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Değerli Meslektaşlarımız, 

 

Sizleri 7- 10 Ekim 2022 tarihlerinde Tarsus Üniversitesi'nde düzenlenecek olan "XI. 

ULUSAL ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI KONGRESİ" ne davet 

etmekten onur ve mutluluk duyuyoruz. 

Bu yıl "Sağlıklı Yaşlanma" teması ile gerçekleştireceğimiz kongremizin temel amacı; 

ülkemizde artan yaşlı nüfus ile sosyal devlet kavramı kapsamında da yaşlılara yönelik sağlık 

hizmetlerinde kalitenin arttırılması konusunda farkındalığın geliştirilmesi, ODYOLOJİ, DİL 

VE KONUŞMA alanındaki teknolojik yeniliklerin geriatrik popülasyonla buluşturulması ve bu 

konulardaki klinik uygulama örneklerini sizlerle paylaşmaktır. 

Tarsus Üniversitesi’nde gerçekleştireceğimiz kongremizde temel olarak; Sağlıklı Yaş Alma ile 

birlikte İşitme Kayıplı Geriatrik Bireylerde Güvenli Dinleme Çözümleri, Odyoloji ve Konuşma 

Bozukluklarında Tele-rehabilitasyon Uygulamaları, Tinnitus ve Tinnitus Terapi süreçleri, 

Denge ve Vestibüler Araştırmaları, İşitsel Rehabilitasyon Uygulamaları, İşitme ve Konuşma 

Bozukluklarında Yapısal-Fonksiyonel Görüntüleme,  İşitsel ve Bilişsel Problemler, Demans, 

Alzheimer Hastalığı, Parkinsonizm gibi norlojik sorunlara bağlı dil ve konuşma bozukluklari, 

Afazi, Motor Konuşma Bozuklukları, Akıcılık Bozuklukları, yaşlılığa bağlı diğer dil ve 

konuşma bozukluklari, İnterdisipliner ve Transdisipliner Çalışma Modelleri, Uluslararasılaşma 

ve Girişimcilik temalarının işlenmesi yanında yeni gelişen teknolojik sistemler hakkında 

bilgilendirme, klinik uygulamalar, deneysel odyolojide yeni girişimler konularının da 

kongremizde  ele alınması planlanmıştır. 

 

Bilimsel programda; ülkemizden ve dünyanın çeşitli ülkelerinden bilim insanlarının katkıları 

ile gerçekleşecek konferanslar, paneller ve serbest bildirilerin yanında Odyoloji- Dil ve 

Konuşma Terapisi bilimleri alanındaki tüm disiplinlerin yararlanabileceği kurslar da yer 

alacaktır. Özellikle genç meslektaşlarımıza söz hakkı verileceği kongremiz mesleki ve bilimsel 

açıdan son gelişmelerin paylaşılması ve tartışılması için bu alana gönül veren dostlarımızı bir 

araya getiren önemli bir platform olacaktır. 

 

Sizleri Mersin’de, Tarsus’umuzun tarihi ve gurme lezzetleriyle iyi hissettiren sonbaharında, 

sonuçlarının ülkemize ve bilim dünyasına önemli katkılar sağlayacağını umut ettiğimiz, "XI. 

Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi" nde ağırlamaktan mutluluk 

duyacağız. 

 

Saygılarımızla, 

 

KONGRE EŞ BAŞKANI KONGRE EŞ BAŞKANI Türkiye OKSUD BAŞKANI 

Prof. Dr. Özgül AKIN 

ŞENKAL 

Doç. Dr. Meral Didem 

TÜRKYILMAZ 

Prof. Dr. Gonca 

SENNAROĞLU 
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Kongre Eş Başkanları 

 

Özgül AKIN ŞENKAL 

Meral Didem TÜRKYILMAZ 

 

 

Türkiye OKSUD Başkanı 

 

Gonca SENNAROĞLU 

 

 

Kongre Sekreterleri 

 

Şule ÇEKİÇ (Odyoloji) 

Ayşın NOYAN ERBAŞ (DKT) 

İlkem KARA (DKT) 

Öznur YİĞİT (Odyoloji) 

 

* İsimler, soyadı sırasına göre düzenlenmiştir. 

 

 

Düzenleme Kurulu 

 

Güzide ATALIK (DKT) 

Nizamettin Burak AVCI (Odyoloji) 

Hilal BERBER ÇİFTCİ (DKT) 

Serpil MUNGAN DURANKAYA (Odyoloji) 

Eyüp KARA (Odyoloji) 

Samet KILIÇ (Odyoloji) 

Eser SENDESEN (Odyoloji) 

Ayşegül YILMAZ (DKT) 

 

* İsimler, soyadı sırasına göre düzenlenmiştir. 
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Bildiri Değerlendirme Kurulu 

 

Çağıl GÖKDOĞAN (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi) (Odyoloji) - (Bildiri Komitesi Eş 

Başkani) 

 

Atılım ATILGAN (İstanbul Medeniyet Üniversitesi) (Odyoloji) 

Meliha BAŞÖZ (Bezm-i Alem Üniversitesi) (Odyoloji) 

Tuncay BATUK (Hacettepe Üniversitesi) (Odyoloji) 

Ayşenur KÜÇÜK CEYHAN (Sağlık Blimleri Üniversitesi) (Odyoloji) 

Talha ÇÖGEN (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa) (Odyoloji) 

Rışvan DENİZ (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa) (Odyoloji) 

Murat ERİNÇ (İstanbul Medeniyet Üniversitesi) (Odyoloji) 

Şeyma Tuğba ÖZTÜRK (İstanbul Medipol Üniversitesi) (Odyoloji) 

Hande EVİN ESKİCİOĞLU (Dokuz Eylül Üniversitesi) (Odyoloji) 

 

 

Aylin Müge TUNÇER (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi) (DKT) - (Bildiri Komitesi Eş 

Başkani) 

Elife BARMAK (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi) (DKT) 

Mehmet Emrah CANGİ (Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (DKT) 

Aydan BAŞTUĞ DUMBAK (Hacettepe Üniversitesi) (DKT) 

Önal İNCEBAY (Hacettepe Üniversitesi) (DKT) 

Aşena KARAMETE (Nişantaşı Üniversitesi) (DKT) 

Ayşe İlayda MUTLU (Lokman Hekim Üniversitesi) (DKT) 

Özlem OĞUZ (Üsküdar Üniversitesi) (DKT) 

Şadiye BACIK TIRANK (Gazi Üniversitesi) (DKT) 

Ayşe AYDIN UYSAL (Kocaeli Üniversitesi) (DKT) 

İbrahim Can YAŞA (Bahçeşehir Üniversitesi) (DKT) 

 

* İsimler, soyadı sırasına göre düzenlenmiştir. 
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Odyoloji Ana Konu Başlıkları 

• Odyoloji’de Güncel Elektrofizyolojik Uygulamalar 

• İşitme Kayıplı Bireylerde Güvenli Dinleme Çözümleri 

• Tinnitus/Hiperakuzi 

• İşitme cihazı/İşitsel İmplant Uygulamalarında Teknolojik Çözümler ve Yeni Gelişmeler 

• Vestibüler Sistem, Uzaysal Oryantasyon  

• İşitsel Rehabilitasyon 

• Biliş ve Odyoloji 

• Odyoloji’de Telerehabilitasyon ve Yapay Zeka Uygulamaları 

• Deneysel Odyoloji’de Yeni Girişimler 

 

 

Dil ve Konuşma Terapisi Ana Konu Başlıkları 

• Kognitif Bozukluklarda Dil ve Konuşma Bozuklukları 

• Nörolojik Konuşma Bozuklukları 

• Motor Konuşma Bozuklukları 

• Primer Progresif Afazi 

• Demans ve Alzheimer Hastalığında Dil ve Konuşma Terapileri 

• Yetişkinlikte Akıcılık Bozuklukları 

• Geriatrik Bireyler için Terapi Materyal Seçimi 
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07 Ekim 2022, Cuma 

KURSLAR 

HOŞGELDİNİZ! 

 
ODY - 1 / Salon SANDON 

ODY - 2 / Salon KYNDOS 

ODY - 3 / Salon St. PAUL 

DKT - 1 / DKT - 2 / DKT - 3 

/ Salon KLEOPATRA 

DKT - 4 / DKT - 5 / Salon PEGASUS 

DKT - 6 / Salon DIOGENES 

09:00 - 

18:00        

  

ODYOLOJİ ALANINDAKİ 

KURSLAR 
 

DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ 

ALANINDAKİ 

KURSLAR                                                   

BİLİMSEL PROGRAM 

08 Ekim 2022, Cumartesi 

 
SALON A 

08:30 - 

09:15 

Açılış Töreni ve Açılış Konuşmaları 

* Doç. Dr. Meral Didem Türkyılmaz - "XI. Ulusal Odyoloji ve Konuşma 

Bozuklukları Kongresi" Eş Başkanı 

* Prof. Dr. Özgül Akın Şenkal - "XI. Ulusal Odyoloji ve Konuşma 

Bozuklukları Kongresi" Eş Başkanı 

* Prof. Dr. Gonca Sennaroğlu - Türkiye OKSUD Başkanı 

* Prof. Dr. Günay Kırkım - "X. Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları 

Kongresi" Başkanı 

* Prof. Dr. Levent Özlüoğlu - "Otoloji Nörootoloji Derneği Başkanı 

* Prof. Dr. Tayfun Kirazlı - Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun 

Cerrahisi Derneği Başkanı 

* Prof. Dr. Orhan Aydın - Tarsus Üniversitesi Rektörü 

09:15 - 

10:15 

ORTAK PANEL 

İletişim Perspektifinden Sağlıklı Yaşlanma 

Oturum Başkanı: Günay Kırkım 

Moderatör: Maviş Emel Kulak Kayıkcı 

Konuşmacılar: Mert Eşme, Ahmet Ataş, Özden İleri 

10:15 - 

10:30 

KAHVE ARASI / Duyumed İşitme - Kurs : Tinnometer ile Tinnitus 

Ölçümü ve Değerlendirmesi 

10:30 - 

11:00 

ORTAK KONFERANS  

İşitme ve Dil-Konuşma Bozukluklarında Yapısal-Fonksiyonel 

Görüntüleme 
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Oturum Başkanı: Gonca Sennaroğlu 

Konuşmacı: Nurhan Erbil 

11:00 - 

11:30 

ORTAK KONFERANS  

İşitme ve Dil-Konuşma Sistemlerinde Doku Mühendisliği 

Oturum Başkanı: Özgül Akın Şenkal 

Konuşmacı: Didem Demir Karakuş 

11:30 - 

12:00 

ORTAK KONFERANS  

Sağlıklı Yaşlanmada Psikososyal Boyutlar  

Oturum Başkanı: Özlem Konukseven 

Konuşmacı: Meltem Çiğdem Kirazlı  

12:00 - 

13:00 

ÖĞLE YEMEĞİ                         

13:00 - 

13:30 UYDU SEMPOZYUMU -    

Cochlear İnovatif Hizmet Çözümleri: 

Connected Care 

Konuşmacı: Ahmet Parlak - Cochlear 

Kıdemli Klinik Araştırmalar 

Yöneticisi  

 

 
SALON A SALON B SALON C SALON D 

13:30 - 

14:30 

PANEL  

İşitsel 

İmplantlarda 

Optimum Fayda 

Nasıl Mümkün? 

Oturum Başkanı: 

Ayça Çiprut 

Moderatör: Merve 

Batuk 

Konuşmacılar: 

Alperen Akbulut, 

Selvet 

Akkaplan, Merve 

Bayri 

Ulukan, Zeynep 

Budak, Burcu 

Deniz, Aysun 

Parlak Kocabay, 

PANEL 

Afazi 

Müdahalesinde 

Güncel 

Uygulamalar 

Oturum Başkanı: 

Bülent Toğram 

Konuşmacılar: 

Güzide Atalık, 

Özlem Oğuz, 

Aylin Müge 

Tunçer 

SÖZEL 

BİLDİRİ 

OTURUMU - 1 

Oturum 

Başkanı: Emre 

Gürses 

Sözel Bildiri 

Listesi için 

Tıklayınız 

SÖZEL 

BİLDİRİ 

OTURUMU - 

2  

Oturum 

Başkanı: 

Aşena 

Karamete 

Sözel Bildiri 

Listesi için 

Tıklayınız 

https://www.odyolojikonusma2022.com/odyoloji-sozel-bildiri-oturumlari
https://www.odyolojikonusma2022.com/odyoloji-sozel-bildiri-oturumlari
https://www.odyolojikonusma2022.com/odyoloji-sozel-bildiri-oturumlari
https://www.odyolojikonusma2022.com/dkt-sozel-bildiri-oturumlari
https://www.odyolojikonusma2022.com/dkt-sozel-bildiri-oturumlari
https://www.odyolojikonusma2022.com/dkt-sozel-bildiri-oturumlari
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Erva Değirmenci 

Uzun 

14:30 - 

15:30 

PANEL  

İşitme Cihazı 

Teknolojilerinde 

Erişilebilirlik ve 

Güvenli Dinleme! 

Oturum Başkanı: 

Bülent Gündüz 

Moderatör: Eyüp 

Kara 

Konuşmacılar: 

Beyza Demirtaş, 

Rışvan Deniz, 

Burak Kabiş, Mert 

Kılıç, Gülce 

Kirazlı, Murat 

Şahin 

PANEL  

Alternatif ve 

Destekleyici 

İletişim Sistemleri 

Oturum Başkanı: 

Maviş Emel 

Kulak Kayıkcı 

Moderatör: Dide

m Çevik 

Konuşmacılar: 

Güzide Atalık, 

İsmail Barış 

Bozkuş, Fenise 

Selin Karalı, 

Merve Parlak 

SÖZEL 

BİLDİRİ 

OTURUMU - 3 

Oturum 

Başkanı: İclal 

Şan 

Sözel Bildiri 

Listesi için 

Tıklayınız 

SÖZEL 

BİLDİRİ 

OTURUMU - 

4 

Oturum 

Başkanı: 

Ayşe İlayda 

Mutlu  

Sözel Bildiri 

Listesi için 

Tıklayınız 

 
SALON A 

15:30 - 

16:00 UYDU SEMPOZYUMU -   

'Doğal' a Dönüş, TIE' 

Konuşmacı: Cenk Caba, Didem Türkyılmaz, Eyüp Kara 

16:00 - 

16:30 

KAHVE ARASI 

16:30 - 

18:00 

PANEL  

İşitsel Dalgalara 

Güncel Bakış 

Açıları: 

Araştırmadan 

Kliniğe... 

Oturum Başkanı: 

Zahra Polat 

Moderatör: Atılım 

Atılgan 

Konuşmacılar: 

Nilüfer Bal, Seval 

Ceylan, Ebru 

Karaman, Gökçen 

Kesici, Arzu 

PANEL  

Nörojenik Dil-

Konuşma 

Bozuklukları 

Oturum Başkanı: 

Ayşen Köse 

Moderatör: Aylin 

Müge Tunçer 

Konuşmacılar: 

Aydan Baştuğ 

Dumbak, Mariam 

Kavakcı, Gözde 

Malkoç, Halil 

Tayyip Uysal 

SÖZEL 

BİLDİRİ 

OTURUMU - 5 

Oturum 

Başkanı: Öznur 

Yiğit 

Sözel Bildiri 

Listesi için 

Tıklayınız 

SÖZEL 

BİLDİRİ 

OTURUMU - 

6 

Oturum 

Başkanı: 

Şadiye Bacık 

Tırank 

Sözel Bildiri 

Listesi için 

Tıklayınız  

https://www.odyolojikonusma2022.com/odyoloji-sozel-bildiri-oturumlari
https://www.odyolojikonusma2022.com/odyoloji-sozel-bildiri-oturumlari
https://www.odyolojikonusma2022.com/odyoloji-sozel-bildiri-oturumlari
https://www.odyolojikonusma2022.com/dkt-sozel-bildiri-oturumlari
https://www.odyolojikonusma2022.com/dkt-sozel-bildiri-oturumlari
https://www.odyolojikonusma2022.com/dkt-sozel-bildiri-oturumlari
https://www.odyolojikonusma2022.com/odyoloji-sozel-bildiri-oturumlari
https://www.odyolojikonusma2022.com/odyoloji-sozel-bildiri-oturumlari
https://www.odyolojikonusma2022.com/odyoloji-sozel-bildiri-oturumlari
https://www.odyolojikonusma2022.com/dkt-sozel-bildiri-oturumlari
https://www.odyolojikonusma2022.com/dkt-sozel-bildiri-oturumlari
https://www.odyolojikonusma2022.com/dkt-sozel-bildiri-oturumlari
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Kırbaç, Eylem 

Saraç  

09 Ekim 2022, PAZAR 

 
SALON A 

08:30 - 

09:00 UYDU SEMPOZYUMU -  

Sonic İşitme Cihazları 

Konuşmacı: Tuğçe Sıla Baytok Eberliköse  

09:00 - 

10:00 

ORTAK PANEL  

Teknokentte Şirket Açmak ve Sürdürebilirlik Sağlama 

Oturum Başkanı: Songül Aksoy 

Moderatör: Eyüp Kara 

Konuşmacılar: Emre Bayram, Sebahattin Ünlü 

10:00 - 

10:30 

ORTAK KONFERANS  

Sağlık Alanında Araştırmalar, Proje Yazımı ve Etik İlkeler 

Oturum Başkanı: Seyra Erbek 

Konuşmacı: Özgür Aydın 

10:30 - 

10:45 

KAHVE ARASI 

10:45 - 

11:15 UYDU SEMPOZYUMU -  

Daha İyi Bir İşitmede Yeni Bir Çağ 

Konuşmacı: Odyolog Fulya Beşiktaş 

11:15 - 

12:00 

ORTAK PANEL  

İşitme ve Dil-Konuşma Bozukluklarında Dijital Platform Uygulamaları ve 

Tele-Rehabilitasyon 

Oturum Başkanı: Ahmet Ataş 

Moderatör: Betül Çiçek Çınar 

Konuşmacılar: Emrah Cangi, Sıdıka Cesur, Şule Çekiç, Emre 

Gürses, Tuğçe Nergiz 

12:00 - 

13:00 

ÖĞLE YEMEĞİ 

13:00 - 

13:30 UYDU SEMPOZYUMU -  

MED-EL Sonata2 & RONDO3 
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Doğal İşitmeye En Yakın 

Konuşmacı: Muammer Gültekin 

 
SALON A SALON B SALON C SALON D 

13:30 - 

14:30 

PANEL  

İşitsel Algı ve Biliş: 

Nörobilim Neler 

Söylüyor! 

Oturum Başkanı: 

Esra Yücel 

Moderatör: 

Asuman Alnıaçık 

Konuşmacılar: 

Yaşam Yıldırım 

Başkurt,  Perihan 

Dumanlar, 

Büşranur Eser, 

Kürşad 

Karakoç, Betül 

Koska, Hilal 

Mecit, Merve 

Deniz Sakarya 

PANEL  

Kekemeliği Olan 

Yetişkinlerde 

Terapi 

Uygulamaları 

Oturum Başkanı: 

Ahmet Konrot 

Moderatör: 

Sertan Özdemir 

Konuşmacılar: 

Aşena Karamete, 

Çağdaş Karsan, 

Ayşe İlayda 

Mutlu, Ayşe 

Aydın Uysal 

SÖZEL 

BİLDİRİ 

OTURUMU - 7 

Oturum 

Başkanı: 

Ayşenur Küçük 

Ceyhan 

Sözel Bildiri 

Listesi için 

Tıklayınız 

SÖZEL 

BİLDİRİ 

OTURUMU - 

8 

Oturum 

Başkanı: 

Aydan Baştuğ 

Dumbak 

Sözel Bildiri 

Listesi için 

Tıklayınız 

14:30 - 

15:30 

PANEL  

Nasıl Yapıyorum? 

Kendi Sistemini 

Kendin Kur!  

Doç. Dr. Süha 

Yağcıoğlu Anısına 

Oturum Başkanı: 

Didem Türkyılmaz 

Moderatör: 

Mehmet Yaralı 

Konuşmacılar: 

Talha Çögen, 

Emre Eskicioğlu, 

Diala 

Hussein, Eyüp 

Kara, Ecem Kartal 

Özcan, 

Samet Kılıç 

PANEL  

Pediatrik Dil-

Konuşma 

Bozukluklarında 

Erken Müdahale, 

Ya Sonrası?  

Oturum Başkanı: 

İclal Şan 

Moderatör: İlkem 

Kara 

Konuşmacılar: Şa

diye Bacık 

Tırank, Ayşegül 

Yılmaz, Hilal 

Berber Çiftçi 

SÖZEL 

BİLDİRİ 

OTURUMU - 9 

Oturum 

Başkanı: Murat 

Şahin 

Sözel Bildiri 

Listesi için 

Tıklayınız 

SÖZEL 

BİLDİRİ 

OTURUMU - 

10 

Oturum 

Başkanı: Önal 

İncebay 

Sözel Bildiri 

Listesi için 

Tıklayınız 

15:30 - 

16:00 

KAHVE ARASI 

https://www.odyolojikonusma2022.com/odyoloji-sozel-bildiri-oturumlari
https://www.odyolojikonusma2022.com/odyoloji-sozel-bildiri-oturumlari
https://www.odyolojikonusma2022.com/odyoloji-sozel-bildiri-oturumlari
https://www.odyolojikonusma2022.com/dkt-sozel-bildiri-oturumlari
https://www.odyolojikonusma2022.com/dkt-sozel-bildiri-oturumlari
https://www.odyolojikonusma2022.com/dkt-sozel-bildiri-oturumlari
https://www.odyolojikonusma2022.com/odyoloji-sozel-bildiri-oturumlari
https://www.odyolojikonusma2022.com/odyoloji-sozel-bildiri-oturumlari
https://www.odyolojikonusma2022.com/odyoloji-sozel-bildiri-oturumlari
https://www.odyolojikonusma2022.com/dkt-sozel-bildiri-oturumlari
https://www.odyolojikonusma2022.com/dkt-sozel-bildiri-oturumlari
https://www.odyolojikonusma2022.com/dkt-sozel-bildiri-oturumlari
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16:00 - 

17:00 

PANEL  

Çocukluktan 

Yaşlılığa Denge ve 

Vestibüler 

Rehabilitasyon! 

Oturum Başkanı: 

Başak Mutlu 

Moderatör: Gül 

Ölçek 

Konuşmacılar: 

Buşra Altın, 

Nizamettin Burak 

Avcı, Deniz Uğur 

Cengiz, Serpil 

Hülya Çapar, 

Kerem Ersin, 

Görkem 

Ertuğrul, Anı 

Parabakan 

PANEL  

Yaşlanma ve 

Yutma 

Bozuklukları 

Oturum Başkanı: 

Müge Müzeyyen 

Çiyiltepe 

Moderatör: 

Fatma Esen 

Aydınlı 

Konuşmacılar: 

Serkan Bengisu, 

Zehra Savaş, 

Aydan Baştuğ 

Dumbak 

SÖZEL 

BİLDİRİ 

OTURUMU - 11 

Oturum 

Başkanı: Gurbet 

İpek Şahin 

Kamışlı 

Sözel Bildiri 

Listesi için 

Tıklayınız 

SÖZEL 

BİLDİRİ 

OTURUMU - 

12 

Oturum 

Başkanı: 

Özlem Oğuz 

Sözel Bildiri 

Listesi için 

Tıklayınız 

17:00 - 

18:00 

PANEL  

Deneysel 

Araştırmalar ve 

Translasyonel 

Süreçler: Yolun 

Neresindeyiz? 

Oturum Başkanı: 

Çağıl Gökdoğan 

Moderatör: Serpil 

Mungan 

Durankaya 

Konuşmacılar: 

Belde Çulhaoğlu, 

Hande Evin 

Eskicioğlu, Dilek 

Gülmez, İlknur 

Taşdemir, Özlem 

Topçu, Osman 

Tunç, Caner 

Yatmaz  

PANEL  

Geriatrik Ses 

Oturum Başkanı: 

Esra Özcebe 

Moderatör: Müge 

Müzeyyen 

Çiyiltepe 

Konuşmacılar: 

Elife Barmak, 

Önal İncebay, Elif 

Meryem 

Ünsal, Özlem 

Cangökçe Yaşar 

  

19:30 GALA YEMEĞİ 

Efsaneler Ligi: Odyoloji ve Dil-Konuşma Terapisinin EN’ leri! 

Oturum Başkanları: Özgül Akın Şenkal, Didem Türkyılmaz 

Konuşmacılar: Songül Aksoy, Mehmet Akşit, Ahmet Ataş, Sevtap Kutlay, 

Ayça Çiprut, Çiğdem Ergül, Zeynep Hayır, Günay Kırkım, Ahmet 

https://www.odyolojikonusma2022.com/odyoloji-sozel-bildiri-oturumlari
https://www.odyolojikonusma2022.com/odyoloji-sozel-bildiri-oturumlari
https://www.odyolojikonusma2022.com/odyoloji-sozel-bildiri-oturumlari
https://www.odyolojikonusma2022.com/dkt-sozel-bildiri-oturumlari
https://www.odyolojikonusma2022.com/dkt-sozel-bildiri-oturumlari
https://www.odyolojikonusma2022.com/dkt-sozel-bildiri-oturumlari
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Konrot, Esra Özcebe, Helen Sarmadi, Gonca Sennaroğlu, Bülent 

Şerbetçioğlu, Esra Yücel 

* Konuşmacılar, Soyisme Göre Alfabetik Sıra ile Düzenlenmiştir. 

10 Ekim 2022, Pazartesi 

 
SALON A SALON B 

08:30 - 

09:30 

PANEL  

Farklı Bakış 

Açıları ile Azalmış 

Ses Toleransı ve 

Tinnitusu 

Anlamak 

Oturum Başkanı: 

Bülent 

Şerbetçioğlu 

Moderatör: Elif 

Tuğba Saraç 

Konuşmacılar: 

Serpil Alluşoğlu, 

Zehra 

Aydoğan, Murat 

Erinç, Duygu 

Hayır, Semire 

Özdemir, Eser 

Sendesen, Melis 

Keskin Yıldız 

PANEL  

STK - DKT İşbirliği 

Oturum Başkanı: Bülent Elbasan 

Moderatör: Elife Barmak 

Konuşmacılar: Sevil Pekmezci (Dudak Damak 

Yarıkları Hastaları ve Aileleri Derneği Yönetim 

Kurulu Başkanı), Ayhan Çağlayan (Kekemeler 

Derneği Başkanı), Turgay Karakaş (SERÇEV 

Yönetim Kurulu Başkanı), Gülnur Uğurlu Kelçe 

(Parkinson Derneği Başkanı) 

09:30 - 

10:30 

PANEL  

İşitsel 

Rehabilitasyona 

Bütüncül Bakış 

Oturum Başkanı: 

Esra Yücel 

Moderatör: Burcu 

Özkan Atak 

Konuşmacılar: 

Banu Baş, Merve 

İkiz, Halide Kara, 

Sevginar Önder, M

erve Özses, Deniz 

Tuz, Selma Yılar, 

Nuriye Yıldırım 

PANEL  

Klinik Pratikte Geriatrik Rehabilitasyona 

Yaklaşımlar 

Oturum Başkanı: Bülent Toğram 

Moderatör: Serkan Bengisu 

Konuşmacılar: Pelin Piştav Akmeşe (Ege 

Üniversitesi), Banu Ergünal (Biz Özel Eğitim ve 

Rehabilitasyon Merkezi), Ayşegül Yılmaz (NP 

İstanbul) 
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10:30 - 

10:45 
KAHVE ARASI 

 
SALON A 

10:45 - 

11:30 

Türkiye OKSUD’dan “Mesleki Uygulama Kılavuzları” Hazırlama Çağrısı 

Mehmet Akşit (Önceki Dönem Dernek Başkanı) 

Özlem Konukseven (Önceki  Dönem Dernek Başkanı) 

Gonca Sennaroğlu (Dernek Başkanı) 

11:30 - 

12:30 

10 EKİM DÜNYA ODYOLOGLAR GÜNÜ KUTLAMASI 

BİLDİRİ ÖDÜLLERİ TÖRENİ 

KAPANIŞ 

12:30 - 

16:30 
SOSYAL PROGRAM GEZİ 

* Panel Konuşmacıları, Soyisme Göre Alfabetik Sıra ile Düzenlenmiştir. 
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SÖZEL BİLDİRİLER 
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S-01 Temporomandibular Bozukluğu (Tmb) Olan Hastaların Dış Kulak Yolu ve Orta 

Kulak Rezonans Değerleri 

Beyza Ekşi1, Bahriye Özlem Konukseven1, Serdar Gözler1, Meliha Başöz1 

1 İstanbul Aydın Üniversitesi 

 

Giriş ve Amaç: Temporomandibular Eklem(TME), mandibulanın kondiler başı ile temporal 

kemiğin mandibular fossası arasındaki eklemdir. Temporomandibular bozukluk (TMB) ise 

çiğneme kasları, temporomandibular eklem (TME) ve bu eklemi çevreleyen yapıların 

etkilendiği klinik bir durumdur. Bu çalışmada tek taraflı TMB’ye sahip bireylerde, TME’nin 

DKY ve Orta kulağın anatomik yakınlığına bağlı olarak Orta Kulak ve DKY (Dış Kulak Yolu) 

rezonans değerlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmaya, yaşları 18-45 arasında 

değişen TME bozukluğu teşhisi konulan 24(17 K, 7 E) çalışma grubu ve yaşları 18-45 arasında 

değişen, işitme ve diş sorunları ile ilgili şikayeti olmayıp, yapılan odyolojik incelemeler sonucu 

dış, orta ve iç kulak patolojileri saptanmayan, diş muayenesi normal olan 16 (8 K, 8 E) kontrol 

grubu olmak üzere toplam 40 birey dahil edilmiştir. Kulak Burun Boğaz tarafından otoskopik 

muayeneleri yapılıp, Odyoloji laboratuvarına yönlendirilen çalışma ve kontrol grubundaki 

bireylerin öncelikle anamnezi alınmış, ardından odyolojik testler sırasıyla yürütülmüştür. Saf 

ses odyometri (125-8000 Hz hava yolu eşikleri, 250-4000 Hz aralığında kemik yolu eşikleri) 

ve konuşma odyometrisi, DPOAE (distortional product otoakustik emisyon) testi, akustik 

immitans ve orta kulak rezonans ölçümleri, dış kulak rezonans testi uygulanmıştır. Bulgular: 

TMB patolojik taraftaki kulak, TBM karşı kulak ve kontrol grubunun dış ve orta kulak rezonans 

değerleri için üç grubun ortalama değerlerinde bir farklılık gözlemlenmemiştir. (p>0,05) TMB 

patolojik taraftaki kulak ve kontrol grubunun dış kulak rezonans değerleri arasında anlamlı 

farklılık görülmemiştir. (p>0,05) TMB karşı kulak ve kontrol grubu dış kulak rezonansı 

ortalama değerleri arasında farklılık olmadığı görülmektedir. (p>0,05) TMB karşı kulak ve 

kontrol grubu orta kulak rezonansı ortalama değerleri arasında farklılık olmadığı görülmektedir. 

(p>0,05) Ancak, TMB patolojik taraf ve kontrol grubunun orta kulak rezonans değerleri 

incelendiğinde gruplar arasında anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. (p<0,05) Sonuç olarak, 

TMB’li hasta grubunda, patolojinin olduğu kulak tarafında orta kulak RF değerlerinin artış 

göstermesi, orta kulak sisteminin sertliğinde bir artışa kanıt sağlamış olabilir ve hastalığın 

patofizyolojisine yeni bir bakış açısı sunabilir. Sonuç ve Öneriler: Çalışmamızda TME ve işitme 

anatomisi arasındaki ilişki, Orta Kulak ve Dış Kulak Rezonans değerlerinin belirlenmesi ile 

incelenmiştir. Bu çalışma, TMB’li bireylere uygulanan klinik testler ile sağlıklı bireylerin orta 

kulak bulguları arasındaki farklılıkları göstererek, ayırıcı tanı için ek bulgular, yöntemler ortaya 

koymaktır. 

Anahtar Kelimeler: Dış Kulak, Orta Kulak, Rezonans Değeri, Temporomandibular 

Bozukluk, Temporomandibular Eklem 
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S-02 Mukopolisakkaridoz Tanili Hastalarda Odyolojik Bulgular 

Seda Konca1, Nezafet Öztürk2, Emine Genç3, Emel Yılmaz Gümüş3, Burcu Öztürk Hişmi3, 

Ali Cemal Yumuşakhuylu4, Ayça Çiprut5 

1 Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Odyoloji Kliniği 

2 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları 

Doktora Programı, İstanbul, Türkiye 

3 Marmara Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Metabolizma 

Bilim Dalı 

4 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı, İstanbul Türkiye 

5 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Odyoloji Bilim 

Dalı, İstanbul, Türkiye 

 

GİRİŞ ve AMAÇ: Mukopolisakkaridoz (MPS), kalıtsal lizozomal depo hastalıklarından biridir. 

Glikozaminoglikan (GAG) yıkım mekanizmasında yer alan enzimlerin eksikliğiyle ortaya 

çıkan MPS’de 7 tip ve 13 alt grup tanımlanmıştır. Yüz dismorfizmi, ileri derecede gelişim 

geriliği, zekâ geriliği, işitme kaybı ve iskelet veya eklem bozuklukları gibi problemlere sebep 

olmaktadır. Tekrarlayan üst solunum yolu enfeksiyonları ve seröz otitis media veya kemikçik 

zincir deformiteleri nedeniyle iletim tipi işitme kaybı veya GAG birikimine bağlı olarak 

sensörinöral işitme kaybı gelişebilir. Çalışmamızın amacı MPS tanılı 33 hastadan elde ettiğimiz 

odyolojik bulguları sunmaktır. YÖNTEM: KBB değerlendirmesi sonrası kliniğe yönlendirilen 

hastalar A.immitansmetri, ve DPOAE ile değerlendirilmiştir. Yaş, ek engel ve kooperasyon 

düzeyine göre saf ses odyometri, görsel pekiştireçli odyometri (GPO) veya ABR testi 

yapılmıştır. BULGULAR: Çalışmamıza yaş ortalaması 8,77 (min. 1,09; max. 21,69) 23 Erkek 

ve 10 Kadın hasta değerlendirilmiştir. %69,7’si enzim replasman tedavisi almaktadır. MPS Tip 

I 4, Tip II 2, Tip III-A 2 , Tip III-B 2, Tip IV-A 11 ve Tip VI 12 hasta mevcuttu. 22 hastada 

(%66,7) bilateral, 4 hastada (%12,1) unilateral orta kulak patolojisi mevcuttu. 7 hastada (%21,2) 

orta kulak patolojisi yoktu. Değerlendirilebilen 56 kulağın 36’sında işitme kaybı tespit edildi. 

20 kulakta normal işitme mevcuttu. 1 hasta GPO yapıldığı için işitme kaybı tipi ve miktarı kesin 

olarak belirlenemediği için analize dahil edilmedi. İşitme kayıplı 8 kulak sensörinöral, 18 kulak 

iletim, 8 kulak mikst tip kayıplıydı. 10 kulak çok hafif, 17 kulak hafif, 4 kulak orta, 1 kulak 

ileri, 2 kulak çok ileri derecede işitme kaybına sahipti. 3 hasta işitme cihazı kullanıyordu. 8 

hastaya işitme cihazı önerilmesine rağmen aileler ek engel mevcudiyeti sebebiyle işitme cihazı 

kullanımını tercih etmedi. Tüm hastalara takip protokülü anlatıldı. Kısa aralıklarla kontrol rutini 

oluşturuldu. SONUÇ VE ÖNERİLER: Kulakların %64,2 ‘sinde işitme kaybı gözlenmesi 

MPS’de odyolojik değerlendirmenin gerekliliğini göstermektedir. Literatürde bahsedildiği gibi 

çoğunlukla iletim tipi olmakla birlikte sensörinöral ve mikst tip kayıpta görülebilmektedir. 

İşitme kaybıyla birlikte pek çok hastada artikülasyon ve ses problemlerinin de mevcut olması 

MPS hastalarında multidisipliner çalışmanın önemini vurgulamaktadır. Orta kulak 

problemlerinin ve işitme kaybının varlığı KBB ile odyolojinin yakın takibini mecbur 

kılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: MPS, Hurler, Hunter, Sanflippo, Morquio 
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S-04 Koklear İmplant ve İşitme Cihazı Kullanıcılarında İukp Dalga Latanslarının 

İncelenmesi 

Gülfidan Eşme1, Ayça Çiprut1 

1 Marmara Üniversitesi 

 

Giriş ve Amaç: Koklear implantlı (Kİ) ve işitme cihazlı (İC) işitsel uyarılmış kortikal 

potansiyellerin (İUKP) ölçülmesi ile amplifikasyonun ve elektriksel uyarımın santral işitsel 

sistem üzerindeki etkileri iyi anlaşılmaktadır. Kİ ve İC kullanıcısı bireylerin uygulanan işitsel 

müdahaleden gördüğü faydayı belirleyebilmek için İUKP etkili bir objektif yöntemdir. Ancak, 

Kİ ve İC ile yapılan İUKP testinde sunulan uyaranın frekansı ve şiddet seviyesine göre elde 

edilen dalga latansları ile referans olabilecek normatif çalışmalar kısıtlıdır. Bu çalışmanın amacı 

frekansa ve şiddete özgü İUKP latansları ile 4 farklı çalışma grubu bazında normatif değerler 

sunarak klinik bir rehber oluşturmak ve uygulanan işitsel müdahalenin etkinliğini grupları 

birbirleri ile kıyaslayarak ortaya koymaktır. Yöntem: Her biri 20 yetişkin katılımcı içeren 4 

farklı çalışma grubunu; Kİ kullanan bireyler, İC kullanan bireyler, İC kullanan bireylerin işitme 

cihazsız ölçümleri ve normal işiten bireyler oluşturmaktadır. İUKP testinde, 0,5-1-2-4 kHz’de 

tone burst uyaran ve /da/ konuşma uyaranı hoparlör vasıtasıyla 70-50-30 dB SPL seviyesinde 

sunularak dalga latansları belirlenmiştir. Bulgular: N1 ve P2 dalga latansları, gruplar arasında 

tüm frekanslar ve şiddet düzeylerinde en uzun işitme cihazsız ölçüm grubunda gözlenmiştir. 

İşitme cihazsız ölçüm grubunu sırasıyla Kİ ve İC grupları takip etmektedir. Gruplar arasında, 

frekansa ve şiddete göre değişen derecelerde istatistiksel ilişki elde edilmiştir. Sonuç ve 

Öneriler: İşitme kaybının etiyolojisi ve meydana geldiği dönem önemli olmakla birlikte, genel 

olarak Kİ veya İC fark etmeksizin uygun işitsel müdahalenin, işitme kayıplı bireyleri normal 

işiten gruba yaklaştırdığı gözlenmiştir. N1-P2 kompleksinin uyaran özelliklerine hassas olduğu 

bilindiğinden, gruplar arasında değişen derecelerde ilişki elde edilmesinin sebebinin, Kİ ve 

İC’nin birbirlerinden farklı işlemleme stratejileri kullanmasından ve bu işlemleme sürecinin 

sunulan uyaranın özelliklerini değiştirmesinden kaynaklı olduğu düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Koklear implant, İşitme cihazı, N1, P2, Latans 
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S-04 Koklear İmplant ve İşitme Cihazı Kullanıcılarında  

İUKP Dalga Latanslarının İncelenmesi  

 

Gülfidan Eşme¹, Ayça Çiprut² 

 

¹Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Ensitütüsü, Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları, 

İstanbul, Türkiye 

²Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz ABD, Odyoloji BD, İstanbul, 

Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Koklear implantlı (Kİ) ve işitme cihazlı (İC) işitsel uyarılmış kortikal 

potansiyellerin (İUKP) ölçülmesi ile amplifikasyonun ve elektriksel uyarımın santral işitsel 

sistem üzerindeki etkileri iyi anlaşılmaktadır. Kİ ve İC kullanıcısı bireylerin uygulanan işitsel 

müdahaleden gördüğü faydayı belirleyebilmek için İUKP etkili bir objektif yöntemdir. Ancak, 

Kİ ve İC ile yapılan İUKP testinde sunulan uyaranın frekansı ve şiddet seviyesine göre elde 

edilen dalga latansları ile referans olabilecek normatif çalışmalar kısıtlıdır. Bu çalışmanın amacı 

frekansa ve şiddete özgü İUKP latansları ile 4 farklı çalışma grubu bazında normatif değerler 

sunarak klinik bir rehber oluşturmak ve uygulanan işitsel müdahalenin etkinliğini grupları 

birbirleri ile kıyaslayarak ortaya koymaktır. 

Yöntem: Her biri 20 yetişkin katılımcı içeren 4 farklı çalışma grubunu; Kİ kullanan bireyler, 

İC kullanan bireyler, İC kullanan bireylerin işitme cihazsız ölçümleri ve normal işiten bireyler 

oluşturmaktadır. İUKP testinde, 0,5-1-2-4 kHz’de tone burst uyaran ve /da/ konuşma uyaranı 

hoparlör vasıtasıyla 70-50-30 dB SPL seviyesinde sunularak dalga latansları belirlenmiştir. 

Bulgular: N1 ve P2 dalga latansları, gruplar arasında tüm frekanslar ve şiddet düzeylerinde en 

uzun işitme cihazsız ölçüm grubunda gözlenmiştir. İşitme cihazsız ölçüm grubunu sırasıyla Kİ 

ve İC grupları takip etmektedir. Gruplar arasında, frekansa ve şiddete göre değişen derecelerde 

istatistiksel ilişki elde edilmiştir.  

Sonuç ve Öneriler: İşitme kaybının etiyolojisi ve meydana geldiği dönem önemli olmakla 

birlikte, genel olarak Kİ veya İC fark etmeksizin uygun işitsel müdahalenin, işitme kayıplı 

bireyleri normal işiten gruba yaklaştırdığı gözlenmiştir. N1-P2 kompleksinin uyaran 

özelliklerine hassas olduğu bilindiğinden, gruplar arasında değişen derecelerde ilişki elde 

edilmesinin sebebinin, Kİ ve İC’nin birbirlerinden farklı işlemleme stratejileri kullanmasından 

ve bu işlemleme sürecinin sunulan uyaranın özelliklerini değiştirmesinden kaynaklı olduğu 

düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Koklear implant, İşitme cihazı, N1, P2, Latans 
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S-05 Kemik Yolu Abr Testinde Frekansa Spesifik Nb Ce-Chirp Uyaran Kullanımı 

Gülfidan Eşme1, Seda Konca2, Ayça Çiprut1 

1 Marmara Üniversitesi 

2 Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi 

 

Giriş ve Amaç: Geniş bant CE-Chirp'ün dört bileşene ayrıştırılarak filtrelenmiş versiyonları 

olan 0,5 - 1 - 2 - 4 kHz merkez frekansları ile oluşturulan NB CE-Chirp, işitme eşiği tahmininde 

kullanılabilen etkili bir yöntemdir. NB CE-Chirp ile yapılan çalışmalar çoğunlukla hava yolu 

işitme eşiklerine odaklanmış olup kemik yolu (KY) işitme eşiklerini konu alan çalışmalar 

kısıtlıdır. Klinik rutinde, KY ABR testi için standardizasyon eksiklikleri göz önüne alındığında 

çalışmanın amacı, saf ses odyometri ve ABR testinde elde edilen KY eşikleri arasındaki ilişkiyi 

incelemek ve KY-ABR testinde frekansa spesifik olarak elde edilen dalga latans değerlerini 

sunmaktır. Yöntem: Yaşları 20-30 arasında değişen 17 normal işiten (34 kulak) yetişkin 

katılımcının saf ses ve KY ABR işitme eşikleri her iki kulak için maskeli olarak belirlenmiştir. 

