 

edilmiştir. Çocuğun dikkatinin dağıldığı veya sıkıldığı durumlarda molalar verilmiştir. Sistem her test öncesi 

Wintact WT1357 marka Sound Level Meter (SLM) kullanılarak kalibre edilmiştir. 

OLGULAR 

Olgu 1 

Kliniğimizde takipli olan 9 yaşında kız çocuğu hastamız 24 aylıkken ailesi tarafından farkedilen işitme kaybı 

şüphesi ile kliniğimize başvurmuştur. Anamnezde çocuğun prenatal, natal ve postnatal öyküsünde herhangi bir 

risk faktörü taşımadığı belirlenmiştir. Yapılan davranışsal ve elektrofizyolojik odyolojik incelemeler sonucunda 

olgumuza bilateral orta-ileri derede sensörinöral tip işitme kaybı tanısı konmuş olup aynı ay içerisinde 

cihazlandırılmıştır. Bilateral kulak arkası (Behind-The-Ear; BTE) işitme cihazı kullanan hastamıza sağ-sol ve 

bilateral işitme cihazlı olmak üzere 3 koşulda ASSE Fonem Ayırt Etme Testi uygulanmıştır. Yapılan teste göre 

sağ işitme cihazlı koşulda %86, sol işitme cihazlı koşulda %86 ve bilateral işitme cihazlı koşulda %100 fonem 

ayırt etme skorları elde edilmiştir. 

Olgu 2 

Kliniğimizde takipli olan 6 yaşında erkek çocuğu hastamız Yenidoğan İşitme Taramasında’n bilateral kalmış olup 

yapılan davranışsal ve elektrofizyolojik odyolojik incelemeler sonucunda bilateral orta derecede sensörinöral tip 

işitme tanısı konulmuş olup 7 aylıkken bilateral cihazlandırılmıştır. Bilateral BTE işitme cihazı kullanan hastamıza 

sağ-sol ve bilateral işitme cihazlı olmak üzere 3 koşulda ASSE Fonem Ayırt Etme Testi uygulanmıştır. Yapılan 

teste göre sağ işitme cihazlı koşulda %100, sol işitme cihazlı koşulda %100 ve bilateral işitme cihazlı koşulda 

%100 fonem ayırt etme skorları elde edilmiştir. 

Olgu 3 

Kliniğimizde takipli olan 3 yıl 11 aylık kız çocuğu hastamız Yenidoğan İşitme Taramasında’n bilateral kalmıştır. 

Anamnezde hastamızın düşük doğum ağırlığı ve yenidoğan yoğum bakım ünitesinde kalma öyküsü mevcuttur. 

Yapılan davranışsal ve elektrofizyolojik odyolojik incelemeler sonucunda olgumuza bilateral orta derede 

sensörinöral tip işitme kaybı tanısı konmuş olup 12 aylıkken cihazlandırılmıştır. Bilateral BTE işitme cihazı 

kullanan hastamıza sağ-sol ve bilateral işitme cihazlı olmak üzere 3 koşulda ASSE Fonem Ayırt Etme Testi 

uygulanmıştır. Yapılan teste göre sağ işitme cihazlı koşulda %100, sol işitme cihazlı koşulda %100 ve bilateral 

işitme cihazlı koşulda %100 fonem ayırt etme skorları elde edilmiştir. 
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Olgu 4 

Kliniğimizde takipli olan 3 yıl 11 aylık kız çocuğu hastamız Yenidoğan İşitme Taramasında’n bilateral kalmıştır. 

Anamnezde çocuğun prenatal, natal ve postnatal öyküsünde herhangi bir risk faktörü taşımadığı belirlenmiştir. 

Yapılan davranışsal ve elektrofizyolojik odyolojik incelemeler sonucunda olgumuza sağ kulakta orta-ileri, sol 

kulakta orta derede sensörinöral tip işitme kaybı tanısı konmuş olup 6 aylıkken cihazlandırılmıştır. Bilateral BTE 

işitme cihazı kullanan hastamıza sağ-sol ve bilateral işitme cihazlı olmak üzere 3 koşulda ASSE Fonem Ayırt Etme 

Testi uygulanmıştır. Yapılan teste göre sağ işitme cihazlı koşulda %86, sol işitme cihazlı koşulda %86 ve bilateral 

işitme cihazlı koşulda %86 fonem ayırt etme skorları elde edilmiştir. 

Olgu 5 

Kliniğimizde takipli olan 4 yıl 5 aylık erkek çocuğu hastamız 6 aylıkken yüksek ateş sonrası işitme kaybı şüphesi 

ile kliniğimize başvurmuştur. Anamnezde çocuğun prenatal, natal ve postnatal öyküsünde herhangi bir risk faktörü 

taşımadığı ve yenidoğan işitme taraması’ndan bilateral geçtiği belirlenmiştir. Yapılan davranışsal ve 

elektrofizyolojik odyolojik incelemeler sonucunda olgumuza bilateral orta derede sensörinöral tip işitme kaybı 

tanısı konmuş olup 10 aylıkken cihazlandırılmıştır. Bilateral BTE işitme cihazı kullanan hastamıza sağ-sol ve 

bilateral işitme cihazlı olmak üzere 3 koşulda ASSE Fonem Ayırt Etme Testi uygulanmıştır. Yapılan teste göre 

sağ işitme cihazlı koşulda %100, sol işitme cihazlı koşulda %100 ve bilateral işitme cihazlı koşulda %100 fonem 

ayırt etme skorları elde edilmiştir. 

 

TARTIŞMA 

İleri ve çok ileri derecede işitme kaybının etkileri yoğun olarak araştırılsa da hafif ve orta derecedeki işitme 

kayıplarının küçük çocuklarda konuşma algısı ve gelişimi üzerindeki etkisi hakkında çok fazla şey 

bilinmemektedir. Mevcut çalışmalar hafif derecedeki işitme kayıplarının bile iletişim becerileri, akademik 

performansı ve psikosoyal davranışlar üzerinde olumsuz etkilerinin olabileceğini göstermektedir (4-7). Hafif ve 

orta derecede işitme kaybı olan çocukların konuşmaları anlaşılır olsa da; Elfenbein ve ark. özellikle 45 dB HL’den 

daha fazla saf ses ortalamasına sahip çocuklar için frikatif ve afrikatiflerin algısında bozuklukların olduğunu 

bildirmişlerdir (8). Ek olarak; kelime gelişimi, sözlü beceriler ve akıl yürütme becerilerinde önemli gecikmeler ve 

isim-fiil morfolojisinde hatalar bildirilmiştir (9).  

Literatüre bakıldığında işitme kayıplı bebek ve çocuklarda erken dönemde amplifikasyona rağmen normal işiten 

yaşıtlarına göre fonem algısında gecikmeler olduğu bildirilmiştir. Bu gecikmeler ünlülerde en kısa, sürtünmelilerde 

en uzundur. Bu becerilerdeki eksiklikler, işitme kaybının varlığından kaynaklanan formant geçişi, sinyal 

işitilebilirliğinin azalması ve mevcut işitme cihazlarının sınırlı bant genişliği gibi faktörlerle ilişkilendirilebilir (4). 