Her iki test için de sırasıyla 0,5-1-2-4 kHz frekansları seçilmiş olup; saf ses KY testinde pure 

tone uyaran, KY ABR testinde NB CE-Chirp uyaran kullanılmıştır. KY ABR testi esnasında, 

latans analizi yapabilmek amacıyla 50, 40, 30, 20, 10 dB nHL şiddet düzeylerinde uyaranlar 

sunulmuştur. Bulgular: KY latans değerlerinin, azalan frekans ve şiddet düzeyi ile ters orantılı 

olarak uzadığı gözlenmiştir. En kısa latans ortalaması 4 kHz-50 dB nHL uyaranda 6,92±0,57 

olarak elde edilirken, en uzun latans ortalaması 0,5 kHz-10 dB nHL uyaranda 11,05±1,04 olarak 

elde edilmiştir. Tüm frekans ve şiddet düzeyleri için latans ortalamaları sunulmuştur. Her iki 

testte elde edilen eşiklerin medyanları arasındaki fark 0,5-1-2-4 kHz frekansları için sırasıyla 

0-2,5-2,5-5 olarak elde edilmiştir. İstatistiksel olarak her iki test arasında anlamlı ilişki 

bulunmamıştır (p>0,05). Sonuç ve Öneriler: Frekansa ve şiddete spesifik latans ortalama 

değerlerinin belirlenmesi kısıtlılıkları olan ve rutinde daha az tercih edilen KY ABR testinin 

klinik standardizasyonu için kritik öneme sahiptir. İşitme kayıplı grupların da dahil edileceği 

ve devam etmekte olan bu çalışmada, her iki test arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki 

bulunmaması toplanan veri sayısının, korelasyon analizi için arttırılması gerektiğine işaret 

etmektedir. Her iki test arasındaki ilişkinin daha iyi anlaşılabilmesi için daha fazla çalışmaya 

ihtiyaç duyulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: NB CE Chirp, Kemik Yolu, ABR 
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S-06 Primer İşitsel Korteksin Kognitif Alanlarla Bağlantılarının Araştırılması 

Büşra Köse1, Mazhar Özkan2, Oktay Algın3, Safiye Çavdar1 

1 Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi (Kuttam), İstanbul 

2 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, Tekirdağ 

3 Bilkent Üniversitesi Ulusal Manyetik Rezonans Araştırma Merkezi (Umram), Ankara 

 

Giriş ve Amaç: Primer işitsel korteks (Au1) beynin her iki hemisferinde temporal lobun 

superior temporal gyrus’unda (Brodmann 41-42) yer alır. İşitsel uyaranların analizinde görev 

alarak ses lokalizasyonu, konuşma ve müzik algısının gerçekleşmesini sağlamanın yanı sıra dil, 

öğrenme, bellek, dikkat ve duygu düzenleme becerilerinde rol oynar. İşitme kaybını takiben 

meydana gelen kognitif bozukluk için işitsel korteks ve kognitif alanlar arasındaki nöronal 

bağlantılardaki kayıpların/değişikliklerin önemli bir patofizyolojik hipotez olduğu 

düşünülmektedir. Ayrıca tinnitusun stres, depresyon ve kognitif alanların nöroanatomik 

değişiklikleri ile ilişkili olduğu öne sürülmüştür. Bununla birlikte, literatürde işitsel korteks ve 

kognitif alanlar arasındaki nöronal bağlantılar hakkındaki veriler sınırlıdır. Bu çalışmada işitsel 

korteksin kognitif alanlarla yaptığı nöronal bağlantıların farelerde intrakranial retrograd Fluoro-

Gold (FG) enjeksiyonu yapılarak; sağlıklı erişkin insanlarda ise difüzyon tensör görüntüleme 

(DTG) yöntemi kullanılarak ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Yöntem: Çalışma protokolü 

Koç Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu tarafından onaylanmıştır (Protokol No: 

2022.HADYEK.021). Çalışmamızda 26-30g ağırlığındaki sağlıklı erkek C57BL/6J farelerin 

işitsel kortekslerine retrograd (aksondan nöron gövdesine doğru) yönde ilerleyen Fluoro-Gold 

enjekte edilmiştir. Stereotaksik enjeksiyon yapılan ve nöronal iletim için 6-7 gün yaşatılan 

farelerin transkardiyak perfüzyon sonrası beyin dokuları toplanmış, alınan kesitler floresan 

mikroskop altında incelenmiştir. İnsanlarda nöronal bağlantıların anlaşılabilmesi için İnsan 

Konnektom Projesi'nden 20-59 yaş aralığındaki sağlıklı katılımcıların verileri kullanılmıştır. 

Bulgular: Farelerde retrograd FG enjeksiyonu ile primer işitsel korteksin; beynin kortikal 

(singulat, görsel, somatosensoriyel, orbital, insular korteks, korpus kallosum), subkortikal 

(septal nukleus, hipokampüs, amigdala) ve beyin sapı (raphe nukleus, locus coeruleus) 

bölgelerinde yer alan kognitif alanlarla bağlantıları olduğu belirlenmiştir. Sağlıklı 

yetişkinlerden elde edilen DTG verileri farelerden elde edilen verilerle büyük oranda benzerlik 

göstermiştir. Sonuç ve Öneriler: Çalışmamızda primer işitsel korteks ve kognitif alanlar 

arasındaki nöroanatomik bağlantılar ortaya çıkarılmıştır. Bu bağlantılar işitsel deneyimlerin 

kognitif alanlardaki işlevleri etkileyebileceğini gösterir. Bulgularımız; işitme kaybı, tinnitus 

gibi işitsel bozukluklar ile bilişsel beceriler ve demans arasındaki ilişkinin anlaşılabilmesi için 

yeni bakış açıları sağlayabilir, tedavi stratejilerinin geliştirilmesine katkıda bulunabilir. 

Anahtar Kelimeler: işitsel korteks, nöronal ağlar, Fluoro-Gold, difüzyon tensör görüntüleme 
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S-07 Yaşın Orta Kulak Rezonans Frekansı Üzerindeki Etkisi 

Hatice Kavruk1, Burak Öztürk2 

1 Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

2 İzmir Bakırçay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

 

Giriş ve Amaç: Rezonans frekansı sistemin en iyi şekilde titreştiği frekans değeridir. Orta kulağı 

kontrol eden kütle ve sertlik bileşenlerinin eşit olduğu ve birbirini nötrlediği frekans, orta 

kulağın rezonans frekansı değerini verir. Orta kulağın rezonans frekansı değeri geniş bant 

timpanometri ölçümü ile elde edilebilmektedir. Bu çalışmada, orta kulaktaki yaşa bağlı 

değişimlerin genç, orta-yaşlı ve yaşlı yetişkinlerden oluşan üç farklı yaş grubunda orta kulak 

rezonans frekansı üzerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmaya 20-39 yaş 

arası (ort. 26,37 ± 6,00) 32 genç yetişkin, 41-60 yaş arası (ort. 47,93 ± 5,95) 31 orta-yaşlı 

yetişkin ve 65-82 yaş arası (ort. 68,66 ± 4,56) 32 yaşlı yetişkin olmak üzere toplam 95 birey 

dahil edilmiştir. Çalışmaya dahil edilen bireylerin otoskopik muayeneleri normaldir. 

Katılımcıların 0.125-8 kHz frekanslarında hava yolu, 0.25-4 kHz frekanslarında kemik yolu 

işitme eşikleri belirlenmiştir ve hava-kemik aralığı ≤ 10 dB olan bireyler çalışmaya dahil 

edilmiştir. Daha sonra katılımcıların aynı oturumda sırasıyla 85 dB SPL şiddetinde, 226 Hz 

prob ton kullanılarak standart timpanometri ve 226-8000 Hz frekans aralığında, 100 dB peSPL 

şiddetinde klik uyaran kullanılarak geniş bant timpanometri ölçümleri yapılmıştır. 

Timpanometrik ölçümlerde Interacoustics TITAN Geniş Bant Timpanometre cihazı 

kullanılmıştır. Standart timpanometri ölçümü sonucu normal olan kulaklar çalışmaya dahil 

edilmiştir. Geniş bant timpanometri ölçümü sonucunda elde edilen rezonans frekansı değerleri 

analiz edilmiştir. Verilerin analizinde SPSS 25 istatistik paket programı kullanılmıştır. Gruplar 

arası karşılaştırmalarda Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. p<0,05 düzeyi istatistiksel olarak 

anlamlı kabul edilmiştir. Bulgular: Çalışmada farklı yaş gruplarında ortalama rezonans frekansı 

değerleri genç yetişkinlerde 974,5 ± 204,43 Hz, orta-yaşlı yetişkinlerde 907,2 ± 217,56 Hz ve 

yaşlı yetişkinlerde 839,1 ± 216,68 Hz olarak belirlenmiştir. Ortalama rezonans frekansı 

değerleri karşılaştırıldığında, gruplar arasında istatiksel olarak anlamlı farklılık elde edilmiştir 

(p<0,05). Genç yetişkinlere kıyasla yaşlı yetişkinlerde ortalama rezonans frekansı değeri 

önemli ölçüde daha düşük bulunmuştur (p<0,05). Sonuç ve Öneriler: Orta kulak rezonans 

frekansı yaşa bağlı değişikliklerden etkilenmektedir. Bu çalışmanın sonuçlarına göre, orta kulak 

rezonans frekansı değeri artan yaşa bağlı olarak düşmektedir. Yaşın artmasıyla birlikte orta 

kulak rezonans frekansı değerinin düşmesi, yaşlanmayla orta kulakta sertliğin azaldığını 

düşündürmektedir. Bu nedenle, yetişkinlerde yaşa özgü normatif değerlerin belirlenmesi 

önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: orta kulak, rezonans frekansı, yaş etkisi 
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S-08 Primer Silyer Diskinezili Hastalarda Odyolojik Bulgular 

Nezafet Öztürk1, Fatma Toktaş2, Mürüvvet Yanaz3, Almala Pınar Ergenekon3, Ela Erdem 

Eralp3, Yasemin Gökdemir3, Bülent Karadağ3, Ayça Çiprut4 

1 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Odyoloji Ve Konuşma Bozuklukları 

Doktora Programı 

2 Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Odyoloji Bölümü 

3 Marmara Üniversitesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Göğüs 

Hastalıkları Bilim Dalı 

4 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kbb Anabilim Dalı Odyoloji Bilim Dalı 

 

Giriş ve Amaç: Primer Silyer Diskinezi (PSD) hareketli silyalarda yapısal ve fonksiyonel 

bozukluklarla karakterize otozomal resesif geçişli, hastalık grubudur. Kronik öksürük ve rinit, 

sinuzit, sık tekrarlayan otitis media, bronşit ve pnömoninin yer aldığı kronik tekrarlayan 

pulmoner enfeksiyonlar hastalığın klinik tablosunu oluşturur. Sık tekrarlayan orta kulak iltihabı 

sebebiyle zaman içerisinde işitme kaybı artabildiği pek çok çalışmada tartışılmıştır. 

Çalışmamızda işitme kaybının görülebildiği bu hasta grubunda spektal çözünürlük ve gürültüde 

konuşmayı ayırt etme becerileri de incelenmiştir. Yöntem: Çalışmaya Marmara Üniversitesi 

Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi’nde (MÜPEAH) PSD tanısı olan, Odyoloji Bilim Dalı’nda 

işitme testleri yapılmış 4-24 yaş arası, 20 kadın ve 30 erkek birey dahil edilmiştir. Hastaların 

işitme testleri (standart saf ses odyometri, distorsiyon ürünü otoakustik emisyon- DPOAE ve 

akustik immitansmetri) uygulanmıştır. Ayrıca hastalara Spectral temporally modulated ripple 

test (SMRT) ve Türkçe Matriks Testi (TMT) uygulanmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan 90 

kulakta işitme saf ses ortalamalarına göre normal sınırlarda elde edilmiş olup, 10 kulakta (%10) 

işitme kaybı mevcuttur. Çalışmaya katılan 100 kulaktan 42’sinde Tip A; 30’unda Tip B; 8’inde 

Tip C; 10’unda Tip As; 2’sinde Tip Ad timpanogram elde edilmiştir. 5 kulakta ventilasyon tüpü 

bulunup, 3 kulakta da perforasyon bulgusu mevcuttur. SMRT de ise teste koopere olamayan 5 

hasta dışındaki tüm hastaların sonucu literatürdeki ile uyumludur (Ort: 6,000). TMT’de ise 31 

hastada normal sınırlarda elde edilmiş olup 14 hastada gürültüde konuşmayı ayırt etmenin 

azalmış olduğu görülmektedir. 5 hasta ise teste kooperasyon sağlayamamıştır. Sonuç ve 

Öneriler: Literatüre paralel olmakla birlikte çalışmaya katılan hastaların %10’unda işitme kaybı 

bulunması, %58’inin orta kulak problemi yaşaması PSD tanılı hastaların aralıklarla takibini 

gerektirmektedir. Ayrıca hastaların %28’inin T-Matriks testinde düşük skorların gözlenmesi bu 

hasta grubunun odyolojik açıdan takibini zorunlu kılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Primer siliyer diskinezi, işitme, T-Matriks 
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S-09 Wistar Albino Sıçanlarda Farklı Durumlarda Gürültü Maruziyetinin Odyolojik ve 

Histolojik Sonuçlarının Araştırılması 

Caner Yatmaz1, Bülent Şerbetçioğlu1, Alev Cumbul2 

1 İstanbul Medipol Üniversitesi 

2 Yeditepe Üniversitesi 

 

Giriş ve Amaç: Gürültüye bağlı işitme kaybı modelleri günümüzde farmakolojik çalışmalar, 

işitme fizyolojisinin anlaşılması, rejenerasyon çalışmaları, moleküler çalışmalar, tinnitus ve 

santral işitsel işlemleme çalışmalarında tercih edilmektedir. Ancak literatürde farklı gürültü 

koşullarının koklea üzerindeki etkileri halen belirsizdir. Bu amaçla çalışmamızda farklı gürültü 

koşulları oluşturularak objektif odyolojik test sonuçları ve histoloji sonuçları değerlendirildi. 

Yöntem: Her grupta 5’er hayvan olmak üzere çalışmada 30 adet erkek wistar albino sıçan 

kullanıldı. 1.grup kontrol grubu olmak üzere, 2. gruba (4 kHz Dar Bant, 120 dB SPL, 1 Saat x 

4 Gün), 3. gruba (4 kHz Dar Bant, 120 dB SPL, 2 Saat x 1 Gün), 4. gruba (4 kHz Dar Bant, 100 

dB SPL, 4 Saat x 6 Gün), 5. gruba (4 kHz Dar Bant, 120 dB SPL, 4 Saat x 1 Gün) ve 6. gruba 

(Beyaz Gürültü, 120 dB SPL, 4 Saat x 1 Gün) farklı koşullarda gürültü maruziyeti oluşturuldu. 

Hayvanların tümünde objektif odyolojik değerlendirme için işitsel uyarılmış beyinsapı 

potansiyeli (İUBP) testi ve distorsiyon ürünü otoakustik emisyon (DPOAE) testi uygulanmıştır. 

Odyolojik testler gürültü öncesi ön test olarak ve gürültü sonrası 1., 7. ve 21. günlerde 

gerçekleştirildi. Sıçanlar 21. gün testlerinin bitimini takiben sakrifiye edilmiş ve temporal 

kemikleri diseke edildi. Dokular rutin tespit ve takip işlemlerinin ardından parafin bloğuna 

gömülmüştür. Parafin bloklarından 5 mikron kalınlığında kesitler alınarak boyamalar yapıldı 

ve histopatolojik ve immunohistokimyasal olarak incelendi. Bulgular: Çalışmamıza göre, grup 

1’in işitme eşiklerinde çalışma süresince değişiklik gözlenmemiştir. Grup 2’nin işitme eşikleri 

gürültü sonrasında kötüye gitmiş ancak grup 5 gibi tek seferde maruziyete kıyasla işitme 

eşikleri anlamlı derecede daha iyi elde edilmiştir. Grup 2 ve grup 3 maruziyet miktarları farklı 

olmasına karşın benzer derecelerde işitme kaybı gözlenmiştir. Grup 4 en az işitme kaybı 

gerçekleşen gruptur. Grup 5 ve grup 6 işitme kaybının en fazla gerçekleştiği gruplardır ancak 

özellikle işitme kaybının maksimum gerçekleştiği frekanslarda grup 6’nın işitme eşikleri daha 

kötü elde edilmiştir. Sonuç ve Öneriler: Yapılan çalışma neticesinde gürültü şiddeti ve süresinin 

işitme kaybının oluşmasını sağlayan baskın faktörler olduğu, gürültünün kronik verilmesi veya 

bant genişliğinin arttırılmasının şiddet veya süreye nazaran kokleaya daha az hasar verdiği 

tespit edilmiştir. Çalışmada kullanılan 5 farklı gürültü koşulunun hangi araştırma modellerinde 

kullanılabileceği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Gürültüye bağlı işitme kaybı, histolojik inceleme, işitsel uyarılmış 

beyinsapı potansiyeli, koklea, Otoakustik emisyon 
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S-10 Sıçanlarda Konuşma Sesi Uyaranına İşitsel Beyinsapı Yanıtları: Ön Bulgular 

Caner Yatmaz1, Furkan Büyükkal1, İlayda Çelik2, M. Bülent Şerbetçioğlu 1 

1 İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü 

2 İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü 

 

Giriş: İşitsel uyarılmış beyinsapı yanıtları (ABR) elde edilirken sıklıkla sözel olmayan 

uyaranlar kullanılmakta olup bu konuşma dışı uyaranlar, beyinsapı düzeyinde konuşma 

seslerinin işlenmesi hakkında asıl bilgiyi sağlayamamaktadır. Bu nedenle ünlü-ünsüz hece 

yapılarından oluşan uyaranların kullanıldığı Speech-ABR araştırmaları önem kazanmıştır. 

Çalışmanın amacı, beyinsapında konuşma seslerinin işlemlenmesini hayvan modelleriyle 

değerlendirebilmek için anestezi altındaki sıçan beyinsapı yanıtlarının dalga formunu ve tepe 

noktalarının ortalama latans değerlerini belirlemektedir. Böylece insan beyinsapı yanıtları ile 

paralellik gösterip göstermediğini araştırmaktır. Yöntem: Bu çalışma İstanbul Medipol 

Üniversitesi Rejeneratif ve Restoratif Tıp Araştırma Merkezi hayvan laboratuvarında yerel etik 

kurul raporu ile yapıldı. Çalışmaya 12-16 haftalık 14 Sprague-Dawley albino sıçan (20 kulak) 

dahil edildi. Sıçanlar araştırma boyunca standart laboratuvar koşullarında bulundu. Tüm 

elektrofizyolojik testler anestezi altında yapıldı. Speech-ABR öncesi sıçanlara DPOAE ve klik-

ABR uygulandı. Klik-ABR eşiği 30 dB SPL'in altında olan ve DPOAE testini geçen kulaklar 

çalışmaya dahil edildi. Akustik uyaran olarak standart 40 ms /da/ uyaranı kulak içi kulaklık 

kullanılarak her iki kulağa monoaural olarak sunuldu. İstatistiksel analiz dişi grup ve erkek grup 

için ayrı olmak üzere tanımlayıcı istatistik kullanılarak yapıldı. İkili grup karşılaştırmaları için 

Mann-Whitney U test kullanıldı. Bulgular: Sağ ve sol kulak yanıtları arasında anlamlı fark 

bulunmadı (p>0,05). Dişi ve erkek sıçan gruplarına sağ-sol ayrımından bağımsız olarak sağlıklı 

kulaklar dahil edilerek analiz yapıldı. Bir pozitif altı negatif tepe noktası olmak üzere yedi 

dalgalı dalga formu elde edildi. Erkek sıçanların ortalama latans değerleri (ms) "II: 2,06±0,07; 

A: 2,70±0,28; C: 8,01±0,09; D: 17,27±0,30; E: 25,90±0,12; F: 34,57±0,25; O: 42,57±0,12" 

olarak; dişi sıçanların ortalama latans değerleri (ms) "II: 2,18±0,14; A: 2,71±0,15; C: 

8,18±0.15; D: 17,18±0,27; E: 26,02±0,13; F: 34,72±0,26; O: 42,73±0,19" olarak elde edildi. 

Sonuç ve Öneriler: Bulgular, sıçan beyinsapının konuşma sesi uyaranına temsil 

oluşturabileceğini gösterdi. İnsan beyinsapından elde edilen dalga formu ile benzer morfolojide 

ancak daha erken latanslara sahip, daha tutarlı, net ve güçlü dalgalar elde edildi. Dalga 

latanslarının erken çıkması literatürde sıçanlarla yapılan ABR çalışmaları ile uyumludur. Sonuç 

olarak, sıçanlarda Speech-ABR kullanımı beyinsapında konuşma seslerinin işlemlenme 

mekanizmalarının anlaşılması, değişkenlerin mekanizma üzerindeki etkilerinin incelenmesi ve 

dalgaların jeneratörlerinin tahmin edilmesi gibi birçok araştırma için destekleyici olabilir. 

Anahtar Kelimeler: speech-abr, rat, sıçan, abr, işitsel işlemleme 
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S-11 Timpanometri Test Hizi Değişiminin Test Parametreleri Üzerine Etkisinin 

Araştirilmasi 

Eda Çevik1, Caner Yatmaz1, Oğuz Yılmaz1 

1 İstanbul Medipol Üniversitesi 

 

Giriş ve Amaç: Timpanometri testi orta kulağın fonksiyonları hakkında bilgi veren objektif ve 

non-invaziv bir test tekniğidir. Temel olarak sabit bir frekans ve şiddette ses sunularak akustik 

admittans değeri ölçülür. Bunun yanında dış kulak yoluna verilen değişken basınçla bu 

admittans değeri değişiklik gösterir. Timpanometride testin sonuçlarını etkileyen parametreler 

mevcuttur. Bunlardan birisi de testin yapılış hızıdır. Rutin kullanımda cihaz testi otomatik 

olarak 100-300 daPa/s hızla yürütmektedir. Otomatik yapılmadığında ise 50, 100, 200 ve 300 

daPa/s basınç miktarları manuel olarak seçilebilmektedir. Ancak literatürde testin yapılış 

hızının değiştirilmesinin test paremetrelerine etkisi net bir şekilde belirtilmemiştir. 

Çalışmamızdaki amacımız testin yapılış hızının değişiminin dış kulak yolu hacmi, kompliyans, 

orta kulak basıncı ve gradyan üzerine etkisini incelemektir. Yöntem: Çalışmamıza otoskopik 

bakısı normal ile uyumlu aktif bir dış-orta kulak enfeksiyonu olmayan 43 birey (86 kulak) dahil 

edilmiştir. Prob kulaktan çıkarılmadan test basıncı 50, 100, 200 ve 300 daPa/s basınç 

değerleriyle değiştirilmiş ve dış kulak yolu hacmi, kompliyans, orta kulak basıncı ve gradyan 

değerleri kayıt altına alınmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen 4 parametre test hızının 

değişimine göre karşılaştırılmıştır. SPSS programına aktarılan verilerin genel karşılaştırması 

Friedman testiyle, ikili karşılaştırmaları ise Wilcoxon testiyle analiz edilmiştir. Bulgular: 50, 

100, 200, 300 daPa/s hız değerleriyle rutinde kullanılan 100-300 daPa/s hız ile yapılan ölçümler 

sonucunda dış kulak yolu hacmi, kompliyans ve orta kulak basıncı arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark elde edilmedi (p>0,05). Yapılan karşılaştırmalar test hızı değişiminin dış kulak 

yolu hacmi, kompliyans ve orta kulak basınç değerini etkilemediğini göstermektedir. Ancak 

testin yapılış hızı arttıkça test hızı ve gradyan değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

elde edildi (p<0,05). Bu karşılaştırma sonucunda test hızı arttıkça gradyan değerinin yükseldiği 

gözlendi. Sonuç ve Öneriler: Gradyan değeri, diğer timpanometrik değerler normal çıksa dahi 

klinisyene önemli bilgiler sunan önemli bir parametredir. (-400, +200) daPa arasını test eden 

bir timpanometri cihazı 50 daPa hızla testi 12 saniyede bitirirken, 300 daPa hızla ise 2 saniyede 

bitirmektedir. Yetişkinler için bu süreler çok kısa kalsa da pediatrik grup için nispeten uzun 

kalabilmektedir. Pediatrik grupta testin hızlı olması için saniyedeki basınç değiştirilirse 

muhtemelen Jerger sınıflamasına göre timpanometri tipi değişmeyecektir ancak gradyan değeri 

de incelenmek isteniyorsa farklı yaş aralıklarında hızın değişiminin norm değerlerinin 

oluşturulması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: timpanometri, test hızı, dış kulak hacmi, kompliyans, orta kulak basıncı, 

gradyan 
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S-12 Koklear İmplant Kullanan Yetişkinlerde İşitme Kaybına Maruz Kalma Süresinin 

İşitsel Performansa Etkisi 

Hilal Burcu Özkan Atak1 

1 Hacettepe Üniversitesi 

 

Giriş: İşitme kaybı, yaşam kalitesini oldukça engelleyici bir durumdur. İşitme kaybına maruz 

kalma süresi, koklear implant öncesi çok ileri derecedeki işitme kayıplı yıllar anlamına 

gelmektedir. İşitme kaybına maruz kalma süresi, koklear implant yaşı ile işitme kaybının 

başlangıcındaki yaştan çıkarılarak hesaplanır. İşitsel yoksunluğun uzun yıllar devam ediyor 

olması dikkatle ele alınması gereken bir konudur. İşitme kaybına maruz kalma süresi, 

postlingual işitme kayıplı yetişkinlerde koklear implantasyondan sonra işitsel performansı 

değerlendirmek için en önemli faktörlerden biridir. Bu bilgiler ışığında, bu araştırmada, 

postlingual işitme kayıplı yetişkinlerin, işitme kaybına maruz kalma sürelerinin (25 < ve 25 > 

yıl) işitsel performansa etkisi incelenmiştir. Materyal ve Metod: Araştırmaya, 25 yıl altında ve 

25 yıl üstünde işitme kaybına maruz kalmış, 60 yaş altında (ort. 45,4) ve 60 yaş üstünde (ort. 

67,2) olan toplam 20 postlingual işitme kayıplı koklear implant kullanan yetişkin dahil 

edilmiştir. Tüm katılımcılar ortalama 8 yıldır tek taraflı (unilateral) koklear implant 

kullanmaktadır. Çalışmaya katılan tüm postlingual yetişkinler koklear implantasyon öncesi ve 

koklear implant kullanmaya başladıktan sonra açık uçlu- Türkçe Günlük Cümle Testi ile 

değerlendirilmişlerdir. Açık uçlu- Türkçe Günlük Cümle Testi işitsel ve işitsel-görsel olarak 

sunulmuştur. Çalışmaya katılan tüm postlingual koklear implant kullanıcısı yetişkinlere işitme 

engelinin günlük yaşamdaki etkilerinin belirlenmesi için İşitme Engeli Ölçeği-Erişkin (İEÖ-E) 

uygulanmıştır. Bulgular: İşitme kaybına maruz kalma süresi 25 yıl altında ve üstünde olan 

postlingual koklear implant kullanan yetişkinlerin, koklear implant öncesi ve sonrası işitsel 

olarak sunulan açık uçlu- Türkçe Günlük Cümle Testi ve İşitme Engeli Ölçeği sonuçları 

açısından, istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05). Koklear implant sonrası 

işitsel-görsel olarak sunulan açık uçlu- Türkçe Günlük Cümle Testi’nde ise istatistiksel olarak 

anlamlı fark tespit edilmemiştir (p= 0.07, p > 0.05). Sonuç: Bu çalışmadaki en büyük faktör, 

çok ileri derecede işitme kaybı olan postlingual koklear implant kullanan yetişkinlerin işitme 

kaybına maruz kalma sürelerinin uzunluğudur. İşitme kaybına maruz kalma süresi 25 yıldan 

fazla olanlarda işitsel performans ve yaşam kalitesi olumsuz yönde etkilenmiştir. Çalışmamızın 

sonuçları, postlingual yetişkinlerin işitsel yoksunluğa ne kadar kısa süre maruz kalırlarsa 

koklear implantasyondan en yüksek düzeyde yararlanabildiklerini göstermiştir. Koklear 

implant kullanan yetişkinlerin işitsel rehabilitasyon sonuçları çok geniş aralıklarda değişkenlik 

göstermektedir. Bu değişkenliğin nedenlerini araştırmak klinik açıdan odyoloji alanına katkı 

sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: İşitme kaybı, işitme kaybına maruz kalma süresi, dil sonrası dönem 
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S-13 Normal İşiten Genç Yetişkinlerde Akustik Refleks Latans Testi Bulguları 

Sema Satıcı1, Sare Çankaya1, Ahsen Kartal1, Mert Kılıç1, Ahmet Alperen Akbulut1, Zahra 

Polat1 

1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi, Odyoloji Bölümü 

 

Giriş ve Amaç: Akustik refleks latansı (ARL), işitsel uyaranın başlangıcı ile orta kulak 

kaslarının kontraksiyonunun başlaması arasında geçen süredir. Koklear siniri ve işitsel yolları 

etkileyen retrokoklear patolojilerde refleks latansının uzadığı ve ARL’nin koklear-retrokoklear 

patolojilerin ayrıcı tanısında kullanılabileceği bildirilmiştir. Bu hipotezi klinik olarak test etmek 

içinse Akustik Refleks Latans Testi (ARLT) geliştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı, normal işiten 

genç yetişkin bireylerde ARL’yi değerlendirmektir. Yöntem: Çalışmaya 18-30 yaş (ortalama: 

23,15±2,49) arası normal işitmeye sahip bilateral Tip A timpanogram elde edilen ve 500, 1000, 

2000 ve 4000 Hz’de bilateral akustik refleks cevabı alınan 63 katılımcı dahil edilmiştir. Tüm 

katılımcılara saf ses odyometrisi, timpanometrik inceleme, akustik refleks değerlendirmesi ve 

ARLT yapılmıştır. Elde edilen ARLT bulguları, kulaklar ve değerlendirilen frekanslar arasında 

karşılaştırılmıştır. Bulgular: ARLT parametreleri kulaklar arasında karşılaştırıldığında 

istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p>0.05). Kulaklar arasında fark olmaması 

sebebiyle iki kulağa (126 kulak) ait veriler birleştirilerek analize dahil edilmiştir. Başlangıç 

latansı 500, 1000, 2000 ve 4000 Hz’de karşılaştırıldığında, frekanslar arasında yapılan 

karşılaştırmaların tamamında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0.001). ARL 

başlangıç latansı 500 Hz’de 108.28±22.07 ms, 1000 Hz’de 113.52±20.89 ms, 2000 Hz’de 

135.36±34.62 ms ve 4000 Hz’de 147.91±32.57 ms olarak elde edilmiştir. Sonuç ve Öneriler: 

Bulgularımıza göre frekans arttıkça ARL başlangıç latansı uzamaktadır. Katılımcılarda 500, 

1000 ve 2000 Hz’de tüm ARLT parametrelerine ait veriler elde edilirken bazı katılımcılarda 

4000 Hz’e ait ARLT parametreleri elde edilememiş, bu durumun 4000 Hz’de ARL elde edilme 

olasılığının daha düşük olduğuna işaret ettiği düşünülmüştür. Çalışma sonuçlarımız, ARL ile 

ilgili gelecekteki araştırmalarda normatif veri olarak kullanılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Akustik refleks, başlangıç latansı, akustik refleks latansı 
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S-14 İşitsel Orta Beyin Frekans Takip Cevabı Oluşturmak Için Yeterli Mi? -İşitsel 

Nöropati Spektrum Bozukluğundan Bakış Açısı 

Hasan Çolak1, Çağla Dikderi1, Berfin Eylül Aydemir1, Asuman Alnıaçık1, Meral Didem 

Türkyılmaz2 

1 Başkent Üniversitesi 

2 Hacettepe Üniversitesi 

 

Giriş İşitsel nöropati spektrum bozukluğu (İNSB) iç tüy hücrelerinde, sinapslarda veya işitme 

sinirinde yetersiz nöral iletim ve/veya sinyalin anormal işlemlemlenmesiyle karakterize bir 

işitsel fonksiyon bozukluğudur. Bozukluğa bağlı olarak işitme sinirinden beyinsapı seviyesine 

sağlıklı nöral iletim sağlanamamaktadır. Geleneksel olarak frekans takip cevabının subkortikal 

bölgedeki nöral senkronizasyonu yansıttığı düşünülmekteydi. Ancak son yapılan nöro-

görüntüleme çalışmaları söz konusu cevaplara işitsel korteksin de katkısı olduğunu 

göstermiştir. Bu çalışma ile İNSB olan bireylerin subkortikal nöral senkronizasyonun 

bozulmasıyla frekans takip cevabının oluşması için kortikal bileşenin yeterli olup olmayacağı 

ve İNSB olan bireylerde major bir semptom olan gürültüde konuşmayı anlama zorluğunun 

araştırılması amaçlanmaktadır. Yöntem Çalışmaya 6-28 yaş aralığında 4 İNSB olan birey ve 

yaş bakımından eşleştirilmiş 6-27 yaş aralığında 3 normal birey dahil edilmiştir. Katılımcıların 

frekans takip cevabı 40 ms süreli /da/ uyaranı (10.9/s) 80 dB SPL’de sağ kulaktan sunularak 

kaydedilmiştir. Katılımcıların gürültüde konuşmayı anlama becerileri Türkçe Matrix Testi 

kullanılarak değerlendirilmiştir. Türkçe Matrix testinin daha küçük yaş grubu için normatif 

verisi olmadığı için 12 yaşından büyük katılımcılara (2 İNSB olan birey ve 2 normal birey) 

uygulanmıştır. Test sağ konuşma sol gürültü, sol konuşma sağ gürültü, sağ konuşma sağ 

gürültü, sol konuşma sol gürültü, binaural konuşma binaural gürültü olmak üzere 5 durumda 

uygulanmıştır. Bulgular tanımlayıcı istatistiklerle nicel değişkenler için ortalama, standart 

sapma ile verilmiştir. P˂0,05 olması istatiksel açıdan anlamlı sonuçlar olarak kabul edilmiştir. 

Bulgular İNSB olan 4 bireyde V/A kompleksi, C, D, E, F ve O dalgaları gözlenmezken normal 

bireylerde tüm dalgalar normal latans ve amplitüd değerlerinde güvenilir olarak elde edilmiştir. 

İNSB olan 2 yetişkin birey ve 2 normal birey kıyaslandığında Türkçe Matrix Test için tüm 

durumlarda İNSB olan bireylerin önemli miktarda zorluk yaşadağı gözlenmiştir. Sonuç Çalışma 

neticesinde İNSB’nin subkortikal bölgede nöral senkronizasyonu bozduğu ortaya konmuştur. 

Frekans takip cevabının oluşması için yalnızca kortikal bileşenin yeterli olmadığı görülmüştür. 

Çalışmanın bulguları frekans takip cevabı için subkortikal nöral senkronizasyonun gereklilik 

olduğu görüşünü desteklemektedir. Türkçe Matrix Testinde İNSB’li bireylerin tüm durumlarda 

zayıf gürültüde konuşmayı anlama performansı göstermeleri literatürde İNSB açısından öne 

çıkan semptomlardan olan gürültüde konuşmayı anlama zorluğu şikayetini desteklemiş ve 

davranışsal olarak ortaya koymuştur. Ayrıca iyi bir gürültüde konuşmayı anlama performansı 

ve iyi bir frekans takip cevabı arasındaki pozitif ilişki gösterilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İşitsel nöropati spektrum bozukluğu, Frekans takip cevabı, Türkçe 

Matrix Testi 
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S-15 Üniversite Öğrencilerinde Okuma Becerisi ile İşitsel Fonksiyonlar Arasındaki 

İlişkinin İncelenmesi (Ön Bulgular) 

Merve Deniz Sakarya1, Hale Hançer1, Çağla Dikderi1, Hasan Çolak1, Asuman Alnıaçık1 

1 Başkent Üniversitesi 

 

Giriş ve Amaç: İşitsel işlemleme becerisinin akıcı okuma becerisi ile ilişkisi olduğu ve fonolojik 

işlemlemenin nöral temelinde de konuşma sesinin beyinsapı düzeyinde işlemlendiği 

bilinmektedir. Bu ilişkinin daha ayrıntılı değerlendirilebilmesi için çalışmanın amacı normal 

işitmeye sahip üniversite öğrencilerinde akıcı okuma ve hızlı isimlendirme becerileri ile 

konuşma sesinin beyinsapı işlemleme hızı ve davranışsal işitsel işlemleme testleri arasındaki 

ilişkinin incelenmesidir. Yöntem: Çalışmaya 18-25 yaş aralığında 13 üniversite öğrencisi dahil 

edildi. Tüm katılımcılara demografik bilgi formu, okuma becerilerini değerlendirmek üzere 

araştırmacılar tarafından geliştirilen anlamlı ve anlamsız ifadelerden oluşan akıcı okumayı 

değerlendirme formu, Hızlı İsimlendirme testi, konuşma ile uyarılmış işitsel beyinsapı cevabı 

ve temporal işitsel işlemlemeyi değerlendirmek için frekans patern, süre patern ve rastgele 

boşluk tespit etme testleri uygulandı. Bulgular: Akıcı okuma ve temporal işlemleme testleri 

sonuçlarında akıcı okumanın anlamsız kelime okuma alt testi ile rastgele boşluk tespit etme, 

frekans patern (sol kulak) testleri arasında anlamlı ilişki bulundu. Hızlı İsimlendirme testi ile 

temporal işlemleme testleri arasındaki ilişkiye bakıldığında rastgele boşluk tespit etme, frekans 

patern (sol kulak) ve süre patern testi (her iki kulak) sonuçları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı ilişki belirlendi. Akıcı okuma değerlendirmeleri ile elektrofizyolojik test sonuçları 

arasındaki ilişkide ise, ipsilateral gürültülü konuşma ile uyarılmış işitsel beyin sapı cevabında, 

anlamlı metin okuma ile F dalga latansı arasında ve anlamsız kelime okuma ile O dalga latansı 

arasında anlamlı pozitif ilişki bulundu. Bununla birlikte hızlı isimlendirme hata sayısı ile E 

dalga latansı arasında anlamlı negatif ilişki görüldü. Sonuç ve Öneriler: Devam eden 

çalışmamızın bulguları incelendiğinde, katılımcılarda temporal sıralama ve temporal 

çözünürlük becerileri daha iyi olduğunda okunan kelime sayısının arttığı, temporal çözünürlük 

azaldıkça isimlendirme süresinde artış olduğu, isimlendirme ile işitsel işlemleme testlerinde sol 

kulakta negatif ilişkili olarak gözlenmesinin tonal uyarımın daha çok sağ hemisferde 

işlemlenmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Ayrıca daha iyi okuma performansı 

olanların konuşma ile uyarılmış işitsel beyinsapı cevaplarında daha geç latanslara sahip olması 

literatürde daha önce yapılmış çalışmaları desteklemektedir. Çalışmamız sonuçlarının daha 

geniş bir popülasyona uygulanması, sonuçları daha genellenebilir hale getirecektir. 

Anahtar Kelimeler: İşitsel işlemleme, akıcı okuma, hızlı isimlendirme, konuşma ile 

uyarılmış işitsel beyinsapı cevabı 
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S-16 Uzaktan Programlama Yöntemi ve Koklear İmplant Kullanıcı Deneyimleri 

Merve Bayri Ulukan1, Ahmet Parlak1, Mustafa Yüksel2, Şengül Terlemez3 

1 Cochlear Türkiye 

2 Ankara Medipol Üniversitesi 

3 İstanbul Aydın Üniversitesi 

 

Amaç: Koklear implant (Kİ) merkezleri sıklıkla büyük şehirlerde bulunmakta ve sınırlı 

sayıdadır, bu nedenle kırsal/uzak bölgelerde yaşayan kullanıcılar için ulaşım maliyetleri ve işten 

veya okuldan uzakta geçirilen zaman problemli bir durumda hızlı bir müdahaleyi engellemekte 

ve ciddi problemlere yol açabilmektedir. Özellikle, COVID-19 salgını nedeniyle şehirler arası 

seyahat kısıtlamalarının da ortaya çıkması ile birlikte Kİ merkezlerine erişim sorunu artmıştır. 

Kİ için tele-odyoloji, COVID-19 salgını boyunca Kİ merkezlerine erişim açısından sıkıntı 

yaşayan kişiler için ciddi bir fayda oluşturma potansiyelindedir. Bu doğrultuda; çalışmamızda 

COVID-19 salgını nedeniyle ses işlemcisi aktivasyonu/programlaması yerel merkezlerde 

uzaktan programlama ile yapılan kullanıcıların ve ebeveynlerinin memnuniyetlerinin 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Materyal ve Yöntem: Çalışmamıza sokağa çıkma yasağının 

ve şehirlerarası seyahatlerin yasak olduğu Nisan 2020 – Ağustos 2020 tarihleri arasında 

Cochlear marka Kİ kullanan ve uzaktan programlama yöntemiyle ses işlemcilerinin 

aktivasyonu (N = 44) ve kontrolleri (N = 92) yapılan kullanıcılar dahil edilmiştir. Kİ 

kullanıcıları ve/veya ebeveynlerinden oluşan katılımcılar çevrimiçi olarak 15 maddeden oluşan 

deneyim / memnuniyet ölçeği doldurmuşlardır. Bulgular: Katılımcıların %92,6’sı ses ve 

görüntü kalitesinin iyi olduğunu, %75,6’sı programlama esnasında söylenenleri rahat bir 

şekilde anlayabildiğini, %91,2’si yapılan ayar ile işitme performansından memnun olduğunu, 

%80,8’i yapılan ayardan memnun kaldığını, %76,4’ü ayar süresini yeterli bulduğunu, %90.3’ü 

hasta gizliliğine saygı duyulduğunu, %97’si ekibin nazik, saygılı, duyarlı ve samimi olduğunu, 

%94.1’i ayar sırasında rahat hissettiğini, %96,3’ü sorularını rahat bir şekilde sorabildiğini, 

%94,9’u aldığı cevapların yeterli olduğunu, %97’si cihaz kullanımı ve yedek parçalarla ilgili 

yeterli bilgi aldığını, %77,2’si pandemi sürecinden dolayı cihazını kullanamayacağı kaygısı 

yaşadığını, %94,2’si firmanın pandemi esnasında böyle bir uygulamaya geçmesinden memnun 

olduğunu, %67,6’sı tekrar uzaktan programlamayı tercih edeceğini ve %72,7’si de uzaktan 

programlamayı başka kullanıcılara da tavsiye edeceğini belirtmiştir. Sonuç: Ses işlemcisinin 

uzaktan aktivasyonu veya programlanması sırasında internet bağlantısıyla ilgili problemler ve 

buna bağlı olarak iletişim problemleri yaşanabilmektedir. İnternet altyapısının geliştirilmesi ve 

kullanıcıların yanlarında bulunan ailelerin ve/veya yerel işitme uzmanının sürece dahil 

edilmesiyle olası problemlerin engellenebileceği düşünülmektedir. Kullanıcıların ve/veya 

ebeveynlerin ifade ettiği yüksek memnuniyet, uzaktan fitting yönteminin Kİ programlamasında 

etkili ve kullanışlı bir yöntem olabileceğini göstermektedir. Aynı zamanda uzaktan 

programlama, yüz yüze programlamaya alternatif bir yöntem olarak kullanılabilir; güvenli, 

zaman ve ve maliyet tasarrufu sağlayan ve klinik olarak uygulanabilir olarak kabul edilebilir 

bir yöntemdir. 

Anahtar Kelimeler: koklear implant, uzaktan programlama, covid-19, pandemi, tele-odyoloji 
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S-17 80 Yaş Üstü Çok İleri Yaş Hastalarda İşitme Kaybının Özellikleri: Tek Merkez 

Kesitsel Çalışma 

Aslıhan Ak1, Ahmet Özmen1, Cem Özer 2, Fulya Özer2, İsmail Yılmaz2 

1 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı Odyoloji Bölümü, 

Ankara 

2 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı, Ankara 

 

Giriş ve amaç İnsan ömrünün giderek uzaması ve dünya nüfusunun giderek yaşlanması ile 

özellikle çok ileri yaşta işitme kaybının önlemesi, tanısı ve tedavisi ciddi bir sağlık sorunu ve 

sosyo ekonomik bir problem olarak karşımızda durmaktadır. Bu çalışmanın amacı; tek merkeze 

başvuran çok ileri yaş işitme kaybı hastalarında işitme kaybının karakteristiğini tespit etmek ve 

işitme cihazı kullanımının bu yaş grubunda yaygınlığını görebilmektir. Yöntem Kliniğimize 

2017 ocak – 2022 Haziran ayları arasında 80 ve 80 yaş üstü 618 işitme kaybı tespit edilen 

hastanın saf ses odyometri sonuçları ve tedavi yöntemleri analiz edilmiştir. Bulgular 618 hasta 

incelendiğinde; 140 hasta (%23), 80 - 84 yaş arası; 253 hasta (%41), 85 – 89 yaş arası; 225 

hasta (%36), 90 ve 90 yaş üstü olarak tespit edilmiştir. 265’i (%43,4) Erkek; 253’ü (%56,6) 

Kadın olarak kayıt edilmiştir. 618 hastanın 509’u (%82,3) işitme cihazı kullanıyorken; 109 

hasta (%17,7) işitme cihazı kullanmayı reddetmiştir. İşitme cihazı kullanan hastalardan 244 

hasta tek taraflı cihaz kullanırken; 265 hasta her iki kulağına cihaz kullanmaktadır. 90 yaş 

üstünde 221 hasta (221/265 hasta; %83,3) işitme cihazı kullanmaktadır. Sonuç ve Öneriler Yaş 

arttıkça işitme problemleri daha da belirgin hale gelmekte ve ciddiyeti artmaktadır. İşitme 

cihazı sahiplendirme beklenenin aksine ileri yaşta oldukça yüksek olmasına rağmen günlük 

yeterli kullanımla ilgili teşvik edici çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: Yaşa bağlı işitme kaybı, presbiakuzi, çok ileri yaş, işitme cihazı 
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S-18 İşitme Kayıplı Yetişkinlerde Klik ve Ls Ce-Chirp Uyaranlı İşitsel Beyinsapı 

Cevaplarının Karşılaştırılması (Preliminer Sonuçlarımız) 

Seval Ceylan1, Şule Çekiç2 

1 Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hatay Hizmet Binası/izmir 

2 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Odyoloji Bölümü/ Ankara 

 

Giriş-Amaç: ABR testinde, kokleanın tonotopik yapısına uygun olarak geliştirilen geniş bantlı 

CE-Chirp uyaranlar kokleanın bütün frekans bölgelerinin aynı anda uyarılmasını sağlar. CE-

Chirp uyaranın gönderildiği şiddet düzeylerine uygun farklı gecikme modelleri geliştirilerek 

üretilen Level Spesifik (LS) CE-Chirp uyaranların kullanımı da yaygınlaşmaktadır. Klik uyaran 

ile LS CE-Chirp uyaran aynı frekans spektrumuna (geniş bantlı) sahip olduğu ve klik ABR 

eşikleri ile 2-4 kHz davranışsal işitme eşikleri arasında bağlantı olduğu için bu araştırmada, 

işitme kayıplı yetişkinlerde klik ve LS CE-Chirp uyaranlı ABR eşiklerini 2-4 kHz davranışsal 

işitme eşiklerine yakınlık açısından karşılaştırmak amaçlandı. Gereç ve Yöntem: .Çalışmada 

sensorinöral işitme kayıplı dört erkek (34±11,13 yıl) ve iki kadın (54±1,41 yıl) olarak toplam 

altı hastaya Saf Ses Odyometri (SSO), klik ABR, LS CE-Chirp ABR testleri uygulandı. Toplam 

12 kulak değerlendirildi (n:12). Sağ kulak total işitme kayıplı iken sol kulakta da işitme kaybı 

olan iki hasta, sol kulak total işitme kayıplı iken sağ kulakta da işitme kaybı olan bir hasta alındı. 

Bilateral işitme kaybı olan üç hasta alındı. Klik ABR ve LS CE-Chirp ABR eşikleri, 2 kHz ve 

4 kHz davranışsal işitme eşiklerine yakınlık açısından karşılaştırıldı. Ortalamalar ve standart 

sapma değerleri için tanımlayıcı istatistik kullanıldı. Araştırma tamamlandığında verilerin 

analizinde SPSS (Statistical Program in Social Sciences) 25 programı kullanılacaktır. Grupların 

dağılımı kontrol edildikten sonra uygun istatistiksel yöntem seçilecek ve p<0,05 değeri 

istatistiksel olarak anlamlı kabul edilecektir Bulgular: Total işitme kayıplı kulaklar (n:3), her 

iki uyaran çeşidi ile belirlenebilmiştir. İşitme kayıplı diğer kulaklarda (n:9) test eşikleri 

incelendiğinde; sağ kulak (n: 4) saf ses hava yolu eşik ortalamaları 2 kHz: 31,25 (±9,46), 4 kHz: 

41,25 (±13,14) dB HL, Klik ABR eşik ortalaması: 47.5 (±15), LS CE-Chirp ABR eşik 

ortalaması: 38,75 (±13,14) dB nHL olarak belirlendi. Sol kulak (n: 5) saf ses hava yolu eşik 

ortalamaları 2 kHz: 33 (±14,4), 4 kHz: 43 (±13,5) dB HL, Klik ABR eşik ortalaması: 46 

(±17,46), LS CE-Chirp ABR eşik ortalaması: 39 (±21,6) dB nHL olarak belirlendi. Sonuç ve 

Öneriler: Preliminer sonuçlar, LS CE-Chirp uyaranlı ABR testinin işitme kayıplı yetişkinlerde 

davranışsal işitme eşiklerine daha yakın cevaplar sağladığını göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: ABR, işitme kaybı, klik, level spesifik CE-Chirp. 
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S-19 Yarık Dudak Damak Tanılı Adolesanlarda Işitsel Temporal Işlemleme ve 

Konuşmayı Anlama Becerisinin Araştırılması 

Fatma Yurdakul Çınar1, Zahra Polat2 

1 Marmara Üniversitesi 

2 Sağlık Bilimleri Üniversitesi 

 

Giriş ve Amaç: Yarık dudak ve damak tanılı popülasyonun konjenital malformasyonlarının 

neden olabileceği orta kulak kusurlarına bağlı uzun dönem işitsel yoksunluk, işitsel işlemleme 

bozukluğu açısından bir risk faktörüdür. Bu çalışmanın amacı, yarık dudak damak opere edilmiş 

ve periferik işitmesi normal sınırlarda olan adolesanların işitsel işlemleme becerilerinin 

maturasyon etkisi de göz önünde bulundurularak değerlendirilmesidir. Yöntem: Çalışma 

grubuna; yaşları 10-17 arasında değişen, sendromik olmayan, yarık dudak damak opere 30 

adolesan ve kontrol grubuna; yaşları 10-17 arasında değişen, normal gelişim gösteren 30 

adolesan katılmıştır. Katılımcıların bilateral periferik işitmeleri normal sınırlardadır. Çalışma 

grubu katılımcılarının konjenital malformasyonlara bağlı kronik otitis media öyküsü mevcuttu. 

Ayrıca katılımcılar, işitsel işleme için yetişkin benzeri yanıtların alındığı 12 yaş bazında; 12 yaş 

altı (15 adolesan) ve 12 yaş üstü (15 adolesan) olmak üzere alt gruplarda da değerlendirildi. 

İşitsel işlemleme becerilerini davranışsal olarak değerlendirmek üzere sözel uyaran içeren 

Türkçe Matriks ile sözel uyaran içermeyen frekans patern ve durasyon patern testleri 

uygulanmıştır. Bulgular: Çalışma grubu katılımcılarının Türkçe Matriks, frekans patern ve 

durasyon patern testlerinin puan ortalamaları kontrol grubuna kıyasla daha düşük elde edilmiştir 

(p=0,000). Katılımcılar 12 yaş altı ve üstü olarak değerlendirildiğinde, 12 yaş altı ve üzeri için; 

çalışma grubu, kontrol grubuna kıyasla da düşük puan ortalamaları elde etmiştir (p<0.05). 

Çalışma grubu için 12 yaş altı 12 yaş üstüne göre daha düşük performans gösterirken (p<0.05), 

kontrol grubunda 12 yaş altı ve üstü arasında farklılık gözlenmemiştir (p>0.05). Sonuç ve 

Öneriler: Sonuçlarımız göstermiştir ki, dudak damak yarığı olan adolesanlar, işitsel işleme 

becerilerinde yaşıtlarına göre dezavantajlı olabilmekte ve maturasyon ile birlikte gelişme 

görülse dahi yaşıtlarına yetişemeyebilirler. Konjenital dezavantajın, işitsel işlemleme için kritik 

dönemi etkilemesi, periferik işitme normal sınırlara dönse dahi merkezi işitme sistemini 

olumsuz etkileyebilmektedir. Bu durum da, bireyin akademik ve psikososyal gelişimini 

olumsuz etkileyebilecektir. Bu sebeple kritik dönemde uzun süre işitsel uyaran alamayan 

bireylerin işitsel işlemleme açısından da değerlendirilmesi ve gerektiği durumlarda işitsel 

terapi/rehabilitasyona yönlendirilmesi gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yarık dudak damak, işitsel temporal işlemleme, konuşmayı anlama 
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S-20 Türkiye-Anadolu Sentral İşitsel İşlemleme Bozukluğu Tarama ve Tanı Testleri- 

Genç Yetişkinlerde Normatif Veri Çalışması: Preliminer Sonuçlar 

Fulya Yalçınkaya1, Banu Müjdeci2, Işık Sibel Küçükünal3, Kürşad Karakoç2 

1 Atlas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü 

2 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü 

3 Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü 

 

Giriş ve amaç: Çalışmanın amacı, 18-25 yaş arası genç yetişkinlerde Türkiye-Anadolu Sentral 

İşitsel İşlemleme Bozukluğu (SİİB) tarama ve tanı testlerine ait normatif veri oluşturulması ve 

preliminer sonuçların paylaşılmasıdır. Yöntem: Normatif veri çalışması kapsamında 

değerlendirilmesi planlanan 18-25 yaşları arasındaki yetişkin bireylerden 50 bireye ait 

preliminer veri dahil edildi. Dahil edilme kriterlerini taşıyan tüm bireylerden detaylı hikaye 

alındı. Ön değerlendirme anketleri sonrasında tüm bireylere hava yolu saf ses işitme taraması 

ve immitansmetrik değerlendirme yapıldı. Tarama işitme testinden geçen ve immitansmetrik 

bulguları normal olan nörolojik, psikiatrik bozukluğu ve kronik hastalığı olmayan gönüllü 

bireyler çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya dahil edilen tüm bireylere Türkiye-Anadolu SİİB 

tarama ve tanı testleri uygulandı. Bu kapsamda tüm bireylere Bilateral Frekans Ton Patern Test, 

Gürültüde Kelime Tespiti, Dikotik Cümle Testi, Dikotik Kelime Testi, Filtrelenmiş Kelime 

Testi, Türkiye Dikotik- Frekans Ton Patern testi, Türkiye Dikotik Tek Heceli Birleşik Kelime 

Testi, Türkiye Süre Sıkıştırılmış Cümle testleri uygulandı. Tüm bireylerden elde edilen tanı ve 

tarama SİİB test bulguları istatistiksel olarak analiz edildi Bulgular: Çalışmaya dahil edilen ve 

preliminer sonuçları sunulan bireylerin 25’i (%50) kadın 25’i (%50) erkekti. Anket toplam 

puanları, Gürültüde Kelime Tespiti sağ, sol kulak ve toplam puanı, Dikotik Cümle Testi sağ ve 

sol kulak puanı, Dikotik Kelime Testinde öncelikle sağdan ve öncelikle soldan gelen kelime 

söylendiğinde sağ ve sol kulak puanları, Filtrelenmiş Kelime Testi sağ, sol kulak ve toplam 

puanı, Türkiye Dikotik- Frekans Ton Patern testi sağ, sol kulak ve toplam puanı, Türkiye 

Dikotik Tek Heceli Birleşik Kelime Testi, sağ, sol kulak ve toplam puanı ve kulaklarası fark 

durumu, Türkiye Süre Sıkıştırılmış Cümle testleri %40 ve %60 oranında sıkıştırma ile sağ ve 

sol kulak puanı ortalamaları ve kulaklar arasındaki fark durumu kaydedildi. İstatistiksel 

analizler SPSS versiyon 18 paket programı kullanılarak yapıldı. SİİB testlerinin herbiri için 

ortalama, standart sapma, minimum, maksimum değerler elde edildi. Sonuç ve öneriler: 

Türkiye’de yaşayan Türkçe konuşan yetişkinlerde yapılan Türkiye-Anadolu SİİB Tarama ve 

Tanı Testlerine ait normatif veri çalışmasının preliminer sonuçları ile, SİİB olan hastaların 

tanısal değerlendirmelerinde önemli referans veri sağlanmıştır. Çalışmamızdan elde edilen 

normatif veriler, Türkiye’de önemli bir eksik olan SİİB tarama ve tanı test bataryasının Türk 

klinisyen ve bilim insanlarının kullanımına sunulmasını sağlayacak önemli bir adım 

Anahtar Kelimeler: Santral işitsel işlememe bozukluğu, tanı, tarama testi, dikotik, normatif 

veri 
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S-21 Müzikal Algı Testi ile İşitsel İşlemleme Testlerinin İlişkisinin İncelenmesi 

Fatma Dilan Özer1, Rabianur Yaşar1, Caner Yatmaz1, Elif Cansel Kuş1 

1 İstanbul Medipol Üniversitesi 

 

Giriş ve Amaç: Müzikal algı testi hem normal işiten bireylerde hem de işitme kayıplı hastalarda 

uygulanabilen kapsamlı ilk ve tek test olma özelliğine sahip olan testtir. Literatürde İşitsel 

İşlemleme Testleri ile ilgili birçok çalışma mevcuttur fakat Müzikal Algı Testi yeni bir test 

olması sebebiyle yapılan çalışmalar bu testi tanıtmakla sınırlıdır. Bu çalışma profesyonel olarak 

müzikle ilgilenmeyen bireylerde müzikal algı becerilerini ölçerek işitsel işlemleme becerilerini 

ortaya koymak ve Müzikal Algı Testi ile İşitsel İşlemleme Testleri’nin birbirleri ile ilişkisini 

tespit etmek amacıyla yapıldı. Yöntem: 25/11/2021 tarihinde 1140 sayılı kararla etik kurul 

onayı alınan çalışmaya, gönüllü olarak katılmak isteyen, yaşları 18-40 arası değişen ve 

profesyonel olarak müzikle uğraşmayan 50 kişi (25 kadın 25 erkek) dahil edildi. Katılan tüm 

bireylere Müzikal Algı Testi (MAT) ve İşitsel İşlemleme Testleri’nden Frekans Patern Testi 

(FPT), Süre Patern Testi (SPT), Şaşırtmacalı Kelime Testi (ŞKT) ve Gaps-In-Noise (GIN) 

Testleri uygulandı. Bulgular: Cinsiyete göre yapılan istatistiksel analiz sonuçlarına göre anlamlı 

fark elde edilmedi (p>0.05). Müzikal Algı Testi’nin dört ana bölümü ayrı ayrı olarak İşitsel 

İşlemleme Testleri ile analiz edildi. MAT enstrüman bölümü ile Frekans Patern Testi arasında 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde korelasyon saptandı (p<0.05). MAT ses perdesi bölümü ile 

İşitsel İşlemleme Testleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamadı (p>0.05). 

MAT melodi bölümü ile Şaşırtmacalı Kelime Testi’nin sol kulak (LNC) sonuçları ve GIN Testi 

eşik sonucu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulundu. MAT total skoru ile Frekans 

Patern Testi, Şaşırtmacalı Kelime Testi’nin dikotik sol kulak (LC) sonuçları, GIN Testi eşik ve 

GIN Testi total skor ile istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdi (p<0.05). Sonuç ve 

Öneriler: Elde ettiğimiz bulgulara göre müzik algısı ile santral işitsel işlemleme becerisi 

arasında bir ilişki olduğu sonucuna varıldı. Müzikal algı testinin farklı işitsel işlemleme 

testleriyle ilişkisinin olması farklı işitsel işlemleme becerilerini test ettiğini de göstermektedir. 

Tespit edilen ilişkinin düzeyi ve sebebini araştırmak için ileri testlere ve daha yüksek katılımcı 

sayısına ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: Frekans patern testi, Gaps in noise, Müzikal algı testi, Süre patern testi, 

Şaşırtmacalı kelime testi 
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S-22 Emosyonel Prozodi Algısında Yaş Etkisinin İncelenmesi 

Cansu Yıldırım1, Seren Düzenli Öztürk1 

1 İzmir Bakırçay Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü, 

35660, İzmir, Türkiye. 

 

Giriş ve Amaç: İletişimde konuşmacının duygu durumu hakkında bilgi verdiği kısma 

emosyonel prozodi denmektedir. Emosyonel prozodiyi doğru yorumlama ve ifade etme her 

yaşta başarılı sosyal işlevsellik için önemli bir beceridir. Bu çalışma kapsamında emosyonel 

prozodiyi doğru algılama becerisinde yaş etkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Yöntem: 

Araştırmanın örneklemini 18-75 yaş arasında sağlıklı 69 katılımcı oluşturmaktadır. Katılımcılar 

üç gruba (genç grup, yaş aralığı:18-35 yaş (n=26); orta yaşlı grup, yaş aralığı:36-55 yaş (n=24); 

yaşlı grup, yaş aralığı:56-75 yaş (n=19)) ayrılmıştır. Katılımcılara Algısal Emosyonel Prozodi 

Testi (AEPT) ve Motor Tepki Süresi Testi (MTST), Mini Mental Durum testi, Beck Depresyon 

ve Beck Anksiyete ölçekleri uygulanmıştır. AEPT’de leksiko-semantik ipuçlarından 

arındırılmış, Türkçe dilin sesbilimsel ve sözdizimsel kuralları dikkate alınarak kelimemsilerden 

oluşturulmuş tümce yapıları uyaran olarak kullanılmıştır. Duygular nötr, mutlu, kızgın, sürpriz, 

panik duyguları olarak belirlenmiştir. MTST’de digit tanıma testi (1-5 arası rakamların 

seslendirilmesi) kullanılmıştır. Gruplar arası farklılıkların değerlendirilmesinde Kruskal-Wallis 

varyans analizi, post-hoc testlerde Bonferroni düzeltmeli Mann Whitney U testi uygulanmıştır. 

Bulgular: Grupların MTST süreleri arasında anlamlı bir farklılık saptanmıştır (kw=24,018, 

p=0,0001). Post-hoc analizler genç grubun MTST sürelerinin orta ve yaşlı gruba göre daha 

düşük olduğunu bulgulamıştır (sırasıyla p=0,001, p=0,0001). Kruskal-Wallis varyans analizi 

sonuçlarına göre grupların AEPT tepki süreleri arasında da anlamlı bir farklılık saptanmıştır 

(kw=19,431, p=0,0001). Post-hoc analizlerde genç grubun AEPT tepki süresinin orta ve yaşlı 

gruba (sırasıyla p=0,008, p=0,001), orta yaşlı grubun AEPT tepki süresinin de yaşlı gruba göre 

(p=0,014) daha düşük olduğu bulunmuştur. Ayrıca grupların AEPT duyguları tanıma genel 

başarı puanları arasında anlamlı bir farklılık saptanmıştır (kw=10,657, p=0,005). Post-hoc 

analizlerde genç ve orta yaşlı grubun yaşlı gruba göre duyguları tanıma genel başarı puanları 

daha yüksek bulunmuştur (sırasıyla p=0,002, p=0,009). Tartışma, Sonuç ve Öneriler: Orta yaşlı 

ve yaşlı grubun MTST’de uzamış tepki süreleri literatürde bildirilen yaşlanma ile kas 

fonksiyonundaki azalmayı destekler niteliktedir. Ancak MTST’deki bulgulardan farklı olarak 

AEPT esnasındaki tepki süresi açısından orta yaşlı ve yaşlı grup arasında saptanan anlamlı 

farklılığın yaşlı grupta emosyonları tanıma görevindeki zorluğa işaret ettiği düşünülmüştür. 

AEPT’de duyguları genel tanıma başarısının yaşlı grupta daha düşük olması, literatürde kısıtlı 

sayıdaki çalışma sonuçları ile uyumludur. Bu çalışma bulgularının emosyonel prozodi algısının 

etkilenimine bağlı dilin pragmatik bileşeninde değerlendirme ve müdahale çalışmalarına yön 

vereceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: emosyonel prozodi algısı, yaş etkisi, tepki süresi 
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S-23 Temporal Siralamada Yeni Perspektif: Frekans Örüntü ve Süre Örüntü Eşiği 

Değerlendirmesi 

Aylin Bakırcı1, Caner Yatmaz1, Bülent Şerbetçioğlu1 

1 İstanbul Medipol Üniversitesi 

 

Giriş ve Amaç: Santral işitsel işlemleme, farklı seslerin işitsel yollarda işlemlenmesi ve 

tanımlanmasıdır. Temporal işlemleme, sınırlı zaman içindeki uyaranın veya uyarandaki 

değişimin algılanmasıdır. Temporal sıralama ise birçok uyaranın belirli bir zaman içinde veriliş 

sırasına göre işlemlenmesidir. Temporal işlemlemede sıralama yeteneğinin değerlendirilmesi 

için Frekans Patern Testi (FPT) ile Süre Patern Testi (SPT) kullanılmaktadır. Bu testlerde 

katılımcıların ardışık olarak verilen 3 sesi incelik-kalınlık ve uzunluk-kısalık açısından ifade 

etmesi istenir. Testin yapısından kaynaklı olarak bireylerde taban-tavan etkisi oluşmaktadır. 

Santral işitsel işlemleme bozukluğu olan ve olmayan bireylerde, FPT ve SPT test 

performansının birbirinden farklı olması beklenirken testteki uyaranlar sabit bir örüntüde ve 

uyaranlar arasındaki fark değişmeksizin sunulduğunda bazı bireyler arasında birbirine yakın 

test sonuçları elde edilebilmektedir. Bu sebeple çalışmamız için yeni bir test tekniği olarak 

Frekans Örüntü Eşiği Testi (FÖET) ve Süre Örüntü Eşiği Testi (SÖET) geliştirildi ve ön 

çalışması yapıldı. Yeni geliştirilen test, temporal sıralamayı değerlendirmek amacı ile bireylerin 

ayırt edebildiği minimum frekans farkı ve süre farkını tespit etmeyi amaçlamaktadır. Yöntem: 

Çalışmamıza, 18-26 yaş arası 30 genç yetişkin birey dahil edildi. Çalışmaya dahil etmeden önce 

katılımcılara saf ses odyometri, timpanometri ve akustik refleks testleri uygulandı. Yapılan 

testlerde normal bulgular elde edilen bireylere serbest sahada FPT, SPT, FÖET ve SÖET testleri 

uygulandı. Bireylerin FPT ve SPT testlerinde elde edilen skorlar ile FÖET ve SÖET testlerinde 

elde edilen örüntü eşikleri arasındaki ilişki spearman korelasyon analiziyle test edildi. Bulgular: 

Temporal sıralama yeteneğini değerlendirmek amacı ile uygulanan FÖET ve SÖET arasında 

cinsiyete bağlı değişim incelendiğinde anlamlı fark bulunmadı (p>0.05). FPT ile FÖET 

arasındaki ilişki incelendiğinde çok yüksek düzeyde bir ilişki tespit edildi (p<0.05). SPT ile 

SÖET arasındaki ilişki incelendiğinde yüksek düzeyde bir ilişki tespit edildi (p<0.05). Sonuç 

ve Öneriler: Elde edilen bulgular incelendiğinde FÖET ve SÖET testlerinin temporal sıralama 

testlerinde rutin olarak kullanılan FPT ve SPT testlerinin yerine kullanılabileceği 

öngörülmektedir. Geliştirdiğimiz test bataryası taban-tavan etkisini ortadan kaldırmaktadır. 

Rutin kullanıma geçilmesi için gelecekte yaş ve cinsiyete özgü norm değerlerinin elde edilmesi 

gerekmektedir. İlerleyen süreçte işitme kayıplı bireylerde ve santral işitsel işlemleme 

bozukluğu olan bireylerde rehabilitasyon sürecinde temporal sıralama yeteneğinin gelişimini 

takip etmek amacıyla FÖET ve SÖET testlerinin kullanılması teşvik edilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Frekans örüntü eşiği, santral işitsel işlemleme, süre örüntü eşiği, 

temporal sıralama 
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S-24 Normal İşiten Genç Yetişkin Bireylerde Frekans Ayırt Etme Testleri ile Dpoae 

İnput/output Fonksiyonu Arasındaki İlişkinin Araştırılması 

Dilara Çınar1, Büşra Nur Arslan1, Caner Yatmaz1, Eda Çevik1 

1 İstanbul Medipol Üniversitesi 

 

Giriş ve Amaç: İç kulakta kokleada sesin amplifiye edilmesi ve algılanması üzerine özelleşmiş 

iç ve dış tüylü hücre olmak üzere iki hücre çeşidi yer almaktadır. Dış tüylü hücreler 

değerlendirilirken klinikte öncelikli olarak Otoakustik Emisyon (OAE) testi kullanılır. OAE 

testleri spontan ve uyarılmış olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Uyarılmış OAE’ler anlık 

uyarılmış (TEOAE) ve bozulma ürünü (DPOAE) olarak rutin klinik kullanımda 2 adet türü 

mevcuttur. Bunların yanında diğerlerine göre nispeten yeni sayılabilecek uyarılmış OAE türü 

ise İnput/Output DPOAE’dir. DPOAE testiyle kıyaslandığında İnput/Output DPOAE testinde 

seçilen bir frekans üzerinden farklı şiddetlerdeki emisyon değerleri hesaplanır. Böylece dış 

tüylü hücrelerin farklı şiddetlerdeki yanıtları ortaya koyulmuş olur. Çalışmanın amacı ise 

objektif bir test olan DPOAE testindeki input/output fonksiyonu ile subjektif testler olan DLF 

testi ve Frekans Ayırt Etme test sonuçlarının korelasyon varlığının araştırılmasıdır. Yöntem: 

Çalışmaya otoskopik bakısı normal ile uyumlu, saf ses odyometri testi sonucunda normal 

işitmeye sahip, nörolojik ve psikolojik sorunları olmayan 18-25 yaş aralığında 30 kadın ve 30 

erkek (120 kulak) katılımcı dahil edildi. Otoakustik emisyon testleri öncesi otoskopik bakı ve 

timpanometri testi ile katılımcıların dış kulak ve orta kulak durumları değerlendirildi. Asıl test 

olan İnput/Output DPOAE testi 1000 Hz ve 4000 Hz frekanslarında gerçekleştirildi. 

Katılımcılara DPOAE input/output fonksiyonu değerlendirmesi sonrasında frekans ayırt etme 

testleri uygulandı. Bulgular: DP Growth testindeki R değeri ile frekans ayırt etme skoru 

arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif korelasyon ve frekans ayırt etme eşiği arasında 

istatistiksel olarak anlamlı pozitif korelasyon elde edildi (p<0.05). DP Growth testi ile 

cinsiyetler arasında karşılaştırma yapıldığında anlamlı fark elde edilmedi (p>0.05). Sonuç ve 

Öneriler: Yapılan testlerde frekans ayırt etme ve İnput/Output DPOAE test sonuçları arasında 

düşük bir korelasyon gözlenmiştir. Bu da dış tüylü hücrelerin lineerliğinin değişiminin frekans 

ayırt etme üzerinde düşük de olsa etkisinin olabileceğini göstermektedir. İnput/Output DPOAE 

testinin kısa, objektif ve ucuz olmasından kaynaklı nispeten daha uzun ve subjektif olan frekans 

ayırt etme testinin yerine kullanılabilirliği daha geniş bir katılımcı kitlesiyle daha sonraki 

çalışmalarla incelenmelidir. Özellikle hafif dereceli işitme kayıplarında rutin yapılan emisyon 

testleri tanısal önem taşımadığı için input/output DPOAE testiyle değerlendirmek frekans ayırt 

etme becerisi hakkında bize bilgi verebilir. Bu testin gelecekte frekans ayrımı hakkında objektif 

bir test tekniği olarak kullanılabilmesi öngörülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: dış tüylü hücre, frekans ayırt etme testi, otoakustik emisyon 
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S-25 Normal İşiten Yetişkinlerin Türkçe Hint Serbest Saha Bulgularının Belirlenmesi 

Eylem Saraç Kaya1 

1 Lokman Hekim Üniversitesi 

 

Giriş ve Amaç: Hearing in Noise Test (HINT) sessiz veya gürültü durumlarında adaptif olarak 

uygulanabilen konuşmayı anlama testidir. Testin kulaklıklarla veya serbest sahada uygulanması 

sonucunda Konuşmayı Anlama Eşiği (KAE) ölçülür. KAE sessiz koşulda dB cinsinden, gürültü 

koşullarında dB SGO (Sinyal Gürültü Oranı) cinsinden belirlenmektedir. HINT Pro uygulama 

kılavuzuna göre; serbest saha koşullarında uygulama yapılan klinik ortama özel olarak, bilateral 

işitme eşikleri ≤25 dB HL (250-6000 Hz) olan 16-20 yetişkinden toplanan verinin, testin veri 

tabanına girilmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, bilateral normal işitmeye sahip yetişkin 

bireylerin serbest sahada sessiz ve gürültü durumlarında uygulanan Türkçe HINT ile elde 

ettikleri KAE’lerini belirlemektir. Yöntem: Çalışmaya bilateral işitme eşikleri ≤25 dB HL (250-

6000 Hz) olan 20 yetişkin birey katılmıştır (20-33 yaş aralığı, yaş ort±ss : 24.35 ± 3.48). 

Bireylere HINT’in dört farklı test koşulu (Sessiz koşul (Sk), Gürültü önde (Gö), Gürültü sağda 

(Gsağ), Gürültü solda (Gsol)) uygulanmış ve bu koşullardaki KAE’leri ölçülmüştür. Sk’da 

konuşma uyaranı 20 dB’ de başlatılmıştır. Gürültü koşullarında SGO; Gö’de 0 dB, Gsağ ve 

Gsol’da -5 dB olarak ayarlanmış ve gürültü seviyeleri 65 dB A’da sabitlenmiştir. Sessiz koşulda 

ve tüm gürültü test koşullarında konuşma uyaranı şiddeti adaptif olarak değiştirilerek KAE 

ölçülmüştür. Bulgular: Bireylerin elde ettikleri KAE’leri (ort± ss) Sk’ da 20.98±1.63 dB, Gö’de 

-2.20±1.03 dB SGO, Gsağ’da -10.08±1.75 dB SGO, Gsol’da -9.78±1.34 dB SGO bulunmuştur. 

Bileşik KAE değerinin ise -6.06±0.82 dB SGO (ort± ss) olduğu belirlenmiştir. Sonuç ve 

Öneriler: Bu çalışma ile HINT sonuçlarının değerlendirilmesi için kliniğe özel serbest saha 

normları belirlenmiş ve HINT veri tabanına girilmiştir. Böylece; bu klinikte işitme kayıplı ya 

da normal işiten, çocuk ya da yetişkin bireylerin konuşmayı anlama becerilerinin Türkçe HINT 

ile değerlendirmesi planlandığında, serbest saha koşullarında ölçülen KAE’ lerinin normal 

popülasyon ile karşılaştırması mümkün olacaktır. HINT serbest saha uygulamalarının yapıldığı 

tüm kliniklerde, sonuçların doğru yorumlanabilmesi için kliniğe özel normatif verinin 

ölçülmesi ve test sistemine girilmesi gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: konuşmayı anlama, normal işitme, gürültü, HINT 

 

 

 

 

 

 



“XI. Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi” 

41 

 

S-26 Susac’S Sendromlu Bir Vaka Raporu ve Terapi Olarak Türkçe Matrix Testi 

Hasan Çolak1, Meral Didem Türkyılmaz2 

1 Başkent Üniversitesi 

2 Hacettepe Üniversitesi 

 

Giriş ve Amaç Susac’s sendromu retinal arter oklüzyonu, ensofalopati ve sensörinöral işitme 

kaybıyla karakterize nadir rastlanan bir hastalıktır ve şu ana kadar dünya üzerinde yaklaşık 400 

vaka bildirilmiştir. Literatürde koklear implant uygulanmış bildirilen 7 vaka mevcuttur. Yaygın 

olarak asimetrik ve alçak frekansları tutan bir işitme kaybı görülmektedir. Ensefalopatiye bağlı 

olarak kortikal bölgede oluşan hasarın işitsel bölgeleri ne derece etkilediğini görebilmek için 

Türkçe Matrix Testi kullanılarak Susac’s sendromlu bir vakaya özel terapi uygulanmıştır. 

Terapinin amacı bir kulağında çok ileri derecede diğer kulağında orta derecede sensörinöral 

işitme kaybı olan hastanın koklear implant için odyolojik açıdan uygunluğunun belirlenmesi 

olarak planlanmıştır. Koklear implant kontra-endikasyonu yaratacak herhangi bir retrokoklear 

veya işitsel kortikal alanlarda etkilenim olması durumunda Türkçe Matrix Test sonuçlarında 

iyileşmenin olmayacağı düşünülmüştür. Terapi süresince Türkçe Matrix Test bulgularında 

iyileşmenin gözlenmesi retrokoklear veya işitsel kortikal etkilenimin olmadığı şeklinde 

yorumlanması ve koklear implant için odyolojik açıdan uygun olarak düşünülmesi 

planlanmıştır. Yöntem 39 yaşındaki erkek hastanın işitme eşikleri saf ses odyometri 

değerlendirmesiyle 125-8000 Hz ranjında belirlenmiştir. Ek olarak retrokoklear etkilenim olup 

olmadığını görmek amacıyla diagnostik ABR testi yapılmıştır. Sonrasında Türkçe Matrix Testi 

terapi materyali olarak kullanılmıştır. Haftada bir saatlik seanslarla 9 ay süresince terapi 

uygulanmıştır. Her seans başında hastanın teste aşinalığı pekiştirmek için iki cümle listesi 

deneme olarak kullanılmıştır. Sonrasında kolaydan zora olacak şekilde +5SGO (sinyal gürültü 

oranı), 0SGO, -5SGO ve -8SGO seviyelerinde cümle listeleri sunulmuştur. Her seans sonunda 

gürültüde konuşmayı anlama eşik değeri belirlenmiştir. Bulgular Saf ses odyometri 

değerlendirmesinde sağ kulağında çok ileri derecede sol kulağında alçak frekanslarda daha 

fazla olmak üzere orta derecede sensörinöral işitme kaybı gözlenmiştir. Hastanın diagnostik 

ABR bulguları koklear patolojiyi desteklemektedir. Hastanın terapi başlangıcındaki durumuna 

kıyasla terapinin 6. ayında Türkçe Matrix eşiğinde 4,2 dB SGO’luk bir iyileşme gözlenmiştir. 

9. Ayın sonunda terapi başlangıcına göre eşikte 5,1 dB SGO’luk iyileşme olmuştur. Sonuç ve 

Öneriler Terapi protokolünün uygulanmasını takiben elde edilen pozitif sonuçlar ve iç kulakta 

osifikasyonun oluşmaya başlamasıyla hasta koklear implant ameliyatı olmuştur. İmplant öncesi 

terapiyle hastanın gürültüde konuşmayı anlama eşiğindeki iyileşme düzenli maruz bırakmayla 

işitsel çalışma belleği ve işitsel yakınlaştırma becerilerinin gelişmesine bağlı olduğu 

düşünülmüştür. Bu bağlamda Türkçe Matrix Testinin yalnızca bir test olarak değil aynı 

zamanda terapi materyali olarak kullanılması önerilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Susac’s sendromu, Gürültüde konuşmayı anlama, Gürültüde konuşmayı 

anlama terapisi, Türkçe Matrix Testi 
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S-27 Genişletilmiş Yüksek Frekans İşitme Kaybı Olan Bireylerde Frekans Takip 

Cevabının ve Gürültüde Konuşmayı Anlama Becerisinin Değerlendirilmesi 

Berfin Eylül Aydemir1, Hasan Çolak1, Asuman Alnıaçık1, Meral Didem Türkyılmaz2 

1 Başkent Üniversitesi, Sbf, Odyoloji 

2 Hacettepe Üniversitesi, Sbf, Odyoloji 

Giriş ve Amaç: İnsan işitme sistemi 20 Hz ile 20 kHz aralığındaki sesleri duyabilmektedir. 8 

kHz’in üzerindeki frekanslar genişletilmiş yüksek frekanslar (GYF) olarak adlandırılmaktadır 

ve rutin odyometrik değerlendirme içine dahil edilmemektedir. Yapılan çalışmalarda klinik 

olarak normal odyogramlara sahip olmalarına rağmen günlük hayatlarında gürültülü ortamlarda 

konuşmayı anlama problemi yaşayan bireylerde genişletilmiş yüksek frekans işitme kaybı 

(YFİK) olduğu görülmüştür. Bu çalışmada YFİK’nın konuşma uyaranlarını işlemleme becerisi 

üzerindeki etkisini değerlendirmek amaçlanmıştır. Gürültüde konuşmayı anlama ve işlemleme 

becerisi Türkçe Matriks Test ve Frekans Takip Cevabı (FTC) ile değerlendirilebilmektedir. 

Literatürde YFİK olan bireylerde işlemleme becerilerini FTC kaydı ile değerlendiren bir 

çalışma olmadığından özellikle gürültüde konuşmayı anlama probleminin anlaşılmasında 

işitme sisteminin tüm frekans aralığında incelenmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. 

Gereç-Yöntem: Çalışmanın örneklem grubunu normal işitmeye sahip 18-35 yaş arası 14 genç 

yetişkin oluşturmaktadır. Katılımcılardan 10, 12.5, 14 ve 16 kHz GYF işitme eşiklerinin 

ortalaması 20 dB’den daha kötü elde edilen bireyler GYF işitme kayıplı katılımcı olarak 

gruplandırılmıştır. Tüm katılımcıların Frekans Takip Cevapları gürültünün etkisini 

değerlendirmek için gürültüsüz ve +10 dB sinyal/gürültü oranında konuşma gürültüsü 

ipsilateral olarak sunularak iki farklı durumda kaydedilmiştir. Gürültüde konuşmayı anlama 

becerisi Türkçe Matriks Test ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Yüksek frekans işitme kayıplı 

grup ile normal bireyler karşılaştırıldığında konuşma ile uyarılmış Frekans Takip Cevabı 

sonuçlarında gürültüsüz ve ipsilateral gürültü koşullarında FTC latans ve amplitüdlerinde 

istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmemiştir. Gürültüde konuşmayı anlama becerisi 

karşılaştırıldığında ise yüksek frekans işitme kaybı olan katılımcıların sağ konuşma sol gürültü, 

sağ konuşma sağ gürültü ve sol konuşma sol gürültü koşullarındaki Türkçe Matriks Test 

skorları istatistiksel olarak normal bireylere göre daha kötü elde edilmiştir. Sonuç ve Öneriler: 

FTC'larının periferal işitme eşiklerinden çok subkortikal bölgedeki işitsel işlemleme ve nöral 

senkronizasyon ile ilişkili olması sebebiyle işitme kaybına göre FTC’nda anlamlı farklılık 

gözlenmediği düşünülmektedir. Türkçe Matriks Testi açısından bakıldığında, işitsel olarak en 

zor koşul olan ipsilateral kulaktan sunulan gürültü varlığında konuşmayı anlama becerisinin 

YFİK’lı bireylerde daha kötü olması, bu bireylerin zor koşullarda daha fazla ipucuna (GYF’lar 

gibi) ihtiyacı olduğunu düşündürmektedir. Gürültüde konuşmayı anlama becerisi 

değerlendirilirken GYFİ eşiklerinin göz önünde bulundurulması gerektiği çalışmamız 

tarafından da desteklenmektedir. Gürültüde konuşmayı anlamayı değerlendiren testler 

geliştirilirken normal işiten katılımcıların GYF işitme eşiklerinin de normal olması göz önüne 

alınmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Yüksek frekans işitme kaybı, Frekans Takip Cevabı, Türkçe Matriks 

Test, konuşma işlemleme 
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S-28 Kuik Ölçeği Sanral İşitsel İşlemleme Becerileri Hakkında Klinisyene Ön Bilgi 

Sağlar Mı?  Preliminer Sonuç 

Halime Sümeyra Sevmez1, Yılmaz Odabaşı1, Hatice Merve Yücel1, İrem Işık2, Meral Didem 

Türkyılmaz1 

1 Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Odyoloji Bilim Dalı 

2 Ondokuz Mayıs Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bilim Dalı 

 

Giriş-Amaç: Odyoloji biliminde işitsel anketler önemli yere sahiptir. Hasta değerlendirmesi 

yapılırken klinisyene ön bilgi sağlamaktadır. Ancak her anket işitmeyi bütünsel olarak 

değerlendirmemektedir. İşitmeyi çok boyutlu değerlendiren KUİK ölçeğinin santral işitsel 

işlemleme becerileri hakkında bilgi sağlayıp sağlamadığı merak konusu olmuştur. Orijinal ismi 

Speech, Spatial and Qualities of Hearing Scale (SSQ) olan ve Türkçe’ye 2017 yılında Kılıç 

tarafından Konuşma, Uzaysal Algı ve İşitme Kalitesi (KUİK) olarak çevrilmiş ölçek ,işitmeyi 

farklı perspektiften ölçmek için tasarlanmıştır. KUİK Ölçeği diğer ölçeklerden farklı olarak 

sadece işitme kaybı olan, cihaz veya koklear implant kullanan bireylerde değil, normal işitmeye 

sahip bireylerde de işitme kalitesini değerlendirmek için kullanılabilmektedir. Ölçek kendi 

içinde konuşma algısı (KA) ,uzaysal algı( UA) ,işitme kalitesi(İK) olmak üzere üç alt başlığa 

ayrılmaktadır. Ölçeğin santral işitsel işlemleme becerisini değerlendirmeden önce klinisyene 

ön bilgi sağlayabileceği düşünülmüştür. Çalışmamızda KUİK ölçeği ile işitsel işlemleme 

becerileri arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmaya 18-38 yaşları 

arası yaş ortalaması 24,27±6,13 olan normal işiten 12 ve yaş ortalaması 25,66±10,78 bilateral 

sensörinöral işitme kayıplı 3 birey katılmıştır. Katılımcıların her birine Dikotik Dijit Testi 

(DDT) , Frekans Patern Testi (FPT) ,Durasyon Patern Testi (DPT) ve KUİK ölçeği 

uygulanmıştır. Anket katılımcılar tarafından bizzat doldurulmuştur. Araştırmadan elde edilen 

veriler SPSS 26.0 yazılımı kullanılarak analiz edilmiştir.Araştırmada yer alan sürekli 

değişkenlerin,normal dağılıma uygunluğunu test etmek için Shapiro-Wilk testi kullanılmıştır. 

Veriler normal dağılım göstermediği için Spearman korelasyon testi ile analiz edilmiştir. 

Bulgular: Tüm verilerde normal işiten bireyler işitme kayıplı bireylere göre daha yüksek skor 

elde etmiştir. Her iki katılımcı grubunda KUİK ölçeği genel skoru ve alt başlık skorları 

;konuşma algısı (KA) ,uzaysal algı( UA) ,işitme kalitesi(İK) ile DPT ve FPT arasında pozitif 

yönde anlamlı ilişki edilmiştir (p<0.05) Ancak her iki katılımcı grubunda da sağ ve sol kulak 

DDT skorları ile anketin alt başlık skorları ve genel skoru arasında anlamlı ilişki elde 

edilmemiştir (p>0.05). Sonuç-Öneri: Preliminer sonuçlara göre KUİK ölçeği ile işitsel 

işlemleme becerileri arasında kısmen ilişki bulunmuştur. Küçük bir örneklem grubundan elde 

edilen verilere göre ölçek santral işitsel işlemleme becerilerinin değerlendirmesine karar 

verilmeden önce klinisyene kısmen ön bilgi sağlayabilir. İşitsel rehabilitasyon planlanmadan 

önce bireyin santral işitsel işleme becerilerini güçlendirecek nitelikte program hazırlanmasına 

katkıda bulunabilir. Ölçeğin diğer işitsel anketlerle ilişkisinin değerlendirilmesi önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: KUİK, Dikotik Dijit Testi (DDT) , Frekans Patern(FPT) ,Durasyon 

Patern (DPT) Testi 
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S-29 Vibrotaktil Geribildirim: Giyilebilir Sensörlerin Denge Üzerine Etkisi 

Cemile Yılmaz Kolat1, Nebi Mustafa Gümüş2 

1 Ankara Şehir Hastanesi 

2 İstanbul Gelişim Üniversitesi 

 

Giriş ve Amaç: Bilateral Vestibüler Hipofonsiyon (BVH), iki iç kulakta tam bir vestibüler 

fonksiyon kaybıdır. BVH'li kişiler, özellikle karanlıkta veya düz olmayan yüzeylerde yürürken 

dengeyi korumakta zorluk yaşamaktadır. Bu durum düşme riskinde artış, görsel bulanıklık, baş 

dönmesi, dengesizlik ve genel fiziksel durumda bozukluğa neden olmaktadır. BVH'li kişilerde 

denge kemeri, vücut pozisyonu ve dengesi hakkında dokunsal geri bildirim ile bağımsızlığı 

yeniden kazanmayı, aktif ve sosyal bir yaşam tarzı sürdürmeyi sağlayacaktır. Yöntem: 

Çalışmaya Barany kriterlerine göre Bilateral Vestiblüopati tanılı hastalar dâhil edilecektir. 

Çalışmaya katılmadan önce vestibüler sistem değerlendirilmesinde yüksek hızlı video-

okülografi (Vhıt 1085 ICS Impulse için kullanılan prototip) kullanılarak test yapılmaktadır. 

Çalışmaya katılan hastaların vertigo, dizziness şiddetini ve sıklığını değerlendirmek için Vizüel 

Analog Skalası (VAS), SF-36 Yaşam Kalitesi Anketi (SF-36), vestibüler sistem 

hastalıklarındaki emosyonel, fiziksel ve fonksiyonel sonuçlar için Baş Dönmesi Engellilik 

Envanteri (BHI), statik denge ve postüral stabilite için Hur Smart Balance Statik Denge cihazı 

kullanılarak hastalar çalışma öncesi ve sonrası değerlendirilecektir. Denge kemerinin nasıl 

kullanıldığına dair hastalara kısa bilgi verilmektedir. Denge kemeri, kullanıcının eğildiği yönü 

algılayarak vücut pozisyonunu uyararak titreşimli geribildirim sağlar. Denge kemerini hastalar 

4 hafta boyunca günlük yaşam aktivitelerinde (otururken, ayakta, hareket halindeyken) ve 

vestibüler rehabilitasyon sırasında kullanmaktadırlar. Vestibüler Rehabilitasyon programı, 4 

hafta süresince haftada 2 gün toplamda 8 seans denge kemeriyle tamamlanmaktadır. Vestibular 

rehabilitasyon programı sonrası objektif ve subjektif denge skorları, denge kemeri kullanımı 

öncesi sonuçları ile karşılaştırılmaktadır. Bulgular: Çalışmaya 18-65 yaş aralığındaki toplam 16 

hasta alınmıştır. Statik denge puanı; Statik Denge Puanı, Prorpiosepsiyon Bozukluk Puanı, 

Görsel Bağımlılık ve Vestibüler Baskın Puanı olarak 4 farklı puan içermektedir. Çalışmamızda 

1 aylık denge kemeri kullanımı öncesi ve sonrası statik denge skorlarında değerlerdeki artışın 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde olduğu gözlenmiştir. Vizüel Analog Skalası, SF-36 Yaşam 

Kalitesi Anketi, Baş dönmesi Engellilik Envanterindeki değerlerde artışın istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde olduğu gözlenmiştir. Sonuç ve Öneriler: Denge kemerinin, somatosensoriyel 

girdiyi arttırıp vibrotaktil geri bildirim ile vestibüler rehabilitasyona katkı sağlamış ve yaşam 

kalitesini artmıştır. Çalışmamızın sonucunda, denge kemeri kullanan Bilateral Vestibulopatili 

hastalarda, denge puanlarında anlamlı düzeyde olduğu sonucuna varılmıştır. Bilateral 

Vestibülopatili kişilerin denge kemeri kullanarak, başkalarına, tekerlekli sandalyelere ihtiyaç 

duymadan hareket edebilmişlerdir. Bilateral Vestibulopatili hastaların fiziksel aktivite düzeyini 

de artıracak yaklaşımlara yer verilmesi gerektiği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Denge Kemeri; Bilateral Vestibulopati; Vestibular Rehabilitasyon; Baş 

Dönmesi Engellilik Envanteri 
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S-30 Vestibüler Migrenli Hastalarda Vhit ve Okülomotor Sakkad Test Sonuçları 

Nedim Turğut1, Özge Kale2 

1 Yunus Emre İşitme Engelliler Okulu 

2 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye. 