İşitme kaybına sahip çocuk ve yetişkinlerde /s/ fonemi en sık yanlış algılanan fonemlerden biridir(10). Ek olarak, 

Elfeinbein ve ark. hafif ve orta dereceli işitme kayıplı çocukların dil örneklerinde, hem isim hem de fiil 

morfolojisinde hatalar olduğunu bildirmişlerdir (8). Stelmachowicz ve ark. 14-16 aylık çocuklarda fonem algısı 

üzerine yaptıkları bir çalışmada fonem algısındaki gecikmelerin erken cihazlandırılan çocuklarda (12 aydan önce) 

geç cihazlandırılan çocuklara kıyasla (12 aydan sonra) daha kısa olduğunu bildirmişlerdir (11).  Bizim 

olgularımızdan elde edilen fonem ayırt etme becerilerindeki iyi performans erken tanı ve müdahale ile işitme 

cihazlarından optimal fayda sağlamaları olarak açıklanabilir.  

Bu bulgular, işitme kaybının doğuştan veya yaşamın erken yaşamda kazanılması durumunda, morfolojik gelişi 

üzerinde olumsuz etkilerinin olabileceğini göstermektedir. Ayrıca işitme cihazlarının sınırlı bant genişliğinin 

bebeklerde ve küçük çocuklarda fonem algısını nasıl etkileyebileceğini sormak ilgi çekicidir. Genel olarak sınırlı 

bant genişliğinin çocuklarda fonolojk gecikmelere sebep olduğu bilinse de, bu gecikmelerin zaman içerisindeki 

değişimini incelemek için ek çalışmalara ihtiyaç vardır.  

SONUÇ 

ASSE Fonem Ayırt Etme Testi ile fonem ayırt etme becerisini objektif bir şekilde test etmek mümkündür. Bu test 

işitme kayıplı çocuklarda uygulaması kolay ve güvenilirdir. Ek olarak konuşma algısını yalnızca işitsel olarak 

değerlendirebilmektedir. Ancak Fonem Ayırt Etme Testi’nin tek başına yeterli olmadığı, test bataryası ile birlikte 

kullanılması gerektiği ve fonem ayırt etme becerilerinin gerçek dünya koşullarının yalnızca sınırlı bir temsili 

olduğu unutulmamalıdır. 
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S-31   SELF SERVİS İŞİTME TEST CİHAZI İLE YAPILAN İŞİTME TARAMASI 

SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

BANU MÜJDECİ1, ŞULE KAYA1, MELTEM TULGAR1, MUSTAFA KARABULUT1, 

KÜRŞAD KARAKOÇ1, BANU BAŞ1, 

 
1ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, 

Giriş: Yetişkinler için işitme taraması programının hedefi işitme kaybı olan, teşhis ve tedavi konusunda istekli olan 

bireyleri tespit etmektir. Yetişkinlerde çeşitli işitme tarama teknolojileri kullanılarak yapılan işitme taraması ile 

erken aşamada işitme kaybı tespit edilebilir ve kaybın tipinin ve derecesinin belirlenmesi için yönlendirme 

yapılabilir. Bu çalışmada, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde gerçekleştirilen yetişkin işitme taramasının 

1. etap sonuçlarının sunulması amaçlandı. Bireyler ve Yöntemler: Bu çalışmaya Ankara Yıldırım Beyazıt 

Üniversitesi’nde 235 erişkin (31’i personel 204’ü öğrenci) (106’sı erkek 129’u kadın) dahil edildi. Tüm 

katılımcılara sağ ve sol kulak ayrı ayrı olmak üzere Self-Servis işitme tarama cihazı ile sessiz bir ortamda 250, 

500, 1000, 2000, 4000 ve 8000 Hz’de işitme taraması yapıldı ve tüm frekanslarda işitme eşikleri kaydedildi. 

Bulgular: Taramaya katılan bireylerin 204’ü (%87) öğrenci, 31’i (%13) personeldi. Taramaya katılan tüm bireylere 

tarama konusunda bilgilendirme yapıldı. Tüm katılımcıların ortalama SSO değeri (500, 1000 ve 2000 Hz 

ortalaması) sağ kulak için 7.54±3.98 dB, sol kulak için 8.33±4.38 dB olarak saptandı. Tek taraflı ve bilateral işitme 

kaybı saptanan bireylere tanısal süreç konusunda bilgilendirme yapıldı. Sonuç: Yetişkinlerde self servis işitme 

tarama cihazı ile yaptığımız işitme taraması, işitme kaybı konusunda bilgilendirme, tek taraflı ve bilateral işitme 

kaybı saptanan bireylerde tanı amaçlı yönlendirme yapmamızı sağladı. 

ANAHTAR KELİMELER: Self-Servis, İşitme Taraması,yetişkin, işitme kaybı 

 
EVALUATION OF HEARING SCREENING RESULTS WITH SELF-SERVICE HEARING 

DEVICE 

 

BANU MÜJDECİ1, ŞULE KAYA1, MELTEM TULGAR1, MUSTAFA KARABULUT1, 

KÜRŞAD KARAKOÇ1, BANU BAŞ1 

 
1ANKARA YİLDİRİM BEYAZİT UNİVERSİTY 

Introduction: The aim of the adult hearing screening program is to identify individuals with hearing loss who are 

keen to diagnose and treat. Hearing screening using various hearing screening technologies in adults can detect 

hearing loss at an early stage and provide guidance to determine the type and degree of loss. In this study, we 

aimed to present the first stage results of adult hearing screening performed at Yildirim Beyazit University in 

Ankara. Individuals and Methods: 235 adults (31 students, 204 students) (106 male, 129 female) were included in 

this study. All participants were individually audited at 250, 500, 1000, 2000, 4000 and 8000 Hz in a quiet 

environment with the Self-Service hearing scanning device, right and left ear separately, and hearing thresholds 

were recorded at all frequencies. Results: 204 (87%) of the participants were students and 31 (13%) were staff. All 

individuals participating in the screening were informed about the screening. The mean SSO value of all 

participants (mean 500, 1000 and 2000 Hz) was 7.54 ± 3.98 dB for the right ear and 8.33 ± 4.38 dB for the left 

ear. Individuals with unilateral and bilateral hearing loss were also informed about the diagnostic process. 

Conclusion: Hearing screening performed with self-service hearing screening device in adults enabled us to inform 

about hearing loss and provide diagnostic guidance in individuals with unilateral and bilateral hearing loss. 

KEYWORDS: Self-Service, Hearing Screening,Adult,Hearing Loss 

 
  



67 
 

“9. Uluslararası İşitme Cihazları ve Implantlar Sempozyum-2019” 

S-32   SAĞLIKLI YETİŞKİNLERDE MULTİFREKANS TİMPANOMETRİ İLE REZONANS 

FREKANSI KLİNİK NORMATİF DEĞERLERİ 

 

MUSTAFA KARABULUT1, ŞULE KAYA1, SERAP ER2, KEMAL KESEROĞLU2, 

MUHARREM DAĞLI2, MEHMET HAKAN KORKMAZ2, 

 
1ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, 2ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ , 