 

Amaç: Vestibüler migrenli (VM) hastaların okülomotor sakkadik test ve vestibülo oküler 

refleks (VOR) kazancı ile asimetri bulguları incelenerek benzer yaş grubundaki herhangi bir 

baş dönmesi ve migren semptomu olmayan bireylerin bulguları ile karşılaştırılması amaçlandı. 

Yöntem: Retrospektif olarak yapılan bu çalışmaya Haziran 2020-2022 tarihleri arasında VM 

tanı kriterlerine göre tanısı konan 33 hasta ile (yaş ort. 44.72.±13.73), kontrol grubu (KG) 26 

olgu (yaş ort. 49.42.±13.43) çalışmaya dahil edildi. Kulak burun boğaz klinik muayene bulgu 

ve Otometrics (ICS Impulse) okülomotor ve vhit test sonucu verileri istatistiksel olarak analiz 

edildi. Bulgular: VM’li (27 kadın, 6 erkek) ve herhangi bir baş dönmesi olmayan 26 (20 kadın, 

6 erkek) toplam elli dokuz olgunun, okülomotor sakkad test değer ortalaması sırasıyla (Ort. ± 

SS.) sol/sağ (Left /Right L/R) Hız 353.24±4.8-329.45±4.71, L/R Doğruluk 96±1.23-88.3±1.04, 

L/R Latans 199.76±2.51-200.48±4.83. VOR kazanç değerleri VM horizontal kanal L/R 

0.9±0.1/1.04±0.13, KG horizontal kanal L/R 0.86±0.07/1.00±0.09. VM LARP plan 

0.89±0.15/0.82±0.14. KG LARP plan 0.86±0.9/0.79±0.6. VM RALP plan 

0.89±0.16/0.88±0.16. VM RALP plan 0.91±0.09/0.88±0.08. VM hastaların 10’unda (% 30.3) 

VOR kazancı 0.7’nin altında idi. VM’li (n=33) olgunun 5’inde (% 1.65) benign paroksismal 

pozisyonel vertigo (BPPV) gözlendi. VM’li ve KG olguların horizontal VOR asimetri oranı 

13.57±5.84/13.76±4.67, LARP plan VOR asimetri oranı 10.84±7.65/10.42±7.14. RALP plan 

VOR asimetri oranı 9.66±8.2/7.3±4.23 idi. Gruplar arası ortalama değerleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmedi (p<0.05). Sonuç: VM’li bireylerin okülomotor 

sakkadik test, VOR kazanç ve asimetri değerlerinin baş dönmesi olmayan bireyler ile benzer 

sonuçlara sahip olduğu söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Vertigo, vestibüler migren, vestibülo-oküler refleks, sakkad test, VHİT. 
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S-31 Telefon Uygulamaları Kliniklerde Psikoakustik Ölçümler Yoluyla Belirlenen 

Tinnitus Frekans Aralığını Tespit Etmede Kullanılabilir Mi? 

Gözde Bayramoğlu Çabuk1, Hakan Tutar2 

1 Gazi Üniversitesi 

2 Gazi Üniversitesi 

 

Giriş ve Amaç: Covid-19 pandemisiyle birlikte klinikteki geleneksel sağlık hizmetlerinin 

yapılabilmesi için alternatif yollar bulunmaya çalışılmıştır. Teleodyolojinin yaygınlaşması, 

yeterli teknolojiye erişimin yanında, sağlık profesyonellerinin ve hizmeti alacak olanların bu 

hizmetlere güvenine ve teknolojileri kullanmadaki becerisine bağlı olacaktır. Çalışmanın 

amacı, hastaların psikoakustik ölçümler için teknolojik cihazları ve yazılımları kullanmadaki 

becerilerini değerlendirmek ve yazılımsal uygulamaların tinnitus ölçüm ve rehabilitasyonunda 

kullanılma potansiyelini araştırmaktır. Yöntem: Gazi Üniversitesi Hastanesine 10.10.2020- 12 

02.2022 tarihleri arasında tinnitus şikayetiyle başvuran 154 hastadan klinik ölçümleri eksiksiz 

toplam 107 hasta araştırmaya dahil edilmiştir. Sessiz kabinde odyometri cihazıyla yapılan 

işitme testinin ardından aynı yerde gerçekleştirilen psikoakustik ölçümde her bir katılımcı için 

tinnitus frekans değeri belirlendi. Sonrasında telefonlara indirilebilen internet tabanlı bir 

uygulamadaki 40 farklı sesi hastaların kliniğin sessiz bir odasında dinlemesi ve bu ses 

bantlarından çınlamasına en çok benzeyeni seçmeleri istendi; İki yöntemle yapılan ölçümlerin 

uyumluluk kriteri , uygulama üzerinden yapılan seçimin, "bireyin kliniksel tinnitus frekansı 

±1/3 oktav bant aralığı içinde olması" olarak belirlendi. Uygulama üzerinden eşleştirme 

yapabilenler “Uygun Eşleştirme Yapan”, “Uygun Eşleştirme Yapamayan” olarak ayrılarak yaş 

gruplarına göre tablolara işlendikten sonra yüzdelikler ve “SPSS-WINDOWS” 11.5 programı 

kullanıldı. Parametrik test varsayımı sağlayan veriler için “Student-t test” bu varsayımı 

sağlamayan veriler için Mann-Whitney U ve “ki-kare” testi uygulanmıştır. Aynı zamanda 

parametreler arasında ilişkiyi bulmak için “Korelâsyon” analizinden yararlanılmıştır. Bulgular: 

Katılımcıların iki farklı yöntemle ölçülen tinnitus frekanslarına göre, toplam 107 hastanın 

90’ında uygulama ve klinik testlerin uyumlu olduğu, 6’sında uyumlu olmadığı ve 11’inin 

uygulama üzerinden hiç eşleştirme yapamadığı belirlenmiştir. Yaşlara göre bakıldığında 50 yaş 

ve üzeri için ölçüm sonuçları istatistiksel olarak anlamlı derecede farklıydı (Pearson Ki Kare 

Testi p<.01). Yüksek yaş grubu, uygulama üzerinden frekans eşleştirme konusunda klinik teste 

kıyasla daha az başarılıydı. Tinnitus frekanslarını uygulama üzerinden belirleyemeyen ya da 

klinik testlerden farklı belirleyenlerin oranının 50 yaş üzerinde %21(13 kişi); 20-49 yaş 

aralığında %6,7 (3 kişi) olduğu tespit edildi. Sonuç ve Öneriler: Çalışma sonuçları internet 

tabanlı uygulamaların bireylerin tinnituslarını değerlendirmek açısından yüksek bir potansiyeli 

olduğunu destekler niteliktedir. Ancak, tinnitus ölçümlerinde kullanılan mevcut aplikasyonlar 

için özellikle geriyatrik popülasyonda geçerliğinin arttırılması ihtiyacı bulunduğu göz ardı 

edilmemelidir. Uygulamaların tüm yaş grupları düşünülerek hazırlanması hem hastalar hem de 

uzmanlar arasında teknolojik ölçümlerin kullanımının yaygınlaşması için gereklidir. 

Anahtar Kelimeler: Tinnitus, Telefon Uygulamaları, Psikoakustik Ölçüm 
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S-32 Tek Taraflı İşitme Kayıplı Bireylerde Vhit ve Shimp Bulguları 

Cennet Reyyan Geçici1, Seda Konca2, Ayça Çiprut3 

1 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü, Marmara Üniversitesi 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Doktora Programı 

2 Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Odyoloji Kliniği 

3 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Odyoloji Bilim Dalı 

 

Giriş ve Amaç: Tek taraflı işitme kaybı(TTİK) bir kulakta işitmenin normal olmasına rağmen 

diğer kulakta işitme kaybı olması anlamına gelir. Denge yapıları ve işitme yapıları temporal 

kemik içerisinde birbirine çok yakın yerleşim göstermektedir. Ayrıca benzer embriyolojik 

yapılardan gelişmektedir ve benzer anatomik, fizyolojik yapılara sahiptir. Dolayısıyla iç 

kulaktaki işitme ile ilgili yapılarda bozulma olduğunda denge yapılarında da bozulma meydana 

gelmesi yüksek ihtimaldir. Çalışmamızda TTİK’lı bireylerin VOR yapılarının vHIT ve SHIMP 

testleri ile değerlendirilmesi planlanmıştır. Yöntem: Konjenital ileri-çok ileri derecede TTİK 

olan, ek hastalığı ve anatomik malformasyonu olmayan 10 birey çalışmaya dahil edilmiştir. 

Bireyler öncelikle vHIT akabinde SHIMP testi ile değerlendirilmiştir. Bulgular: vHIT ve 

SHIMP testlerinde kazançlar ve asimetri oranı ortalamaları tüm kanallarda normal sınırlarda 

elde edilmiştir. Normal işiten ve işitme kayıplı olan kulağın vHIT ve SHIMP testerindeki 

kazanç değerleri ve asimetri oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

gözlenmemiştir (p>0.05). Lateral kanallarda düzeltici sakkad görülmeyen 4 bireyde SHIMP 

testinde düzeltici sakkadlar elde edilmemiştir. Sonuç ve Öneriler: Vestibüler yakınması 

olmayan TTİK’li bireylerin vHIT test sonuçları normal olmasına rağmen SHIMP testinde elde 

edilmesi beklenen sakkadların elde edilememesi TTİK’li bireylerde vestibülooküler refleks 

yapılarında, supresyon mekanizmalarında günlük hayata yansımayan bozulmaların 

olabileceğine işaret etmektedir. TTİK’si olan bireylerin vestibüler değerlendirme bataryalarına 

SHIMP testinin de eklenmesini önermekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Tek Taraflı İşitme Kaybı, vHIT, SHIMP 

 

 

 

 

 

 

 



“XI. Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi” 

48 

 

S-33 Bruksizmli Bireylerde Otolojik Semptomların ve Tinnitusun Değerlendirilmesi 

Ayşenur Aykul1, Beyza Ekşi2, Füsun Sunar1, Hilal Ekşi Özsoy3 

1 Kto Karatay Üniversitesi 

2 İstanbul Aydın Üniversitesi 

3 Galata Üniversitesi 

 

Giriş ve Amaç: Amerikan Orofasiyal Ağrı Akademisi bruksizmi “Gece veya gündüz dişlerin 

sıkılması ve gıcırdatılması eylemi” olarak tanımlamıştır. Bruksizmin, temporomandibular 

bozuklukların (TMB) oluşmasında ve/veya hızlanmasında önemli bir etiyolojik faktör olduğu 

düşünülmektedir. Literatürde birçok çalışma, otolojik semptomlar ile TMB arasında bir ilişki 

olduğunu öne sürmüştür ve tinnitus, kulak ağrısı, işitme kaybı ve baş dönmesini en sık görülen 

semptomlar olarak bildirmiştir. Tinnitus ile TMB arasındaki ilişkiye yönelik yapılan 

epidemiyolojik çalışmalarda hastalarda bruksizm varlığı veya yokluğu dikkate alınmamıştır. 

Bu çalışmanın amacı, bruksizm ile otolojik semptomlar ve tinnitus arasındaki ilişkiyi 

değerlendirmektir. Yöntem: Çalışmanın örneklemi orofasiyal ağrı başlıca şikayeti olup diş 

sıkma şikayeti olan ve diş hekimi uzmanlık kliniğine başvuran 18-60 yaş aralığında (ort. 32,4 

± 12) olan 130 hastadan oluştu. Tüm katılımcılara bruksizm anketi uygulandı ve soruların en 

az iki tanesine pozitif cevap veren bireyler çalışmaya dahil edildi. Hastaların cinsiyeti 

incelendiğinde %77.7’sinin kadın, %22.3’ünün erkek olduğu görüldü. Bruksizm hastalarının 

çeşitli sosyo-demografik bilgileri ve otolojik bulguları sorgulandı. Tinnitus şikayeti olan 40 

katılımcıya Tinnitus Engellilik Ölçeği uygulandı. Araştırma sonucunda elde edilen verilerin 

analizi IBM SPSS Statistics 22 programında değerlendirildi. Verilerin analizinde, tanımlayıcı 

kategorik verilerin yüzdesi (%), nicel verilerin ise ortalama ve standart sapma değerleri alındı. 

Kategorik değişkenler arasındaki ilişkinin incelenmesi için pearson ki kare testi uygulandı. Tüm 

sonuçlar için anlamlılık değeri p<0.05 kabul edildi. Bulgular: Hastalarda en sık görülen otolojik 

semptomun tinnitus olduğu tespit edildi. Tinnitusu takiben sıklıkla görülen semptomlar 

sırasıyla kulak kaşıntısı, işitme kaybı ve kulak ağrısı olarak bulundu. Bruksizm kriterlerini 

sorgulayan bazı sorularla tinnitus arasında anlamlı ilişki olduğu görüldü (p<0.05). Buna göre 

sabah uyandığında çenesinde yorgunluk hissi olanların ve gün içerisinde dişlerini sıktığını 

farkedenlerin %92.5’inde tinnitus görüldüğü tespit edildi. Tinnitus Engellilik Ölçeği puanlarına 

ilişkin puan sınıflandırmasına göre çok hafif düzeyde olan 13 (%32.5) hasta, hafif düzeyde olan 

18 (%45) hasta, orta düzeyde olan 7 (%17.5) hasta ve şiddetli düzeyde olan 2 hasta (%5) olduğu 

saptandı. Çok şiddetli düzeyde olan hasta tespit edilmedi. Sonuç ve Öneriler: Bu çalışma, 

bruksizm ile tinnitus arasındaki ilişkinin incelenmesi açısından klinisyenlere ve ileriye dönük 

çalışmalara öncülük edebilir. Mevcut çalışma sonuçları ile bruksizm ve otolojik semptomlara 

sahip hastaların tanı ve tedavisinde multidisipliner yaklaşım önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: bruksizm, tinnitus, otolojik semptom 
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S-34 Profesyonel E-Sporcuların Vestibülo-Oküler Refleks ve Bilişsel Performanslarının 

Değerlendirilmesi 

Gül Ölçek1, Yuşa Başoğlu1, Sude Kaymakçı1, İlayda Çelik2 

1 İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü 

2 İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü 

 

Giriş ve Amaç Elektronik spor (e-spor), farklı içerik dallarında, takımlar halinde ya da bireysel 

olarak, zihinsel ve fiziksel yetilerin kullanıldığı, refleks, el-göz koordinasyonu, hızlı karar 

verme, takım ve kaynak yönetimi gibi yeteneklerin ön plana çıktığı sanal rekabet 

platformlarının bütünüdür. E-spor, görsel ve motor süreçlerin koordinasyonunu sağlama gibi 

multi-tasking işlemleri yürütmesi ile prefrontal korteks, işleyen bellek, yürütücü dikkat, karar 

verme, akıcı zeka ve duygu işleme dahil olmak üzere çok sayıda bilişsel yetenekle 

ilişkilendirilmiştir. Bu araştırmada, e-sporcularda vestibülo-oküler refleks (VOR) 

fonksiyonelliğinin ve görsel-mekansal kısa-süreli bellek, seçici dikkat, bilişsel esneklik ve 

işlem hızı gibi bilişsel becerilerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem Çalışma 

08.07.2021-15.08.2021 tarihleri arasında Küçükçekmece Belediyesi E-spor merkezinde 

gerçekleştirildi. 15 birey kontrol grubunda (Grup I), profesyonel e-sporcu 15 birey çalışma 

grubunda (Grup II) olmak üzere toplamda 30 kişi araştırmaya dahil edildi. Grup I’ de 12 erkek, 

3 kadın (22,53 ±0,60), Grup II’de 14 erkek, 1 kadın (20,00 ±0,85) katılımcı yer aldı. Her bir 

katılımcıya, Fonksiyonel Head Impulse Test (f-HIT), Stroop Test ve Corsi Block Test 

uygulandı. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiğe ve Mann Whitney U testine başvuruldu. 

Anlamlılık değeri p<0.05 kabul edildi. Bulgular İkili grup karşılaştırmasında Grup II’nin Grup 

I’e göre f-HIT doğru cevap yüzde değerleri daha yüksek elde edildi. Ancak istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark gözlenmedi. Grup II‘nin Grup I‘e göre Stroop testinin I, II, IV ve V bölümlerini 

anlamlı bir şekilde daha kısa sürede tamamladığı saptandı. Bununla beraber Grup II’nin Grup 

I‘e göre Stroop IV. bölümde hata sayısının anlamlı olarak daha düşük çıktığı bulundu. Ayrıca 

Corsi dizin ve Corsi toplam puanda Grup II’nin Grup I’e göre anlamlı bir şekilde daha iyi 

olduğu gözlendi. Sonuç ve Öneriler Çalışmamızda, günümüz dijital dünyasında kendine daha 

fazla yer bulan e-sporun literatürle uyumlu olarak bilişsel beceriler açısından e-sporcularda 

performans avantajına yol açtığı gözlenmiştir. Görsel görevlerin yer aldığı bilişsel becerilere 

paralel olarak göz hareketleri, bakış kontrol yeteneği ve baş hareketi esnasında net bir görüş 

sağlama (VOR) açısından da e-sporcularda performans avantajı saptanmıştır. Sonuç olarak f-

HIT e-sporcularda VOR fonksiyonelliğinin anlaşılmasına yardımcı olabilir. Ayrıca e-spor 

bilişsel becerilere, yürütücü işlevlere katkı sağlayabilir. 

Anahtar Kelimeler: E-Spor, f-HIT, Stroop Testi, Corsi Block Testi 
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S-35 18-65 Yaş Arası Yetişkinlerde Supresyon Baş Savurma Testi (Shimp)’Nin 

Normalizasyon Çalışması 

Şüheda Baran1, Gülce Kirazlı2, Pelin Piştav Akmeşe2, Tayfun Kirazlı3 

1 İzmir Bakırçay Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Odyoloji Bölümü, 35660, İzmir, 

Türkiye 

2 Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Odyoloji Bölümü, İzmir, Türkiye 

3 Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, Kbb Ad, İzmir, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Vestibülooküler Refleks (VOR), baş hareketi sırasında gözü başın tersi yönünde 

hareket ettirerek görsel stabilizasyonu sağlar. Baş savurma testi (HIMP), yüksek hızlı baş 

hareketi ile her semisirküler kanalın VOR’unu ayrı ayrı değerlendiren bir testtir. Supresyon Baş 

Savurma Testi (SHIMP)’nde ise, HIMP testinden farklı olarak, hastanın test sırasında baş 

hareketi ile aynı yönlü bir lazer ışığını takip etmesi sonucu vestibüler fonksiyonun bir göstergesi 

olarak sakkadların oluşması beklenir. SHIMP testi sırasında sağlıklı kişilerde düzeltici 

sakkadlar oluşurken vestibüler patolojisi olan hastalarda VOR yetersizliği nedeniyle düzeltici 

sakkadlar oluşmaz. Sonuç olarak SHIMP de oluşan sakkadlar vestibüler fonksiyonu 

göstermektedir. Bu çalışmada, sağlıklı yetişkinlerde Baş Savurma Testi ve Supresyon Baş 

Savurma Testi’nin yaş ve cinsiyete bağlı vestibülooküler refleks (VOR) kazancının normatif 

değerlerini elde etmek amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırma 18-65 yaş aralığında saf ses işitme 

eşikleri, timpanometri, VNG (videonistagmografi) test sonuçları normal sınırlarda ve 

pozisyonel testleri negatif olan; olgu raporuna göre işitme kaybı ve baş dönmesi şikayeti 

olmayan toplam 100 katılımcıdan (52 Kadın, 48 Erkek) oluşmuştur. Katılımcılara HIMP ve 

SHIMP testleri uygulanmıştır. VOR kazanç değerleri (40ms, 60ms, 80ms ve Regression) 18-

25, 26-40, 41-55 ve 56-65 yaş olmak üzere 4 farklı yaş grubuna ayrılarak incelenmiştir. 

Cinsiyet, yaş grupları ve sağ-sol kulaklar arasındaki farklılıklar istatistiksel olarak 

değerlendirilmiştir. Verilerin analizleri SPSS (Statistical Program in Social Sciences) 25 

programı ile gerçekleştirilmiştir. Veriler normallik varsayımı sağlamadığı için non-parametrik 

test yöntemlerinden Mann Whitney U ve Kruskal Wallis testleri ile analiz yapılmıştır. 

Korelasyon incelemesinde sperman korelasyon katsayısı kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi için 

p<0.05 değeri kabul edilmiştir. Bulgular: HIMP ve SHIMP VOR kazanç değerlerinde cinsiyet 

ve yaş gruplarına göre anlamlı bir farklılık gözlenmez iken, sağ kulak HIMP VOR kazanç 

değeri (60ms) ve SHIMP VOR kazanç değerleri (60ms, 80ms ve Regression) sol kulağa göre 

daha düşük bulunmuştur (p<0,05). SHIMP VOR kazanç değeri HIMP’e göre daha düşük elde 

edilmiştir. HIMP ve SHIMP testlerinde yüksek düzeyde pozitif yönde istatiksel olarak anlamlı 

korelasyon elde edilmiştir. Sonuç ve Öneriler: Çalışmamıza göre sağa doğru savurmada elde 

edilen VOR kazanç değeri sola doğru savurmadan daha düşük elde edilmiştir. HIMP-SHIMP 

testlerindeki kazanç değerleri yaşlanmadan etkilenmemiş görünmektedir. Yaş grubu daha 

küçük ve daha büyük olan bireyler üzerinde bu çalışmanın yapılması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Supresyon Baş Savurma Testi, Baş Savurma Testi, vestibülooküler 

refleks kazancı 
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S-36 Ocular Counter-Roll Test Bulgularının Baş ve Gövde Pozisyon Değişikliklerine 

Göre İncelenmesi 

Ahsen Kartal1, Sema Satıcı1, Ahmet Alperen Akbulut1, Mert Kılıç1, Sare Çankaya1, Zahra 

Polat1 

1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi, Odyoloji Bölümü 

 

Giriş ve Amaç: Otolit organ fonksiyonunu değerlendirmek için geliştirilen ve yeni bir test olan 

video ocular counter-roll (vOCR), başın lateral tiltine cevap olarak torsiyonel göz hareketleri 

ile karakterize bir vestibülo-oküler refleks yanıtıdır. OCR göz hareketlerinin, dinamik ve statik 

olmak üzere iki bileşeni bulunmaktadır. Baş tilti sırasında, birkaç saniye süren dinamik OCR 

hem semisirküler kanallardan hem de otolit organlardan gelen aktiviteyi yansıtırken; statik 

OCR devamlı tilt sırasında, otolit organlardan (özellikle utrikul) gelen aktiviteyi 

yansıtmaktadır. Bu çalışmanın amacı, roll düzleminde başın 30° lateral tilt pozisyonunda elde 

edilen vOCR bulguları ile baş ve gövdenin 30° eğimli olduğu pozisyondaki vOCR bulguları 

arasında fark olup olmadığını incelemektir. Yöntem: Odyovestibüler bulguları normal olan ve 

herhangi bir bölümden takibi olmayan 18-30 yaş (ortalama: 23.32±2.66) arasında 30 birey 

çalışmaya dahil edilmiştir. Tüm katılımcılara otoskopik muayene, saf ses odyometrisi, akustik 

immitansmetri, videonistagmografi ve vOCR testleri yapılmıştır. vOCR değerlendirmesi, 

lateral baş tilti ve eğimli baş-gövde pozisyonu olmak üzere iki pozisyonda gerçekleştirilmiştir. 

Her pozisyonda iki kayıt alınmıştır ve değerlendirmede iki kayıttan elde edilen sonuçların 

ortalaması kullanılmıştır. Sağ ve sol gözün torsiyonel hareket dereceleri ve OCR asimetrisi 

hesaplanarak iki pozisyonda elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. Bulgular: Baş ve gövdenin 

eğimli olduğu pozisyonda kaydedilen vOCR ölçümlerindeki torsiyonel göz hareketleri, başın 

lateral tilt pozisyonuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede büyük bulunmuştur (p<0.001). 

İki pozisyonda hesaplanan OCR asimetrileri arasında ise istatistiksel olarak fark bulunmamıştır 

(p>0.05). Lateral baş tilti pozisyonunda ve baş-gövde eğimi sırasında OCR asimetrisi (%) 

0.09±0.05 olarak elde edilmiştir. Sonuç ve Öneriler: Baş ve gövdenin eğimli olduğu pozisyonda 

daha büyük torsiyonel hareket elde edilmesinin, göz ile hedef nokta arasındaki mesafenin baş 

tilti pozisyonuna göre artmasından dolayı olabileceği düşünülmüştür. Çalışmamızda, 30° lateral 

baş tilti ile 30° eğimli baş-gövde pozisyonlarında elde edilen OCR asimetrileri arasında fark 

bulunmamaktadır. Boyun problemi olan ve/veya lateral baş tilti yaptırılamayan bireylerde, baş 

ve gövde eğimi yaptırılarak vOCR değerlendirmesi yapılmasını önermekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Lateral tilt, torsiyonel, ocular counter-roll, otolit organlar, utrikul. 
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S-37 Susac Sendromu Olgu Sunumu 

Özge Kale1, Hatice Seyra Erbek1 

1 Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi 

 

ÖZET 

Susac sendromu (SS), ensefalopati, retinopati ve işitme kaybı ile karakterize nadir görülen bir 

otoimmün  endoteliyopatidir. Tanı konulurken dikkate alınmalıdır. Erken tanı hem hastalığın 

ilerlemesini engelleme açısından hem de kalıcı hasar oluşumunu önleyebileceğinden önemlidir. 

Bu vaka sunumunda, SS tanısı alan 43 yaşında erkek bir hastada erken tanının önemi, tanı 

kriterleri ve tedavide kullanılan steroid ve diğer sitotoksik ilaçların bileşimini de içeren 

teröpatik yaklaşım vurgulandı. 

Anahtar sözcükler:  Ensefalopati; işitme kaybı; retinal arter dal okluzyonu; Susac Sendromu 
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S-38 Hastane Tabanlı Popülasyonda Tinnitus Prevalansi ve Hastalık İlişkileri Üzerine 

Retrospektif Bir Çalışma 

Oğuz Yılmaz1, Cem Yeral1 

1 İstanbul Medipol Üniversitesi 

 

Giriş: Tinnitus, herhangi bir dış uyaran tarafından üretilmeyen sesin algılanmasıdır. Klinik 

heterojenliği, objektif ölçümlerin olmaması ve eşlik eden semptomları sebebiyle henüz her 

hastada etkili olan bir altın tedavi standardı oluşturulamamıştır. Bu çalışmanın amacı, tinnitusun 

prevalansını, karakteristik özelliklerini, tinnitus ile ilişkili hastalık ve yaşam tarzı faktörlerini 

değerlendirmektir. Materyal ve Metod: Veriler, 2015-2021 yılları arasında Odyoloji Bölümüne 

başvuran 141'i erkek, 83'ü kadın olan toplam 224 hastadan (yaş ortalaması 46.21 ± 12.65) elde 

edildi. Bulgular: Erkeklerin tinnitus perde algısının kadınlara göre anlamlı derecede yüksek 

olduğunu bulduk (p<0,001). Buna ek olarak, tinnitus perde algısı ile tinnitus gürlük algısı 

arasında anlamlı pozitif korelasyon gözledik (p<0,005). Çalışmaya dahil edilen bireylerin 

%12.1'inde (27 hasta) metabolik bozukluklar (D vitamini eksikliği, diyabet ve kolesterol) 

mevcut olup %54'ü (121 hasta) normal işitmeye sahipti. Sonuç: Metabolik ve kardiyovasküler 

hastalıklar tinnitus predispozisyonu oluşturabilir. Normal işitmeye sahip tinnitus hastalarının 

sayısı da dikkate değerdir. 

Anahtar Kelimeler: kardiyovasküler hastalıklar, metabolik bozukluklar, tinnitus, yaşam tarzı 

faktörleri 
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S-39 Sağlıklı Yetişkinlerde Motor ve Bilişsel İkincil Görevlerin Statik Denge 

Performansına Etkisi: Preliminer Çalışma 

Semire Özdemir1, Nizamettin Burak Avcı1, Öznur Yiğit1 

1 Hacettepe Üniversitesi 

 

Giriş ve Amaç: Günlük yaşam aktivitelerinde aynı anda birden fazla iş yürütmeyi gerektiren 

durumlarla sıklıkla karşılaşırız. Eşzamanlı olarak iki görevi yürütmek ikili görev olarak 

adlandırılır ve bu ikili görevler motor ve/veya bilişsel süreçlerden oluşabilmektedir. İkili 

görevlerin karşılıklı olarak birbirlerinin performanslarını etkiledikleri literatürde yer 

almaktadır. Gerek motor gerekse bilişsel görevleri yürütürken postüral dengeyi sürdürmek 

insanoğlu için oldukça önemli bir yetenektir. Bu çalışma ile sağlıklı yetişkinlerde tekli motor 

görev, motor ve bilişsel ikincil görevlerin statik denge performansına etkisinin incelenmesi ve 

farklı ikincil görevlerin statik dengeye etkisinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Statik 

denge performansının değerlendirilmesinde mCTSIB (Dengenin Kliniğe Uyarlanmış Duyusal 

Etkileşim Testi) testi Bilgisayarlı Statik Postürografi kullanılarak uygulandı. Bu testte yer alan 

gözler açık ve kapalı iken sert ve sünger zeminde olmak üzere 4 durumda statik denge 

performansı değerlendirildi. Statik denge performansının değerlendirilmesinde postüral salınım 

hızları incelendi. Katılımcılara tek motor görev, motor-motor ikili görev ve motor-bilişsel ikili 

görev uygulandı. Bireylerin görevleri uygulama sırası rastgele olacak şekilde düzenlendi ve her 

3 koşulda denge performansları değerlendirildi. Motor ikincil görev olarak tepsi taşıma, bilişsel 

ikincil görev olarak ise 200 ile 999 arasından rastgele seçilen bir sayıdan 7’şer geri sayma görevi 

uygulanarak gerçekleştirildi. Bulgular: 19 (12K, 7E; 21,8 ± 1,4 yıl) sağlıklı katılımcının 

postüral sanılınım hızlarındaki değişim miktarı incelendi. mCTSIB’nin sert zemin gözler açık 

olduğu durumda motor ikili görev ile motor-bilişsel ikili görev denge performansları arasında 

istatistiksel anlamlılık elde edildi (p<0,001). mCTSIB’nin diğer durumlarında üç koşulda da 

anlamlı farklılık gözlenmedi (p>0,05). Sonuç ve Öneriler: Yapılan çalışmalar ikincil görevlerin 

denge performansını etkilediğini bildirmiştir. Çalışmamızda gözler açık sert zemin koşulunda 

duyusal girdiler ile bilişsel görevlerin etkileşimi postüral salınım hızının artması ile 

ilişkilendirilmiştir. Diğer test koşullarında salınım hızı incelendiğinde, motor veya bilişsel ikili 

görevin olması statik denge performansını tekli görev statik denge performansı dışına çıkaran 

bir etken olmamıştır. Motor ikincil görev postüral salınım hızını etkilememiş, tekli görev ile 

arasında anlamlı bir farklılık ortaya çıkmamıştır. Çalışmamızın güçlü yanlarından biri motor ve 

bilişsel ikincil görevlerin statik dengeye etkisinin karşılaştırılmış olmasıdır. Örneklem 

genişliğinin az olması ve ikincil görevlerde standart olmaması bu çalışmanın limitasyonları 

arasında yer almaktadır. 

Anahtar Kelimeler: biliş-motor ikili görev, motor-motor ikili görev, postüral salınım, statik 

denge 
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S-40 Sağlıklı Yetişkin Kadınlarda Menstrual Döngünün Vestibüler Sistem Üzerine 

Etkisi 

Meryem Mutlu1, İbrahim Özcan2, Alper Köycü3, Selim Erbek3 

1 Kayseri Şehir Hastanesi, İşitme ve Denge Ünitesi, Kayseri 

2 Kayseri Şehir Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Kayseri 

3 Başkent Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Ankara 

 

Giriş ve amaç: Vestibüler disfonksiyonu etkileyen periferik veya santral kaynaklı birçok neden 

olabilir. Hormonal sistem değişikliklerinin de vestibüler sistemi etkilediği düşünülmektedir. Bu 

çalışmada sağlıklı yetişkin kadınlarda premenstrual ve postmenstrual dönemde, farklı test 

bataryaları ile vestibüler sistemin bütünlüğünün değerlendirilmesi ve iki dönemin 

karşılaştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmaya 18-40 yaş arası işitme ve denge şikayeti 

olmayan, toplam 40 sağlıklı yetişkin kadın dahil edilmiştir. Katılımcıların denge sistemini 

değerlendirmek için sırasıyla objektif vestibüler testler olan vestibüler uyarılmış miyojenik 

potansiyeller (VEMP), vHİT ve subjektif testler olan Baş dönmesi engellilik ölçeği (BDEÖ) ve 

Hastane anksiyete ve depresyon ölçeği (HADÖ) anketleri uygulanmıştır. Bulgular: 

Katılımcıların her iki kulak cVEMP ve oVEMP N1, P1 latans ölçümlerinin menstruasyon 

öncesi ve sonrası zaman değişiklikleri istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0,05). 

Katılımcıların her iki kulak vHİT lateral, anterior, posterior kanal kazanç değerlerinin 

menstruasyon öncesi ve sonrası zamana göre değişimi istatistiksel açıdan anlamlı 

bulunmamıştır (p>0,05). Katılımcıların BDEÖ toplam puanı ve alt boyutları olan emosyonel, 

fiziksel ve fonksiyonel puanlarının menstruasyon öncesi ve sonrası zamana göre azalması 

istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Katılımcıların HADÖ alt boyutları olan 

depresyon ve anksiyete puanlarının menstruasyon öncesi ve sonrası zamana göre azalması 

istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Menstruasyon öncesindeki depresyon ve 

menstruasyon öncesindeki anksiyete skorları arasında da orta düzeyde bir korelasyon 

gözlenmiştir. (p<0,05). Sonuç ve Öneriler: Premenstrual dönemde daha çok görülen dizziness 

ve anksiyete gibi semptomların subjektif testlerimize yansıdığı ancak objektif testlerimize ve 

kliniğe yansımadığı gözlenmiştir. oVEMP, cVEMP latansları karşılaştırıldığında anlamlı bir 

fark gözlenmediği saptanmıştır. Pre-menstruasyon ve post-menstruasyon dönemde yapılan 

vHIT sonuçları incelendiğinde de, iki sonuç arasında da anlamlı bir fark gözlenmemiştir. 

Yaptığımız bu çalışma menstrual döngü fazlarında değişen hormonal değişim ile ilgili 

yapılacak çalışmalarda karşılaştırma yapmak açısından bir yol gösterici olacaktır. Bu bulgular 

ışığında vestibüler testlerin frekans aralığı göz önünde bulundurularak daha kapsamlı yapılacak 

ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: VEMP, vHIT, BDEÖ, HADÖ, Menstrual döngü. 
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S-41 Hemodiyaliz Tedavisi Gören Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında İşitme ve 

Denge Sisteminin Değerlendirilmesi 

Ahmet Özmen1, Fulya Özer2, Dilek Torun3, H. Seyra Erbek2, Selim S. Erbek2, Levent N. 

Özlüoğlu2 

1 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı Odyoloji Bölümü, 

Ankara 

2 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı, Ankara 

3 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Hastanesi Nefroloji Ana Bilim Dalı, Adana 

 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Kronik Böbrek Yetmezliği (KBY) tanısı ile hemodiyaliz 

tedavisine alınan erişkin hastalarda işitme ve denge sisteminde oluşan değişikleri KBY hastalığı 

olmayan bireylere kıyasla incelemektir. Gereç ve Yöntem: Bu çalışma, KBY tanısı olan ve 

haftada üç gün hemodiyaliz tedavisine alınan 35 hasta ile 35 sağlıklı bireyden oluşmaktadır. 

Bütün katılımcılara odyovestibüler sistem bütünlüğünün değerlendirilmesi için saf ses 

odyometrisi, Video Head Impulse test (vHIT), Post Head Shake Nistagmus test ve baş dönmesi 

engellilik anketi (DHI) uygulamıştır. Veriler uygun istatistiksel yöntemler ile 

değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışma kapsamındaki hasta grubunun yaş ortalaması 33.09 ±6.8; 

Hasta grubunun 16 kişisi erkek (%45,5) 19 kişisi kadındır (%51,4). Kontrol grubunun 17 kişisi 

erkek (%51,5), 18 kişisi ise kadındır (%48,6). Normal bireylere kıyasla hemodiyaliz 

hastalarında saf ses ortalamalarının hem konuşma frekanslarında hem yüksek frekanslarda 

anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p=0.001). DHI skoru açısından hasta gruplarının kontrol 

gruplarına oranla skorları daha yüksektir (p=0.001).vHIT testinde her iki taraf semisirküler 

kanallar için kazanç (gain) asimetri açısından hasta ve kontrol grupları arasında asimetri 

açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktur. Çalışma ve kontrol grupları arasında sol 

ve sağ lateral kanallarda sakkad varlığı ayrı ayrı Ki-Kare test ile incelenmiştir ve istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark tespit edilmiştir (ᵪ²=6.56, p=0.03). Hastaların %17,1’inde hem sol hem 

sağ lateral sakkad var iken; kontrol grubunda lateral kanallarda sakkad görülmemiştir. Hasta ve 

kontrol gruplarının post-Head shake testi sonrası nistagmus varlığı açısından yapılan Ki-Kare 

test sonucunda istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmiştir (p=0.025). Araştırma 

kapsamındaki hemodiyaliz hastaların ölçülen kan parametreleri ile sakkad varlığı arasındaki, 

ilişki incelenmiştir. LARP (sol anterior sağ posterior) sakkad varlığı ile BUN/kreatinin oranı 

arasında ters ilişki; RALP (sağ anterior sol posterior) sakkad varlığı ile kreatinin yüksekliği 

arasında doğru ilişki tespit edilmiştir. Hemodiyaliz hastalarının hastalık süresi artıkça vHIT 

testinde sakkad varlığının anlamlı olarak arttığı da gözlenmiştir. Sonuç: vHIT testi, hemodiyaliz 

tedavisi alan KBY hastalarında vestibüler sistemin değerlendirilmesinde kolaylıkla 

kullanılabilecek önemli bir testtir. Kreatinin yükseldikçe ve hastalık süresi arttıkça vHIT 

testinde overt ve covert sakkadların anlamlı olarak arttığı bu çalışma ile tespit edilmiştir. KBY 

hastalarında kreatinin yüksekliği ve hastalık süresinin vestibüler yan etkilerini vHIT ile takip 

etmede klinik kullanımının yaygınlaştırılması, ileride yapılacak çalışmalar ile mümkün olabilir. 

Anahtar Kelimeler: kronik böbrek yetmezliği, video head impulse test (VHIT), başdönmesi 

engellilik anketi, post head shake Nistagmus 

 

 

 



“XI. Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi” 

57 

 

S-42 Bppv Hastalarının Klinik Bulgularının Retrospektif İncelenmesi 

Erdem Emre Yılmaz1, Hilal Hüsam1, Sümeyye Özdemir1, Elif Kuru1, Nida Tas1, Meliha 

Başöz1, Nilüfer Bal1, Özge Gedik1 

1 Bezmialem Vakıf Üniversitesi 

 

Giriş ve Amaç: Benign Pozisyonel Paroksismal Vertigo (BPPV), belirli baş hareketleri ile 

ortaya çıkan, kısa süreli fakat şiddetli baş dönmesi atakları ile karakterize en sık gözlenen 

periferik vestibüler bozukluklardan biridir. En sık 50-70 yaş gruplarında gözlenmekle birlikte 

yaşam boyu prevelansı %2.4 olarak belirtilmektedir. Bu çalışmanın amacı; kliniğimizde çeşitli 

pozisyonel testler ile tanısı konulan BPPV’li hastaların sayısını ve demografik özelliklerini 

yayınlayıp, güncel literatür ile birlikte tartışmaktır. Yöntem: Ocak 2020 ve Haziran 2022 

tarihleri arasında, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, 

Odyoloji Kliniğine baş dönmesi şikayeti ile başvuran ve BPPV tanısı konulan, 12-93 yaş arası 

(ortalama 57,07 yaş) toplam 297 hastanın (202 kadın, 95 erkek) verileri retrospektif olarak 

incelenmiştir. Posterior ve Anterior kanal BPPV’nin tanılanmasında Dix-Hallpike veya Side 

Lying testleri, Horizontal kanal BPPV’nin tanılanmasında Roll testi uygulanmıştır. Bulgular: 

157 (%52,68) sağ taraf, 121 (%40,6) hastada sol taraf olmak üzere toplam 278 adet posterior 

kanal BPPV tanısı; 7 (%2,34) sağ taraf, 10 (%3,35) sol taraf olmak üzere toplam 17 anterior 

kanal BPPV tanısı; 6 (%2,01) sağ taraf, 12 (%4.02) sol taraf olmak üzere toplam 18 lateral kanal 

BPPV tanısı konulmuştur. 17 hastada ise (%5,7) çoklu kanal etkilenimi gözlenmiştir. 

Kadınlarda sağ ve sol posterior BPPV gözlenme oranı erkeklere kıyasla daha anlamlı ölçüde 

daha yüksek gözlenirken (p<0.05) anterior ve lateral BPPV’de cinsiyetler arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark gözlenmemiştir (p>0.05). Sonuç ve Öneriler: Elde edilen bulgular, 

literatür ile uyumludur. Posterior kanal etkilenimi, anterior ve lateral kanal etkilenimlerine göre 

daha fazla gözlenirken kadınlarda gözlenme oranı erkeklerden daha fazladır. 

Anahtar Kelimeler: BPPV, Posterior SSK, Lateral SSK, Anterior SSK 
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S-43 Koklear İmplant Kullanan Çocukların Alıcı Dil Becerileri ile Sosyal Duygusal 

Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

Fatma Nur Kömür1, Esra Kavaz Uştu2, Abdulkadir Özgür3, Figen Karabekiroğlu4 

1 İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Anabilim 

Dalı, Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları 

Doktora Programı 

2 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı 

3 Yeniyüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları 

Anabilim Dalı 

4 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim 

Dalı, Odyoloji Bilim Dalı 

 

Amaç: Çocukluk çağında görülen kalıcı işitme kaybı, dil ve konuşma gelişimini etkilemenin 

yanı sıra sosyal ve duygusal öğrenmeyi karmaşık hale getirmektedir. Bu çalışmanın amacı, 

koklear implant kullanan çocukların alıcı dil becerilerini ve sosyal duygusal davranışlarını 

ulusal normatif değerleriyle karşılaştırmak ve bu iki gelişim alanı arasındaki ilişkiyi 

araştırmaktır. Aynı zamanda bu beceriler üzerinde etkili olabilecek çocuğa ve aileye ilişkin 

potansiyel yordayıcı faktörleri belirlemektir. Yöntem: Çalışma, kronolojik yaşları 3-12 arasında 

değişen, 48 aydan önce ameliyatı yapılmış, koklear implant kullanıcısı 44 çocuk ile kesitsel bir 

tasarımda yapıldı. Çocukların alıcı dil becerileri Peabody Resim Kelime Testi (PRKT) ile, 

sosyal duygusal davranışları (davranış, duygusal, hiperaktivite, akran sorunları ve sosyal 

davranışlar) Güçler ve Güçlükler Anketi (GGA) ebeveyn formu ile değerlendirildi. PRKT, 

GGA ve demografik bilgiler arasında korelasyon ve çoklu regresyon analizi yapıldı. Bulgular: 

Çocukların alıcı dil yaşı ile kronolojik yaşı arasındaki fark, ortalama olarak -5,61 + 16,85 ay 

elde edildi. GGA alt ölçek ve toplam güçlük skor ortalamaları 4-17 yaş grubu (n=38) için 

normal sınırlar içerisinde, 2-4 yaş grubu için (n=6) akran ilişkileri sorunları ve etki skoru hariç 

sınırda/anormal sınırlar içerisinde yer aldı. Alıcı dil becerileri ve sosyal davranışlar arasında 

anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki bulunurken diğer alt ölçekler ile arasında bir ilişki bulunmadı. 

PRKT ile tanı, işitme cihazı, implant uygulanma, özel eğitime başlama yaşı, bilateral implant 

kullanımı, iletişim modu, ek eğitim süresi ve anne eğitim düzeyi ilişkili bulundu. GGA ile 

kronolojik yaş, ek eğitim süresi, özel eğitime başlama yaşı ve anne eğitim düzeyi ilişkili 

bulundu. Çoklu doğrusal regresyon analizi sonuçlarına göre, alıcı dil becerilerindeki gecikmiş 

performansı en fazla etkileyen değişkenler %61,9 varyans ile sözel iletişim modu, erken 

tanılanma (6 aydan önce) ve bilateral koklear implant kullanımının bileşimi oldu (R2=0,619, F 

(3,40) =21,64, p=0,001). Sonuç: Korelasyonel bulgular, sosyal duygusal davranışlara katkıda 

bulunan faktörün tek başına yaşa uygun alıcı dil becerileri olmadığını, çocuğa/aileye bağlı 

birçok değişkenin etkili olduğunu göstermiştir. Erken müdahale alan çocuklarda dahi 

psikososyal sağlık riski açısından aile özellikleri dikkate alınarak ailelere eğitim ve danışmanlık 

hizmeti verilmelidir. Pediatrik koklear implantasyon sonrası performansta yaşa uygun alıcı dil 

ve sosyal gelişim becerileri için sözel iletişim yaklaşımının kullanımı desteklenmelidir. 