Giriş: Klasik timpanometriden farklı olarak 226 Hz-2000 Hz arasında değişik prob tonlar kullanarak 

değerlendirme yapabilen multifrekans timpanometri rezonans frekans ölçümü de sunabilmektedir. Yaş, cinsiyet 

ve etnisite gibi birçok farklı unsurun anatomik ve fizyolojik farklılıklara neden olduğu bilinmektedir. Bu nedenle 

normal ve patolojik durumların ayrımının doğru yapabilmesi için her kliniğe ait normatif verilerin belirlenmesi ve 

standartlarının tespit edilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmamızda Ankara’da bulunan referans hastane 

durumundaki bir devlet hastanesi odyoloji kliniği için sağlıklı erişkinlerde multifrekans timpanometri 

komponentleri incelenmiş ve orta kulak rezonans frekansı normatif değerleri oluşturulması amaçlanmıştır. Bireyler 

ve Yöntemler: Bu çalışmaya otoskopik muayene, odyometrik inceleme ve elektroakustik immitansmetri sonuçları 

normal olan 60 erişkin gönüllü (32 erkek, 28 kadın; ort yaş 28.9±8.2 yıl; dağılım 19-45 yıl) 120 kulak 

değerlendirildi. Multifrekans timpanometri komponentleri Y,B,G parametreleri ölçülerek orta kulak rezonans 

frekansları belirlendi. Tüm değerlendirmelerde GSI Tympstar V2 immitansmetri cihazı kullanıldı. Bulgular: 

Multifrekans timpanometri ile tüm katılımcılar için Y,B,G değerleri normal elde edildi. Katılımcıların ortalama 

rezonans frekansı 882.5±116.9 Hz idi. Ortalama rezonans frekansı sağ kulak için 885.8±123.5 Hz, sol kulak için 

ise 879.1±110.9 Hz idi. Ortalama rezonans frekansı sağ ve sol kulak için sırasıyla erkeklerde 870.3±124.3 Hz ve 

859.3± 102.7 Hz; kadınlarda ise 903.5±122.4 Hz ve 901.7±117.4 Hz idi. Sağ kulak ve sol kulak için her iki cinsiyet 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadı (p>0.05). Sonuç: Orta kulak rezonans frekans değerleri, 

kulak tarafı ya da cinsiyete göre farklılıklar gösterebilir. 

ANAHTAR KELİMELER: Rezonans Frekansı, Multifrekans Timpanometri, Multikomponent 

 
NORMATIVE VALUES OF RESONANCE FREQUENCY WITH MULTIFREQUENCY 

TYMPANOMETRY IN HEALTHY INDIVIDUALS 

 
MUSTAFA KARABULUT1, ŞULE KAYA1, SERAP ER2, KEMAL KESEROĞLU2, MUHARREM 

DAĞLI2, MEHMET HAKAN KORKMAZ2 

 
1ANKARA YİLDİRİM BEYAZİT UNİVERSİTY, 2ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT TRAİNİNG 

AND RESEARCH HOSPİTAL 

Introduction: Unlike conventional tympanometry, multifrequency tympanometry, which can evaluate by using 

different probe tones between 226 Hz and 2000 Hz, can also offer resonance frequency measurement. It is known 

that many different factors such as age, gender and ethnicity cause anatomical and physiological differences. 

Therefore, it is very important to determine normative data and standards for each clinic in order to make the 

distinction between normal and pathological conditions correctly. In this study, multifrequency tympanometry 

components were examined and aimed to establish normative values of middle ear resonance frequency in healthy 

adults for a audiology clinic of a reference hospital in Ankara. Individuals and Methods: Sixty adult volunteers 

(32 males, 28 females; mean age 28.9 ± 8.2 years; range 19 to 45 years) with normal otoscopic examination, 

audiometric examination and electroacoustic immitansmetry were evaluated in this study. Multifriction 

tympanometry components Y, B, G parameters were measured and middle ear resonance frequencies were 

determined. GSI Tympstar V2 immitance meter was used for all evaluations. Results: Y, B, G values were normal 

for all participants with multifrequency tympanometry. The mean resonance frequency of the participants was 

882.5 ± 116.9 Hz. The mean resonance frequency was 885.8 ± 123.5 Hz for the right ear and 879.1 ± 110.9 Hz for 

the left ear. The mean resonance frequency was 870.3 ± 124.3 Hz and 859.3 ± 102.7 Hz for males in the right and 

left ears, respectively; in women, it was 903.5 ± 122.4 Hz and 901.7 ± 117.4 Hz. There was no statistically 

significant difference between the two genders for right ear and left ear (p> 0.05). Conclusion: Middle ear 

resonance frequency values may vary according to ear side or gender. 

KEYWORDS: Resonance Frequency, Multifrequency Tympanometry, Multicomponen 
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S-33    İŞİTME CİHAZI FİRMALARININ KAZANÇ FORMÜLLERİNİN 

KARŞILAŞTIRILMASI 

 

ATEŞ MEHMET AKŞİT1, EBRU KÖSEMİHAL1, UĞUR BELET1, 

 
1YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ, 

AMAÇ Yetişkin ve çocuklarda işitme cihazı firmalarının önerdiği kazançların karşılaştırılması YÖNTEM 

Türkiye’de yaygın olarak kullanılan Target, Connexx ve Genie yazılımlarına 250 – 6000 Hz aralığında 60 dB 

işitme kaybı girilerek yetişkin ve 6 aylık çocuk için yazılımların önerdiği işitme cihazı kazanç miktarları 

karşılaştırıldı. Kazanç formülü olarak NAL NL1, NAL NL2, DSL ve firmanın kendi geliştirdiği formüller 

kullanıldı. BULGULAR Gerek yetişkinde gerekse bebekte, aynı kazanç formülü kullanılmasına rağmen, firma 

yazılımları arasında özellikle alçak frekanslarda 10 dB’i aşan kazanç farkları saptandı. Firmaların kendi formülleri 

karşılaştırıldığında da önerilen kazançlar arasında büyük farklılıklar olduğu bulundu. Bebeklerin işitme eşiklerinin 

hangi hoparlör kullanılarak saptandığı önerilen kazanç seviyesini etkilemekteydi. İşitme testinde kulak üstü 

hoparlör kullanıldığında önerilen kazancın, kulak içi hoparlöre göre bazı frekanslarda 15 dB’i aştığı bulundu. 

SONUÇ Kullanılacak olan işitme cihazı markası, kazanç formülü ve işitme ölçümünde kullanılan hoparlörün 

özelliği pediatrik grupta sağlanacak cihazlı kazanç hedefini etkilemektedir. Bu nedenle pediatrik grupta işitme 

cihazı uygulanırken her kliniğin kendi standartlarını belirlemesi, işitme kayıplı bebeğin gelecekteki performansı 

açısından çok önemlidir. 

ANAHTAR KELİMELER: İşitme cihazı, kazanç formülü 
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S-34   TÜRK POPÜLASYONUN İŞİTME CİHAZI TERCİHLERİNİN RETROSPEKTİF 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

YUŞA BAŞOĞLU1, SENEM DİYER1, BEYZA NUR GEDİZ1, 

 
1İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/SAĞLIK BİLİMLERİ FAÜLTESİ ODYOLOJİ BÖLÜMÜ, 

Bu çalışmayı yapmamızın amacı işitme cihazı satın alan bireylerin yaş, cinsiyet, iki kulak için işitme eşik 

ortalamalarına ve fiyat segmentine göre işitme cihazı tercihlerini geriye dönük değerlendirmektir. Çalışmaya 

İstanbul’da 8 farklı işitme cihazı merkezinden işitme cihazı satın almış olan 350 kişi dahil edildi. İşitme cihazı 

merkezlerinden hastaların isim soy isim, yaş, cinsiyet, sağ ve sol kulak için saf ses işitme ortalamaları, satın 

aldıkları işitme cihazının alt, orta, üst olmak üzere fiyat segmenti ve hangi tip işitme cihazını tercih ettiklerine dair 

bilgiler hazırlanan bir tablo yardımıyla alındı. İşitme cihazı merkezinden toplanan veriler IBM SPSS 18 

programına aktarıldı. Gerekli analizler yapılarak bireylerin işitme cihazı tercihleri değerlendirildi. Çalışmaya dahil 

edilen bireylerin 195’i kadın (%55.7), 155’i erkektir (%44.3). Sağ kulakta cihaz kullananların oranı %45.4, sol 

kulakta %39.4, bilateral cihaz kullananların oranı ise %15,1) olarak belirlenmiştir. Çalışmaya katılan bireylerin 