Anahtar Kelimeler: İşitme Kaybı, Koklear İmplant, Dil Becerileri, Davranış Problemleri 
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S-44 Koklear İmplantlı Çocuklarda Ebeveyn Perspektifi Ölçeğinin Türkçe Geçerlilik ve 

Güvenilirliği 

Hüsna Yoktan1, Ayça Çiprut1, Esra Akdeniz1 

1 Marmara Üniversitesi 

 

Giriş ve Amaç: Günümüzde Ebeveyn Perspektifi ölçeği olarak anılan “Koklear İmplantlı 

Çocuklarda Ebeveyn Perspektifi” ölçeği, klinik uygulama ve bilimsel araştırma için en popüler 

araçlardan biridir. Koklear implantın (Kİ) etkililiğine ilişkin ebeveyn görüşlerini 

değerlendirmek için tasarlanmıştır. Ebeveynlerin çocuklara yönelik bir tedavi planı 

oluşturulurken amaç ve isteklerini dikkate almanın önemi, ebeveynlerin Kİ’ye yönelik bilgi ve 

beklenti durumlarının saptanması, konu ile ilgili uzmanların ailelerin ihtiyaç ve beklentilerini 

daha iyi anlaması ve Türkiye’de bu tür geçerlilik ve güvenililirliği tamamlanmış araçların 

eksikliği göz önüne alındığında, bu çalışmada “Koklear İmplantlı Çocuklarda Ebeveyn 

Perspektifi” ölçeğini Türkçeye çevirip, kültürel olarak uyarlamak ve psikometrik özelliklerini 

inceleyerek literatürdeki eksikliği tamamlamak amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmaya en az 1 yıl 

Kİ kullanan 2-18 yaş arası 402 çocuğun ebeveynleri dahil edilmiştir. Orijinal ölçek İngilizceden 

Türkçeye çevrilmiştir; Ölçeğin son Türkçe versiyonu hazırlanmış ve geçerlilik ve güvenilirlik 

açısından değerlendirilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliliğini incelemek için doğrulayıcı faktör 

analizi (DFA) gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin güvenilirlik değerlendirmesi için çalışmada iç 

tutarlılık ve test-tekrar test güvenilirlik ölçüleri sırasıyla Cronbach's alpha ve korelasyon ile 

değerlendirilmiştir. Bulgular: Boyutların güvenilirlik katsayıları 0,454 ve 0,866 arasındadır. 

Test-tekrar test korelasyon katsayısı=0,806 elde edildi. Test tekrar test puanları arasında yüksek 

bir korelasyon vardı. DFA, dört boyutlu yapıların doğruluğunu doğruladı (CFI=0,887; 

TFI=0,881; RMSEA= 0,056). Sonuç ve Öneriler: Ölçeğin Türkçe versiyonu iyi bir geçerlilik 

ve güvenilirliğe sahiptir ve ebeveynlerin Kİ hakkındaki bakış açılarını incelemek için 

kullanılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Koklear İmplant, Ebeveyn Perspektifi, Geçerlilik, Güvenilirlik 
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S-45 Koklear İmplant Kullanan Çocuklarda İletişim ve Zihin Kuramı Becerilerinin 

İncelenmesi 

Merve Önal1 

1 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 

 

Giriş ve Amaç: İşitme kayıplı bireylerin dil ve iletişim becerilerinin yanında sosyal 

becerilerinde de yetersizlikler gözlenebilmektedir. Çalışmamız koklear implant kullanan 

çocukların dil, iletişim ve zihin kuramı becerilerinin birbirleriyle olan ilişkilerini incelemeyi ve 

bu becerilerin demografik bilgi değişkenlerinden nasıl etkilediğini ortaya koymayı 

amaçlamıştır. Yöntem: Çalışma İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kulak Burun 

Boğaz Ana Bilim Dalı Odyoloji ve Dil Konuşma Bozuklukları Ünitesinde, 4-6 yaş arasında 

koklear implant kullanan, işitme engeli dışında ek bir tanı ya da bozukluğa sahip olmayan, 

anadili Türkçe olan 40 çocuk ile yapılmıştır. Çalışmada demografik değişkenlere ilişkin 

verilerin toplanması amacı ile demografik bilgi formu, dil becerilerine ilişkin verilerin 

toplanması amacı ile Türkçe ‘Okul Çağı Dil Gelişim Testi’ (TODİL), zihin kuramına ilişkin 

verilerin toplanması amacı ile ‘Çocuklarda Sosyal Anlayış Ölçeği’, iletişim becerilerine ilişkin 

verilerin toplanması amacı ile ‘Okul Öncesi Dönem Çocukların İletişim Becerilerinin 

Belirlenmesi Ölçeği’ kullanılmıştır. Zihin kuramı ve iletişim becerilerini değerlendiren ölçekler 

ebeveyn bakış açısına göre değerlendirme sağlamıştır. Çalışmanın istatistik analizinde IBM 

SPSS 26.0 programı kullanılmıştır. Ölçeklerin normal dağılıp dağılmadığı test edilmiştir, 

normal dağılmayan değişkenlerde non parametrik (İkiden fazla grupların karşılaştırmasında 

Kruskal Wallis, iki grup karşılaştırmasında Mann Whitney u, korelasyon için Spearman 

Korelasyon Analizi) testler uygulanmıştır. Tüm analizler % 95 güven aralığında, anlamlılık 

p<0.05 düzeyinde değerlendirilmiştir. Bulgular: Dil, iletişim ve zihin kuramı becerileri arasında 

pozitif yönlü bir ilişki olduğu bulunmuştur. Bu üç beceri arasındaki ilişki ikili olarak 

incelendiğinde literatür ile uyumlu sonuçlar elde edilmiştir. Çalışmamızda demografik bilgi 

formundan elde edilen her değişkenin dil, iletişim ve zihin kuramı için nasıl farklılık gösterdiği 

ortaya koyulmuştur. Tanı yaşı, ebeveyn eğitim düzeyi ve dil ve konuşma terapi alma durumu 

her üç beceri için istatistiksel olarak anlamlı fark yaratan değişkenler olmuştur. Sonuç ve 

Öneriler: Bu çalışma dil, iletişim ve zihin kuramı becerileri arasındaki ilişkiyi ortaya 

koymuştur. Dil, iletişim ve zihin kuramı becerilerinin değerlendirilmesini zenginleştirmek 

adına ebeveyn bakış açısından değerlendirme sağlayan ölçeklerin kazandırılması alan yazına 

ve terapi süreçlerine zenginlik katacaktır. 

Anahtar Kelimeler: İletişim becerileri, koklear implant, sosyal anlayış becerileri ölçeği, 

sözlü dil becerileri, zihin kuramı becerileri 
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S-46 Ulusal Yenidoğan İşitme Tarama Protokolü Ne Kadar Yeterli ? Olgular Sunumu 

Yasemin Bostan1, Mehtap Yıldırım 1 

1 Hacettepe Üniversitesi 

 

Giriş : Türkiye'de Yenidoğan İşitme Tarama Programı 2004 yılında ulusal program olarak 

uygulanmaya başlamıştır. Yenidoğan işitme taramasından geçmiş olmasına rağmen sonrasında 

kliniğe yönlendirilen bebeklerin sonuçları vakalar halinde sunulacaktır. Amaç : Yenidoğan 

İşitme Tarama Programı’nda kullanılan protokole göre geçmiş olduğu kaydedilen 6 olgunun 

uzun dönem işitme bulgularını sunmaktır. Yöntem: Üniversitesi Hastanesi Odyoloji Kliniğine 

gecikmiş konuşma şikayeti ile başvuran 2 ila 6 yaş arasındaki 6 olgu yer almaktadır. Olguların 

Yenidoğan İşitme Protokolü’ne göre sonuçları ve güncel odyolojik bulguları sistemli bir şekilde 

sunulmaktadır. Elektroakustik ve elektrofizyolojik testlerle değerlendirildi. (Serbest alan, 

odyometri testi, AABR, TEOAE ve diagnostik ABR) Bulgu : Gecikmiş konuşma şikayeti ile 

başvurmuş olan 6 olgunun farklı merkezlerde Yenidoğan İşitme Testleri’nden geçtiği 

kaydedilmiştir. 6 olgudan beş tanesinin bilateral, bir tanesinin de tek taraflı koklear mikrofonik 

bulguları elde edilmiştir. Sonuç: Bu olgu sunumları göz önüne alındığında Yenidoğan İşitme 

Taraması’nden geçmiş olsalar bile uzun dönemde işitmelerinin etkilenmiş olabileceği 

görülmektedir. Bu bulgu okul öncesi ve okul taramalarının önemine işaret etmekle birlikte 

Yenidoğan İşitme Tarama Protokolleri ile ilgili düzenlemelere ihtiyaç olabileceğini 

düşündürmektedir. Ayrıca bu bulgu pediatrik popülasyon da multi disipliner yaklaşımın 

önemine işaret etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: yenidoğan , işitme tarama , nöropati , tarama protokolü 
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S-47 Yenidoğan Sarılığının Afferent ve Efferent İşitme Sistemi Üzerine Geç Dönem 

Etkisi 

Fulya Özer1, H. Seyra Erbek1, Ahmet Özmen2, Birgin Törer3, Belde Çulhaoğlu4, Gonca 

Sennaroğlu5, Levent N. Özlüoğlu1 

1 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı 

2 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı Odyoloji Bölümü 

3 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı Neonataloji Bölümü 

4 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Ana Bilim Dalı 

5 Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Ana Bilimdalı 

 

Giriş ve amaç: Bu çalışmada amaç, hiperbilirubinemi nedeniyle hayatının ilk bir ayında 

fototerapi ve/veya kan değişimi tedavisi almış; işitme taramasından geçmiş ve okul dönemine 

gelmiş term ve geç preterm (≥ 34 hafta) çocuklarda hiperbilirubineminin afferent ve efferent 

işitme sistemine etkisini incelemek, gürültüde konuşmayı anlama eşiklerini değerlendirerek 

arka plan gürültüde konuşmayı anlama becerilerini tespit edebilmektir. Yöntem: Başkent 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Dr. Turgut Noyan Eğitim ve Araştırma Hastanesi yenidoğan 

bölümü’nde fototerapi ve/veya kan değişimi tedavisi almış; şu anda yaşı 6-10 yaş aralığında 

olan ve işitmesi normal olan 60 çocuk ile aynı yaş ve cinsiyet eşleştirmeli hiperbilirubinemi 

nedeniyle tedavi öyküsü olmayan ve işitmesi normal olan 60 çocuktan oluşmaktadır. 

Katılımcıların tamamına saf ses odyometri, timpanometri, işitsel beyin sapı cevapları, 

otoakustik emisyon ve kontralateral supresyon testi ile beraber gürültüde konuşmayı anlama 

testi yapılmıştır. Bulgular: Kontrol grubuna göre çalışma grubunda supresyon miktarları 

karşılaştırıldığında grup 3’de tüm frekanslarda anlamlı bir fark yakalanmıştır. HINT testinde 

çalışma ve kontrol grubu 4 farklı ortam için karşılaştırılmıştır. Grup 3 katılımcıların 

sonuçlarında sessiz ortamda anlamlı bir fark yokken; gürültü olan diğer üç ortamda SGO 

değerleri anlamlı olarak düşük tespit edilmiştir. Sonuç: Term ve 34 hafta ve üzeri geç preterm, 

özellikle TSB 25 mg/dl olup hiperbilirubinemi tedavisi almış normal işitmeye sahip okul çağı 

çocuklarında normal çocuklara göre efferent işitme sistemi ve gürültüde anlama kabiliyeti 

etkilendiği tespit edilmiştir. HINT ve MOC testleri güvenilir, ucuz ve kolay uygulanabilen 

testler olarak; hiperbilirubinemi öyküsü olan okul çağı çocukların işitme taramasında mutlaka 

geleneksel işitme testi yöntemlerine eklenmesi bu çocukların okul başarısını artırmada etkili 

olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: yenidoğan sarılığı, hiperbilirubinemi, medial olivary kompleks, hearing 

in noise test, işitme 
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S-48 Normal İşiten Çocuklarda Farklı Uyaranlarda Ses Lokalizasyon Becerisinin 

Araştırılması  Preliminer Sonuçlar 

Öykü Özbaş1, İsa Tuncay Batuk2, Merve Batuk3 

1 Gülhane Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Odyoloji Bölümü 

2 Hacettepe Üniversitesi, Odyoloji Bölümü 

3 Üniversitesi, Odyoloji Bölümü 

 

Giriş-Amaç: Ses lokalizasyonu, ses kaynağının yönünü tayin etme becerisidir. Çocukların 

öğrenmeleri, sosyalleşmeleri ve kişisel güvenliklerinin sağlanmasında önemlidir. İşitsel sistem 

kaynağın yerini belirleyebilmek için sesin zamanı, şiddeti ve spektral özelliklerinin kodlandığı 

ipuçlarından yararlanmaktadır. Horizontal düzlemde ses lokalizasyonu bir ses kaynağının orta 

hat çizgisine göre sağ ya da sol tarafta yer almasıdır. Sesler horizontal düzlemde lokalize 

edilirken 1.5 kHz’den daha alçak frekanslı seslerde kulaklar arası zaman ve faz farklılıkları; 4 

kHz ve daha yüksek frekanslı seslerde ise kulaklar arası şiddet farklılıkları öne çıkmaktadır. 

Geniş frekans spektrumuna sahip seslerde kulaklar arası ipuçları birlikte kullanılmaktadır Ses 

lokalizasyon becerisi ortamın, dinleyicinin ve uyaranın özelliklerinden etkilenir. Normal 

gelişim gösteren bebeklerde ses lokalizasyon keskinliği, baş hareketlerinin artmasıyla 5-

18.aylar arasında gelişmeye başlar. 5-6 yaşlar arasında yetişkin seviyesine yaklaşmasına 

rağmen ergenliğe kadar gelişim göstermeye devam eder. Ses lokalizasyon keskinliği, uyaranın 

tipine, frekans içeriğine ve şiddetine göre değişiklik gösterebilmektedir. Çalışmamızda frekans 

içeriği birbirinden farklı olan uyaranlarda çocukların ses lokalizasyon becerisini 

değerlendirmek ve karşılaştırmak amaçlanmıştır. Yöntem: Ön çalışmaya 5-10 yaşları arasında 

normal işiten 10 çocuk dahil edilmiştir. Katılımcıların ses lokalizasyon becerileri Auditory 

Speech Sound Evolution (ASSE) test bataryasında yer alan Azimut Lokalizasyon Testi ile 

değerlendirilmiştir. ASSE Azimut Lokalizasyon Testi, yarım daire şeklinde dizilmiş 7 hoparlör 

arasından sesin üretildiği hoparlörün bulunması prensibine dayanır. Ses lokalizasyon becerisi, 

merkez frekansı 4 kHz olan dar bant gürültü, merkez frekansı 500 Hz olan dart bant gürültü ve 

şekillendirilmiş konuşma sesi uyaranları kullanılarak ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Bulgular: Bu 

ön çalışmada katılımcıların yaşları, farklı uyaranlardaki ses lokalizasyon hata skorları (Root 

Mean Square; RMSO) ve değişkenlik skorları (Variation; VAR) sunulmuştur. Sonuç ve 

Öneriler : Yapılan ön çalışmada normal işiten çocuklarda, frekans içeriği birbirinden farklı 

uyaranlarda ses lokalizasyon keskinliğinin birbirine benzer olduğu görülmüştür. Sonraki 

çalışmalarda, araştırmanın amacına ve örneklemine uygun frekans içeriğine sahip uyaran 

kullanılarak değerlendirme yapılması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: pediatrik odyoloji, ses lokalizasyon becerisi, azimut lokalizasyon 

testi,kulaklar arası ipuçları 
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S-49 Pediatrik Koklear İmplant Kullanıcılarının İşitsel Sözel Performansının 

Değerlendirilmesi 

Sevgi Kadıhanoğlu1, Zeynep Budak1, Merve Batuk1 

1 Hacettepe Üniversitesi 

 

Giriş ve Amaç: Koklear implantasyon, uygulaması ülkemizde 12 aydan büyük çok ileri 

derecede işitme kaybı olan bebeklerde rehabilitasyon sürecinde yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Koklear implant sonrası rehabilitasyon sürecinde görülen fayda kullanıcıya göre farklılık 

göstermektedir dolayısıyla pediatrik grupta işitme cihazı ve/veya koklear implant sonuçlarını 

değerlendirmek için subjektif ölçümler kullanmanın önemi birçok araştırmada vurgulanmıştır. 

Mevcut çalışma ile pediatrik koklear implant kullanıcılarının implant kullanım deneyimlerinin 

işitsel/sözel performansa etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmaya 3-12 yaş 

arasında toplam 40 koklear implant kullanıcısı çocuk katılımcı dahil edilmiştir. Katılımcılar 

koklear implantasyon deneyim yılına göre; Grup I: 0-3 yıl, Grup II: 3-6 ve Grup III: 6 yıl ve 

daha fazla olmak üzere toplamda 3 gruba ayrılmıştır. Katılımcıların işitsel/sözel performansı 

‘’Ebeveynlerin Çocukların İşitsel / Sözel Performansını Değerlendirmesi (EÇİPED)’’ ölçeği 

kullanılarak değerlendirilmiştir. EÇİPED ile katılımcılardan ‘’Sessiz’’ ve ‘’Gürültü’’ alt ölçek 

puanları ve ‘’Toplam’’ ölçek puanları elde edilmiştir. Sorular 0-4 arası Likert tipi bir puanlama 

sistemi ile cevaplanmıştır. 0 = Hiç, 1 = nadiren (%1-25), 2 = bazen (%26-50), 3 = sık sık (%51-

75), 4 = her zaman (%76-100) olarak ifade edilmiştir. Daha yüksek puanlar daha iyi işitsel/sözel 

performansı göstermektedir. Bulgular: 3 grup arasında yapılan alt ölçek ve toplam ölçek 

puanları karşılaştırmalarında istatistiksel olarak anlamlı fark elde edilmiştir (p<0.05). Yapılan 

ikili grup karşılaştırmalarla, Grup I ile Grup III (p=0,00) ve Grup II ile Grup III (p=0,01) 

arasındaki farklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Koklear implant deneyimi 6 yıl ve 

daha fazla olan grupta elde edilen Gürültü alt ölçeği ve toplam ölçek skorları, koklear implant 

deneyimi 3-6 yıl arasında olanlara ve koklear implant deneyimi 0-3 yıl arasında olanlara kıyasla 

daha yüksek elde edilmiştir. Sonuç ve Öneriler: İşitme kaybı olan çocuklarda erken yaşta işitme 

cihazı/koklear implant kullanımının dinleme becerileri, konuşma anlaşılırlığı, öğrenme 

becerileri, konuşma ve dil gelişimi gibi birçok gelişim alanı üzerinde önemli etkisi olduğu 

yapılan birçok çalışmada gösterilmiştir. Mevcut çalışmada, implant deneyiminin üçüncü 

yılından sonra, kullanıcıların işitsel/sözel performansına yansıdığı gözlenmiştir. Erken 

amplifikasyonun konuşma algısında, konuşma üretiminde ve konuşma dilinde önemli bir role 

sahip olduğu bilinmektedir. Bu çalışma ile erken amplifikasyonla elde edilecek daha uzun 

implant deneyiminin işitsel/sözel performans üzerinde olumlu etkiye sahip olduğu gösterilerek 

literatüre katkı sağlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: pediatrik odyoloji, koklear implant, işitsel performans, sözel 

performans, işitme kaybı 
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S-50 Yaşlılarda Işitme Engeline Göre Uyum Güçlüğünün Değerlendirilmesi: Preliminer 

Sonuçlar 

Ayşenur Aykul1, Hatice Kavruk2 

1 Kto Karatay Üniversitesi 

2 Necmettin Erbakan Üniversitesi 

 

Giriş ve Amaç: Doğal yaşlanma sürecinde yaşlı bireylerin çevresiyle iletişiminde ortaya çıkan 

sorunlar, bireyin çevresi ve kendisiyle uyumunu etkilemektedir. Yaşlılarda meydana gelen 

işitme kaybı sosyal çevreye uyum sağlamada güçlükler yaratabilir. Literatürde işitme kayıplı 

yaşlıların uyum güçlüğünü değerlendiren çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmada yaşlı 

bireylerde uyum güçlüğü ile işitme engeli arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem: Çalışmanın örneklemini 65-86 yaş aralığında (ort. 72,14±6,77) işitme kayıplı 37 yaşlı 

birey (16 erkek, 21 kadın) oluşturmuştur. Katılımcıların yaş, cinsiyet, eğitim durumu ve işitme 

cihazı kullanma durumunu içeren demog¬rafik bilgileri alınmıştır ve odyometrik ölçümleri 

yapılmıştır. Katılımcıların işitme engeli ve uyum güçlüğü sırasıyla Türkçe İşitme Engeli 

Ölçeği-Yaşlı (İEÖ-Y) ve Yaşlılarda Uyum Güçlüğünü Değerlendirme Ölçeği (YUGDÖ) ile 

değerlendirilmiştir. Anketler katılımcılara yüzyüze görüşülerek uygulanmıştır. Katılımcılar 

İEÖ-Y puanlarına göre engel yok, hafif-orta engel ve belirgin engel olmak üzere üç gruba 

ayrılmıştır. Verilerin istatiksel analizi SPSS 25 programı ile yapılmıştır. İEÖ-Y ve YUGDÖ 

puanları arasındaki ilişki Pearson korelasyon ve basit doğrusal regresyon analizleri ile 

değerlendirilmiştir. Gruplar arasında YUGDÖ puanının karşılaştırılması Tek Yönlü Varyans 

Analizi (ANOVA) ile yapılmıştır. Anlamlı farkın bulunduğu grupları belirlemek için 

Bonferroni testi yapılmıştır. p<0.05 düzeyi istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. 

Bulgular: Saf ses ortalamasına göre katılımcıların işitme kayıpları çok hafiften ileri dereceye 

kadar değişiklik göstermektedir. Katılımcıların YUGDÖ toplam puan ortalaması 0,71±0,08 

iken, İEÖ-Y toplam puan ortalaması 30,76±4,26’dır. Katılımcıların YUGDÖ ve İEÖ-Y 

puanları arasında pozitif yönde yüksek düzeyde ve anlamlı ilişki bulunmuştur (r=0,759, 

p=0.000). Yaşlılarda işitme engeli, uyum güçlüğünü anlamlı olarak yordamaktadır. İEÖ-Y 

puanlarına göre oluşturulan engel yok, hafif-orta engel ve belirgin engel gruplarının YUGDÖ 

puan ortalamaları sırasıyla 0,30 (±0,33), 0,71 (±0,33) ve 1,13 (±0,29) olarak bulunmuştur. 

Gruplar arasında YUGDÖ puanının karşılaştırma sonuçlarına göre tüm gruplar arasında anlamlı 

fark elde edilmiştir (p<0.05). Sonuç ve Öneriler: Yaşlı bireylerde işitme engeli ile yaşlılığa 

uyum güçlüğü arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu, işitmeye bağlı algılanan engel 

artıkça uyum güçlüğünün de arttığı bulunmuştur. Bu ön çalışma yaşlı bireylerde işitme 

engelinin yaşlılığa uyum sürecini olumsuz etkilediğini göstermiştir. Yaşlılarda işitme kaybı ile 

uyum güçlüğü arasındaki ilişkinin daha detaylı incelenmesi için daha geniş örneklem grubuyla 

yapılan, katılımcıların işitme kaybı derecelerinin analize dahil edildiği ve eğitim durumu, işitme 

cihazı kullanma durumu gibi etkenlerin incelendiği çalışmalar yapılması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: işitme engeli, uyum güçlüğü, yaşlı 
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S-51 Müzik Terapisi Gürlük Rahatsızlık Seviyelerini İyileştirebilir: Olgu Sunumu 

Nazife Öztürk1 

1 Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kbb Anabilim Dalı Odyoloji ve Konuşma 

Bozuklukları 

 

Giriş ve Amaç: Fantom bir gürültü algısı olarak tanımlanan tinnitus, uygun şekilde 

değerlendirilmediği ve rehabilite edilmediğinde birçok olumsuz etkilenmeye yol açmaktadır. 

Tinnituslu bireylerde yaygın olarak görülen azalmış ses toleransının da dikkate alınması son 

derece önemlidir. Tinnitusta sık başvurulan yöntemlerden birisi olan müzik terapinin azalmış 

ses toleransına etkisi literatürde net değildir. Bu çalışmada, tinnitusa ek olarak azalmış ses 

toleransı şikayetiyle başvuran bir olguda müzik terapisinin sonuçlarını sunmak amaçlanmıştır. 

Yöntem: 28 yaşındaki kadın hasta bir yıldır sol kulakta tinnitus ve yüksek seslerden rahatsız 

olma şikayetiyle odyoloji kliniğine yönlendirilmiştir. Hastaya odyolojik değerlendirme, tinnitus 

ve hiperakuzi ölçekleri, tinnitusun psikoakustik değerlendirmesi ve gürlük rahatsızlık seviyesi 

(GRS) ölçümleri yapılmıştır. Düşük şiddet seviyeli doğa sesleri ile kısmi maskeleme müzik 

terapisi önerilerek 4 ay boyunca takip edilmiştir. Bulgular: Yapılan odyolojik değerlendirmede 

bilateral 8 kHz’e kadar saf ses işitme eşikleri normal sınırlardadır. Genişletilmiş yüksek frekans 

odyometrisinde sol kulakta 14-20 kHz arasında işitme eşikleri sağ kulağa göre yüksektir. 

Tinnitusun psikoakustik değerlendirmesinde pulsasyona ek olarak alçak frekanslı gürültü 

formunda tinnitus tariflemiştir. Tinnitus Engellilik Anketinde (TEA) 42 puan, görsel analog 

ölçek (GAÖ) ile yapılan değerlendirmede rahatsızlık seviyesi 5/10, şiddet seviyesi 7/10’dur. 

Yapılan UCL testinde sol kulakta 90 dB’de rahatsızlık oluşmuştur. GRS’ler incelendiğinde ise 

sol kulakta düşüşler olduğu görülmüştür. Ayda bir kez kontrole çağrılan hasta 4 ayın sonunda, 

tinnitusunun neredeyse tamamen yok olduğunu ifade etmiş, şiddetli seslerden rahatsızlığının da 

azaldığını bildirmiştir. TEA ve GAÖ’de iyileşmelerin yanı sıra GRS’de bilateral tüm 

frekanslarda 10-15 dB artış gözlenmiştir. Sonuç ve Öneriler: Kısmi maskeleme yöntemiyle 

kullanılan müzik terapisi düzenli bilgilendirme ile ve azalmış ses toleransı dikkate alınarak 

kontrollü uygulanmalıdır. Bu durumda tinnitusla ilişkili rahatsızlığı azaltmasının yanı sıra 

seslerden duyulan rahatsızlığın azaltılması ve dinamik aralığın genişletilmesine de katkıda 

bulunabilir. 

Anahtar Kelimeler: hiperakuzi, müzik terapisi, tinnitus. 
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S-52 Kısa Süreli Müzik Eğitiminin Etkisini Koklear İmplant Simülasyonu Altında 

Doğrulamak: Ön Çalışma Bulguları 

Atılım Atılgan1, Mustafa Yüksel2 

1 İstanbul Medeniyet Üniversitesi 

2 Ankara Medipol Üniversitesi 

 

Giriş ve Amaç: Koklear implant (Kİ) işlemcisi kendisine iletilen sinyalleri belirli sayıda frekans 

bandına böler ve sınırlı bir frekans aralığında işlev görür. Bu esnada birçok bileşen işitme 

sistemi tarafından işlenemez. Yaygın kanı en az 8 bant ile sessiz ortamda konuşmanın 

anlaşılabileceği, kanal sayısı arttıkça da performansın artacağı şeklindedir. Müzik algısı için 

çok daha detaylı bir spektral ve zamansal içeriğe ihtiyaç vardır. Bu alanda yapılan çalışmalar 

kısıtlı olmakla birlikte uzun süreli müzik eğitimi alan profesyonel müzisyenlerin bu konuda 

avantajlı oldukları bilinmektedir. Bu çalışmada müzik eğitiminin olası avantajlarının Kİ 

simülasyonu ile incelenmesi amaçlanmaktadır. Yöntem: Çalışmamıza 1 yıldan az 3 aydan fazla 

müzik eğitimi almış 9 ve hiç eğitim almamış 9 olmak üzere toplamda 18 normal işiten birey 

katılmıştır. Katılımcılar melodik biçim tanıma (MBT) testi ile değerlendirilmiştir. MBT 

testinde 5 notadan oluşan ve notalar arasındaki mesafeleri 1, 2 veya 3 yarım ton olan 9 melodik 

biçim (düz, yükselen, alçalan, yükselen-alçalan, alçalan-yükselen, düz-alçalan, düz-yükselen, 

yükselen-düz, alçalan-düz) bulunmaktadır ve dinleyicilerin bu melodik biçimleri tanıma 

becerileri değerlendirilmektedir. Alıştırma aşamasının ardından teste başlanmış, katılımcılar 

tek bir oturumda her bir melodiyi üç versiyonu ile Kİ simülasyonu ile ve simülasyonsuz olarak 

rastgele dinlemiştir. Melodiler özel olarak geliştirilmiş bir Praat komut dosyası ile 22 kanal ve 

beyaz gürültü taşıyıcılı Kİ simülasyonu ile işlenmiştir. Test performansları yüzde cinsinden 

elde edilmiştir. Gruplar arasındaki farklar Mann-Whitney U testi ile değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Müzik eğitimi alan katılımcılar melodi biçimlerini Kİ simülasyonu ile ortalama 

%87,4 (SS = 22,2), simülasyon olmadan ortalama %97,8 (SS = 26,4), müzik eğitimi almayan 

katılımcılar ise Kİ simülasyonu ile ortalama %60,7 (SS = 24,5), simülasyon olmadan ortalama 

%93,3 (SS = 29,4) oranında doğru tanıyabilmişlerdir. Mann-Whitney U test sonuçları ile Kİ 

simülasyonu altında yapılan test performanslarında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı 

(p = 0,005) fark gözlenmiş, Kİ simülasyonu olmayan koşulda ise fark gözlenmemiştir (p = 0,3). 

Sonuç ve Öneriler: Uzun süreli müzik eğitiminin zorlaşan koşullar altında işitsel performansı 

artırıcı etkisine yönelik birçok çalışma olmakla birlikte, çalışmamız kısa süreli eğitimin de 

anlamlı farklara yol açabileceğini göstermiştir. Bu durumun Kİ simülasyonu altında gözlenmiş 

olması, Kİ kullanıcılarına yönelik işitsel müdahale ve planlara müziğin de dahil edilmesi 

gerektiğine yönelik bir gösterge olarak ele alınması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: koklear implant, müzik eğitimi, müzik algısı, melodi tanıma 
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S-53 Tek Taraflı İşitme Kayıplı Bireylerin Santral İşitsel İşlemleme Becerileri ile Benlik 

Saygısı, Konuşma Algısı, Uzaysal Algı ve İşitme Kalitesi Arasındaki İlişkinin 

İncelenmesi 

Cennet Reyyan Geçici 1, Seda Konca 2, Ayça Çiprut 3 

1 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü, Marmara Üniversitesi 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Doktora Programı 

2 Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Odyoloji Kliniği 

3 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı 

 

Giriş ve Amaç: Tek taraflı işitme kaybı(TTİK) bir kulakta normal işitme diğer kulakta işitme 

kaybı gözlenmesi durumudur. Santral işitsel işlemleme sürecindeki becerilerin çoğu her iki 

kulağın işitmesinin normal olması prensibine dayanmaktadır. Temporal ve spektral çözünürlük 

işitsel işlemlemenin önemli parametrelerindendir, özellikle ardalan gürültüsü varlığı gibi zor 

koşullarda konuşmayı anlamada oldukça önemlidir. Çalışmamızın amacı TTİK’lı bireylerin 

santral işitsel işlemleme ve konuşmayı anlama becerileri ile benlik saygısı ve konuşma, uzaysal 

algı ve işitme kalitesi arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Yöntem: Konjenital ileri-çok ileri 

derecede tek taraflı işitme kaybı olan ek rahatsızlığı olmayan 10 işitme kayıplı birey ve 10 

normal işiten birey çalışmamıza dahil edilmiştir. Temporal çözünürlüğü değerlendirmek için 

Temporal modülasyon transfer fonksiyonu (TMTF) , spektral çözünürlüğü değerlendirmek için 

Spektral- Temporal Modüle Edilmiş Ripple Test (SMRT), gürültüde konuşmayı anlamayı 

değerlendirmek için Türkçe Matriks testi kullanılmıştır. Benlik algısı değerlendirmek için 

Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği, tek taraflı işitme kaybının konuşma algısı, uzaysal algı ve 

işitme kalitesi üzerindeki etkisinin subjektif değerlendirmesi için de Konuşma, Uzaysal Algı ve 

İşitme Kalitesi (KUİK) Ölçeği kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmamızda SMRT ile TMTF, KUİK 

konuşma algısıile Rosenberg Benlik Saygısı arasında pozitif yönlü korelasyon gözlenmiştir. 

TTİK’li bireylerin TMTF, SMRT ve Türkçe Matriks test sonuçları normal işiten grupla 

kıyaslandığında sadece Türkçe Matriks testinde istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık 

gözlenmiştir(p<0.05). 10 TTİK’li bireyin 4’ünde düşük benlik saygısı, 6’sında KUİK konuşma 

algısı, 5’inde KUİK uzaysal algı, 5’inde KUİK işitme algısı skorları normatif değerlere göre 

düşük elde edilmiştir. Sonuç ve Öneriler: Santral işitsel işlemlemenin efektif çalışması için 

bilateral normal işitme gereklidir. Erken dönemde oluşan işitme kaybına bağlı santral işitsel 

işlemlemede meydana gelen değişikliklikler yaptığımız değerlendirmelerde dökümante 

edilmiştir. Normal işiten bireylere göre gürültüde konuşmaları anlamakta zorlanmaktadırlar. 

Psikoakustik testlerde elde edilen verilerle subjektif değerlendirme yöntemlerinde elde edilen 

verilerin korele olması TTİK’li bireylerin işitme kaybının etkisini günlük hayatta da hissettiğini 

göstermektedir. KUİK ve Rosenberg Benlik Saygısı ölçeğinin ulaşılması ve uygulaması kolay 

bir yöntem olması nedeniyle santral işitsel işlemleme değerlendirmesi öncesi yol gösterici 

nitelik taşıyacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Tek Taraflı İşitme Kaybı, Gürültüde Konuşmayı Anlama, Benlik 

Saygısı, Santral İşitsel İşlemleme, Konuşma, Uzaysal Algı ve İşitme Kalitesi (KUİK) Ölçeği 
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S-54 Koklear İmplant Kullanıcılarında Müzikal Ses Kalitesi Algısı ile Müzik Algısı ve 

Müzik Etkinlikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

Ayşenur Karaman Demirel1, Ahmet Alperen Akbulut2, Ayça Çiprut3 

1 İstanbul Okan Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Odyometri Programı, 

İstanbul. 

2 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi, Odyoloji Bölümü, 

İstanbul. 

3 Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kbb Anabilim Dalı, Odyoloji ve 

Konuşma Bozuklukları Bilim Dalı, İstanbul. 

 

Giriş ve Amaç: İşitsel uyaranların algılanan zenginliği ses kalitesidir. Elektriksel işitme ile 

müzik gibi karmaşık uyaranların spektro-temporal bilgilerinin zayıf temsili koklear implant 

(KI) kullanıcılarında bozulmuş ses kalitesi algısına neden olur ve KI kullanıcılarının tatmin 

edici müzik algısına ulaşmalarını zorlaştırır. Çalışmamızın amacı KI kullanıcılarının müzikal 

ses kalitesi algısı ile müzik algısı ve müzik etkinlikleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Yöntem: 

Katılımcılar 15 postlingual KI kullanıcısı (ortalama yaş=40.9, ss=12.7, ortalama KI 

kullanımı=9.26 yıl, ss=4.84 yıl) ve 15 normal işiten (ortalama yaş=36, ss=11.5) yetişkin 

bireyden oluşmaktadır. Ses kalitesi algısını değerlendirmek için Multiple Stimulus with Hidden 

Reference and Anchor for Turkish People (TR-MUSHRA) kullanılmıştır. TR-MUSHRA 

orijinal uyaran ile filtrelenmiş uyaranlar (200 Hz,400 Hz,600 Hz,800 Hz,1000 Hz yüksek 

geçiren, 1000 Hz-1200 Hz bant geçiren) arasındaki ses kalitesi farklılıklarının saptanabilmesini 

yansıtan derecelendirmelerin yapıldığı bir testtir.Müzik algısı ve müzik etkinliklerine karşı 

tutumlar Müzikle İlgili Yaşam Kalitesi Anketi ile değerlendirilmiştir. SPSS V22.0 ile 

gerçekleştirilen istatistiksel analizlerin güven aralığı %95 düzeyinde değerlendirmeye 

alınmıştır ve istatistiksel anlamlılık seviyesi p<0.05 kabul edilmiştir. Bulgular: Tek faktörlü 

varyans analizi yürütüldüğünde uyaranlara uygulanan filtrelerin ses kalitesi skorları üzerine 

anlamlı etkisi hem normal işitenlerde (F (6,49)=358, p<0.01, η2p=0.978) hem de KI 

kullanıcılarında (F(6,49)=20.8, p<0.01, η2p=0.718) gözlenmiştir. Bonferroni testi kullanan 

Post-hoc kıyaslamalarda; normal işitenlerin orijinal uyaran ile tüm ses versiyonları arasındaki 

ses kalitesi farklılıklarını saptayabildiği, KI kullanıcılarının ise orijinal uyaran ile 200 Hz ve 

400 Hz yüksek geçiren filtrelenmiş uyaranlar arasındaki ses kalitesi farklılıklarını tespit 

edemediği gözlenmiştir. Bağımsız örneklemler t-testi ile yapılan incelemede KI kullanıcıları ve 

normal işitenlerin müzik algısı skorlarında gruplar arası anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05). 

TR-MUSHRA skorları ile müzik algısı ve müzik etkinlikleri skorları arasındaki ilişki Pearson 

korelasyon katsayısı kullanılarak incelenmiş ve her iki grupta da anlamlı ilişki bulunmamıştır 

(p>0.05). Sonuç ve Öneriler: KI kullanıcıları farklı filtreye sahip, ses kalitesi bakımından 

birbirinden farklı (özellikle alçak frekans bilgisinin çıkarıldığı) uyaranları saptayabilmekte 

normal işitenlere kıyasla zorlanmaktadır. Öznel olarak bildirilen müzik algısı ve müzik 

etkinlikleri ile TR-MUSHRA performansının birbirinden bağımsız olduğunun gözlenmesine 

örneklem küçüklüğü, öznel derecelendirmelerin yeterince doğru yapılamaması ve bozulan ses 

kalitesine karşı gelişen adaptasyonun sebep olabileceği düşünülmüştür.KI sonrası müzik 
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deneyimini anlayabilmek ve geliştirebilmek için müzik deneyimini etkileyen parametreler hem 

öznel hem nesnel değerlendirme araçlarıyla rutin olarak değerlendirilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: TR-MUSHRA, ses kalitesi algısı, müzik algısı. 
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S-55 Normal İşiten Genç Yetişkinlerde Müziğe Yönelik İlginin Bilişsel Beceriler 

Üzerindeki Etkisi - Ön Çalışma 

Nuriye Yıldırım Gökay1, Gurbet İpek Şahin Kamışlı1 

1 Gazi Üniversitesi 

 

Müzikle bilişsel fonksiyon ilişkisi yıllardır araştırmacıların odak noktası olmuş ve hala olmaya 

da devam etmektedir. Nitekim bilişsel bazı bozuklukların tedavisinde müziğin iyileştirici 

gücüne başvurulmaktadır. Bu çalışmayla temel olarak müziğin günlük yaşamımızdaki yerinin 

bilişsel becerilerimize etkileri olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmaya 18-30 

yaş arasında 20 (11’i kadın, 9’u erkek) sağlıklı gönüllü katılımcı dâhil edilmiştir. Müziğe 

yönelik ilgilerinin olup olmamasına göre katılımcılar iki gruba ayrılmıştır. Çalışmayı kabul 

eden katılımcılardan bilgilendirilmiş gönüllü olur formu alındıktan sonra “Müziğe Yönelik İlgi 

Ölçeği” uygulanmıştır. Sonrasında Stroop TBAG formu ile seçici dikkat ve bozucu etki 

becerileri ve işaretleme testi ile sürdürülebilir dikkat becerileri değerlendirilmiştir. Çalışma 

bulguları SPSS v.24 programı ile analiz edilmiştir. Sonuçta, Stroop testi ilk üç durumunda 

gösterilen performans süresi açısından müziğe yönelik ilgisi olan grupta daha iyi olmak üzere 

iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır (sırasıyla p = 0,023, p = 0,037, 

p = 0,041). Benzer şekilde işaretleme testinde düzenli harf ve düzenli şekil testlerinde anlamlı 

farklılık saptanmıştır (sırasıyla p = 0,049, p = 0,017). Elde edilen bulgular müziğe yönelik ilgi 

düzeyinin artmasının dikkat becerileri üzerinde olumlu etkileri olduğunu göstermiştir. Bu 

çalışmayla, bilişsel beceriler ve müzik ilişkisinin uzmanlar tarafından daha sık kullanılacağı ve 

ihtiyaç duyan bireylerin terapi süreçlerine faydalı olacağı varsayılmaktadır. Ayrıca işitsel 

işlemleme ve bilişsel beceriler ile müzik ilişkisi açısından gelecek çalışmalar ihtiyaç olduğu 

öne sürülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: dikkat, genç yetişkinler, müzik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“XI. Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi” 

72 

 

S-56 Öğretmenlerin İşitme Kalitesi ve Gürültü Hassasiyetlerinin Değerlendirilmesi: 

Preliminer Sonuçlar 

İrem Işık1, Halime Sümeyra Sevmez2, Hatice Merve Yücel2, Yılmaz Odabaşı2, Didem Meral 

Türkyılmaz3 

1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Odyoloji Bölümü 

2 Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Odyoloji Ana Bilim Dalı 

3 Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü 

 

Giriş ve Amaç: Toplumsal yaşamın bir parçası olan okullar, en küçük birimi insan olan 

örgütlerdir. İnsana doğrudan ya da dolaylı olarak etki eden her unsur okul ortamını, öğrenci 

başarısını ve öğretmen performansını olumlu ya da olumsuz olarak etkileyebilmektedir. Bu 

unsurların en önemlilerinden birisi olarak gürültü sayılabilir. Öğrenmeyi olumsuz etkilediği 

bilinen gürültü, öğrenme ortamlarında öğretmen ve öğrencilerin dikkatlerini dağıtarak 

zihinlerinin çabuk yorulmasına ve öğrenmeyi güçleştiren birçok istenmeyen davranışın ortaya 

çıkmasına neden olabilmektedir. Gürültüye maruziyetin işitme kaybına neden olabileceği de 

bilinmektedir. Öğretmenlerin mesai saatleri içerisinde gürültüye maruz kaldığı bilindiği için 

çalışmamızda öğretmenlerin işitme kaliteleri ve gürültü hassasiyetlerinin değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmaya 28-54 yaşları arasında (ort:42.63+5.95) normal işiten 52 

öğretmen (15 erkek 37 kadın) katılmıştır. Katılımcıların işitme kalitesi Konuşma, Uzaysal Algı 

ve İşitme Kalitesi Ölçeği (KUİK) ile değerlendirilirken Gürültü hassasiyetleri Weinstein’ın 

Gürültü Hassasiyeti Ölçeği (WGHÖ) ile değerlendirilmiştir. Anketler katılımcılara Google 

Forms aracılığıyla ulaştırılmıştır. Bulgular: KUİK Ölçeği alt başlıklarının skorları ve genel 

skoru arasında kadın ve erkek katılımcılar için anlamlı fark tespit edilmemiştir. Katılımcıların 

WGHÖ skoru üzerinden belirlenen alt ve üst gruplara göre kadın ve erkek katılımcılar için 

anlamlı fark tespit edilmemiştir. Katılımcıların WGHÖ skoru üzerinden belirlenen alt ve üst 

gruplar ile KUİK ölçeği alt başlıkları skorları ve KUİK genel skoru arasında yapılan analiz 

sonucu katılımcılar için anlamlı bir fark tespit edilmemiştir. Katılımcıların WGHÖ skoru ile 

KUİK ölçeği alt başlıkları arasında yapılan korelasyon analizi sonucu konuşma algısı ve işitme 

kalitesi skoru arasında negatif yönde ilişki tespit edilirken; uzaysal algı puanı arasında anlamlı 

ilişki tespit edilmemiştir. (Pearson Korelasyon Analizi) Sonuç ve Öneriler: Öğretmenler 

okullarda eğitim faaliyetleri sırasında birtakım gürültü kaynaklarına maruz kalmaktadır. 

Bulgular okul ortamındaki gürültünün öğretmenlerde hassasiyete neden olabildiğini gösterirken 

işitme kalitelerinde anlamlı bir etkilenme olmadığını göstermektedir. Uzun süreli gürültüye 

maruziyetin baş ağrısı, dikkat dağınıklığı, iletişim kurma güçlüğü, derse odaklanma güçlüğü 

gibi sorunlara neden olduğu bilinmektedir. Öğretmen ve öğrencilerin bu gibi sorunlarını 

azaltabilmek için okullarda gürültü kirliliğini önlemeye yönelik çalışmalar yapılmalıdır. 

Gelecekteki çalışmalarda katılımcıların işitme kaliteleri hakkında daha doğru bilgi edinebilmek 

için objektif odyolojik değerlendirmelerin yapılması, özellikle gürültü hassasiyeti ile ilişkisinin 

değerlendirilebilmesi için yüksek frekans işitme eşikleri ve gürültüde konuşmayı anlama 

testlerinin de yapılması gerekmektedir. Ayrıca öğretmenleri branşlarına göre karşılaştırmak 

daha homojen sonuçlar verebilir. 

Anahtar Kelimeler: Gürültü, Gürültü Hassasiyeti, İşitme Kalitesi, Öğretmen 



“XI. Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi” 

73 

 

S-57 Gürültüde Konuşmayı Anlama Becerisi ile İşitme Kalitesi Arasındaki İlişkinin 

Değerlendirilmesi 

Hatice Merve Yücel1, Halime Sümeyra Sevmez1, Yılmaz Odabaşı1, İrem Işık2, Meral Didem 

Türkyılmaz3 

1 Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Odyoloji Bilim Dalı 

2 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Odyoloji Bilim Dalı 

3 Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Odyoloji Bilim Dalı 

 

Giriş ve Amaç: İşitme kaybı olsun ya da olmasın gürültüde konuşmayı anlama problemi 

günümüz toplumlarında sıklıkla kliniklere başvurma sebebi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Odyometrik testlerle tespit edilebilen İşitme kayıplarının yanı sıra saf ses odyometri testi ile 

belirlenemeyen gizli işitme kaybı gibi sorunlarda da gürültüde konuşmayı anlama şikayeti 

birlikte gözlenmektedir. Gürültüde konuşulanları anlama problemi dinlemeyi ilgilendiren diğer 

aktivitelerin de olumsuz etkilenmesi ile sonuçlanır. Herhangi bir gürültüde konuşmayı anlama 

problemine sebep olacak olumsuz etkilenim sonucunda işitme kalitesi, uzaysal algı ve konuşma 

algısında da olumsuz etkilenmeler beklenmektedir. Çalışmanın amacı, gürültüde konuşmayı 

anlama performansını değerlendiren Türkçe Matris Testi ile işitmenin kalitesi ile alakalı farklı 

alt başlıklar içeren Konuşma Algısı, Uzaysal Algı ve İşitme Kalitesi Ölçeği (KUİK) arasında 

bir ilişkinin olup olmadığının belirlenmesidir. Yöntem: Preliminer bu çalışma kapsamında 

çalışmaya 18-40 yaş (ort: 23,33 yaş) arasında 6 kişi dahil edilmiştir. Bir kişi hariç diğer 

katılımcıların işitmesi normal sınırlardadır. İşitme kayıplı katılımcı çok hafif derecede işitme 

kaybına sahiptir. Katılımcıların işitme kalitesi, Konuşma Algısı, Uzaysal Algı ve İşitme Kalitesi 

Ölçeği (KUİK) ile değerlendirilirken, gürültüde konuşmayı anlama becerisi ise Türkçe Matris 

Testi ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Yapılan Pearson Korelasyon analizi sonucunda Türkçe 

Matris testi skorları ile KUİK ölçeğinin Konuşma Algısı, Uzaysal Algı ve İşitme Kalitesi alt 

başlıklarından elde edilen skorlar ve genel skor arasında negatif korelasyon eğilimi olmasına 

rağmen istatistiksel anlamlılığa ulaşılamamıştır. Türkçe Matris Testinden elde edilen skorun 

sayısal değeri düştükçe anket verilerinde artış eğilimi olduğu gözlenmiştir. Türkçe Matris 

testinin beklenen skoru -8 dB olduğu düşünüldüğünde istatiksel anlamlılığa ulaşamasa da elde 

edilen negatif korelasyon tutarlıdır. Sonuç ve Öneriler: Normal işiten genç bireylerde gürültüde 

konuşmayı anlama performansı ve konuşma algısı, uzaysal ve işitsel algı skorları normal 

sınırlarda elde edildiği için aralarında anlamlı bir ilişki tespit edilememiş olabilir. Aynı 

zamanda herhangi bir işitme kaybı şikayeti veya bulgusu olmamasına rağmen Türkçe Matris 

Testinden elde edilen kişiler arası farklılıklar ve sübjektif olarak ölçekler yoluyla 

değerlendirilen işitme kalitesi test skorları tutarlılık göstermemiş olabilir. Bunların yanı sıra 

örneklem grubunun küçük olması sonuçların anlamlılığını etkilemiş olabilir. Daha büyük 

örneklem grubunda ve gürültüde konuşmayı anlama becerileri daha çok etkilenen işitme kayıplı 

bireylerde yapılacak daha detaylı bir analize ihtiyaç duyulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Gürültüde Konuşmayı Anlama, KUİK Ölçeği, Matris Testi 
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S-58 Yabancı Uyruklu İşitme Kayıplı Hastanın Rehabilitatif Odyoloji Takibi : Vaka 

Sunumu 

Sevginar Önder 1, Serpil Alluşoğlu2, Rauf Oğuzhan Kum3, Kürşat Murat Özcan3, Öznur 

Gündüz3, Fatma Cemre Sazak Kundi3 

1 Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Odyoloji Bölümü 

2 İzmir Bakırçay Üniversitesi, Odyoloji Bölümü 

3 Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Kbb Bölümü 

 

Giriş ve Amaç: İnsanların ekonomik, sosyal, siyasal, dini veya başka dış etkenler nedeniyle 

hayatlarının geri kalanını veya sadece bir kısmını geçirmek üzere yaşadıkları ülkeleri, şehirleri, 

köyleri, kasabaları vb. yerleşim alanlarını değiştirmelerine ‘göç’ denir (Keçe,2016). Ülkemize 

çeşitli sebeplerle yapılan göç olaylarının işitme kayıplı hastalar üzerinde tıbbi, sosyolojik, 

kültürel, ekonomik yansımaları bulunmaktadır. Kliniğimize son yıllarda koklear implant adayı 

olarak başvuran hastaların yarıya yakını yabancı uyrukludur. Yılda ortalama 15-20 kadar 

yabancı uyruklu hastaya koklear implant tatbiki yapılmaktadır. Bu sunum yabancı uyruklu 

işitme kayıplı bir çocuk hastanın işitsel rehabilitasyon takibinde yaşanan güçlüklere dikkat 

çekmek için hazırlanmıştır. Yöntem: Hastanın demografik bilgileri, etiolojisi, odyolojik test 

değerlendirmeleri, işitsel algı, genel gelişim, dil gelişimi verileri vaka sunumu olarak yazıldı. 

Bulgular: 1yaşında iken Suriye’de bilateral çok ileri derecede SNİK tanısı konan ve 2,5 yaşında 

iken Türkiye’ye göç eden erkek çocuk hastanın bu yaştan itibaren KBB, odyoloji, pediatrik 

psikiyatri, pediatrik nöroloji, gelişimsel pediatri bölümlerinden takipleri Ankara Bilkent Şehir 

Hastanesinde geçici koruma kanunu kapsamında olan yabancılar yönetmeliğine bağlı olarak 

devam etmektedir. Bilateral koklear implant tatbiki yapılan hastanın mevcut ek engelleri ile 

ilgili daha kapsamlı eğitsel desteğe ihtiyacı bulunmaktadır. Sonuç ve Öneriler: Bilateral çok 

ileri derecede SNİK ve tüm gelişim alanlarında gerilikleri olan vakamızın rehabilitatif odyoloji 

takibinde de multidisipliner takip gerekmektedir. Koklear implant olmadan önce ve olduktan 

sonra dönemde özel eğitim alamaması, yaşanan ekonomik-kültürel- sosyolojik sıkıntılar, 

ailenin Türkçe bilmemesine bağlı iletişim problemleri olması gibi çeşitli sebeplerle çocukta 

dinleme, dil-konuşma ve tüm gelişim alanlarındaki ilerlemede sıkıntılar yaşandığı gözlenmiştir. 

Yaşanan sorunları en aza indirmek için erken dönemde sağlanması gereken eğitsel destek 

önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Yabancı Uyruklu, İşitme Kaybı, Ek Engel, Koklear İmplant, İşitme 

Eğitimi 
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S-59 Dil ve Konuşma Terapisi Lisans Öğrencilerinin Mevcut Bilimsel Araştırma 

Deneyimleri ile Yüksek Lisans ve Doktora Derecesini Tamamlamaya Yönelik 

Görüşlerinin Belirlenmesi 

Elif Sütcü1, Selin Tokalak2, Süleyman Karabulut3 

1 Dil ve Konuşma Terapisti 

2 Uzman Dil ve Konuşma Terapisti 

3 Dil ve Konuşma Terapisti 

 

Amaç: Bu araştırmanın amacı dil ve konuşma terapisi lisans öğrencilerinin araştırma 

deneyimleri hakkında bilgi sahibi olmak, bir yüksek lisans ve doktora programına başlamayı 

seçme konusunda karar verme süreçleri ile ilgili görüşlerini anlamaktır. Bu araştırma, dil ve 

konuşma terapisi öğrencilerinin kariyerlerinin başlarındaki araştırma deneyiminin, yüksek 

lisans düzeyinde bir tez ve nihayetinde doktora yapma olasılığını arttırılabileceği fikridir. 

Yöntem: Araştırma, var olan durumu olduğu şekliyle betimlemeyi amaçladığı için tarama 

modelindedir. Açık uçlu sorulardan toplanan verilerin analizinde içerik analizi metodundan 

yararlanılırken, çoktan seçmeli sorulardan elde edilen verilerin gruplandırılmasında yüzde ve 

frekans dağılımları hesaplanmıştır. Bu araştırmaya toplam 104 katılımcı katılmıştır. Araştırma 

sorularını ele almak için 18 maddelik bir elektronik anket tasarlanmıştır. Anket katılımcılara 

google survey aracılığıyla ulaştırılmıştır. Katılımcılardan yaş, cinsiyet gibi demografik bilgiler 

istenmiştir. Bulgular: Öğrencilerin akademik çalışmaya katılma olasılığını arttıran en önemli 

faktörün profesyonelleşmek istenen belirli bir konuya ilgi olmasına rağmen akademik 

çalışmaya katılma olasılığını azaltacak en önemli faktör araştırma konusuna olan ilgi eksikliği 

şeklinde olmuştur. Araştırmaya katılan lisans öğrencilerinin %39‘u gelecekte doktora yapmayı 

planladığına yönelik olumlu cevaplar vermiştir. Bu görüş dahilinde doktora yapmayı isteme 

sebebi olarak en çok tercih ettikleri tema akademik olarak ve/veya klinik uygulamada daha 

kalifiye olma isteği olmuştur. Sonuç: Dil ve konuşma terapisi lisans öğrencilerinin mevcut 

bilimsel araştırma deneyimleri ile yüksek lisans ve doktora derecesini tamamlamaya yönelik 

görüşleri doğrultusunda yarı yapılandırılmış görüşme metoduyla bu araştırma konusunun daha 

detaylı araştırılması, dil ve konuşma terapisi lisans öğrencilerinin bilimsel araştırma deneyimi 

ile ilgili fırsatları olumlu bir şekilde değerlendirmek istemelerine rağmen neden 

değerlendirmedikleri, bu araştırma Türkiye genelindeki tüm üniversiteler dahil edilerek daha 

homojen bir şekilde öğrencilerin dağıldığı, daha büyük bir örneklem gruplarında tekrarlanması 

dil ve konuşma terapisi lisans öğrencilerinin ileride doktora yapma/yapmama deneyimini 

arttıracak/azaltacak faktörler araştırılarak sonraki çalışmalara katkı sağlanacağı 

düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: dil ve konuşma terapisi, doktora, yüksek lisans, bilimsel araştırma, 

lisans, öğrenci, lisansüstü eğitim 
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S-60 Gecikmiş Dil ve Konuşma Tanısı Almış Çocukların İlerleyen Dönem İzlem 

Çalışması 

Fatma Yurdakul Çınar1, Ayça Çiprut1 

1 Marmara Üniversitesi 

 

Giriş ve Amaç: Gecikmiş dil ve konuşma, yaşıtlarına kıyasla çocuğun beklenen oranda 

konuşma ve dil geliştirememesidir. Dil ve konuşma gelişimindeki gecikme; işitme kaybı, 

mental retardasyon, ifade edici dil bozukluğu, psikososyal yoksunluk, otizm spektrum 

bozukluğu, selektif mutizm, alıcı afazi ve serebral palsi gibi birçok bozukluğun belirtisi olabilir. 

Çalışmamızın amacı, dil ve konuşma gecikmesinin başka sorunların belirteçi olma durumunu 

değerlendirmek ve ilerleyen dönem takiplerinin önemini vurgulamaktır. Yöntem: 2013-2019 

tarihleri arasında, Marmara Üniversitesi, Pendik Eğitim ve Araştırma hastanesi, Çocuk ve ergen 

ruh sağlığı ve hastalıkları anabilim dalına gecikmiş dil ve konuşma şikayeti başvuran, Kulak 

burun boğaz hastalıkları ve odyoloji kliniğine yönlendirilen periferik işitmesi normal sınırlarda 

bulunan 12-60 ay arası çocukların (n=105) bilgilerinin değerlendirildiği retrospektif bir dosya 

tarama çalışmasına ait veriler kullanılmıştır. Çocukların ebeveynlerine ait telefon numaraları 

sistem kayıtlarından elde edilerek çocukların dil gelişimi, konuşma ve sosyal etkileşimlerine 

yönelik en az 3 yıl ve sonraki mevcut durumları, süreç içerisinde aldıkları tanılar ve eğitsel 

müdahaleler hakkında bilgi edinilmesi amacıyla yarı-yapılandırılmış telefon görüşmeleri 

yapılmıştır. Elde edilen veriler tanımlayıcı istatistik ile sunulmuştur. Bulgular: 84’ü (% 80) 

erkek, 21’i (% 20) kız olmak üzere değerlendirilen 105 çocuktan, 54’ ü (% 51.4) ilerleyen 

dönemde başka tanılar almıştır. Bu tanılar arasında; otizm spektrum bozukluğu=21 (%20), 

genel gelişimsel gecikme=13 (%12.3), dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB)=9 

(%8.5), epilepsi=4 (%3.8) yer alırken, bu durumların dışında metabolizma, endokrin, nöroloji, 

genetik, kardiyoloji, nefroloji, göz hastalıkları gibi bölümlerden takipli 7 (% 6.6) kişi 

bulunmaktadır. 51 çocuk ise (% 48.57) ilerleyen süreçte ortalama gelişim düzeyini yakalamış 

ve hiçbir yerden tıbbi takipli değildir. Başka tıbbi tanısı olmayan çocukların 22’si (% 20.9) 

sadece öneriler ve sosyal ortam desteği ile ortalama gelişim düzeyini yakalarken, 29’su ise 

öneri, sosyal ortam desteği ve dil konuşma terapisi desteği (terapi süresi= ortalama 14.1± 4.5 

ay) ile ortalama gelişim düzeyini yakalamış ve hiç bir yerden tıbbi takipleri mevcut değildir. 

Sonuç ve Öneriler: Dil ve konuşma gecikmesi şikayetiyle başvuru yapan çocukların bu 

durumlarına çoğunlukla ek bir tanının eşlik ettiği gözlenmiştir. Bunun yanı sıra gerekli 

müdahalelerle ortalama gelişim düzeyini yakalamış çocuklar da mevcuttur. Dil ve konuşma 

gecikmesi şikayetiyle başvuran çocukların multidisipliner yaklaşımla değerlendirilip, dil ve 

konuşma gecikmesinin bir belirteç olabileceği gözünde bulundurulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Dil gecikmesi, konuşma gecikmesi, tanısal belirteç 

 

 



“XI. Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi” 

77 

 

S-61 Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin Belirlenmesi: 

Preliminer Bulgular 

Şadiye Bacık Tırank1, Ayşe İlayda Mutlu2 

1 Gazi Üniversitesi 

2 Lokman Hekim Üniversitesi 

 

Giriş: Bireyler farklı yollarla öğrenmektedir. Kolb'a göre öğrenme stili, bireylerin bilgiyi 

edinme ve zihindeki işleme sürecinde kişisel olarak tercih ettikleri yöntemdir. Somut deneyim, 

yansıtıcı gözlem, soyut kavramsallaştırma ve aktif deneyim olmak üzere toplam dört öğrenme 

yolu vardır. Amaç: Bu araştırmanın amacı, dil ve konuşma terapisi bölümünde öğrenim gören 

öğrencilerin öğrenme stillerini belirlemektir. Yöntem: Tanımlayıcı ve analitik tipte yürütülen 

bu araştırmanın örneklemini çeşitli üniversitelerin Sağlık Bilimler fakültelerine bağlı olan dil 

ve konuşma terapisi bölümünde öğrenime devam eden 20 öğrenci oluşturmuştur. Öğrencilere 

Kolb (1985) tarafından geliştirilen, Aşkar ve Akkoyunlu (1993) tarafından Türkçeye 

adaptasyonu yapılmış öğrenme stili envanteri (OSM) uygulanmış ve öğrencilerin öğrenme 

stilleri tespit edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS 22 paket programı ile analiz edilmiştir. 

Bulgular: Kolb Öğrenme Stilleri Envanterinde 4 öğrenme stili bulunmaktadır. Bunlar, 

Ayrıştıran, değiştiren, özümseyen ve yerleştiren öğrenme stili olarak adlandırılmıştır. Bu 

çalışmada dil ve konuşma terapisi bölümü öğrencilerinin öğrenme stilleri incelenmiştir. 

Verilerin analizinde frekans, yüzdelik ve Pearson ki-kare testi kullanılmıştır. Bulgular: 

Öğrencilerin büyük oranda ayrıştıran (%45) ve özümseyen (%60.7) öğrenme stiline sahip 

olduğu belirlenmiştir. Sonuç ve Öneriler: Sonuç olarak araştırmaya katılan bireylerin baskın 

öğrenme stillerinin belirlenmesi sağlanmıştır. Ayrıştıran öğrenme biçimine sahip bireylerin 

problem çözme, karar verme, fikirlerin mantıksal analizi ve sistematik planlama gibi konularda 

oldukça başarılı olduğu ve öğrenme sürecinde yaparak, yaşayarak öğrenme yolunu tercih 

ettikleri bilindiğinden eğitim programlarında bu tarz uygulamalara yer verilmesi bireylerin 

öğrenimini kolaylaştıracaktır. Bulgular, dil ve konuşma terapisi bölümü programlarının 

düzenlenmesinde öğrencilerin öğrenme stillerinin belirlenmesi ve tüm öğrenme stillerinin 

dikkate alınması gerektiğini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: öğrenme stilleri, dil ve konuşma terapisi, Kolb öğrenme stili modeli 
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S-62 Etkileşim Temelli Dil Müdahale Programının (Etki-Dil) Geliştirilmesi ve Gecikmiş 

Dil-Konuşması Olan Çocuklarda Etkililiğinin İncelenmesi 

Şükriye Kayhan Aktürk1, Bülent Toğram2 

1 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

2 İzmir Bakırçay Üniversitesi 

 

Giriş: Gecikmiş dil ve konuşma (GDK), tanılanmış herhangi bir bozukluk ya da bilişsel, motor 

gelişimle ilgili bir yetersizlik bulunmamasına rağmen dilin geç edinimi olup okul öncesi 

dönemde oldukça sık görülmektedir. Ülkemizde GDK’sı olan çocuklara yönelik sistematik ve 

etkililiği araştırılmış olan program sayısı oldukça sınırlıdır. Amaç: Doktora tezi olarak 

sonuçlandırılmış bu araştırma ile Etkileşim Temelli Dil Müdahale Programı (ETKİ-DİL) 

geliştirilerek, GDK’sı olan çocuklarda etkililiğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: 

Araştırma; program geliştirme, pilot uygulama ve programın etkililiğinin incelenmesi amacı ile 

gerçekleştirilen uygulama süreçlerini içermektedir. Araştırma öncesinde Anadolu 

Üniversitesi’nden Etik Kurul onayı alınmıştır. ETKİ-DİL programı, program geliştirme 

basamakları (hedef, içerik, öğrenme-öğretme süreci, ölçme-değerlendirme) izlenerek ve uzman 

görüşü alınarak geliştirilmiştir. İçeriğinde grup içi etkileşime fırsat sunan, çeşitli temalar 

çerçevesinde oluşturulmuş etkinliklerin bulunduğu ETKİ-DİL; etkileşimli, çocuk merkezli ve 

terapist merkezli yaklaşımların bir arada kullanıldığı karma yaklaşımı benimseyen, sözcük 

gelişimi ve 2-3’lü sözcük kombinasyonların uyarımını sosyal bağlamda destekleyen bir grup 

dil müdahale programıdır. Programın GDK’sı olan çocukların dil gelişimleri üzerindeki etkisini 

belirlemek için ön-test son-test eşleştirilmiş kontrol gruplu deneysel model kullanılmıştır. 

Araştırmanın örneklemi, deney grubu ve kontrol grubunda yaşları 35-46 aylık olan 6’şar çocuk 

olmak üzere toplam 12 çocuktur. Deney grubuna; 10 hafta, 20 oturumdan oluşan ETKİ-DİL 

programı tüm çocukların bir arada etkileşimde bulunarak katıldığı grup müdahalesi şeklinde, 

uzman dil ve konuşma terapisti tarafından uygulanmıştır. Deney esnasında müdahalede 

bulunulmayan kontrol grubuna ise program gecikmeli olarak uygulanmıştır. Araştırmada veri 

toplama araçları olarak Türkçe Erken Dil Gelişimi Testi (TEDİL) ve Türkçe İletişim Gelişimi 

Envanteri (TİGE) kullanılmıştır. Ön-test ve son-testlerden elde edilen veriler Mann Whitney U 

Testi ve Wilcoxon Z Testi ile analiz edilmiştir. Bulgular: Deney ve kontrol gruplarının TEDİL, 

TİGE-I, TİGE-II’den aldıkları ön-test puanları açısından farklılaşmadıkları (p>,05); son-test 

puanları açısından ise anlamlı düzeyde farklılaştıkları belirlenmiştir (p<,05). Deney grubunun 

son-test toplam puanları ön-test puanlarına göre anlamlı düzeyde artış gösterirken (p<,05); 

kontrol grubunda bu artışın olmadığı (p>,05) belirlenmiştir. Sonuç: ETKİ-DİL programının 

GDK’sı olan çocukların dil becerilerini geliştirmede etkili olduğu saptanmıştır. Araştırmanın 

alan yazına katkı sağlayacağı; dil ve konuşma terapistlerine kanıta dayalı uygulamalar 

çerçevesinde yol göstereceği ve erken dil müdahalesine yönelik araştırmalara dayanak 

oluşturacağı düşünülmektedir. Öneriler: ETKİ-DİL programının daha farklı ve geniş örneklem 

gruplarıyla tekrar uygulanarak genellenebilirliğinin ortaya konmasının gerekli olduğu 

düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Gecikmiş dil ve konuşma, Dil müdahalesi, Program geliştirme 
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S-63 Otizm Spektrum Bozukluğu, Mentral Retardasyon ve Dil Ve Konuşma Bozukluğu 

Olan Çocuklara Bakım Veren Ebeveynlerin Yaşam Kalitesi, Aile Ortamı ve Sürekli 

Kaygılarının Karşılaştırılması: Preliminer Çalışma 

Halil Tayyip Uysal1, Ayşen Köse2, Cumhur Bilgin3 

1 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi 

Bölümü 

2 Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü 

3 Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü 

 

Giriş ve Amaç: Yetersizliği olan bireylere bakım veren ebeveynlerin yaşam kaliteleri 

etkilenmekte ve ebeveynlerin sürekli kaygı düzeyi ilgili gelişimsel sorunlarla artabilmektedir. 

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB), Mental Retardasyon (MR) tanıları da bu 

yetersizliklerdendir. OSB ve MR tanılarının eşlik etmediği Dil ve Konuşma Bozukluğu (DKB) 

olan çocukların ebeveynlerinin yaşam kalitesi, kaygı düzeyi benzer şekilde olumsuz yönde 

etkilenmektedir. Bu çalışmanın amacı, OSB, MR ve DKB olan çocukların ebeveynlerini yaşam 

kalitesi, kaygı ve aile ortamı parametreleri ile karşılaştırmaktır. Yöntem: Toplamda 56 

yetersizliği olan çocuğun ebeveyni (20 Otizm Spektrum Bozukluğu, 11 Mental Retardasyon, 

25 Dil ve Konuşma Bozukluğu) çalışmaya dahil edilmiştir. Veriler Ankara ilinde özel eğitim 

ve rehabilitasyon merkezine terapi/eğitim hizmeti için devam etmekte olan çocukların 

ebeveynlerinden yüz yüze toplanmıştır. Katılımcılara demografik bilgi formu, Dünya Sağlık 

Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği – Kısa Form, Aile Ortamı Ölçeği ve Sürekli Kaygı Ölçeği 

doldurtulmuştur. Gruplar arası karşılaştırma normallik varsayımı gözetilerek ANOVA testi ile 

yapılmıştır. Analizler için SPSS 23.00 paket programı kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmamıza 

dahil edilen ebeveynlerin %80’inin anne, %20’sinin baba olduğu tespit edilmiştir. Ebeveynlerin 

%54,5’i lise, %20’si lisans, %10,9’u ortaokul, %9’u ilkokul ve %5,6’sı ise lisansüstü eğitim 

düzeyini tamamlamıştır. Çalışmamızdaki gruplar arasında yaşam kalitesi (F=0,039, p>0.05), 

aile ortamı (F=0,230, p> 0.05) ve sürekli kaygı (F=0,460, p>0.05) açısından istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Sonuç ve Öneriler: OSB, MR ve DKB olan 

çocuklara bakım veren ebeveynlerin yaşam kaliteleri, aile ortamları ve kaygı bileşenlerinin 

benzer oranlarda olumsuz yönde etkilenmektedir. Preliminer sonuçların raporlandığı bu 

çalışmaya dahil edilen gruplar arasında farklılığın olmadığı belirtilebilir. İleriki araştırmalarda 

örneklem boyutu genişletilerek çalışmanın devamının yapılması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: özel gereksinimli çocuklar ve ebeveynler, preliminer 

çalışma, dil ve konuşma bozukluğu, mentral reterdasyon, otizm spektrum bozukluğu. 
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S-64 Konuşma Sesi Bozukluğu Olan 3:00-6:11 Yaş Arası Çocukların Motor Konuşma 

Becerisinin Dinamik Değerlendirmesi 

Aşena Karamete1, Bülent Toğram2 

1 Nişantaşı Üniversitesi 

2 Bakırçay Üniversitesi 

 

Çocukluk çağı konuşma apraksisi (ÇÇKA) konuşma sesi bozukluklarının (KSB) bir alt grubunu 

oluşturmaktadır ve konuşmanın motor planlama/programlamasında görülen bir motor konuşma 

bozukluğudur. Bu çalışmanın amacı, Türkçe konuşan 3:00-6:11 yaş arası 82 konuşma sesi 

bozukluğu olan çocuğun, motor konuşma becerilerinin dinamik değerlendirmesini 

gerçekleştirerek bu grup içerisinde ÇÇKA olan çocukları tanılamak, çocukların motor konuşma 

karakteristik özelliklerini belirlemek ve ÇÇKA tanısı almayan grupla dil, biliş ve motor 

konuşma becerileri açısından karşılaştırmaktır. Çalışmada, ÇÇKA tanısal aracı olan Motor 

Konuşma Becerisinin Dinamik Değerlendirmesi (DEMSS, Strand ve McCauley, 2019) testinin 

Türkçe uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması gerçekleştirilmiştir. Testin geçerlik 

analizlerinde testin yapı geçerliliği ve kapsam geçerliliği incelenmiştir. Testin güvenirlik 

çalışması iç tutarlılık, test-tekrar test, uygulayıcı içi ve uygulayıcılar arası güvenirlik 

analizlerini kapsamaktadır. ÇÇKA olan ve olmayan çocukların yaş, cinsiyet ve diğer testlerden 

aldıkları puanlar gruplar arası karşılaştırılmıştır. ÇÇKA olan ve olmayan çocuklarda çocukluk 

çağı konuşma apraksisi karakteristik özellikleri görülme oranları yüzdelik olarak incelenmiştir. 

Sonuçlar DEMSS-TR testinin geçerlik ve güvenirliğinin ÇÇKA tanısal aracı olarak güçlü 

kanıtlar elde ettiğini göstermiştir. ÇÇKA’lı çocuklar, diğer KSB grubuna göre tüm testlerde 

daha düşük başarı göstermiştir. Yaş ve cinsiyet açısından gruplar arası fark görülmemiştir. 

Türkçe konuşan ÇÇKA’lı çocukların alanyazında kabul edilen ÇÇKA karakteristik 

özelliklerinin tamamını gösterdikleri görülmüştür. Bu çalışma, KSB olan çocukların motor 

konuşma becerisinin dinamik değerlendirmesinde, çocukluk çağı konuşma apraksisin tanısal 

sürecinde ve Türkçe konuşan çocukların ÇÇKA karakteristik özelliklerinin belirlenmesinde, 

Türk ve uluslararası alanyazına katkı sağlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Konuşma sesi bozukluğu, Çocukluk çağı konuşma apraksisi, Geçerlik 

ve güvenirlik, Motor Konuşma becerisinin dinamik değerlendirmesi 
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S-65 Covid-19 Salgınında Dil ve Konuşma Terapisi: Uzman Ve Danışanlar İçin Neler 

Değişti? 

Şükriye Kayhan Aktürk1, Nevin Yılmaz Çifteci2 

1 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

2 İzmir Bakırçay Üniversitesi 

 

Giriş ve Amaç: Tüm dünyada etkisini gösteren COVID-19 salgını, diğer sağlık alanlarında 

olduğu gibi dil ve konuşma terapisi alanında sunulan hizmetleri de etkilemiştir. Yüz yüze 

devam eden terapilerde alınan önlemler, kapanma kararlarıyla çevrimiçi ortamlara taşınan 

terapiler, hem uzmanların hem terapi alan danışanların hizmet anlayışında değişiklikleri de 

beraberinde getirmiştir. Hizmetlerin telekomünikasyon teknolojisi kullanılarak iletilmesini 

sağlayan teleterapi yöntemleri, salgın başından itibaren daha fazla ilgi odağı olarak uzman ve 

danışanların hayatındaki yerini genişletmiştir. Bu çalışmanın amacı, pandemi süresince dil ve 

konuşma terapistlerinin (DKT) yüz yüze ve uzaktan sunduğu hizmetlerin incelenmesidir. 

Yöntem: Betimsel model ile desenlenmiş olan mevcut çalışmanın katılımcıları, Türkiye’de 

DKT olarak çalışan ve yaşları 22-45 arasında değişen 114 yetişkin bireydir. Katılımcıların 

eğitim düzeyleri lisans, yüksek lisans ve doktora olup, hizmet süreleri 0-3 ile 10+ yıl arasında 

değişmektedir. Çalışmada, pandemi sürecinde DKT ve odyolog hizmetlerinin incelenmesi 

amacıyla Belçika’da geliştirilmiş olan anket1 Türkçe’ye uyarlanarak kullanılmıştır. Anket, 

internet ortamında paylaşılarak katılımcıların ankete erişimi sağlanmıştır. Anketten elde edilen 

yanıtlar, betimsel istatistik yöntemler kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular: Çalışmada yer 

alan ve hastane, üniversite, özel eğitim-rehabilitasyon merkezleri gibi farklı kurumlarda çalışan 

DKT’lerin yalnızca %38’i pandemi sürecinde hizmet sunmaya devam etmiştir. Başvuran ve 

hizmet alan vaka sayılarında genel bir azalma eğilimi olduğu ifade edilmiş; otizm spektrum 

bozukluğu (OSB), disleksi gibi vakalarda terapiler durdurulmuştur. DKT’ler terapi sürecini 

devam ettirebilmek amacıyla teleterapi hizmetine yönelmiştir. Katılımcılar, internet bağlantı 

sorunları ve dikkat-etkileşim problemlerinin, teleterapi uygulamalarında en çok karşılaşılan 

engeller olduğunu belirtmişlerdir. Bu süreçte, teleterapi yöntemleriyle hizmet vermeyen 

DKT’lerin %41’ine göre başlıca neden, teleterapi için yasal bir çerçevenin olmaması ve bu 

konuda eğitim almamış olmaktır. Sonuç ve Öneriler: COVID-19 salgının, diğer sağlık 

profesyonelleri gibi DKT hizmetlerini de nitel ve nicel olarak etkilediği görülmektedir. Erken 

dönemde müdahalenin oldukça önem arz ettiği çocuk gruptaki OSB, disleksi; yetişkinlerdeki 

afazi gibi durumlar ile genel olarak dil-konuşma bozukluğu müdahalelerinin salgın nedeniyle 

sınırlı olarak yapılabilmesi ya da hiç gerçekleştirilememesi bireylerin hayat kalitesini olumsuz 

etkileyebilecek bir durumdur. Bu durumun olumsuz etkilerini azaltabilmek amacıyla, teleterapi 

uygulamalarına yönelik eğitimlerin verilmesinin, kanıta dayalı bilginin artırılmasının ve yasal 

bir zemin oluşturulmasının önemli olduğu düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: COVID-19; dil ve konuşma terapisi; teleterapi; sağlık hizmetleri 
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S-66 Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Ebeveyn Tutumu ve Dil Becerileri 

Arasındaki İlişkinin İncelenmesi - Ön Çalışma 

Pelin Su Taçalan1, Bünyamin Çıldır1, Elife Barmak1 

1 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 

 

Giriş ve Amaç: Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) alıcı ve ifade edici dil becerilerini, sosyal 

iletişimi etkileyebilen nörogelişimsel bir bozukluktur. OSB’li bir çocuğun ebeveyni olmak 

ebeveynler için zorluklar ve stresi beraberinde getirebilmektedir. Yaşanılan zorluklar ve stres 

OSB'li çocuğa sahip olan ebeveynlerin tutumlarını olumsuz yönde etkileyebilmektedir, 

ebeveynlerin daha koruyucu ve kontrol edici olmasını arttırabilmektedir. Bu ebeveyn tutumları 

da çocuğun dil becerilerini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu araştırmanın amacı, OSB’li 

çocuklarda ebeveyn tutumları ve dil becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Yöntem: Bu 

araştırma için çalışma grubu ve kontrol grubu olmak üzere iki grup oluşturulmuştur. Çalışma 

grubunu 3-5 yaş Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) olan 10 çocuk ve annesi oluşturmaktadır. 

Kontrol grubunu ise 3 -5 yaş Normal Gelişim Gösteren (NGG) 10 çocuk ve annesi 

oluşturmaktadır. Her iki gruba demografik bilgi formu uygulanmıştır, annelerden Ebeveyn 

Tutum Ölçeğini (ETÖ) doldurması istenmiştir. Araştırmaya katılan tüm çocuklara ise dil 

becerilerinin değerlendirilmesi adına Türkçe Erken Dil Gelişim Testi (TEDİL) uygulanmıştır. 

Bulgular: Çalışma grubunda OSB’li yaş ortalaması 3,7 iken annelerin yaş ortalaması ise 

31,2’dır. Kontrol grubunda NGG’li çocukların yaş ortalaması 3,67 iken annelerin yaş 

ortalaması ise 36,1’dir. OSB grubunda demokratik tutum ortalaması 68,2±11,2, otoriter tutum 

ortalaması 16,3±3,4, aşırı koruyucu tutum ortalaması 36,4±4,5, izin verici tutum ortalaması da 

21,7±5,7’dir. OSB’li çocukların TEDİL alıcı dil standart puan ortalaması 67,30±18,184 iken 

TEDİL ifade edici dil standart puan ortalaması 70,1±22,5’dir. Kontrol grubunda demokratik 

tutum ortalaması 78,7±8,0, otoriter tutum ortalaması 15,2±5,3, aşırı koruyucu tutum ortalaması 

33,9±6,8, izin verici tutum ortalaması da 22,7±10,5’dir. NGG’li çocukların TEDİL alıcı dil 

standart puan ortalaması 115,6±4,1 iken TEDİL ifade edici dil standart puan ortalaması 

113,1±3,9’dur. İki grup arasında ‘’demokratik’’ ebeveyn tutumunda anlamlı farklılıklar 

bulunmuştur (p=0,004). Ayrıca, iki grup arasında TEDİL alıcı dil (p=0,001) ve ifade edici dil 

(p=0,002) puanlarında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Demokratik ebeveyn tutumu ile TEDİL 

alıcı dil becerileri (p=0,001) (r=0,713) ve ifade edici dil becerileri (p=0,004) (r=0,617) arasında 

pozitif yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Sonuç ve Öneriler: Bu araştırmanın sonuçlara göre, 

OSB’li çocuğa sahip ebeveynler çocuklarına karşı daha az ‘’demokratik’’ tutum 

sergilemektedirler. Bu tutum ise OSB’li çocukların alıcı ve ifade edici dil becerilerini 

etkilemektedir. Dolayısıyla OSB’li çocuklar ile çalışan uzmanların ebeveynlerin tutumlarına 

yönelik farkındalığının artmasının terapi sürecini olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Otizm spektrum bozukluğu, Ebeveyn tutumu, Dil becerileri 

 



“XI. Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi” 

83 

 

S-67 Geriatrik Bireyler İçin Dil ve Konuşma Terapisi Alanında Yapılan Lisansüstü 

Tezlerin İncelenmesi 

Kübra Miraloğlu1, Önal İncebay1, Ayşen Köse1 

1 Hacettepe Üniversitesi 

 

Giriş ve Amaç Dünyada yaşlı nüfus gittikçe artmaktadır. Epidemiyolojik araştırmalar, dünya 

nüfusunun %11'inin 60 yaş üzerinde olduğunu ve 2050 yılına kadar nüfusun %22'sine 

çıkmasının öngörüldüğünü ortaya koymaktadır (1). Japonya’da 2015 yılında 65 yaş üstü birey 

sayısı toplumun %25’ini oluştururken bu oranın 2035 yılına kadar %33 olması beklenmektedir 

(2). Türkiye’de ise 2018 yılında 65 yaş üstü birey sayısı toplumun %8,7’sini oluştururken bu 

oranın 2040 yılına kadar %16,3 olması beklenmektedir (3). Yaşlanma, yaşlı erişkinlerde 

fizyolojik işlevde azalma, sistemik patolojilere yatkınlıkla ilişkilidir. Bireyler yaşlandıkça dil, 

konuşma, bellek ve yutmada değişiklikler oluşur. Ayrıca inme, demans veya Parkinson 

hastalığı görülme olasılığı ile bu hastalıklarla ilgili iletişim veya yutma bozukluğunun ortaya 

çıkma olasılığı da artmaktadır (4). Ülkemizde geriatrik popülasyonda dil, konuşma, ses, yutma 

ve iletişim bozuklukları ile ilişkili yapılan tez çalışmaları incelenerek dil ve konuşma terapisi 

alanında geriatrik bireylerle çalışma ve uygulanan değerlendirme ile terapilerin sıklığı hakkında 

bilgi edinmek amaçlanmıştır. Yöntem Dil ve konuşma terapisi alanında yapılan lisansüstü 

tezler; YÖK Tez veri tabanı ve Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü lisansüstü programı bulunan 

üniversitelerin tez koleksiyonlarında incelenmiştir. Anahtar sözcükler olarak ‘dil ve konuşma 

terapisi’, ‘geriatri’ kullanılmıştır. Üniversitelerin tez koleksiyonlarında ve YÖK Tez veri 

tabanında 1550 kayıt incelenmiştir. Dil ve konuşma terapisi alanında yapılan 81 lisansüstü teze 

ulaşılmıştır. Bulgular Dil ve konuşma terapisi alanında yapılan 81 lisansüstü tezin 41’inde 

geriatrik popülasyon yer almaktadır. Afazi alanında 18, ses bozukluğu alanında 4, bilişsel 

bozukluk alanında 7, yutma bozukluğu alanında 7, akıcılık bozukluğu alanında 1, motor 

konuşma bozukluğu alanında 1 ve diğer alanlarda 3 tez çalışması olduğu görülmüştür. Bu 

tezlerin 9’unda ölçek geçerlik ve güvenirliği yapılmış, 24’ünde değerlendirme yöntemleri, 

8’inde değerlendirmeye ek olarak terapi yöntemleri kullanılmıştır. Sonuç ve Öneriler 

Ülkemizde dil ve konuşma terapisi bölümlerinde yapılan lisansüstü tez çalışmalarının yaklaşık 

yarısında geriatrik bireyler yer almaktadır. Çalışmaların yaklaşık yarısı afazili bireyler ile 

yürütülmüştür. Bu çalışmaların büyük çoğunluğu değerlendirmeye yönelik olup çok azında 

müdahaleye yer verilmiştir. Ölçek geçerlik ve güvenirliğinin yapıldığı çalışma sayısı da görece 

azdır. Yaşlanan nüfus ve dil ve konuşma terapisi alanında yürütülen çalışmalarda geriatrik 

bireylerin de oldukça fazla yer alması göz önünde bulundurulduğunda bu popülasyona yönelik 

olarak hem değerlendirme hem terapi süreçlerinin yer aldığı çalışmalara daha sık yer verilmesi 

önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: geriatri, dil ve konuşma terapisi, lisansüstü, tez 
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S-68 Orofasyal Yapıların Motor Bileşenlerindeki Baskınlığın Belirlenmesine Yönelik Bir 

Ölçek Geliştirme: Pilot Çalışma 

Özlem Öğe Daşdöğen1, Müge Müzeyyen Çiyiltepe1, Burak Karacan1, Samet Taşdemir1 

1 İstinye Üniversitesi 

 

İnsanda motor gelişimin en önemli göstergelerinden biri hemisferik baskınlığın gelişmesi ve 

tutarlılık kazanmasıdır. Bunun en belirgin görünümü el baskınlığında ortaya çıkmaktadır. 

Kortikospinal yolun diğer bir üyesi olan ayakların da baskınlığı üzerine çalışmalar bulunsa da, 

el baskınlığı kadar ilgi görmemiştir. Ancak ayak baskınlığı da hem dil lateralizasyonunu 

belirlemede hem de işlevsel beyin asimetrisini saptamada el kadar belirleyici olabilmektedir. 

Çalışmanın amacı el-ayak baskınlığını belirleyen ölçeklerin, kortikobulbar yol aracılığıyla 

gelen motor emirlerin beyin sapında motor bileşeni olan çekirdeklere bağlı kraniyal sinirlerin 

ve bunların innerve ettiği kasların baskınlığı ile uyumunu belirlemektir. Çalışmada, 16-65 yaş 

aralığında Sağlıklı 22 Erkek 8 Kadın olan birey değerlendirilmiştir. Ölçeğin 1. bölümünde CS 

V. %85 oranında sağ taraf tercih edildiği CS VII. bölümünde %70 oranında sağ taraf tercih 

edildiği %20 oranında sol tarafın %10 oranında ise bireyler yönergeye koopere olamamıştır. 

CS XI. kısmında %50 oranında sağ tarafın %45 oranında sol tarafın ve %5 oranında ise bireyler 

koopere olamamıştır. CS XII %80 oranında sağ taraftan %20 oranında ise sol taraftan tercihte 

bulundukları belirlenmiştir. 2. bölümünün “El parametresinde” %90 sağ tarafın %10 sol tarafın 

tercih edildiği; “Gövde” kısmında ise %70 oranında sağ tarafın %30 oranında ise sol tarafın 

baskın olduğu; “Ayak” parametresinde ise %85 oranında sağ tarafın baskın olduğu %15 

oranında sağ tarafın baskın olduğu belirlenmiştir. CS III. %80 oranında sol %20 oranında ise 

sağ tarafın baskın olduğu, CS IV. ve VI. baskınlığına bakıldığında %90 oranında sağ %10 

oranında sol tarafın baskın olduğu belirlenmiştir. 3. bölümüde %70 her zaman sağ, %10 

çoğunlukla sağ, %15 oranında eşit ve %5 oranında her zaman sol tercih seçeneği gözlenmiştir. 