%46’sı alt, %35.4’ü orta, %18.6’sı üst segmentte ürün satın almıştır. Çalışmaya dahil olan bireylerin %76.9’u 

BTE, %11.1’i RIC, %12’si ise CIC tip işitme cihazı edinmiştir. Çalışmaya katılan bireylerin yaş aralığı 1-99 olup 

ortalama yaşı 61.6 ± 23.3 olarak belirlenmiştir. Yapılan analizler sonucunda yaş ile işitme cihazı tipi arasında 

anlamlı farklılık bulunmamıştır. Sağ ve sol kulak saf ses ortalamaları ile cihaz tipi arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark saptanmıştır. Cihaz tipi ve fiyat segmenti bir arada değerlendirildiğinde istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık saptanmıştır. Cinsiyet ile cihaz tipi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç elde edilmemiştir.Sonuç 

olarak saf ses ortalaması, işitme cihazı tipi ve fiyat segmentlerinin işitme cihazı tercih sürecinde yaş ve cinsiyet 

faktörlerine göre daha etkili olduğu gözlenmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: İşitme cihazı, işitme cihazı tercihi, işitme cihazı tipi 

 
RETROSPECTIVE EVALUATION OF HEARING AID PREFERENCES OF TURKISH 

POPULATION 

 

YUŞA BAŞOĞLU1, SENEM DİYER1, BEYZA NUR GEDİZ1 

 
1ISTANBUL MEDİPOL UNİVERSİTY, SCHOOL OF HEALTH, DEPARTMENT OF 

AUDİOLOGY 

The aim of this study is to retrospectively evaluate hearing aid preferences of the individuals which purchasing 

hearing aid, according to their age, sex, right-left pure tone averages(PTA) and price segment.The study included 

350 people who had purchased hearing aids from 8 different hearing aid centers in Istanbul. A chart was prepared 

containing the names, gender, age and pure tone average mean of the participants. Moreover information about 

the price segment of the hearing aid that they bought ,the type of hearing aid they preferred and price segment as 

low, middle and high, were collected in a same way.Data collected from the hearing aid center was transferred to 

IBM SPSS 18 program.Of the individuals included in the study, 195 were female (%55.7) and 155 were male 

(%44.3).The age range of the participants was 1-99 and the mean age was 61.6 ± 23.3.It was observed that %45.4 

of the patients were wearing the right ear, %39.4 of the left ear and %15.1 of them were using bilateral hearing 

aids.46% of the individuals who participated in the study had low, %35.4 had medium and %18.6 had purchased 

hearing aids the upper segment.%76.9 of the individuals included in the study had BTE, %11.1 had RIC and %12 

had CIC hearing aids.As a result of the analyzes, no significant difference was found between age and hearing aid 

type.There was a statistically significant difference between the pure tone average of the right and left ears of the 

patients and the hearing aids type.There was a statistically significant difference between hearing aid type and 

price segment.There was no statistically significant difference between gender and hearing aid type.As a result, 

PTA, hearing aid type and price segments were found to be more effective in hearing aid preference process than 

age and gender factors. 

KEYWORDS: Hearing aids, hearing aid preference, hearing aid type 
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S-35    KEMİĞE İMPLANTE EDİLEBİLEN İŞİTME CİHAZI CERRAHİSİ UYGULANAN 

HASTALARDA PUNCH VE LİNEER İNSİZYON TEKNİĞİNİN ODYOLOJİK 

BULGULARININ KARŞILAŞTIRILMASI 

 

MERVE TORUN TOPÇU1, MAHMUT TAYYAR KALCIOĞLU1, BAŞAK MUTLU1, 2, 

 
1İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, 

Amaç:İmplantın kemiğe yerleştirilmesi için yıllar içerisinde değişime uğrayan farklı yöntemler kullanılmaktadır. 

Kliniğimizde başlangıçta birkaç cm’lik insizyonlar yapıldıktan sonra titanyum vida yerleştirilirken, son 1 yılda 

insizyon yapmaksızın punch yöntemi ile çok daha kısa sürede uygulamalar yapılmaya başlanmıştır. Literatürde 

kemiğe implante işitme cihazları ve hasta memnuniyetini karşılaştıran çalışmalar mevcuttur fakat farklı cerrahi 

yöntemler sonrasında odyolojik bulgular ve hasta memnuniyetinin karşılaştırıldığı çalışma bulunmamaktadır. Bu 

çalışmada iki farklı cerrahi yöntem ile kemiğe implante işitme cihazı uygulanan hastaların ameliyat öncesi ve 

sonrası odyolojik bulgular ve yaşam kalitesi algıları karşılaştırılmıştır. Materyal-Metot: : BAHS uygulanan 19 

hastanın sonuçları retrospektif ve prospektif olarak değerlendirildi. Hastalar punch tekniği uygulanan 10 ve 

subkutan doku çıkarılmadan yapılan lineer insizyon tekniği uygulanan 9 hasta olacak şekilde iki gruba ayrıldı. 

Hastaların ameliyat sonrasında işitme eşikleri, +5, 0 ve -5 dB SNR’de gürültüde konuşmayı anlama skorları, 

sessizlikte konuşmayı ayırtetme skorları ve yaşam kalitesi ölçeği sonuçları karşılaştırıldı. Bulgular:Her iki grupta 

işitme eşikleri ve konuşmayı ayırtetme skorları arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark saptanmadı. Post operatif 

olarak yapılan gürültüde konuşmayı ayırtetme testlerinde -5 SNR durumunda her iki grupta en düşük konuşmayı 

ayırtetme performansı elde edildi. Yaşam kalitesi ölçeği sonuçlarına göre her iki grup arasında istatistiksel açıdan 

anlamlı fark elde edilmez iken her iki grupta da cerrahi sonrası hasta memnuniyeti sonucu yüksek elde edildi. 

Sonuç: Sınırlı vaka sayısı ile gerçekleştirilen bu çalışmanın sonuçlarına göre her iki teknik arasında odyolojik 

açıdan anlamlı farklılık elde edilmemiştir. Ayrıca punch tekniği, insizyon olmaması nedeni ile kozmetik açıdan 

daha avantajlı bir yöntemdir. Bu konuda yapılan çalışmaların daha geniş bir popülasyonda ve farklı test bataryaları 

kullanılarak genişletilmesi gerekmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: kemiğe implante işitme cihazı, punch tekniği, linear insizyon tekniği 

 

COMPARISON OF AUDIOLOGIC FINDINGS OF PUNCH AND LINEAR INCISION 

TECHNIQUE IN PATIENTS UNDERGOING BONE ANCHORED HEARING AID 

SURGERY 

 

MERVE TORUN TOPÇU1, MAHMUT TAYYAR KALCIOĞLU1, BAŞAK MUTLU1, 2 

 
1İSTANBUL MEDENİYET UNİVERSİTY 

Objectives: Bone Anchored Hearing Aid System (BAHS) is a hearing recovery system used in patients with mixed 

or conductive hearing loss. While placing titanium screws after a few cm of incisions was initially a common 

practice in our clinic, the punch method without incision in a shorter duration of surgery has been practiced recent 

years. In this study, the results of patients who underwent BAHS with different surgical methods were compared 

in terms of pre and post-operative audiological findings and hearing aid satisfaction in patients. Material and 

Methods: The results of 19 patients who underwent BAHS were evaluated retrospectively and prospectively as 

well. The patients were divided into two groups: ten patients with punch technique and nine with linear incision 

without subcutaneous tissue removal. All of the patients invited for control examination. Hearing thresholds, +5, 

0, and -5 dB signal to noise ratio (SNR) word discrimination scores were evaluated. The satisfactions of the patients 

were evaluated with Turkish Version of International Outcome Inventory for Hearing Aids (IOI-HA-TR) 

questionnaire. Results: There were no significant differences between hearing thresholds and speech 

discrimination scores in both groups (SNR +5; p=0.173, SNR 0; p=0.315, SNR -5; p=0.360). According to the 

results of the IOI-HA-TR, no significant difference was found between two groups (p=0.408). 

Conclusion:According to the results of this study, the punch technique does not show any significant difference in 

the hearing performance and hearing satisfaction. 

KEYWORDS: Bone anchored hearing implant, Punch tecnique, linear incision techniqu 
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S-36    İŞİTME CİHAZI KULLANICISI BEBEKLERDE VİSUAL REİNFORCEMENT 

INFANT SPEECH DİSCRİMİNATİON (VRISD) TESTİ : PRELİMİNER SONUÇLAR 

 

İşitme Cihazı Kullanıcısı Bebeklerde Visual Reinforcement Infant Speech 

Discrimination (VRISD) Testi : Preliminer sonuçlar 

Selvet AKKAPLAN, Merve BATUK, Gonca SENNAROĞLU 

Hacettepe Üniversitesi SBF Odyoloji Bölümü, ANKARA, Türkiye 

 

Özet:  Konuşma algısı ölçümleri odyoloji test bataryasının önemli bir parçasıdır. Erken dönemde işitme kaybının 

araştırılması ve uygun amplifikasyon için işitsel yolun konuşma algısı açısından değerlendirilmesi önemlidir. 

Bebeklerde dil gelişimi seviyesi nedeniyle konuşma algılama becerilerini yetişkinlerde kullanılan konuşma test 

bataryası ile objektif şekilde değerlendirmek mümkün değildir. Bu nedenle bebeklerde konuşma algısı ölçümü için 

objektif sonuçlar veren test bataryası kullanılması gereklidir. Bebeklerde konuşmayı ayırt etme becerisini 

değerlendirmede en sık kullanılan test tekniği Visual Reinforcement Infant Speech Discrimination (VRISD) 

yöntemidir. Bebeklerde dil edinimi, işitsel gelişim, konuşmayı algılama gelişimi hakkında erken dönemde geniş 

ölçüde bilgi sahibi olmamıza katkıda bulunur. Bebeklerin konuşma algılamasını değerlendiren bu objektif 

ölçümlerden elde edilen sonuçlar aynı zamanda habilitasyon çalışmalarını yönlendirmeye ve izlemeye yardımcı 

olur. Bu çalışmanın amacı, işitme cihazı kullanıcısı bebeklerin, konuşmayı ayırt etme becerilerinin VRISD test 

yöntemi ile değerlendirilmesidir. Bu çalışmada kullanılan VRISD test protokolünde, /a/ ile /i/ ve /ba/ ile /da/  

konuşma uyaranları eşleştirilerek test uyaranları oluşturulmuştur. Bu uyaran çiftleri biri hedef ses, diğeri arka plan 

ses olacak şekilde sıralanmış olup tekrarlı ses dizini oluşturularak sessiz kabinde hoparlör aracılığı ile 70 dB’de 

sunulmuştur. Görsel pekiştireç olarak ise bebeğin ilgisini çeken animasyonlu video kullanılmıştır. Çalışmaya 6-18 

aylık işitme cihazı kullanıcısı 3 bebek dahil edilmiştir ve test sonuçları vaka  raporu şeklinde sunulmuştur. 

Çalışmanın sonucunda işitme cihazı kullanıcısı bebeklerin konuşmayı ayırt etme becerileri VRISD test yöntemi 

ile değerlendirilecektir; bu sonuçlar habilitasyon ve amplifikasyon programlamasına katkı sağlanmıştır. 

 

    Anahtar Kelimeler: Görsel pekiştireç odyometri, işitme cihazı, konuşma odyometrisi, bebeklerde konuşma 

algısı, konuşma ayırt etme 

 

GİRİŞ 

Uzun süredir dilbilim ve psikoakustik alanlarındaki araştırmacılar normal işiten bebeklerde konuşmayı 

algılama becerilerini değerlendirme yöntemlerini kullanmışlar ve normal işiten bebeklerin yaşamın ilk yıllarında 

fonem ayırt etme becerisindeki gelişimsel değişiklikleri incelemişlerdir (Lisker & Abramson, 1964) (Eilers, Gavin, 

& Wilson, 1979; Eimas, Siqueland, Jusczyk, & Vigorito, 1971; Grieser & Kuhl, 1989; Kuhl, 1991; Nozza, 2000; 

Nozza & Wilson, 1984; Werker & Tees, 1984). 

Normal işitmeye sahip bebeklerin işitsel algı gelişimi hakkında çok şey bilinmektedir. Normal işitmeye 

sahip bebeklerin çok erken yaşta sesli harfler ile ses çıkış zamanına göre ve artikülasyon yerine göre değişiklik 

gösteren çeşitli minimal çiftler arasında ayrım yapabildikleri bilinmektedir. Özellikle, 1 aydan daha küçük 

bebekler ses farklılıklarını; (Eilers et al., 1979; Eimas et al., 1971; Lisker & Abramson, 1964) 2 aylık bebekler ise 

yalnızca artikülasyon yerine göre farklılık gösteren ünlü çiftlerini ayırt edebilmektedir (Jusczyk & Thompson, 

1978; Kuhl, 1979; Marean, Werner, & Kuhl, 1992). Normal işiten bebeklerin yaşamın ilk yıllarında anadile maruz 

kalmalarının, konuşma algısı kabiliyetini etkilediği bilinmektedir. Örneğin, bebeklerin fonemleri nasıl 

sınıflandırdıklarını inceleyen araştırmalar, ünlü kategorilerinin yaklaşık 6 ay ve öncesine kadar, ünsüz 

kategorilerde ise 12 ay öncesine kadar olan sürede anadile maruziyet tarafından şekillendirildiğini göstermektedir. 