1. bölümde CS VII alt seçeneği olan tek yanağı hava ile doldurulması istenen bireylerin %100 

sağ taraf; 2. bölümün El parametresinde şişenin kapağını açma da %95 oranında sağ tarafının 

baskın olduğu gözlenmiştir. Ayak parametresinde hareketsiz duran topa ayağıyla vurma 

seçeneğinin %100 sağ tarafın baskın olduğu; 3. bölümde yerde duran çantayı hangi ayağınızla 

kenara iterdiniz seçeneği %100 oranında sağ taraf olarak seçilmiştir. Yemekleri hangi 

tarafınızla çiğnersiniz ve hangi kaşınızı daha kolay kaldırırsınız seçeneğinde katılımcı 

bireylerin %80 oranında eşit olarak cevabı tespit edilmiştir. Bu gibi testlerin ayrımsal tanıdaki 

yeri alana katkıda bulunacağı ancak sayının arttırılark made analizi yapılması öngörülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Baskınlık, akıcı konuşma 
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S-69 Din Görevlilerinde Ses Kullanım Alışkanlıkları ve Seslerine İlişkin Algıları 

Aslan Görkem Yenigezer1, Elife Barmak2, Esma Altan3, Emel Çadallı Tatar3 

1 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Dil ve Konuşma Terapisi 

Bölümü, Ankara 

2 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü, Ankara 

3 S.b.ü, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, 

Ankara 

 

Giriş ve Amaç: Din görevlileri profesyonel ses kullanıcılarıdır. Bu bireylerin görevleri 

esnasında seslerini kullanma şekilleri ve ses kullanım alışkanlıkları larengeal vokal 

fonksiyonları etkiler. Seslerini yoğun bir şekilde kullanan bu kişilerin hatalı ses kullanımları 

fonksiyonel ve/veya organik ses patolojilerine yol açabilir. Bu nedenle mesleğini sesiyle icra 

eden din görevlilerinin ses kullanım alışkanlıkları ile kendi seslerine ilişkin algılarının 

incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmamız 10.Ocak-22.Temmuz 2022 tarihleri arasında 

yapılmış ve aktif olarak mesleğini icra eden 20-65 yaş aralığında olan toplam 51 din görevlisi 

dahil edilmiştir. Çalışmaya katılmayı kabul eden katılımcılara ses kullanım alışkanlıklarına 

ilişkin soruları içeren demografik bilgi formu ve öz değerlendirme araçlarından Ses Handikap 

İndeksi-10 (SHİ-10) uygulanmıştır. Din görevlilerinin ses kullanım davranışları analiz edilerek, 

vokal hijyen alışkanlıklarına uyup uymadığına göre de iki gruba (Grup 1: vokal hijyen 

alışkanlığına uyan; Grup 2: vokal hijyen alışkanlığına uymayan) ayrılmıştır. SHİ-10 

puanlarından elde edilen veriler iki grup arasında karşılaştırılmıştır. Tüm veriler istatistiksel 

olarak analiz edilmiştir. Bulgular: Çalışmamıza yaş ortalamaları 42,32±10,93 olan toplam 51 

din görevlisi dahil edildi. Katılımcıların günlük ortalama ses kullanım süresi 3,25±1,80 saat, 

günlük ortalama telefonla konuşma süresi 1,55±1,04 saat, ortalama su tüketimi 1,72±0,82 

litredir. Bu katılımcıların %25,5’inde (n:13) sigara kullanımı, %37,25’inde (n:19) öksürme 

davranışı, %60,78’inde (n:31) boğaz temizleme davranışı, %29,4’ünde (n:15) gürültülü 

ortamlarda konuşma, %21,5’i (n:11) fısıltıyla konuşma, %62,7’si (n:32) yüksek sesle 

konuşma/bağırma davranışı ve %43,1’inde ise (n:22) toz-dumana maruz kalma durumu vardır. 

Vokal hijyen davranışlarına göre gruplara bakıldığında; Grup 1’de %31,3 (n:16), Grup 2’de 

%68,7 (n:35) birey mevcuttu. Tüm katılımcıların ortalama SHİ puanı 14,62±9,07 olup, grup 

1’in ortalama SHİ puanı 10,37±7,6 ve Grup 2’nin ise 16,6±9,07’dir. Grup 1 ile grup 2 arasında 

SHİ-10 puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık (p≤0,021) elde edilmiştir. Sonuç 

ve Öneriler: Din görevlilerinin büyük çoğunluğunun ses kullanım alışkanlıklarına uymadığı ve 

ses kullanım alışkanlıkları ile seslerine ilişkin algıları arasında bir ilişki olduğu görülmüştür. 

Bu bireylerin seslerine yönelik kendi özdeğerlendirmelerinde, seslerinin olumsuz yönde 

etkilendiği de dikkat çekmektedir. Bu nedenle mesleğini sesiyle icra eden din görevlilerinin ses 

sağlığını korumaya yönelik farkındalığının sağlanması ses sorunlarının önlenmesi aşamasında 

önemli bir adım olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Din görevlileri, ses kullanım alışkanlıkları, ses algısı 
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S-70 Öğretmenlerde Ses Bozuklukları Sikliği ve İlişkili Risk Faktörlerinin İncelenmesi: 

Preliminer Bir Çalışma 

Güzide Atalık1, Hakan Gölaç1, Bülent Gündüz1 

1 Gazi Üniversitesi 

 

Giriş ve Amaç Öğretmenler ses bozukluğu açısından yüksek risk taşıyan meslek 

gruplarındandır. Öğretmenlerde ses bozukluğunun görülmesinde pek çok risk faktörü, çoklu 

şekilde etkili olabilmektedir. Bu risk faktörlerinin içerisinde, sesin yanlış kullanımı, sesin hatalı 

kullanımı, uzun süreli ses kullanımı, boğaz temizleme, larengeal irritanlara maruz kalma, 

gürültülü ortam, sigara kullanımı, alerji, su tüketiminin yeterli olmaması, reflü benzeri mide 

şikayetlerinin varlığı sayılabilmektedir. Bu çalışmanın amacı öğretmenler arasında, 

kendilerinin bildirdikleri ses problemlerinin yaygınlığını ve öğretmenlerde ses bozukluğu 

görülmesinde rol oynayabilen risk faktörlerini incelemek için bir ön çalışma gerçekleştirmektir. 

Yöntem Araştırma verileri, araştırmacılar tarafından hazırlanan, demografik bilgiler, ses 

bozukluğu görülmesinde rol oynayan risk faktörü olarak sayılan koşulların sorgulanması ve Ses 

Handikap Endeksi’nden oluşan, çevrimiçi form aracılığıyla toplanmıştır. Ses Handikap 

Endeksi’nden 12 ve üzeri puan almak ses bozukluğu olduğu yönünde değerlendirilmiştir. 

Çalışmaya 431 öğretmen katılmıştır. İstatistiksel analizler tanımlayıcı istatistiksel metotlar 

(yüzdelik, median, min., max.) ile yapılmıştır ve karşılaştırmalarda Mann-Whitney U testi 

kullanılmıştır. Bulgular Öğretmenlerin algıladıkları ses bozukluğu sıklığı % 19.3 olarak 

bulunmuştur. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda, reflü şikayeti (p=0.02) ve boğaz 

temizleme alışkanlığı (p=0.013) olan ve olmayan gruplar arasında, SHE puanları açısından 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Ancak sigara kullanan ve kullanmayan 

gruplar arasında SHE puanları açısından bir fark elde edilmemiştir. Sonuç ve Öneriler Bu 

çalışma ile reflü şikayeti ve boğaz temizleme alışkanlığı varlığının, öğretmenlerde ses 

bozukluğu görülmesinde rol oynayabilen risk faktörleri arasında olabileceği sonucuna 

varılmıştır. Daha fazla katılımcıya ulaşarak öğretmenlerde ses bozukluğuna yönelik kesitsel bir 

araştırmanın gerçekleştirilmesi ve öğretmenlerde ses bozukluğu görülmesinde rol oynayabilen 

risk faktörlerini daha detaylı incelenmesinin öğretmenleri hedefleyen koruyucu eylemler için 

yol gösterici olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: öğretmenler, risk faktörleri, ses bozukluğu 
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S-71 Kepstral ve Spektral Temelli Akustik Ses Analizi Ölçümleri ile Ses Handikap 

İndeksi Arasındaki İlişkinin Araştırılması 

Önal İncebay1, Ayşen Köse1, Fatma Esen Aydınlı1, Ayşenur Demirci1, Merve Dilbaz 

Gürsoy1, Damlasu Yağcıoğlu1, Aydan Baştuğ Dumbak1, Tuğçe Karahan Tığrak1 

1 Hacettepe Üniversitesi 

 

Giriş: Son yıllarda bağlantılı konuşmada ses analizi yapmaya olanak sağlayan kepstral ve 

spektral temelli analiz yöntemleri daha fazla kullanılır hala gelmiştir. Bu analiz yöntemleri ile 

ses handikap indeksi arasındaki ilişki henüz tam olarak ortaya çıkartılmamıştır. Bu çalışmanın 

amacı kepstral analizi içeren kepstral tepe noktası (CPP), kepstral tepe noktasının standart 

sapması (CPPSS), kepstral tepe noktasının temel frekansı (CPPF0) ve spektral analizi içeren 

düşük frekanslı spektral enerjinin yüksek frekansı spektral enerjiye oranı (L/H oranı), düşük 

frekanslı spektral enerjinin yüksek frekansı spektral enerjiye oranının standart sapması (L/H 

oranı SS) parametreleri ile ses handikap indeksi arasındaki ilişkiyi incelemektir. Materyal ve 

metod: Çalışmaya laregeal muaynesi yapılıp ses bozukluğu tanısı almış 195 yetişkin birey (18-

78 yaş) ve bunlarla yaş ve cinsiyet olarak eşleştirilmiş normal sese sahip 195 sağlıklı birey 

olmak üzere toplam 390 birey dahil edilmiştir. Tüm katılımcılara ses handikap indeksi 

doldurtulmuştur. Akustik ses kaydı için uzatılmış /a/ fonasyonu ve Consensus Auditory-

Perceptual Evaluation of Voice (CAPE-V/Turkish) cümleleri okutulmuştur. Akustik ses kaydı 

CSL Model 4500 donanımı kullanarak alınmış ve Analysis of Dysphonia in Speech and Voice 

(ADSV) programı kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular: Kepstral spektral analiz bulguları ile 

ses handikap indeksi arasında pearsan korelasyon analizinde toplam 45 parametrede düşükten 

yüksek korelasyona doğru değişen derecelerde korelasyonlar tespit edilmiştir. Ses handikap 

indeksi ile korelasyonuna bakılan 45 parametrenin sadece dördünde yüksek korelasyon 

gözlemlenmiştir. En yüksek korelasyon bağlantılı konuşmadaki CPP değerinde tespit edilmiştir 

(r=-0,767). En düşük korelasyon uzatılmış ünlü fonasyonundaki CPPF0 (r=0,118) değerinde 

tespit edilmiştir. Tartışma ve Sonuç: Bu çalışma spektral ve kepstral akustik ses analizi 

bulguları ile ses handikap indeksi arasında düşük, orta ve yüksek korelasyonlar tespit etmiştir. 

Bu korelasyonla kullanılan konuşma bağlamına ve cinsiyete göre değişiklik göstermiştir. Bu 

bulgular ışığında tam bir doğrusal ilişkiden bahsetmek mümkün değildir ama ses bozuklukların 

doğasını tam anlamak için kapsamlı değerlendirmeleri desteklemesi açısından önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: kepstral tepe noktası, ses handikap indeksi, frekans temelli analiz, ses 

bozuklukları 
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S-72 Kliniğimizde, Ses Terapisi İçin Yönlendirilen Hastaların Değerlendirme Sonuçları 

Nazife Nur Afacan1, Metin Çeliker1, Mehmet Birinci1, Özlem Çelebi Erdivanlı1, Zerrin 

Özergin Coşkun1, Engin Dursun2 

1 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

2 Lokman Hekim Üniversitesi 

 

GİRİŞ: Ses bozuklukları nedeniyle kliniklere başvuran hastalar için bazı değerlendirme 

yöntemleri kullanılmaktadır. Bunlar sıklıkla; anamnez alınması, görsel endoskopik larenks 

değerlendirmesi, işitsel algısal değerlendirmeler, hasta tarafından doldurulan ölçekler, akustik 

ve aerodinamik ölçümlerdir. AMAÇ: Ses terapisi için yönlendirilen hastaların profillerini ve 

onların klinik değerlendirme sonuçlarını analiz etmektir. YÖNTEM: Ses terapisi için 

yönlendirilen 18 yaş üstü yetişkin disfoni hastalarına dair değerlendirme dosyaları incelendi. 

Bu dosyalardan, ilk olarak hastalara ait; yaş, cinsiyet, sigara kullanımı, meslek türü ve tanı 

bilgileri çıkarıldı. İkinci olarak, hastalara MDVP ses analiz programı kullanılarak yapılmış olan 

akustik analiz sonuçlarından; jitter, shimmer ve NHR parametrelerine dair veriler çıkarıldı. 

Üçüncü olarak ise, hastalar tarafından doldurulan; Ses Handikap İndeksi (SHI), Reflü Semptom 

İndeksi (RSİ) ve Ses Yaşam Kalitesi Ölçeği(V-RQOL) verileri çıkarıldı. Çıkarılan verilere dair; 

ortalama, standart sapma, minİmum ve maksimum değerler hesaplandı. BULGULAR: Ses 

şikayeti ile başvuran 82 hastanın değerlendirme sonuçları incelendi. Onların 22’si erkek ve 60’ı 

kadındı. Meslek dağılımları; 22 kişi öğretmen, 12 kişi din görevlisi, 3 kişi çağrı operatörü, 18 

kişi ev hanımı, 5 kişi öğrenci ve 18 kişi diğer mesleklere (müşteri temsilcisi, doktor, hemşire 

vb.) sahipti. Sigara kullanımı; 23 kişi sigara kullanıyor ve 59 kişi sigara kullanmıyordu. Tanı; 

35 kişi vokal cord (CV) nodül, polip ve kistine, 26 kişi kas gerilim disfonisine (KGD), 8 kişi 

CV paralizisine, 4 kişi sulcus vokalise, 3 kişi konversiyon afoniye, 2 kişi reinke ödemine, 1 kişi 

larenjite ve 1 kişi detek taraflı CV atrofisine sahipti. CV nodül, polip ve kiste sahip hastaların 

jitter ortalaması 4,39; shimmer 8,68; NHR 0,281; SHI 17,40; RSİ 19,46 ve V-RQOL 28’di. 

KGD olan hastalarda ise jitter ortalaması 2,82; Shimmer 6,29; NHR 0,238; SHI 19,81; RSİ 

16,36 ve V-RQOL 31’di. SONUÇ VE ÖNERİLER: CV benign lezyonlar (özellikle nodüller) 

ve KGD ses terapisi için yönlendirilen hastaların çoğunluğunu oluşturmaktadır. Meslek profili 

olarak ise en çok disfoni şikayeti yaşayan grup öğretmenler olmuştur. Cinsiyet dağılımında 

kadınlar yaklaşık 3 kat daha fazladır. CV benign lezyonlarda akustik ölçüm çıktıları ve RSİ, 

KGD’lerinden daha yüksek elde edilirken; SHI ve V-RQOL skorları KGD grubunda daha 

yüksektir. Bu parametreler ve indeksler farklı tanı gruplarında farklı bulgular verebilir, bu 

nedenle ses değerlendirmesinde kullanımları önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: ses bozuklukları, disfoni, ses değerlendirmesi 
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S-73 Ses Hijyen Eğitimi ve Vokal Fonksiyon Egzersizlerinin 7 ve 11 Yaş Çocuklarının 

Ses Kalitesi Üzerine Etkisinin İncelenmesi 

Gözde Malkoç1, Elçin Tadıhan Özkan2, İbrahim Can Yaşa3, Hazel Ezgi Dündar4 

1 İstanbul Atlas Üniversitesi 

2 Anadolu Üniversitesi 

3 Bahçeşehir Üniversitesi 

4 Üsküdar Üniversitesi 

 

Giriş ve Amaç: Çocukluk çağında sesin aşırı veya yanlış kullanımına bağlı olarak ses 

bozuklukları görülebilir. Ses bozuklukları bir çocuğun genel sağlığı, iletişiminin etkinliği, 

sosyal ve eğitsel gelişimi, benlik saygısı üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Bu nedenle 

çocukları ses sağlığı açısından bilinçlendirmek sağlıklı olan sesin korunmasında önleyici rolü 

olduğu düşünülmektedir. Bu araştırmada, ses bozukluğu tanısı olmayan ilköğretim çağı 

çocuklarında 4 hafta boyunca ses terapi programı bileşenlerinden vokal fonksiyon egzersizleri 

ve beraberinde vokal hijyen eğitimi uygulamalarının çocukların ses kalitesine olan etkisi 

incelenmiştir. Yöntem: Araştırma deneysel desende tasarlanmıştır. Araştırmanın bağımlı 

değişkeni s/z oranı, maksimum fonasyon süresi, pertürbasyon parametreleri (jitter ve shimmer), 

pediyatrik ses handikap indeksi skorları, çocuk ses handikap indeksi skorları ve GRBAS 

Skalası; bağımsız değişkeni ise ses bozukluğu tanısı olmayan çocuklara uygulanan vokal 

fonksiyon egzersizleri ve vokal hijyen önerilerinden oluşan ses terapisi programıdır. 

Araştırmaya, 7 ve 11 yaşlarında toplamda 71 öğrenci katılmıştır (11 yaş n=44, 7 yaş n=27). 

Uygulamalar haftada bir seans olarak gerçekleştirilmiştir. Grup terapisi olarak yapılan 

seanslarda vokal fonksiyon egzersizleri ve vokal hijyen eğitimi uygulamaları birlikte 

gerçekleştirilmiştir. Terapi etkililiği, terapi öncesi ve sonrası ölçülen maksimum fonasyon 

süresi, s/z oranı, pertürbasyon parametreleri (jitter, shimmer) pediyatrik handikap indeksi 

skorları, çocuk ses handikap indeksi skorları ve GRBAS skorları dikkate alınarak 

değerlendirilmiştir. Bulgular: Araştırmadan elde edilen bulgular incelendiğinde, uygulanan 

terapi programının katılımcıların ses kaliteleri üzerinde etkisi olduğu görülmektedir. Her iki 

grup içinde, algısal ve akustik değerlendirme skorlarında, ön test ve son test arasında anlamlı 

farklılık tespit edilmiştir. Sonuç: 4 hafta süresince uygulanan ses terapi programının 

tamamlanmasından sonra, hem nesnel hem de öznel değerlendirmelerin verilerine bakıldığında 

var olan ses kalitelerinin korunmasının yanında ses kalitelerinin artmasında etkili olduğu 

gözlenmektedir. Bu terapi teknikleri ile çocuğun solunum, ses telleri, sesi yanlış ve kötüye 

kullanım davranışları hakkında farkındalık oluşturmaya yardımcı olmakta ve ses 

bozukluklarının görülmesinde önleyici bir rolü olduğu düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Vokal fonksiyon egzersizleri, Vokal hijyen eğitimi, Grup ses terapisi, 

İlköğretim çağı, Ses kalitesi 
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S-74 Afazide Aile Yaşamı Etki Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması, Geçerlik ve 

Güvenirlik Çalışması 

Ebru Tetik1, Bülent Toğram2 

1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi 

2 Bakırçay Üniversitesi 

 

Giriş ve Amaç: İletişim doğası gereği karşılıklılık gerektirdiği için afazi, hem afazili birey 

üzerinde hemde afazili bireyin aile üyeleri ve diğer yakınları üzerinde de etkiye sahiptir. Bir 

sağlık durumunun (afazi) aile üyeleri üzerindeki olumsuz etkisi Uluslararası İşlevsellik, 

Yetiyitimi ve Sağlık Sınıflandırması'nda (ICF) üçüncü şahısların yetiyitimi olarak 

tanımlanmakta iken nötr ve olumlu etkisi üçüncü şahısların işlevselliği olarak 

tanımlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, inme sonrası afazi tanısı alan bireylerin yakınlarının 

üçüncü şahısların yetiyitimi ve işlevselliğinin ölçülmesini amaçlayan Afazide Aile Yaşamı Etki 

Ölçeği’nin (Family Aphasia Measure Life Impact-FAMLI) Türkçe’ye uyarlanması, geçerlik ve 

güvenirlik analizlerinin yapılarak alan yazına kazandırılmasıdır. Yöntem: Çalışma FAMLI’nın 

Türkçe'ye uyarlanması, ölçeğin 71 afazili birey yakınına uygulanması ve ölçeğin güvenirlik ve 

geçerlik çalışmaları olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır. Verilerin istatistiksel analizi için 

IBM SPSS 25.0 ve Winsteps programı kullanılmıştır. Gerekli psikometrik özelliklere ulaşmak 

için Kolmogorov-Smirnov normallik testi, açıklayıcı faktör analizi, rasch analizi kullanılmıştır. 

FAMLI-TR ile İnme ve Afazi Yaşam Kalitesi Ölçeği-39 (SAQOL-39-TR) arasındaki 

korelasyon incelenmiştir. Ölçeğin iç tutarlılığı rasch analiziyle değerlendirilmiştir ve her alt 

alan için test tekrar test güvenirliği hesaplanmıştır. Bulgular: Analizler sonucunda 4 alt alan 

belirlenmiştir ve bu alt alanlara ayrı ayrı rasch analizi yapılmıştır. 4 madde içeren bir alt alan 

düşük kişi güvenirliği göstermesi sebebiyle kaldırılmıştır. Geçerlik analizi sonucunda ölçeğin 

yüzey, içerik, yapı ve ölçüt geçerliğinin karşılandığı sonucuna varılmıştır. Güvenirlik analizi 

sonucunda ölçeğin alt alanlarının yüksek düzeyde test-tekrar test güvenirliği gösterdiği ve rasch 

analizi ile yapılan iç tutarlılık analizinde üç alt alanda madde ve kişi güvenirliklerinin kabul 

edilebilir seviyede olduğu saptanmıştır. Sonuç ve Öneriler: Afazide Aile Yaşamı Etki Ölçeği 

(FAMLI-TR)’nin geçerli ve güvenilir bir araç olarak kullanılabileceğine dair ön kanıtlar 

bulunmuştur. Çalışma katılımcılarının afazili yakınları için farklı gruplar arasındaki (örneğin 

terapi alan/ almayan) farkların incelendiği araştırmaların yapılması önerilmektedir. Dil ve 

konuşma terapistlerinin FAMLI-TR ölçeğini terapi planlama, yakınların etkilenim durumları 

hakkında ön bilgi edinme vb. amaçlarla kullanmaları önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Afazi, Afazili birey yakını, Yaşam etkisi, Geçerlik, Güvenirlik 
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S-75 Alzheimer Hastalığı Olan Bireylerin Bilişsel İletişim Becerilerinin İncelenmesi 

Mümüne Merve Parlak1, Ayşen Köse1 

1 Hacettepe Üniversitesi 

 

Giriş ve Amaç: Bilişsel işlevlerdeki etkilenim sonucu iletişim becerilerinin herhangi bir 

yönünde zorluk yaşanmasına bilişsel iletişim bozukluğu denilmektedir. Alzheimer Hastalığı 

(AH), bilişsel iletişim bozukluğuna sebep olan, kortikal dejeneratif bir demans türüdür. Bu 

çalışmada, AH’li bireylerin bilişsel iletişim becerilerini değerlendirmek ve AH’nin farklı 

evrelerinde bilişsel iletişim becerilerinin değişimini incelemek amaçlanmıştır. Yöntem: 

Amerikan Psikiyatri Birliği Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı 5. Baskı’sı 

(DMS-5), Ulusal Nörolojik ve İletişimsel Bozukluklar ve İnme Enstitüsü-Alzheimer Hastalığı 

ve İlgili Bozukluklar Derneği (NINCDS-ADRDA) tanı kriterleri tarafından AH tanısı konan 

bireylerin, Klinik Demans Derecelendirme Skalası (CDR) ile AH’nin hangi everesinde olduğu 

belirlenmiştir. Çalışma kapsamında ortalama yaşı 74.536±6.714 olan 8 hafif, 8 orta ve 6 ileri 

evre olmak üzere toplam 22 AH’li birey değerlendirilmiştir. Bir klinisyen hastaların 

Standardize Mini Mental Test’ini (SMMT), diğer klinisyen ise hastaların evresini ve SMMT 

sonucunu bilmeden Afazi Dil Değerlendirme Testini (ADD) uygulamıştır. Bulgular: Hafif 

evreden ileri evreye doğru SMMT toplam ve SMMT alt bölümlerinden oryantasyon, kayıt 

hafızası, lisan, dikkat ve hesap yapma puanlarının istatistiksel olarak anlamlı şekilde azaldığı 

saptanmıştır (p<0.001). Hatırlama alt bölümünün AH evreleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir (p=0.152). ADD’nin konuşma akıcılığı, işitsel 

anlama, tekrarlama, adlandırma, okuma dilbilgisi, söz eylemleri, yazma bölümleri olmak üzere 

tüm alt bölümleri ve ADD toplam puanı AH evreleri arası istatistiksel olarak farklılık 

göstermiştir (p<0.05). Sonuç ve Öneriler: Hafif evreden itibaren AH’li bireylerde bilişsel 

iletişim bozuklukları başlamaktadır. Hastalığın özelliğinden dolayı tüm evrelerdeki AH’li 

bireyler hatırlamada güçlük çekmektedir. Hastalığın evresi ilerledikçe bireylerin bilişsel 

iletişim becerilerindeki bozulmalar artmaktadır. Bu nedenle hastalığın erken evresinden 

itibaren AH’li bireylerin bilişsel iletişim becerilerine yönelik terapi verilmelidir. Böylelikle 

AH’li bireylerin bilişsel iletişim becerilerinin korunabilir, bozulan beceriler geliştirilebilir veya 

bozulma hızı azaltılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Demans, Alzheimer, biliş, iletişim 
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S-76 Agramatik Afazide Morfosentaktik İşlemleme: Göz İzleme Çalışması 

Volkan Yaman1, R. Sertan Özdemir1, Talat Bulut1 

1 İstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Dil ve Konuşma Terapisi 

Anabilim Dalı 

 

Agramatik afazili bireyler morfosentaktik olarak karmaşık cümleleri anlamada güçlük 

yaşamaktadır. Bu güçlüğü açıklamak için öne sürülen İz Silme Hipotezine göre agramatik 

afazili bireyler sözdizimsel becerilerindeki yetersizlik dolayısıyla dolgu-boşluk yapılarında 

cümleleri anlamada sorun yaşamaktadırlar. Yavaş İşlemleme Hipotezine göre ise agramatik 

afazide sözcüksel temsillere ulaşmada, böylelikle cümlenin anlaşılmasında yavaşlama 

olmaktadır. Bu araştırmanın amacı, göz izleme tekniği kullanarak agramatik afazide 

morfosentaktik işlemleme süreçlerini incelemek, agramatik afaziye ilişkin bu iki hipotezi test 

etmektir. Çalışma kapsamında yaş ve eğitim seviyesi bakımından eşleştirilmiş agramatik afazili 

(n = 5) ve sağlıklı kontrol (n = 15) katılımcıları Türkçe cümleler dinlemişler, bu esnada 

katılımcıların cümlelerle ilgili ekrana yansıtılan resimlere bakış oranları incelenmiştir. Deney 

koşulları arasında morfosentaktik olarak karmaşık olan, cümledeki eden (agent) ve etkilenen 

(patient) varlığın yer değiştirebildiği (çevrilebilir/reversible) cümleler (kanonik ve çalkalanmış 

sıralı cümleler) ile morfosentaktik olarak basit olan, cümledeki eden ve etkilenen varlığın yer 

değiştiremediği (çevrilebilir olmayan/non-reversible), dolayısıyla yalnızca anlamsal ipuçlarıyla 

çözümlenebilen cümleler yer almıştır. Agramatik afazi ve kontrol gruplarında cümle sonu 

anlama sorularına ilişkin bulgular, en kolay ve hızlı anlaşılan cümlelerin anlamsal ipuçlarıyla 

çözümlenebilen, çevrilebilir olmayan cümleler olduğunu, daha sonra morfosentaktik 

çözümleme gerektiren kanonik cümleler ve çalkalanmış cümlelerin geldiğini göstermiştir. Göz 

hareketlerine ilişkin doğru resme bakma oranları incelendiğinde ise kontrol ve agramatik afazi 

grubunun farklılık gösterdiği, kontrol grubunun cümlenin erken kısımlarından itibaren tüm 

cümle türlerinde doğru resme ulaşabildiği görülmüştür. Agramatik afazi grubu ise daha düşük 

doğru resme bakış oranları sergilemiş ve ancak cümle sonuna yaklaşıldığında doğru resme 

ulaşabilmiştir. Agramatik afazi grubunda göz hareketlerine ilişkin bulgular, katılımcıların ilk 

gördükleri ad öbeğini cümlenin edeni olarak analiz etmediğini ve cümle işlemleme sürecinde 

genel bir yavaşlama sergilediklerini ortaya koymuştur. Çalışmanın bulguları Yavaş İşlemleme 

Hipotezi ile örtüşmektedir. Göz izleme tekniğinin afazide dil işlemleme süreçlerinin 

incelenmesi açısından uygun bir teknik olduğu ve aynı zamanda tanısal bir araç olarak 

kullanılma potansiyeli olduğu düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Agramatik afazi, cümle işlemleme, göz izleme tekniği, morfosentaktik 

işlemleme 

Bu çalışma TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir (Proje No: 220K143) 
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S-77 Oxford Bilişsel Tarama Testi (Ocs-Tr) ile Afazili Bireylerde Bilişsel Beceriler ve 

İlişkili Faktörler 

Özlem Oğuz1, Bülent Toğram2 

1 Üsküdar Üniversitesi 

2 Bakırçay Üniversitesi 

 

Giriş ve Amaç: Bir dil bozukluğu şeklinde düşünülen afazide, vakalardaki farklılıkları 

anlamaya yönelik yapılan açıklamalar, sadece dile ilişkin bozukluklar temelinde yapılmıştır. 

Bunun neticesinde hem görünüm hem de terapi kazancına yönelik farklılıkları açıklamada 

yetersiz kalınmış ve bazı diğer bilişsel becerilerin de bozulmuş olabileceği ve süreci 

etkileyebileceği düşüncesi ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada amaç, afazili bireylerde bilişsel 

becerilerinin Oxford Bilişsel Tarama Testi (OCS-TR) (Oğuz ve Toğram, 2021) ile 

değerlendirilmesi ve bilişsel beceriler ile ADD-HAM-D puanları, yaş-cinsiyet-eğitim, inme 

üzerinden geçen zaman, afazi tipi, sigara-alkol kullanımı, fiziksel-sosyal aktivite ve okuma 

alışkanlığı değişkenleri arasındaki ilişkinin ortaya konmasıdır. Yöntem: OCS-TR, ADD, HAM-

D ve ‘Katılımcı Bilgi Formu’ ile 54 afazili ve 60 sağ ve bilateral beyin hasarı olan katılımcıdan 

veri toplanmıştır. Veriler SPSS paket programı ile analiz edilmiştir. Bulgular: Afazili bireylerin, 

OCS-TR uygulaması sonrasında dil, nümerik biliş, dikkat ve bellek alanlarında afazili olmayan 

bireylere kıyasla daha düşük puanlar aldıkları görülmüştür Bellek puanları ile HAM-D puanları 

arasında ise negatif yönde anlamlı zayıf düzeyde korelasyon bulunduğu sonuçlarına erişilmiştir. 

Yaş değişkeni ile dil, nümerik biliş, dikkat, bellek ve yürütücü işlev alanlarında elde edilen 

puanlar arasında korelasyon elde edilmiştir. Cinsiyet değişkeni ise yalnızca ‘Yürütücü Task: 

Daire’ alt testinde erkekler lehinde farklılaşma elde edilmiş, eğitime göre ise bazı alt testlerde 

farklılaşma mevcut olduğu görülmüştür. Bilişsel beceriler ve inme üzerinden geçen zaman 

arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. OCS-TR iki alt testinde akıcı afazi tipine sahip 

bireylerin, daha yüksek puanlar elde ettikleri bulunmuştur. Sigara kullanımına göre OCS-TR 

puanlarınını farklılaşmadığı, alkol kullanımının ise OCS-TR B formunda iki alt testte farklılık 

ortaya koyduğu görülmüştür. Fiziksel ve sosyal aktivite alışkanlıklarının, OCS-TR alt test 

puanlarını etkilemediği, okuma alışkanlığının ise OCS-TR A formunda bir alt teste sık okuma 

alışkanlığı olan grup lehine anlamlı farklılığa yol açtığı görülmüştür. Sonuç ve Öneriler: Bilişsel 

becerilere yönelik bilgi, klinisyenlere vakanın umulan ve beklenen terapi kazancına karar 

vermesinde yardımcı olabilir. Değerlendirmede bilişsel becerilere dair elde edilen veriler 

terapotik stratejileri planlama açısından da faydalı olabilir. Bu nedenle rehabilitasyon sürecine 

dahil edilen bireyler, bütünsel olarak değerlendirilmelidir. Afazili bireylerde bütünsellik ise dil 

becerilerinin yanı sıra diğer bilişsel becerilerin de değerlendirilmesi ile sağlanabilir. 

Anahtar Kelimeler: İnme, Afazi, Bilişsel beceriler, Dil, Oxford Bilişsel Tarama Testi. 
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S-78 Hafif Kognitif Bozukluğu Olan ve Kognisyonu Normal Olan Parkinson Olgularının 

Sözel Akıcılık ve Dil Performanslarının Sağlıklı Bireyler ile Karşılaştırılması 

Seren Düzenli Öztürk 1, Aysu Papurcu2, İrem Sare Özkaraalp 3, Duygu Hünerli Gündüz4, 

Görsev Yener5, Berril Dönmez Çolakoğlu6 

1 İzmir Bakırçay Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü, 

35660, İzmir, Türkiye. Beyin Dinamiği Multidisipliner Araştırma ve Uygulama Merkezi, 

35340, İzmir, Türkiye 

2 İzmir Bakırçay Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü, 

35660, İzmir, Türkiye 

3 Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi, Dil ve Konuşma Terapisi Birimi, 10100, Balıkesir, 

Türkiye 

4 Beyin Dinamiği Multidisipliner Araştırma ve Uygulama Merkezi, 35340, İzmir, Türkiye 

5 İzmir Ekonomi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 35330, İzmir, Türkiye. İzmir Biyotıp ve Genom 

Merkezi, 35340, İzmir, Türkiye. Beyin Dinamiği Multidisipliner Araştırma ve Uygulama 

Merkezi, 35340, İzmir, Türkiye 

6 Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, 35340, İzmir, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Parkinson hastalığı (PH), motor anormalliklere ek olarak bir dizi kognitif 

eksikliğin de eşlik ettiği nörojenik bir hastalıktır. Sözel akıcılığın bozulması Parkinson 

hastalığında yaygın görülen erken dönem kognitif belirtilerdendir. Bu araştırmada hafif kognitif 

bozukluğu olan Parkinson hastalarının (PH-HKB) ve kognisyonu normal Parkinson hastalarının 

(PH-KN) semantik akıcılık, fonemik akıcılık ve dil becerilerinin sağlıklı kontrollerle 

karşılaştırılarak incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırmanın örneklemi, Dokuz Eylül 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Parkinson ve Hareket Bozuklukları 

Polikliniği’nde idiyopatik Parkinson Hastalığı (PH) tanısı almış 58-74 yaş aralığında 26 (5 K, 

21 E) PH-HKB, 54-71 yaş aralığında 24 (10 K, 14 E) PH-KN ve 56-71 yaş aralığında 24 (12 

K, 12 E) sağlıklı katılımcıdan oluşmaktadır. PH’li olgular Hoehn&Yahr skalasına göre evre I-

III arasındadır. Tüm katılımcılara bellek, yürütücü işlevler, dikkat/çalışma belleği, dil becerileri 

ve görsel-mekansal işlevleri kapsayan ayrıntılı nöropsikolojik değerlendirme uygulanmıştır. 

PH-HKB grubunun ayrımı, 2012 Movement Disorder Society tarafından belirlenen PH-HKB 

II. Aşama Tanı Kriterleri’ne göre yapılmıştır. Tüm değerlendirmeler, PH olgularının “on” 

dönemlerinde yapılmıştır. Katılımcıların semantik akıcılık (hayvan sayma), fonemik akıcılık 

(K, A, S ile) ve dil becerileri puanları karşılaştırılmıştır. Dil işlevleri için Mini Mental Lisan Alt 

Test puanı, atasözleri, benzerlikler ve Boston Adlandırma Testi puan ortalamaları kullanılarak 

kompozit skorlar elde edilmiştir. Araştırmanın bağımsız değişkenleri arasındaki ilişki tek yönlü 

ANOVA ile değerlendirilmiştir. Bulgular: PH-KN olgularının fonemik sözel akıcılık (p=0.031) 

ve dil (p=0.001) test skorlarının sağlıklı kontrollerden anlamlı olarak düşük olduğu 

bulunmuştur. PH-HKB olgularının fonemik sözel akıcılık, semantik sözel akıcılık, dil test 

skorları sağlıklı kontrollerden ve PH-KN olgularından daha düşük saptanmıştır (tümü için 

p=0.001). Sonuçlar ve Tartışma: Bu çalışmada PH-KN olgularının fonemik sözel akıcılık ve dil 
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performanslarının sağlıklı kontrollere kıyasla düşük olarak saptanması, henüz kognisyonun 

etkilenmediği olgularda kognitif iletişim bozukluğuna ilişkin erken farkındalığın önemini 

ortaya koymaktadır. Bununla birlikte demansı olmayan PH’nın sözel akıcılık 

performanslarındaki azalma sınırlı sayıdaki literatürle uyumludur. Ayrıca zihinsel sözlükçede 

anlam ve fonem arama açısından hem dilsel yetileri hem de yürütücü işlevleri değerlendiren 

sözel akıcılık testleri farklı kognitif durumu olan hastaları ayrıştırmaktadır. Kognisyonun 

etkilenmesi temporal lob işlevi olarak görülen semantik akıcılığı etkiliyor görünmektedir. PH’li 

olgularla çalışan klinisyenlerin motor konuşma bozukluğu dışında kognitif iletişimsel temelli 

terapötik yaklaşımları içeren müdahale planları hastaların işlevsel iletişim becerilerini 

iyileştirebilir. 

Anahtar Kelimeler: Parkinson Hastalığı, kognitif bozukluk, semantik akıcılık, fonemik 

akıcılık, dil becerileri 
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S-79 Yoğun Bakım Hastaları İçin Yüksek Teknolojili Alternatif ve Destekleyici İletişim 

Sistemi Gereksinimlerinin Belirlenmesi ve Prototip Geliştirilmesi 

Havva Nur Yırtık1, Esma Nur Yelek2, Tuğçe Karahan Tığrak3, İsmail Barış Bozkuş4, Maviş 

Emel Kulak Kayıkcı3 

1 Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü 

2 Batı Dil ve Konuşma Danışmanlık Merkezi 

3 Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü 

4 Kontist Gmbh 

Giriş ve Amaç: Yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ) tedavi alan bireyler, iletişim kurmakta zorluk 

yaşayabilirler. YBÜ’de iletişim problemi yaşayan bireyler alternatif ve destekleyici iletişim 

sistemi (ADİS) kullanarak problemlerinin üstesinden gelebilirler. Ülkemizde bu amaçla çeşitli 

iletişim araçları geliştirilmiş olmakla birlikte yazarların literatür taramasına göre dil ve 

konuşma terapisi alanında yapılmış bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmanın iki amacı 

bulunmaktadır: 1. yetişkin YBÜ’de tedavi aldığı süre zarfında sözel iletişim kuramayan 

bireylerin YBÜ’deki iletişim gereksinimlerini belirlemek, 2. belirlenen iletişim gereksinimleri 

referans alınarak yüksek teknolojili ADİS’e uygun bir prototip geliştirmek. Yöntem: Çalışmaya 

2 ayrı örneklem grubu dahil edilmiştir. Bu örneklem grupları; yetişkin YBÜ’de çalışma 

deneyimi olan beş sağlık profesyoneli ve YBÜ’de tedavi deneyimi olan iki yetişkin bireyden 

oluşmaktadır. YBÜ’de tedavi alan bireylere, biliş ve dil performanslarını değerlendirmek 

amacıyla Standardize Mini Mental Test ile Afazi Dil Değerlendirme Testi uygulanmıştır. 

Çalışmada yorumlayıcı fenomonolojik yaklaşım (YFY) uygulanmıştır. Bu kapsamda, veriler 

katılımcılar ile düzenlenen nitel görüşmeler ile toplanmış ve YFY prosedürlerine göre analiz 

edilmiştir. Bulgular: Verilerin analizine sonucunda “yoğun bakımda iletişim”, “farkındalık”, 

“duygular – düşünceler” olmak üzere 3 üst tema belirlenmiştir. Görüşmelerden elde edilen 

verilerden faydalanılarak; YBÜ’de tedavi alan bireylerin iletişim gereksinimlerine yönelik 

yüksek teknolojili bir uygulama geliştirilmiştir. Uygulamanın içeriği katılımcıların deneyimleri 

ve yurt dışında YBÜ’de tedavi alan bireyler için geliştirilmiş yüksek teknolojili ADİS araçları 

referans alınarak hazırlanmıştır. Sonuç ve Öneriler: Bu çalışma YBÜ’de tedavi alan bireylerin 

alternatif iletişimde yüksek teknolojili bir uygulama kullanılmasının gerekliliğini ortaya 

koymaktadır. YBÜ’de tedavi alan bireylerin iletişim gereksinimleri katılımcı deneyimleri ile 

belirlenerek prototip sağlık (dil ve konuşma terapisi) ve mühendislik (yazılım mühendisliği) 

alanlarının iş birliği ile geliştirilmiştir. Bu çalışma; dil ve konuşma terapisi alanında ülkemizde 

yürütülen ve farklı örneklem gruplarının deneyimlerinden faydalanılarak yüksek teknolojili bir 

prototip ADİS uygulaması geliştirilen ilk çalışmadır. Geliştirilen uygulamanın hedef 

popülasyonun iletişimindeki etkililiğinin tespit edilmesi için uygulamanın hedef popülasyon 

üzerinde denenmesi geleceğe yönelik bir hedeftir. Bu şekilde uygulamanın kullanım öncesi ve 

sonrası hedef popülasyonun deneyimleri karşılaştırılabilecek ve gerekli görüldüğü takdirde 

uygulama güncellenerek bireyler için daha verimli hale getirilebilecektir. Not: Bu çalışma 

TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı ile 

desteklenmiştir. 
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Anahtar Kelimeler: Alternatif ve Destekleyici İletişim Sistemleri, Yoğun Bakım Üniteleri, 

İletişim 

S-80 Abartılı Artikülasyon (Exaggerating Articulation) Terapisinin Konuşmanın 

Akustik ve Dilbilgisel Özelliklerine Etkisi: Multiple Skleroz (Ms) Hastası Olgu Sunumu 

Aysu Papurcu1, Özge İrem Eker2, Sema Acar Ünalgan3 

1 İzmir Bakırçay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü, 

İzmir, Türkiye 

2 Nar Disleksi, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Tepebaşı, Eskişehir, Türkiye 

3 Nörobilim Ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi, 

Ankara, Türkiye 

Giriş ve Amaç: MS kaynaklı dizartrili hastalara uygulanan dil ve konuşma terapilerinin 

sonuçlarına ilişkin kanıtlar ulusal alanyazında sınırlıdır. Bu olgu çalışmasının amacı, MS 

kaynaklı mikst dizartri tanılı genç kadın hastaya uygulanan abartılı artikülasyon terapisinin 

hastanın konuşmasının akustik ve dilbilgisel özelliklerine etkisine ilişkin kliniğimizde 

gözlemlenen sonuçları sunmaktır. Yöntem: İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim Araştırma 

Hastanesi Nöroloji Servisi’nde bulunan 28 yaşındaki kadın hastanın konuşmasının akustik 

özellikleri konuşma hızı, maksimum /ʌ/ fonasyon süresi (MFS), /s/z/ oranı ile diadokokinetik 

hız; dilbilgisel özellikleri ise ortalama sözce uzunluğu (OSU) parametreleri kapsamında (i) 

terapi öncesi, (ii) terapi sürecinde ara ve (iii) terapi sonrası değerlendirme bağlamında 

incelenmiştir. Hastanın servisteki 7. gününde yatak-başı değerlendirme gerçekleştirilerek Mini 

Mental Durum Testi (MMDT), Gülhane Afazi Testi-2 (GAT-2) ve oral motor değerlendirme 

uygulanmıştır. 1 hafta sonrasında Frenchay Dizartri Değerlendirme Testi (FDDT) uygulanmış, 

OSU ile konuşma hızı değerlendirmesi için ‘Kurabiye Hırsızı’ resmiyle doğal-dil-örneği 

kaydedilmiş ve MFS, /s/z/ oranı ile diadokokinetik hız ölçümleri yapılmıştır. 1 hafta sonrasında 

(taburculuk itibariyle) haftada 1 seans 45 dakika süreyle 8 seanslık hece-kelime-zincirleme 

konuşma hiyerarşisinde abartılı artikülasyon terapisine başlanmış, ödevler verilmiştir. 4. seans 

sonrasındaki ara; 8. seans sonrasındaki değerlendirmede ölçümler yinelenmiştir. Konuşma hızı 

PRAAT’ta toplam hece sayısı/toplam süre formülüyle hesaplanmıştır. Bulgular: MMDT skoru 

28; GAT-2 skoru 69’dur. Skorlar hastanın bilişsel ve dilsel becerilerinin korunduğunu 

göstermektedir. FDDT ile dizartri türü mikst; şiddeti ise hafif seviye olarak saptanmıştır. Terapi 

öncesi değerlendirmede MFS 6.75 saniye, /s/z/ oranı 0.89, diadokokinetik hız /pʌ/ 2.32, /tʌ/ 2.5, 

/kʌ/ 2.3, /pʌtʌkʌ/ 1.3 saniye, OSU 3.92, konuşma hızı 0.80 saniye olarak saptanmıştır. 4. seans 

sonrası ara değerlendirmede MFS 13.89 saniye, /s/z/ oranı 0.91, diadokokinetik hız /pʌ/ 6.6, 

/tʌ/ 5, /kʌ/ 4.8, /pʌtʌkʌ/ 2.1 saniye, OSU 6.66, konuşma hızı 2,77 saniye olarak saptanmıştır. 