Bunun sebebi muhtemelen ünlülerin ünsüzlerden daha belirgin olmalarıdır (Kuhl, 1991; Strange & Jenkins, 1978; 

Werker & Tees, 1984).  Tüm bu bulgular erken anadile maruziyetin, bebeklik döneminde fonolojik becerilerin 

geliştirilmesinde önemli bir etkisi olduğunu düşündürmektedir. Halen, işitme cihazı kullanıcısı konjenital işitme 

kaybı olan bebeklerde fonem ayırt etme becerisi hakkında sınırlı bilgi bulunmaktadır. Evrensel yenidoğan işitme 

taraması programı sayesinde erken dönemde işitme kaybı tanısı ve uygun amplifikasyon uygulamaları ve eğitim 

programları yapılabilmektedir. 
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          Bebeklerde bu yetenekleri değerlendirmek için yüksek amplitüdlü emme, gözlemci tabanlı psikoakustik 

prosedür, görsel alışkanlık ve bebeklerde görsel pekiştireç kullanarak konuşmayı ayırt etme testi (Visual 

Reinforcement Infant Speech Discrimination / VRISD) gibi çeşitli teknikler kullanılmıştır. Bu yöntemlerin çoğu 

tipik olarak bir laboratuvar ortamında kullanılır. Bununla birlikte, koşullu bir başa çevirme davranışı kullanılarak 

yapılan olan VRISD testi, görsel pekiştireç odyometrisine (VRA) benzemektedir. VRA tipik olarak kliniklerde 6 

ile 18 ay arasındaki bebeklerde işitme hassasiyetini değerlendirmek için kullanılan bir test yöntemidir. (Moore, 

Thompson, & Thompson, 1975) . VRISD test yöntemi,  araştırmacılar tarafından normal işitmeye sahip bebeklerde 

konuşmayı ayırt etme becerini incelemek için yaklaşık otuz yıldır kullanılmaktadır. Bebeklerin konuşma algısı 

yeteneklerinin nesnel olarak ölçülebilmesi, konuşma dilinin gelişimi için gerekli işitsel girdiyi sağladığını 

doğrulamaya yardımcı olabilir. Aynı zamanda bebeklerde konuşma algısı ölçümlerinden elde edilen sonuçlar, 

habilitasyonun yönlendirilmesinde yardımcı olabilmektedir (K. M. Uhler, Baca, Dudas, & Fredrickson, 2015). 

İşitsel gelişim ve dil gelişiminin, işitsel uyaranlara erken maruz kalmaya bağlı olduğu düşünülmesine 

rağmen periferik işitme kaybı nedeniyle bebeğin işitsel deneyimden mahrum kaldığında erken dönemdeki 

gelişiminin ne kadar değiştiği hakkındaki bilgiler sınırlıdır. Çalışmamızın amacı; 6-18 ay arasındaki işitme cihazı 

kullanıcısı 3 bebeğin video görsel pekiştireç odyometrisi yöntemi kullanarak konuşmayı ayırt etme becerilerinin 

VRISD Testi ile değerlendirmektir.  

GEREÇ VE YÖNTEM 

 Bu çalışmaya Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Odyoloji Bölümü’nde işitme cihazı uygulanmış ve 

odyolojik takipleri yapılan 6-18 ay arasındaki bilateral işitme cihazı kullanan 3 bebek dahil edilmiştir.  

Yöntem 

Test protokolünde kullanılan /a/, /i/, /ba/ ve /da/ konuşma sesi uyaranları ana dili Türkçe olan kadın 

konuşmacı tarafından stüdyo ortamında kayıt altına alınmıştır. Kayıt alınırken Neumann TLM193 marka mikrofon 

ile Cubase 8.1 yazılımı kullanılmıştır. Preamplifikatör modeli BAE 1073 MP; dönüştürücü (converter) ise Lynx 

Hilo olarak seçilmiştir.  

/a/ ile /i/ ve /ba/ ile /da/ konuşma uyaranları eşleştirilerek test uyaranları oluşturulmuştur.  Bu uyaran 

çiftleri biri hedef ses (%15 oranında) diğeri ise arka plan ses (%85 oranında) olacak şekilde oddball paradigmasına 

göre sıralanmış olup tekrarlı ses dizini haline PRAAT programında getirilmiştir. Test aşamasında arka plan ses 

olarak /a/ uyaranı hedef ses olarak /i/ uyaranı; /ba/ uyaranını arka plan ses ve /da/ uyaranını hedef ses olarak 

kullanılmıştır. /a/ ve /i/ uyaranlarının her biri 500 msn süreli olarak belirlenmiştir. /ba/ ve /da/ uyaranları ise ünsüz-

ünlü şeklinde sırasıyla 100 msn ve 400 msn süreli olarak sıralanmıştır. Uyaranlar arası süre ise 1200 msn olarak 

belirlenmiştir.  

Testler sessiz kabinde, bebek odanın ortasında mama sandalyesinde veya ebeveynin kucağında oturur 

pozisyonda iken, orta hatta oynayabileceği oyuncakları kullanacak test asistanı bebeğin tam karşısında oturur 

pozisyonda yer almıştır. Ses uyaranları bebeğin baş hizasından 1 metre uzaklıkta arkasında yer alan hoparlör 

aracılığı ile 70 dB’de sunulmuştur. Görsel pekiştireç olarak bebeğin ilgisini çeken animasyonlu video 

kullanılmıştır. Bebeğin her iki tarafına görebileceği hizada bulunan bilgisayar ekranlarından kısa süreli dikkat 

çekici videolar pekiştireç olarak kullanılmıştır.  

Test protokolünde yer aldığı gibi test, Deneme aşaması ve Test aşaması olmak üzere 2 aşamadan 

oluşmaktadır. Deneme aşamasında testin öğretilmesi amacıyla her bir uyaran için deneme yapılmıştır. Deneme 

aşaması sırasında arka plan ses olan /a/ konuşma uyaranı değiştirilmeden sunulurken, test denemelerinde 3 tekrarlı 

/i/ uyaranı sunulmuştur. Şartlandırma amacıyla /a/ uyaranından her /i/ uyaranına geçişte Video VRA ile pekiştireç 

sunularak test çocuğa öğretilmiştir. Deneme aşaması tamamlanarak bebeğin testi öğrendiği düşünüldüğünde ise 

test aşamasına geçilmiştir. Test aşaması arka plan sesin aralarına tahmin edilemeyecek şekilde randomize olarak 

yerleştirilmiştir. 15 hedef ses  /i/ uyaranı içermektedir (K. M. Uhler et al., 2015). 

OLGU 1 

15 aylık erkek bebek hasta, 5 aylık iken menenjit hikayesiyle kliniğimize yönlendirildi. İşitme kaybı 

tanısını 6 aylıkken alan hasta 7 aylıkken cihazlandırıldı. 39 haftalık normal doğum ile sorunsuz doğan bebeğin 

hikayesinde belirgin bir risk faktörü gözlenmemektedir. Yapılan objektif ve subjektif odyolojik değerlendirmeler 

sonucunda bilateral orta-ileri derecede sensörinöral tip işitme kaybı tanılanan (Şekil 1) hastaya VRISD testi 

uygulandı. Test öncesi IT/MAIS ebeveyn gözlem raporu ve DENVER Gelişimsel Tarama Testi uygulandı. 

IT/MAIS skoru 28 olarak değerlendirilen hastanın DENVER tarama testinde dil gelişimi dışında diğer bütün 

gelişim alanlarında normal gelişim gösterdiği belirlendi. Yapılan VRISD Testinde /a/-/i/ uyaranlarında ayırt etme 

cevabı 7/15 iken; /ba/-/da/ uyaranlarında ayırt etme cevabı 0/15 olarak elde edildi. İlk kullanılan uyaranda teste 
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koopere olan hastanın ikinci uyaranda kooperasyonun bozulduğu gözlendi. Bunun sebebinin bebeğin testten 

sıkılmış olabileceği düşünüldü. Teste ara verilip tekrar değerlendirilen hastanın skorlarında değişiklik gözlenmedi. 

 

Şekil 1. Olgu 1: 15 aylık iken yapılan davranışsal odyolojik değerlendirme sonuçları 

 

OLGU 2  

Erken doğum hikayesi bulunan (36. Gestasyonel hafta) 11 aylık erkek bebek laringomalazi tanısıyla 

Nöroloji ve FTR Bölümlerinde takiplidir. 4 aylık iken işitme cihazı kullanmaya başlayan hastanın kliniğimize 

geldiğinde 8 aylık iken yapılan odyolojik değerlendirmeside; insert kulaklıklar ile VRA uygulandı ve eşik üstü 

davranım ve bilateral koklear hassasiyet varlığı gözlendi (Şekil 2). Eşik ABR yapılması planlandı. Kliniğimize 

geldiğinde 10 aylık iken yapılan objektif odyolojik değelendirme sonuçları Tablo 1’de gösterilmiştir. 

 

10 aylık iken yapılan odyolojik değerlendirme 

10 aylık ABR Klik 500 Hz Timpanogram OAE 

Sağ Kulak 50 dBnHL 70 dBnHL A (-) 

Sol Kulak 50 dBnHL 80 dBnHL A (-) 

Tablo 1. Olgu 2: Objektif Odyolojik Değerlendirme Sonuçları 

  /a/-/i/ uyaranları kullanılarak yapılan VRISD testinde, testi öğrenme aşamasında 3 kez doğru cevap elde 

edilen hastadan, test aşamasında hiç doğru cevap alınamadı. Rutin odyolojik kontrollerine geldiğinde test tekrarı 

planlandı. 
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Şekil 2. Olgu 2: 8 aylık iken yapılan davranışsal odyolojik değerlendirme sonuçları 

 

OLGU 3 

 Yenidoğan işitme taramasından kalan 7 aylık kız bebeğin hikayesinde işitme kaybı için herhangi bir risk 

faktörü bulunmamaktadır. 4 aylıkken işitme kaybı tanılanan ve 6 aylıkken işitme cihazı uygulanan hastaya 

kliniğimizde insert kulaklıklar VRA testi uygulandı ve tepkileri güvenilirdi. Saf ses uyaranlara eşik üstü yanıt 

verdiği gözlendi (Şekil 3). 1 aydır işitme cihazı kullanan hastaya VRISD testi uygulandı ve /a/-/i/, /ba/-/da/ uyaran 

çiftlerinde doğru yanıt gözlenmedi. 

                       

Şekil 3. 7 aylık iken yapılan davranışsal odyolojik değerlendirme sonuçları 

6 aylık ABR Klik Timpanogram OAE 

Sağ Kulak 60 dBnHL Düz (-) 

Sol Kulak 50 dBnHL Düz (-) 

Tablo 2. Olgu 3: Objektif Odyolojik Değerlendirme Sonuçları 
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TARTIŞMA VE SONUÇ  

Bu olgu serisi çalışmasında işitme cihazı kullanıcısı bebekler VRISD testi ile konuşmayı ayırt etme 

becerileri değerlendirilmiştir. Olgu 1’de elde edilen sonuçların işitsel deneyimi ve genel gelişiminden etkilendiği 

düşünülmüştür. Olgu 2’de VRISD test sonuçlarında doğru yanıt alınamamıştır ve bunun sebebinin ek engelinin 

bulunması ile ilişkili olduğu düşünülmüştür. VRISD testinde cevap olarak motor bir davranış olan şartlandırılmış 

baş çevirme hareketi değerlendirildiği için bebeğin test esnasında uyaran değişikliği olduğunda şartlandırılmış baş 

çevirme hareketi dışındaki cevapları kabul edilmemiştir. Olgu 3’te; bebekten her iki uyaran çifti için de doğru 

cevap elde edilememesinin, bebeğin işitsel deneyiminin yetersiz olmasından ve VRISD testi öncesi düz 

timpanogram elde edilmesinden kaynaklandığı düşünülmüştür. 

Her üç olguda da /ba/-/da/ uyaran çiftinde doğru yanıtın alınamamasının uyaranları ayırt etmenin 

zorluğundan ve bebeğin testten sıkılmış olmasından kaynaklandığı dikkati çekmektedir. Uhler yaptığı çalışmada, 

VRISD test yöntemi ile /ba/-/da/ ve /a/-/i/ uyaranlarını kullanarak normal işitmeye sahip bebekleri değerlendirmiş 

ve en yüksek sunum düzeyinde bebeklerin % 29'unun /ba/-/da/ uyaran çifti ayrımında başarısız olduklarını rapor 

etmiştir. Ünsüz fonemlerin ayırt edilmesine yönelik “başarısızlık” oranı, daha önceki çalışmalarda bildirilenlere 

oldukça benzerdir (K. Uhler, Yoshinaga-Itano, Gabbard, Rothpletz, & Jenkins, 2011). 

VRISD testinin öğrenme aşamasında bazı uyaran modifikasyonları kullanarak bebeklerin testi 

öğrenmelerinin kolaylaştırılması hedeflenmiştir. Öğrenme aşamasında hedef sesin tekrar sıklığını arttırarak ve 

uyaran süresini uzatarak bebeklerin öğrenmelerini kolaylaştırmak amaçlanmıştır. İşitme cihazı kullanıcısı 

bebeklerde hedef sesin daha uzun süre pekiştireç ile birlikte sunulması gerektiği gözlenmiştir. 

Çalışmamızda test sonuçlarını etkileyen birçok faktör olduğu gözlemlenmiştir. Bebeğin kendini güvende 

hissetmesi için ebeveyne yakın pozisyonlanması, karnının tok olması ve uykusunu almış olması testin devamlılığı 

için önemlidir. Çalışmamızda VRISD testinde hiçbir bebek %100 başarı kriterine ulaşamamıştır. Literatürde 

birçok çalışmada benzer sonuçlara yer verilmiştir. Nozza ve ark. yaptıkları çalışmada, ideal test ortamında (bebek 

keyifli, dikkat dağıtıcı veya pekiştireç ile çok fazla ilgilenmiyorken) ayırt etmesi daha kolay olan kontrastlarda 

bile bebeklerin % 100 başarı kriterine ulaşamadığı vurgulamıştır. Ayrıca bir sinyal varlığını fark etme becerisinin, 

sinyal değişikliğini ayırt etme becerisinde daha az dikkat gerektirdiği ve bu yüzden bebek test süresi içinde iyi 

performans gösterse bile  %100 başarı kriterine ulaşılamayacağı belirtilmiştir (Nozza, 1987). 

 VRISD testi bebeklerde konuşmayı ayırt etme becerisinin objektif ölçümünde kullanılan etkin bir yöntem 

olması nedeniyle bebeklerde klinik uygulamalarda amplifikasyon ayarları ve işitsel eğitim programlarının 

planlanmasında yol gösterici olabilmektedir. Gelecek çalışmalarda, VRISD test tekniğinde uyaranların ve test 

parametrelerinin incelenmesi, uyaranlar arasındaki sürenin artırılmasının gerekliliğinin belirlenmesi ve işitme 

kaybı olan bebekleri test ederken ideal uyaranlar arası süre olup olmadığının değerlendirilmesi gereklidir. 
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P-1  PRE-LİNGUAL İŞİTME KAYIPLI İMPLANT KULLANAN ÇOCUKLARDA ÜNLÜ 

SESLERİN FORMANT ANALİZİ 

 

CANER YATMAZ1, 

 
1İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ, 

Amaç: Çalışmamızın amacı, en az 2 yıl implant kullanmış ve konuşmasını implant kullanarak edinmiş 3-12 yaş 

arası çocukların ses özelliklerini incelemek ve normal bireylerle karşılaştırmaktır. Gereç ve yöntem: Çalışmaya 

işitme kaybı dışında herhangi bir ek engeli olmayan 25 implant kullanıcısı birey ve işitme kaybı olmayan 25 normal 

birey olmak üzere toplam 50 çocuk dahil edilmiştir. 3 farklı şekilde veriler toplanmıştır. Verilerin ilki implant 

fittingini gerçekleştiren odyologdan, ikincisi implant kullanıcı bireyin ailesinden ve son veri de çocuktan 

alınmıştır. Odyolog ve aileye anket doldurtulmuş, çocuğa ise belirli fotoğraflar gösterilerek telaffuz ettiği kelimeler 

ses kaydı alınarak praat ses analiz programında analiz edilmiştir. Bulgular: Fonemleri birbirinden ayırt etmemizi 

sağlayan formantları karşılaştırdığımız zaman özellikle yüksek frekans bölgelerinde bulunan f3 ve f4 

formantlarının normaller ile implant kullanıcı bireyler arasında %70-75 oranında fark olduğu görülmektedir. Bir 

fonemin hece başında, hece ortasında ve hece sonunda bulunmasına göre 2 grup arasında anlamlı bir fark 

bulunamamıştır. Gruplardan alınan tüm veriler ayrı ayrı histogram grafiği haline getirilmiş ve karşılaştırılmıştır. 

Grafikler incelendiğinde implant kullanan bireylerin yüksek frekanslı sesleri belirgin olarak daha çok kullandığı 

gözükmektedir. Sonuç: İmplant kullanan çocuklar cihazdan tam verim alsa dahi, /f/, /s/ ve /t/ gibi seslerin 

çıkarımındaki edinim normal çocuklara göre daha geçtir. Bu fonemlerin ortak özelliği hepsinin yüksek frekans 

bölgesinde yer almasıdır. Yaptığımız çalışmada da neredeyse tüm ünlü fonemlerin yüksek frekans bölgesinde yer 

alan formantlarının normal işiten bireylere göre farklılık gösterdiği bulunmuştur. 

ANAHTAR KELİMELER: Koklear implant, Ses analizi, fonem ayırt etme, anket, Pre-lingual işitme kaybı 

 
FORMANT ANALYSIS OF VOWEL SOUNDS IN CHILDREN USING PRE-LINGUAL 

HEARING LOSS IMPLANTS 

 

CANER YATMAZ1 

 
1ISTANBUL MEDİPOL UNIVERSITY 

Aim: The aim of this study is to examine the voice characteristics of children aged 3- 12 years who have used 

implants for at least 2 years and compare their results to those of normal peers Materials And Methods: A total of 

50 children, including 25 non-disabled implant users and 25 normal individuals without hearing loss, were included 

in the study. The data were collected in 3 different ways. The first was the audiologist who performed the implant 

fitting, the second was obtained from the implant user’s family, and finally from the child. The questionnaire was 

filled in by the audiologist and the family. Furthermore, words that the child pronounced by showing specific 

photographs were analyzed using voice record in technique. Findings: When we compare the formants that 

distinguish phonemes from each other, it is recognised that the formants f3 and f4, especially in high frequency 

regions, differ by 70-75% between normal and implant users. There was no significant difference between the two 

groups according to a phoneme syllable head, middle syllable and syllable final position. All data from the groups 

were separately analysed using histograms and compared to each other. When the graphics are examined, it is 

found that the implant users use high frequency sounds significantly more. Conclusion: Even if the implant user 

children make use of their implants efficiently from the device, the acquisition of voices such as / f /, / s / and / t / 

is later than normal children. The common feature of these phonemes is that they are all located in the high 

frequency region. In our study, it was found that the formants of almost all vowel phonemes in the high frequency 

region are different from normal individuals. 

KEYWORDS: Cochlear implant, Voice analysis, phoneme discrimination, questionnaire, Pre-lingual Hearing 

Loss 
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P-2  UZUN DÖNEM KOKLEAR İMPLANT KULLANICISI OLAN ÇOCUKLARDA 

TÜRKÇE MATRİS TESTİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

MURADİYE AKAN1, YAŞAM YILDIRIM BAŞKURT1, ASLI ÇAKIR ÇETİN1, HÜLYA 

ELLİDOKUZ1, ENİS ALPİN GÜNERİ1, GÜNAY KIRKIM1, 

 
1DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, 

Uzun Dönem Koklear İmplant Kullanıcısı Olan Çocuklarda Türkçe Matris Testi Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

Prof. Dr. Günay Kırkım, Prof.Dr. Enis Alpin Güneri, Prof. Dr. Hülya Ellidokuz, Uzm. Dr. Aslı Çakır Çetin, Uzm. 

Ody. Yıldırım Yaşam Başkurt, Ody. Muradiye Akan; İşitme, Konuşma ve Denge Ünitesi ,Kulak Burun Boğaz 

Anabilim Dalı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi ÖZET Amaç: Koklear implant kullanıcısı çocuklarda gürültülü 

ortamda dinleme performanslarının Türkçe Matris Testi ile değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Araştırmaya 

katılan 7-18 yaş, en az 1 yıldır koklear implant kullanıcısı olan ve Türkçe Matris Testi’ni gerçekleştirebilecek dil 

gelişimine ve bilişsel düzeye sahip 30 çocuğa serbest alanda; 30 normal işiten çocuğa saf ses odyometri testi ile 

yapılan odyometrik değerlendirmenin ardından Türkçe Matris Testi uygulandı. Cinsiyet, yaş, sessizlikte ve 

gürültüde Türkçe Matris Testi sonuçları (konuşmayı %50 oranında anlama eşiği) (Konuşma uyaranı ve gürültü 

aynı hoparlörden ve önden gelecek şekilde düzenlendi.) değerlendiridi. Bulgular: 20’si erkek, 10’u kız olan 30 

katılımcının, yaş ortalaması 9.96 idi. Koklear implant ameliyatı 5 çocukta dört yaşından sonra, 25 çocukta ise dört 

yaşından önce yapılmıştı. Normal işiten çocukların 17’si erkek, 13’ü kız 30 katılımcının yaş ortalaması 10.7 idi. 

Yai ve cinsiyetleri arasında anlamlı bir fark bulunmadı. Sessizlikte ve gürültüde gerçekleştirilen Türkçe Matris 

Testi sonuçları normal işiten çocukların performansları ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

bulundu ( p<0.05). Sonuç: Koklear implant kullanan çocukların gürültüde konuşmayı anlama performanslarının 

normal işiten çocuklara göre anlamlı derecede düşük olduğu gözlendi. Bu anlamda koklear implant kullanıcısı 

çocukların rehabilitasyon sürecinde sessizlikte gerçekleştirilen konuşmayı anlama testlerinin yanısıra Türkçe 

Matris Testi’nin kullanılması daha güvenilir bilgi vereceği düşünülmektedir. Çalışmamızda, çocukların dikkat 

süreleri göz önüne alınarak tek test düzeneği kullanılmıştır. Farklı hoparlör yerleşimleri ile Türkçe Matris Testi 

performansları değerlendirilebilir. Anahtar Sözcükler: Türkçe Matris Testi, koklear implant, gürültü, konuşmayı 

anlama, pediatri 

ANAHTAR KELİMELER: Türkçe Matris Testi, Koklear İmplant, Gürültü, Konuşmayı Anlama, Pediatri 

 
EVALUATION OF TURKISH TEST RESULTS IN CHILDREN WITH LONG-TERM 

COCHLEAR IMPLANT USERS 
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ELLİDOKUZ1, ENİS ALPİN GÜNERİ1, GÜNAY KIRKIM1 
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