Son değerlendirmede MFS 16.5 saniye, /s/z/ oranı 1.05, diadokokinetik hız /pʌ/ 6.72, /tʌ/ 6.92, 

/kʌ/ 6.46, /pʌtʌkʌ/ 2.72 saniye, OSU 11.3, konuşma hızı 3.93 saniye olarak saptanmıştır. Sonuç 

ve Tartışma: Bulgular; ev ödevleriyle desteklenen, 8 seanslık, haftada 1, 45 dakikalık abartılı 

artikülasyon terapisinin (medikal tedaviyle) mikst-tip, orta şiddetli dizartrili, genç, kadın, MS 

hastasının konuşmasının akustik ve dilbilgisel özelliklerinde geliştirici etkiye sahip olduğuna 

işaret etmektedir. Sonuçlar, MS hastalarının sağaltımında dil ve konuşma terapistlerinin 

ekipteki rolüne dikkat çekmektedir. 
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Anahtar Kelimeler: Multiple Skleroz, Dizartri, Abartılı Artikülasyon Terapisi, Ortalama 

Sözce Uzunluğu, Konuşma Hızı 

S-81 Birincil İlerleyen Multipl Sklerozda Fonolojik Çalışma Belleğinin 

Değerlendirilmesi 

Melis Buse Altun1, Özlem Öge Daşdöğen1, Ezgi Apaydın1 

1 İstinye Üniversitesi 

 

Multipl Skleroz (MS), Merkezi Sinir Sisteminin (MSS) nörodejeneratif bozuklukları arasında 

yer alan kronik bir hastalıktır. MS’te çeşitli semptomlar gözlenebilmektedir. Bilişsel bozulma, 

MS’te sıklıkla görülen bir semptomdur, ancak görsel-uzamsal eskiz, fonolojik döngü, epizodik 

tampon ve merkezi yöneticiden oluşan ve bilişsel işlevlerin yerine getirilmesinde önemli yer 

tutan çalışma belleği; akıl yürütme, anlama ve öğrenme gibi karmaşık görevleri yerine 

getirirken bilgiyi akılda tutmak için gerekli olduğu düşünülen sistem veya sistemleri ifade eder. 

Çalışma belleği bileşenlerinden biri olan fonolojik döngüyü değerlendirmek için ileri sayı dizisi 

testi veya anlamsız sözcük tekrarı testi kullanılabilmektedir. Anlamsız sözcük tekrarı testleri, 

herhangi bir anlam ifade etmeyen ancak sesli olarak tekrar edilmesini gerektiren sözcüklerden 

oluşur. Bu testler, ilk kez maruz kalınan bir sözcüğün işitsel olarak algılanması, fonolojik alt 

birimlere ayrıştırılması ve fonolojik döngünün kontrolünde olup bu süre içinde kullanıma hazır 

tutulan bu alt birimlerin yeniden birleştirildikten sonra artiküle edilmesini kapsayan işlemleme 

becerilerini ölçer. Bu çalışmada anlamsız sözcüklerin doğru biçimde tekrar edilme sayısını 

karşılaştırmak amacıyla 3 Birincil İlerleyen Multipl Skleroz tanısı alan ve 10 sağlıklı 

katılımcıya Türkçe Anlamsız Sözcük Tekrarı Testi uygulanmıştır. Elde edilen bulgulara göre 

PPMS ve kontrol grubu arasında Anlamsız Sözcük Tekrarı skorları açısından istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark vardır. Kontrol grubunun skorları, PPMS grubunun skorlarından istatistiksel 

olarak anlamlı düzeyde yüksektir (p=0,049<0,05). Bu çalışmada PPMS’li katılımcılarda 

fonolojik çalışma belleğini ölçtüğü bilinen anlamsız sözcük tekrarı becerisinin etkilenimi 

gösterilmiş olup bu çalışmanın daha büyük örneklem gruplarıyla yapılmasının alana katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Anlamsız sözcük tekrarı, Birincil İlerleyen Multipl Skleroz (PPMS), 

çalışma belleği, fonolojik çalışma belleği, Multipl Skleroz. 
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S-82 Kekemeliği Olan Bireylerin Kekemelik Algılarının İncelenmesi: Nitel Bir 

Araştırma 

Ayşe Nur Koçak1 

1 Atlas Üniversitesi 

 

Giriş ve Amaç: Kekemeliği olan bireylerin, kekemelik ile ilgili düşünce, duygu ve 

davranışlarını anlamak, kekemelik terapi programlarının geliştirilebilmesi için büyük önem 

taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı kekemeliği olan bireylerin, kekemelikleri ile ilişkili 

düşünce, duygu ve davranışlarının incelenmesidir. Yöntem: Nitel araştırma deseninde tematik 

analiz ile yürütülen bu araştırmanın katılımcılarını kekemeliği olan, kekemelik terapisi almamış 

(n = 8) ve almış (n = 11) bireyler oluşturmaktadır. Bu bireyler yaş ve cinsiyet olarak 

eşlemişlerdir. Katılımcılara “Kekemeliğinizle ilgili ne hissediyorsunuz?” sorusu yöneltilmiştir. 

Katılımcıların ifadeleri üç ana başlık (düşünce, duygu ve davranış) ve altı alt başlık 

(olumlu/olumsuz düşünce, olumlu/olumsuz duygu ve olumlu/olumsuz davranış) ile analiz 

edilmiştir. Katılımcıların ifadelerinden alt temalara örnek verilmek istenirse, olumsuz davranış 

ifadesi için “başkaları ile tanışmaya korkuyorum”, olumsuz düşünce ifadesi için 

“kekemeliğimin geçmesini istiyorum” ve olumsuz duygu ifadesi için “beni mahcup ve gergin 

hissettiriyor”. Olumlu davranış ifadesi için “yardım alıyorum”, olumlu düşünce ifadesi için 

“kabullendim” ve olumlu duygu ifadesi için “kekelemek beni rahatlatıyor”. Bulgular: Terapi 

almamış katılımcıların %87.5’i olumsuz duygu ifadesi, %75’i olumsuz düşünce ifadesi ve 

%62.5’i ise olumsuz davranış ifadesi sunmuştur. Terapi almış olan katılımcıların tamamı 

olumlu düşünce ifadesi, %63.63’ün ise olumlu duygu ifadesi, %27.27’in olumlu davranış 

ifadesi olduğu ve %18.18’un ise olumsuz duygu ifadesi olduğu görülmüştür. Sonuç ve Öneriler: 

Terapi alan ve almayan bireylerin araştırma sorusuna verdiği yanıtlar alt temalara göre büyük 

oranda farklılaşmakta olduğu görülmüştür. Terapi almayan grubun, olumlu herhangi bir alt 

tema seçmediği görülürken, terapi alan gruptan iki katılımcının olumsuz duygu ifadesi seçtiği 

görülmüştür. Bu durum terapi alan ve almayan bireylerin kekemelikleri ile ilgili farklı duygu, 

düşünce ve davranış algılarına sahip olduğunu göstermektedir. Terapi alan katılımcılarımızdan 

altı tanesinin “kekemeliği kabullendim” ve “bir parçam” gibi ifadeleri sunmuş olmaları terapi 

sürecinin kekemeliği kabullenmesi ile ilişkisini gösterdiği düşünülmektedir. Terapi almayan 

bireylerin, terapi alan bireylere göre daha fazla olumsuz düşünce, duygu ve davranış ifadeleri 

olması alanyazın ile benzerlik göstermektedir. Yapılan araştırmalarda terapi alma sürecine, ek 

olarak kekemeliği olan bireylerin öz yardım gruplarına başvurması bireyin kekemeliği 

hakkındaki olumsuz düşünce ve duyguları azaltabileceğini ve kekemelik ile ilgili kabullenme 

sürecini desteklediği görülmüştür. Bu nedenle öz yardım gruplarının da dahil olduğu 

çalışmaların arttırılarak etkisinin sunulması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kekemelik, kekemelik algısı, nitel araştırma, tematik analiz 
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S-83 Kekemeliği Olan Okul Öncesi Dönem Çocukların Ebeveynlerinin Çocuklarının 

Kekemeliğine Yönelik Tepki ve Tutumlarının İncelenmesi 

Işılay Nur Balıdede1 

1 Ankara Medipol Üniversitesi 

 

W. Johnson’ın teorisine göre kekemelik çocuğun ağzında değil, ebeveynlerin kulaklarında 

başlar (Johnson ve ark. , 1959). Ebeveynlerinin çocuğun kekemeliğine olan tepkisi ile çocuğun 

akıcısızlığı arasında iki yönlü bir ilişki bulunmaktadır (Humeniuk ve Tarkowski, 2016). 

Kekemeliği olan çocuğa sahip ebeveynler, çocuklarının kekemeliklerine yönelik; davranışsal, 

duygusal, bilişsel alanlarda doğru olmayan tepki ve tutumlar sergileyerek çocuktaki normal 

akıcısızlıkların kalıcı hale gelmesine ya da şiddetinin artmasına neden olabilmektedir. Bu 

çalışmada, kekemeliği olan okul öncesi dönem çocukların ebeveynlerinin, çocuklarının 

kekemeliğine yönelik tepki ve tutumlarının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Çalışmaya 3-6 

yaş arasında kekemeliği olan çocuğa sahip anne (n = 28) ve babalar (n = 35) katılmıştır. 

Çalışmada veri toplama aracı olarak ‘Katılımcı Bilgi Formu’ , ‘Akıcı Konuşma Bozukluğu 

Çocuk Değerlendirme Formu’ ve Türkçe’ye uyarlaması yapılan bilişsel, davranışsal ve 

duygusal olmak üzere 3 alt alandan oluşan, 31 maddelik ‘Konuşma Akıcısızlığına Tepki Ölçeği 

(KATÖ) (Reaction to Speech Dysfluency Scale (RSDS)) (Humeniuk ve Tarkowski, 2016)’ 

kullanılmıştır. Uygulama kolaylığı sağlamak için formlar birleştirilerek online formata 

dönüştürülmüştür. Toplanan veriler SPSS v26 istatistik paket programı ile t-testi, tek yönlü 

varyans analizi ve pearson korelasyon analizi kullanılarak analiz edilmiştir. KATÖ puanları, 

ölçek toplam puan ve bilişsel, davranışsal, duygusal olmak üzere 3 alt alan puan ortalamaları 

dikkate alınarak yorumlanmıştır. Yapılan analizler sonucunda ebeveynlerin en güçlü bilişsel, 

en zayıf duygusal alanda tepki ve tutum sergilediği bulunmuştur. Anne ve babaların puanları 

kıyaslandığında, duygusal alt alan dışında babaların tüm puan türlerinde annelerden daha 

yüksek puan aldığı, ancak anne ve babalar arasında hiçbir puan türünde anlamlı farklılık 

olmadığı bulunmuştur. Çocuğun cinsiyetine göre anne ve babalar karşılaştırıldığında, duygusal 

alt alanda erkek çocuklarının annelerinin babalardan anlamlı düzeyde daha yüksek puan aldığı 

görülmüştür. Ebeveynlerin öğrenim durumu, ebeveynlerin yaşı, kekemeliği olan çocuğun yaşı 

ile ölçek puanları arasında anlamlı fark bulunmazken, terapi alan çocuğa sahip ebeveynlerin 

ölçek toplam puan ve davranışsal alt alan puan ortalamaları terapi almayan çocukların 

ebeveynlerine göre anlamlı düzeyde düşük bulunmuştur. Kekemelik başlama yaşı arttıkça ölçek 

davranışsal alt alan puan ortalamalarının anlamlı düzeyde arttığı bulunmuştur. Uyarlaması 

yapılan ilgili ölçekle (KATÖ) okul öncesi dönem kekemeliği olan çocuğa sahip ebeveynlere 

yönelik genişletilmiş yeni çalışmaların yapılması ve ölçeğin klinik uygulamalara dahil edilmesi 

önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kekemelik, Okul Öncesi, Ebeveyn, Tepki ve Tutum 
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S-84 Ebeveynin Konuşma Hızının Kekemeliği Olan Çocuğun Kekemelik Şiddeti, Sıklığı 

ve Konuşma Hızı Üzerine Etkisinin Çevrimiçi ve Yüz Yüze Olarak İncelenmesi 

Ecem Nur Demirsoy1, Maviş Emel Kulak Kayıkcı2, Tuğçe Karahan Tığrak2 

1 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 

2 Hacettepe Üniversitesi 

 

Giriş ve Amaç: Sözel ifadenin anlamının aktarılmasında önemli bir role sahip olan konuşma 

hızının, kekemeliği olan çocuklar için kekemelik şiddetini yansıttığı düşünülmektedir. Bu 

çalışmada, ebeveyn konuşma hızının azaltılmasıyla, kekemeliği olan çocukların kekemelik 

şiddeti, sıklığı ve konuşma hızı üzerine etkisi ile kekemeliği olan ve olmayan çocukların ve 

onların ebeveynlerinin konuşma hızları açısından karşılaştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: 

Çalışmaya 3-6 yaş arasındaki kekemeliği olan 46 çocuk ile yaş ve cinsiyet açısından eşleşen 46 

kekemeliği olmayan çocuk ve her iki grubun ebeveynleri dahil edilmiştir. Çalışmada iki çalışma 

grubu ve iki kontrol grubu oluşturulmuştur. Çalışma ve kontrol grubundaki çocuk ve 

ebeveynlerden, yüz yüze değerlendirme ve görüşmelere katılamayanlar çevrimiçi olarak 

çalışmaya dahil edilmiştir. Yüz yüze ve çevrimiçi olacak şekilde veri toplama yöntemlerine 

göre katılımcılar eşit dağılım göstermiştir. Çalışma ve kontrol grubundaki çocukların ve 

ebeveynlerinin konuşma hızları ve kekemeliği olan çocukların kekemelik şiddeti ve sıklığı 

ebeveyn – çocuk arasındaki etkileşimli sohbet üzerinden elde edilen kayıtlar ile analiz 

edilmiştir. Kekemeliği olan çocukların kekemelik şiddeti ve sıklığı Ağırlıklı Kekemelik Şiddeti 

Ölçümü (Weighted-SLD) ile hesaplanmıştır. Kekemeliği olan çocuklar ve ebeveynleri ile 

değerlendirme ve görüşmeler iki oturum halinde görüşülmüştür. Bulgular: Ebeveyn konuşma 

hızının azalması sonucunda kekemeliği olan çocuğun kekemelik şiddetinde ve sıklığında 

anlamlı düzeyde bir azalma olduğu görülmüştür. Kekemeliği olan ve olmayan çocukların 

ebeveynleri arasında konuşma hızları açısından farklılık bulunmamıştır. Kekemeliği olan 

çocukların kekemeliği olmayan çocuklardan daha yavaş bir konuşma hızına sahip olduğu 

bulunmuştur. Ayrıca, veri toplama yöntemi açısından çevrimiçi ve yüz yüze değerlendirme ve 

görüşmelerin birbiri yerine kullanılabilen araçlar olduğu da ortaya konmuştur. Sonuç: Bu 

çalışma, ebeveyn konuşma hızının kekemeliği olan çocuğun kekemelik şiddeti ve sıklığı 

üzerinde anlamlı düzeyde bir etki olduğunu göstermektedir. Ayrıca çevrimiçi ve yüz yüze 

değerlendirme ve görüşmelerin birbiri yerine kullanılabilen araçlar olduğu ortaya konmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Ebeveyn konuşma hızı, kekemelik şiddeti, kekemelik sıklığı, çevrimiçi 

değerlendirme, yüz yüze değerlendirme 
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S-85 Kekemeliği Olan Bireylerde Sanal Gerçeklik Temelli Bir Duyarsızlaştırma 

Programının Fizyolojik Yanıtlar ve Psikolojik Değişkenler Üzerindeki Etkisi 

Mehmet Emrah Cangi1, Gözde Malkoç2, Ayşe Buse Saraç3 

1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi 

2 Atlas Üniversitesi 

3 Üsküdar Üniversitesi 

 

Giriş ve Amaç: Kekemelikte sosyal bariyerler ve anksiyetenin azaltılmasında sanal gerçeklik 

(virtual reality-VR) ile yapılan duyarsızlaştırma uygulamaları umut verici yaklaşımlar olarak 

görülmektedir. Bu uygulamaların etkili, konforlu ve gerçek ortamlarda yapılan uygulamalara 

göre daha kontrollü bir maruziyet sağladığına dair deliller bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, 

kekemeliği olan bireylerde sanal gerçeklik temelli bir duyarsızlaştırma programının fizyolojik 

yanıtlar ve psikolojik değişkenler üzerindeki etkisini incelemektir. Yöntem: Çalışmada tek 

grup, ön test-son test yarı deneysel desen kullanılmıştır. 18-40 yaş arası, kekemeliği olan 8 

yetişkin VR oturumlarına katılmıştır. Sekiz katılımcı arasından biri ise 2. oturumu 

tamamlayarak çalışmadan çekilmiştir. Her katılımcı ile bir grup izleyici karşısında kolaydan 

zora doğru desenlenen koşullar altında 5 oturumluk VR uygulamaları (Samsung Gear VR SM-

R23 By Occulus) yapılmıştır. Tüm fizyolojik ölçümler, VR ile eş zamanlı olarak, Infiniti 

System/BioGraph Infiniti Software ile kalp atım hızı, deri iletkenliği, vücut ısısı ve respirasyon 

hızı parametreleri üzerinden alınmıştır. Bu ölçümlerin ardından, katılımcılardan bir konu 

hakkında VR ortamında bir konuşma gerçekleştirmeleri istenmiştir. Katılımcılardan 

oturumların ortasında ve sonunda, o anki gerçeklik hislerini ve kaygı düzeylerini puanlamaları 

istenmiştir. Ayrıca ön test ve son test evresinde Kekemeliği Olan Yetişkinlerde Olumsuz 

Düşünce ve İnançlar Ölçeği UTBAS-TR, Kekemelik Öz Değerlendirme Ölçeği WASSP-TR, 

Kekemelikte Akıcısızlıkları Öngören Durumlar Ölçeği (KAÖDÖ) ve Liebowitz Sosyal Kaygı 

Ölçeği (LSKÖ) uygulanmıştır. İstatistiksel analizde Mann Whitney U ve Spearman korelasyon 

testi kullanılmıştır. Bulgular: Katılımcıların ön test-son test puanları karşılaştırıldığında, tüm 

fizyolojik yanıtlarının, ölçek puanlarının ve sosyal kaygıya ilişkin puanlamalarının anlamlı 

düzeyde farklılaştığı görülmüştür. Son test aşamasında kalp atım hızı ile deri iletkenliği ve 

respirasyon hızı arasında pozitif yönde ilişki bulunmuştur. Ayrıca, vücut ısısı ile deri iletkenliği 

arasında da anlamlı düzeyde pozitif yönde ilişki bulunmuştur. Sonuç ve Öneriler: VR 

uygulamalarının kekemeliği olan bireylerde sosyal anksiyetenin azaltılmasında etkili 

olabileceğini bildiren alanyazını destekleyen sonuçlara ulaşılmıştır. Objektif (fizyolojik 

yanıtlar) ve subjektif (ölçekler ve puanlamalar) ölçümlerin birbirlerini doğrulamaları, VR 

uygulamalarının kekemeliğin değerlendirilmesi ve terapisi kapsamında kullanımının uygun, 

geçerli ve etkili olabileceğini desteklemektedir. 

Anahtar Kelimeler: kekemelik, sosyal anksiyete, sanal gerçeklik, fizyolojik yanıtlar, 

psikolojik değişkenler 
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P-01 Akıcı Konuşma Bozukluğu Olan Vakanın İşitsel İşlemleme Açısından 

Değerlendirilmesi ve Terapi Yaklaşımları 

Işık Sibel Küçükünal1, Gözde Bayramoğlu Çabuk2 

1 Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Dil ve Konuşma Terapisi 

2 Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, Kbb Abd, İşitme ve Konuşma Merkezi 

 

Giriş ve Amaç Kekemelik nedenleri araştırılan ve terapi programları üzerinde çalışılan en 

yaygın konuşma bozukluklarından biridir. İşitsel İşlemleme bozukluğunun (İİB) kekemelikteki 

rolü üzerine birçok teori ileri sürülmektedir. İşitsel işlemleme açısından araştırılması 

kekemeliğin patofizyolojisi ve işitsel sistemle nasıl bir ilişkisi olduğu hakkında bilgi verebilir. 

Kekeleme durumunun doğası santral işitsel işlemleme bozukluğu olabilir mi? sorusunun 

araştırılması ve eğitsel tedavi programlarına ışık tutması amaçlanmıştır. Yöntem: 7 yaş 8 aylık, 

ilkokul 2.sınıf öğrencisi erkek vakada kekemelik şikayeti mevcuttur. İşitme testi, Kekemelik 

Şiddeti Değerlendirme Aracı-4 (KEŞİDA-4), İşitsel işlemleme testleri (SCAN-C: Test for 

Auditory Processing Disorders in Children-Revised), Hacettepe Artikülasyon Testi (HAT) ve 

Konuşma Seslerini Tanıma Testi (KSTT) ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Test sırasında 

dikkatli, canlı, istekli, özgüveni yüksek, iletişime açık bir çocuk olduğu ve bir yetişkin gibi 

dinleyip cevapladığı gözlenmiştir. Scan-C sonuçları: Filtrelenmiş Kelime Sağ: 19/30 – Sol: 

20/30; Gürültüde Kelime Tespiti: Sağ: 24/30 – Sol: 24/30; Dikotik Kelime: Toplam Sağ:35/50 

– Toplam Sol: 27/50, İlk Sağ: 23/25, İlk Sol: 18/25; Dikotik Cümle: Sağ: 8/10 – Sol: 4/10. 

Hacettepe Artikülasyon Testi (HAT): Aşağıdaki seslerin gelişiminde gecikme bulundu. /r/, /ş/, 

/s/ ve /z/. Konuşma Seslerini Tanıma Testi (KSTT): Doğru taklit edilen konuşma sesi sayısı 45 

olup hafif derecede bozukluk bulundu. KEŞİDA-4: Toplam puan:20; Hafif şiddette kekemelik 

bulundu. Duyduğu anda yazma ve yaşına uygun metin okuma çalışması yapılmıştır. Sonuç ve 

Öneriler Kekemelik şikayeti olan vakanın Scan-C Dikotik Kelime alt testinde kulaklar arası 

fark bulunmuştur. Bu alt test İşitsel sistemin nörolojik yollarını ve corpus callozumu 

değerlendirmek, lisan için dominant olan hemisferi tespit etmek için kullanılmaktadır. Mevcut 

bulgu kulaklar arası işlemleme farkını göstermektedir. KSTT testi konuşma sesini saf ve tek 

olarak üretmeye yönelik olup işitsel işlemleye ait bir fonksiyonu göstermektedir. Fonem 

tespitinde hafif derece bozukluk bulunması, gelen konuşma sinyalinin akustik özelliklerinin ve 

süre farklılıklarının tespitinde gecikme olduğunu göstermiştir. Mevcut bulgular kekemelikte 

İİB’nin rolünü vurgulamaktadır. Bulgular göz önüne alındığında fonem tespit etme eğitimi olan 

Buffalo Model, süre işlemleme için Temporal işlemleme, Fonolojik farkındalık ve otomatik 

isimlendirme eğitimlerinden oluşan terapi programı oluşturulmuştur. Kekemelik şikayeti olan 

vakaların işitsel işlemleme açısından değerlendirilmesi ve bozukluğun doğasına uygun terapi 

programlarının hazırlanması mevcut konuşma bozukluğunun eğitsel tedavisine katkı 

sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Akıcı Konuşma Bozukluğu, İşitsel İşlemleme Becerisi, Scan-C Test, 

Terapi 
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P-02 Fiziksel Aktive Düzeyi ve Denge Performans İlişkisinin Yaşlı Bireylerde 

İncelenmesi 

Emine Ayça Ödemişlioğlu Aydın1, Songül Aksoy2 

1 İzmir Bakırçay Üniversitesi 

2 Lokman Hekim Üniversitesi 

 

Giriş ve Amaç: Yaşlanma, canlı organizmaların zaman içinde bireysel gelişiminde meydana 

gelen, dinamik ve geri döndürülemez fizyolojik bir süreçtir. Yaşlanma ile anatomik ve 

fizyolojik değişiklikler meydana gelmekte ve dengenin oluşumunu sağlayan mekanizmalarda 

da bozulmalar oluşmaktadır. Sonuç olarak denge problemleri başlamakta ve fiziksel aktivitelere 

katılımlar azalmaktadır. Düşme; yaşlı bireylerde gözlenen bir diğer problemdir. Düşmeler 

genellikle düşme korkusuyla sonuçlanır, bu da korku nedeniyle aktivitelerin kısıtlanmasına yol 

açar: bu aktivite kısıtlaması, daha sonra denge ve hareketlilikte bozulmaya neden olur. 

Günümüzde sedanter yaşam artış göstererek önemli bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Yaşlı 

bireylerin denge performansları ile fiziksel aktivite düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi 

yaşlı bireylerin günlük hayata aktif katılımlarını artırmak ve olası düşmeleri önlemek için 

önemlidir. Bu araştırmada yaşlı bireylerin denge performansları ile fiziksel aktive düzeyleri 

arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırmaya 60 yaş üstü toplam 84 

sağlıklı yaşlı birey katılmıştır (55 E, 29 K). Katılımcıların yaş ortalaması 67,7 (SS= 6,45)’dir. 

Katılımcıların denge performanslarının değerlendirilmesi amacıyla Mini-BESTest 

uygulanmıştır. Fiziksel aktivite düzeyinin ölçülmesi amacıyla Yaşlılar için Fiziksel Aktivite 

Değerlendirme Ölçeği uygulanmıştır. Analizler IBM SPSS Statistics V23 programında 

yapılmıştır. Nitel değişkenler için sıklık ve yüzde, nicel değişkenler için ortanca, en küçük, en 

büyük, ortalama ve standart sapma gibi tanımlayıcı istatistikler verilmiştir. Nicel değişkenler 

arasındaki ilişkiler, normal dağılım varsayımı sağlanmadığı için Spearman korelasyon katsayısı 

ile incelenmiştir. İki bağımsız grup arasında karşılaştırmalar yapılırken, parametrik test 

varsayımlarının sağlanmadığı için Mann-Whitney U Testi yapılmıştır. Analizlerde anlamlılık 

düzeyi 0.05 alınmıştır. Bulgular: Yaşlılar için Fiziksel Aktivite Değerlendirme Ölçeği ile Mini-

BESTest arasında istatiksel olarak düşük düzeyde pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur 

(p<0.05). Sonuç ve Öneriler: Araştırmaya göre fiziksel aktivite düzeyi ile denge performansı 

arasında düşük düzeyde pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. Fiziksel aktivite 

düzeyi yüksek olan yaşlı bireylerin fiziksel aktivite düzeyi düşük olan yaşlı bireylere göre daha 

iyi denge performanslarına sahip oldukları sonucuna varılmıştır. Yaşlanma ile denge 

fonksiyonlarının bozulduğu, fiziksel aktivitelere katılımın azaldığı bilinmektedir ancak fiziksel 

olarak daha aktif olan bireylerin daha iyi denge becerilerine sahip olmaları nedeniyle düşme 

riskinin de azaldığı belirlenmiştir. Yaşlı bireylerin günlük yaşamlarında daha aktif olacakları 

düzenlemeler ile denge performanslarını ve sosyal katılımlarını artıracak uygun rehabilitatif 

yöntemlerin uygulanması önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Denge, Düşme, Fiziksel Aktivite, Yaşlanma 
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P-03 Geriatrik Popülasyonda İşitme/vestibüler Sistem Taramaları 

Sare Nur Kayacık1, Fatma Zehra Gümüş Selek1 

1 Kto Karatay Üniversitesi 

 

Giriş ve Amaç Yaşlılık kavramının farklı tanımlamaları olmakla birlikte, Dünya Sağlık Örgütü 

(DSÖ) yaşlılığı çevresel etkenlere adaptasyon yeteneğinde azalma olması olarak 

tanımlamaktadır. Geriatrik popülasyon için ikincil koruyucu faaliyetler, tarama uygulamalarıdır 

ve hastalıkları en erken zamanda belirlemek için uygulanmaktadır. Bu taramaların amacı bir 

veya birden fazla kronik olarak sağlık sorununa sahip olan yaşlı bireylerin bağımsız 

yaşayabilme oranını artırmak ve fiziksel veya bilişsel işlevi azalmış yaşlı yetişkinlerin aktivite 

oranını artırmaktır. Geriatrik popülasyonda işitme kaybı tarama uygulamaları işitme kayıplarını 

belirleyerek ve ihtiyaçlarını mevcut müdahale stratejileriyle eşleştirerek, işitme bozukluklarının 

küresel yükünü hafifletmeye yardımcı olur. Geriatrik popülasyonda dengenin değerlendirilmesi 

ise genellikle düşme hikayesi ve düşme riskinin azaltılması ile ilgili yürütülmektedir. 

Odyologların işitme kaybı ve denge problemleri gibi yaygın durumlar hakkında farkındalığı 

artırmak için yaşlı yetişkinleri işitme kaybının ve denge problemlerinin belirti ve semptomları 

hakkında eğitme sorumluluğu vardır. İşitme durumu ve düşme riski taraması düşük öncelikli 

olarak görülse de bakım kalitesine ve yaşam kalitesine yönelik tehditler önemlidir. Bu nedenle 

bu koşullar göz ardı edilmemelidir. Tarama yapılan hastaların çoğu tedaviye devam etme 

önerisine uyuyorsa ve yeterli faydayı görüyorsa, tarama programlarının maliyet ve fayda 

açısından etkili olduğu düşünülmektedir. Bu derlemede geriatrik popülasyonda dünyada ve 

ülkemizde uygulanan protokol örnekleri incelenmiş olup, işitme ve vestibüler sistem 

taramalarının önemi ve tarama uygulamalarında odyolog görev ve sorumlulukları konusunda 

farkındalık oluşturmak amaçlanmıştır. Sonuç ve Öneriler Yaş almanın olağan sonucu olarak 

işitme ve vestibüler sistemde değişiklikler görülmektedir. Yaşlanmanın getirdiği değişikliklerin 

önceden tespit edilebilmesi için tarama programları uygulanmalıdır. İşitme ve vestibüler 

bozukluklar yaşlı nüfusunun günlük yaşam kalitelerini fiziksel yönden ve sosyal olarak 

etkilemektedir. Tarama programları ile işitme ve vestibüler bozuklukların erken tespiti ve 

geriatrik popülasyonun hayat standardını düşürmemek amaçlanmıştır. Bu derlemede geriatrik 

popülasyonda işitme taramalarına dünya çapında yer verilirken ülkemizde uygulanmadığı 

sonucuna ulaşılmıştır. Ancak geriatrik popülasyonda vestibüler taramalara ise evde bakım ile 

hasta bakım hizmetleri içerisinde yer verildiği, aile sağlığı merkezleri tarafından uygulanacak 

protokollerin ülkemizde var olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Aile sağlığı merkezleri tarafından 

protokollerin uygulanabilirliği bulunmaktadır. Bu sonuçlara rağmen ülkemizde tarama 

programlarının yeterli düzeyde uygulanmadığı görülmüştür. Ancak ilerleyen dönemlerde yaşlı 

nüfusundaki artış ile işitme ve vestibüler tarama programlarının rutin uygulamaya dahil 

edilmesi beklenmekte ve ulusal tarama programlarının oluşturulması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: İşitme Taraması, Vestibüler Tarama, Geriatrik, Yaşlılık, Tarama 
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P-04 Yaşlanma ve İşitme Sağlığı: Çok Boyutlu Yaklaşım 

Fatma Zehra Gümüş Selek1, Büşra Duran1, Ayşenur Demir Küçükköseler1 

1 Kto Karatay Üniversitesi 

 

Yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak işitmede yaşlanmaya bağlı değişiklikler görülmektedir. 

Yaşlanmaya bağlı oluşan işitme kaybı “presbiakuzi” olarak da bilinir. Presbiakuzi kalp hastalığı 

ve artritten sonra yaşlıları etkileyen en yaygın üçüncü sağlık durumudur. Presbiakuzi işitme 

hassasiyetinin kademeli olarak azalması, konuşmayı anlama ve konuşmayı ayırt etmenin 

güçleşmesi ile ilişkilidir. İşitme kaybının varlığı yaşlı erişkinlerde iletişim, güvenlik ve sosyal 

etkileşim alanların etkileyerek bireylerin sosyal izolasyonuna ve depresyona yol açtığı 

bilinmektedir. Presbiakuzi, sağlık üzerinde bilişsel ve fiziksel olarak ciddi problemler 

oluşturabilir. Yaşlı erişkinlerde bilişsel işlev bozukluğuna neden olarak bunama riskini 

arttırmaktadır. Günümüzde presbiakuzinin tedavisi olmasa da güncel işitme cihazı teknolojileri 

ile yaşlı bireylerin yaşam kalitesi ve iletişim becerileri geliştirilebilmektedir. İşitme cihazları 

semptomları iyileştirmeye ve işitme kaybının diğer sonuçlarını önlemeye veya geciktirmeye 

yardımcı olmaktadır. Bu nedenle işitme kaybının erken dönemde tespit edilerek tedavi ve 

rehabilitasyonunu başlaması yaşlı bireylerin yaşam kalitesini arttıracaktır. Ancak işitme kaybı 

yaşayan yaşlı bireylerin artış göstermesine rağmen halen ülkemiz dahil birçok yerde yetişkin 

ve yaşlı bireylerde işitme taramasına yönelik izlem ve protokol bulunmamaktadır. Bu 

çalışmanın amacı yaşlanmaya bağlı işitme kaybını değerlendirmek, yaşlanmaya bağlı işitme 

kaybına halk sağlığı ve ruh sağlığı bakış açısı ile farkındalık ve bilinç kazandırmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Yaşlılık, Yaşlanmaya Bağlı İşitme Kaybı, Presbiakuzi, İşitme Cihazı, 

Ruh Sağlığı 
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P-05 Dikotik Dinleme Testinde Cinsiyetsizleştirilmiş İnsan Sesinin Algısal Süreçleri 

Ozan Çağıl Deniz1, Emre Eskicioğlu1, Çağdaş Güdücü1 

1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı 

 

Giriş ve Amaç: Cinsiyetsizleştirilmiş insan sesine verilen beyin yanıtlarının cinsiyet özellikleri 

barındıran seslerden farklı olması beklenmektedir. İlk kez oluşturulan cinsiyetsiz dikotik 

dinleme test protokolünde, cinsiyetsizleştirilmiş heceler ile cinsiyet özellikleri barındıran 

hecelerin işitsel asimetri açısından davranışsal değerlendirmeleri yapılması amaçlanmıştır. 

Yöntem: Çalışmaya yaş ortalaması 24,03 (yıl) olan 49 gönüllü dahil edilmiştir. Her katılımcı 

için üç dikotik oturumu sonrasında uygulanan ve test süresince kullanılan kadın, erkek ve 

cinsiyetsiz dikotik hecelerinin tümünün homonim versiyonları dinletilerek, görsel skala 

üzerinde erkek ve kadın arasında ilerleyen bir çizgi üzerinde işaretlemeler sağlanmıştır. Elde 

edilen veriler gruplanarak 3 ayrı Friedmann Testi uygulandı. Ardından post-hoc incelemeler 

için ikili karşılaştırmalar yapmak amacıyla Wilcoxon testleri uygulanmıştır (bonferroni 

düzeltmesi ile). Bilgisayar ortamında kadın sesleri, her iki cinsiyetin karakteristik özelliklerini 

belirgin olarak yansıtmayan 155Hz – 165Hz aralığına olabildiğince yakın, doğal duyumu 

koruyabilecek bir aralığa çekilmiştir. Frekansın tek başına sesin cinsiyetini algılamada yetersiz 

bir girdi olması ve tını ile birlikte kullanılması dolayısıyla, tek heceli uyaranlar için tını 

üzerinden cinsiyet kategorize edilebilecek diğer parametrelerde de değişiklik yapılmıştır; 

reverberasyon süreleri standardize edilmiştir, ıslık ve yansıma seslerin frekansları 

anlaşılabilirliği engellenmeyecek şekilde bir ekolayzır yardımıyla dışlanmıştır. Bulgular: 

Dikotik dinleme testinde cinsiyetsizleştirilmiş insan sesinin algısal süreçlerinin 

değerlendirildiği bu çalışmada; kadın ve erkek seslerine göre cinsiyetsizleştirilmiş seslerde sağ 

kulaktan algılanan hecelerin sayısında anlamlı bir düşüş gözlenmiştir (p<0.001). Erkek sesi 

kullanılarak yapılan Dikotik Dinleme Testi (DDTE), Kadın sesi kullanılarak yapılan Dikotik 

Dinleme Testi (DDTK) ve Cinsiyetsizleştirilmiş insan sesi kullanılarak yapılan Dikotik 

Dinleme Testi (DDTC) oturumlarında sol kulaktan algılanan doğru yanıt sayıları arasında 

anlamlı bir etki saptanmamıştır (p>0,016). Sonuç ve Öneriler: Bu çalışma ile literatürde ilk kez 

kullanılan DDTC’de hemisferik asimetrinin (sağ kulak baskınlığının) DDTE ve DDTK’ye göre 

değiştiği gösterilmiştir. Bu değişikliğin hangi mekanizmalardan kaynaklandığı, hangi beyin 

bölgelerinin bu süreçte ne şekilde görev aldığı henüz açıklığa kavuşturulamamıştır. İleri 

çalışmalarda bu süreçlerin aydınlatılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Kadın sesinin ne düzeyde 

“kadın sesi” olarak algılandığı, erkek sesinin ne düzeyde “erkek sesi” olarak algılandığı ve bu 

algının farklı kullanım alanlarında (örn. Navigasyon cihazı, kişisel asistan) bizleri nasıl 

etkilediği irdelenmesi gereken konular arasındadır. 

Anahtar Kelimeler: dikotik, cinsiyetsizleştirilmiş, lateralite, hemisfer baskınlığı 
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P-06 Genel Anestezinin İşitsel Beyinsapı Cevap Testine Etkisi 

Oğulcan Gündoğdu1, Handan Yaman1, Pelin Karaaslan1, Mustafa Bülent Şerbetçioğlu1 

1 İstanbul Medipol Mega Üniversite Hastanesi 

 

Amaç: İşitsel Beyinsapı Cevap testi (ABR) genellikle doğal uyku sırasında uygulansa da 

uyuyamayan hastalara anestezi altında da yapılabilir. Bu retrospektif çalışmanın amacı, klik 

ABR test sonuçlarına göre sadece normal işitmeye sahip hastalarda (20 dBnHL ≥), genel 

anestezi grubu ile doğal uykuda ABR testi uygulanan kontrol grubunu ABR test bulguları 

açısından karşılaştırmaktır. Yöntem: Anestezi grubu 42 (44.5 ± 20.3 ay) ve kontrol grubu 58 

(36.1 ± 16.1 ay) çocuktan oluşmaktaydı. İmmitansmetrik açıdan normal değerlere sahip (Tip 

A) ve akustik refleksleri pozitif olan katılımcılar çalışmaya dahil edildi. İki grubun klik ABR 

test sonuçları amplitüd, latans, dalgalar arası latans ve işitme eşikleri açısından karşılaştırıldı. 

Bulgular: Genel anestezi grubunda, III ve V.dalganın amplitüdü kontrol grubuna göre anlamlı 

olarak azaldı. Genel anestezi grubunda, I. ve V. dalgaların latansları, I-V ve III-V dalgalar arası 

latanslarında kontrol grubuna göre uzama gözlendi. Ayrıca genel anestezi grubunda elde edilen 

klik eşiği kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha yüksek elde edildi. Sonuç: Klinisyenler ve 

odyologlar, ailelere genel anestezinin ABR üzerindeki etkilerini bilmesini tavsiye etmeli ve 

anestezi ABR ile elde edilen sonuçları yorumlarken dikkatli olmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: işitsel beyinsapı cevapları, genel anestezi, işitme değerlendirmesi 
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P-07 Ülkemizde Yenidoğan İşitme Tarama Programında 1-3-6 Kriterine Ulaşılmakta 

Mıdır? 

Müjgan Demir1, Filiz Aslan1 

1 Hacettepe Üniversitesi 

 

Giriş ve Amaç: Yenidoğan İşitme Taraması programı, ülkemizde 1994 yılında uygulanmaya 

başlamıştır ve son yıllarda tüm illeri içeren ve yaklaşık %93,4 oranında bebeğe ulaşıldığı 

bildirilmektedir. Tarama programının hedefi 1-3-6 kriterine ulaşmaktır, ilk ay bebeğin 

taranmasını, üçüncü ayda tanılanıp işitme cihazı önerilmesini ve en geç altıncı aya kadar 

eğitime başlanmasını amaçlamaktadır. Bu çalışmanın amacı işitsel rehabilitasyon sürecine 

başvuran ailelerin bebeklerinin yenidoğan işitme taraması sürecindeki tanılanma, referans 

merkeze yönlendirilmesi ve cihaz kullanmaya başlama süreçlerinin incelenmesidir. Yöntem: 

Hacettepe Üniversitesi’nde işitsel rehabilitasyon danışmanlığı için 01.01.2019 ile 31.07.2022 

tarihleri arasında başvuran 2018-2021 doğumlu bebeklerin hastane dosyalarından alınan 

bilgiler seçkisiz olarak belirlenmiştir. İşitme taraması programına yönelik bilgiler Sağlık 

Bakanlığı bilgi sisteminden doğrulanmıştır ve hasta dosyalarındaki ayrıntılı anamnez verileri 

retrospektif olarak elde edilmiştir. Bulgular: Değerlendirmeye 56 hasta alınmıştır. Yenidoğan 

işitme tarama programında uygulanan test yöntemleri şu şekildedir; %66,1 AABR - %1,8 

TEOAE - %3,6 testsiz sevk - %28,6 ‘sına ait veri tespit edilememiştir. Sevk sürecine ait veriler 

incelendiğinde sevk edilme süresi ortalama 50,91 ve standart sapma 42,64 gündür. Doğum 

tarihinden itibaren cihaz kullanmaya başlama süresi hesaplandığında ortalama 472,63 ve 

standart sapma 371,71 gündür. Sonuçlar ve Öneriler: Özel gereksinimi olan çocukların işitme 

kaybının tanılanması ve eğitime başlama süreçlerinde gecikmeleri olduğu gözlenmiştir. Sınırlı 

sayıda katılımcı olması nedeniyle sonuçlar genellenemez. Yenidoğan İşitme Taraması 

programının hedeflenen 1-3-6 kriterine ulaşılmasında yaşanılan zorlukların belirlenmesine 

yönelik kapsamlı çalışmaların yapılması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: yenidoğan işitme taraması, işitme kaybı, tanı, eğitim 
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P-08 4-7 Yaş Arasında Koklear İmplantli Olan Bireylerin Artikülasyon Hatalarının 

Değerlendirilmesi 

Ekin Erarslan1, Müge Müzeyyen Çiyiltepe1, Burak Karacan1, Samet Taşdemir1 

1 İstinye Üniversitesi 

 

Çalışmamız 4-7 yaş arasındaki Rehabilitasyon Merkezinde eğitime devam eden 40 koklear 

implantlı bireylerin artikülasyon hatalarının tespit edilerek seslerin üretim yeri ve şekillerine 

göre detaylı olarak karşılaştırılmasını içermektedir. Ayrıca sesletim hatalarıyla birlikte ailenin 

terapi hakkındaki düşünceleri koklear implant hakkındaki görüş ve düşünceleri ve ailenin 

öğrenim düzeyi detaylı olarak incelenmiştir. Alınan anamnez ve yapılan AAT (Ankara 

Artikülasyon Testi) sonucunda bireylerin daha çok sürtünmeli seslerde ve duraksıl seslerde 

artikülasyon hatalarının olduğu tespit edilmiştir. Oranlarıyla birlikte detaylı olarak poster 

sunumunda gösterilecektir. Ailenin dil ve konuşma terapisi hakkındaki düşünceleri olumlu 

olmakla birlikte ailelerin koklear implant ile ilgili bilgilerinin yetersiz olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Koklear İmplant, Artikülasyon Bozukluğu, Sesletim Hataları 
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P-09 Olgu Sunumu: Biyotinidaz Enzim Eksikliği ve İşitsel Nöropati Spektrum 

Bozukluğu 

Hilal Orgun1, İlayda Kiremitçi1, Hande Evin Eskicioğlu2, Taner Kemal Erdağ1, Günay 

Kırkım1 

1 Dokuz Eylül Üniversitesi 

2 Dokuz Eylül Üniversitesi 

 

Giriş ve Amaç: Biyotinidaz eksikliği (BE), 1983’te Wolf ve arkadaşları tarafından 

tanımlanmıştır. Biyotin vitamininin geri dönüşümü için normal şartlarda insan vücudunda 

bulunan biyotinidaz enzimine ihtiyaç vardır. Yetersizliği durumunda toksik ürünlerin vücutta 

birikmesine neden olmaktadır. BE otozomal resesif geçişli hastalıklar arasındadır. Sensörinöral 

işitme kaybı dahil olmak üzere nörolojik ve kutanöz semptomlar ile karakterizedir. İşitsel 

nöropati (İN), işitsel uyarının iç tüylü hücre, iç tüylü hücre-koklear sinir arasındaki sinapslar 

veya spiral ganglion düzeyindeki iletimindeki sorunlar nedeniyle ortaya çıkan işitme kaybı ve 

konuşmanın anlaşılabilirliğinde bozulma ile kendini gösteren bir patolojidir. Bu çalışmadaki 

amacımız biyotin eksikliği ve işitsel nöropati spektrum bozukluğu olan hastaya dair klinik 

izlenimlerimizi paylaşmaktır. Yöntem: Düşük doğum kilosu ile erken doğan, 5 ay yoğun bakım, 

4 ay entübasyon öyküsü olan 2 yaşındaki olgu hiperbilirubinemi nedeniyle 2 kez fototerapi 

almıştır. Kısa bağırsak sendromu nedeniyle çoklu operasyon öyküsü ve gelişim geriliği 

mevcuttur. Yurt dışında yapılan işitme taramasından her iki kulaktan geçen hastanın 

hastanemizde biyotinidaz enzim eksikliği saptanmıştır. Odyolojik bulgularının 

değerlendirilmesi üzerine İşitsel Uyarılmış Beyinsapı Potansiyelleri (İUBP), Akustik 

immitansmetri, Anlık Uyarılmış Otoakustik Emisyon (TEOAE), İşitsel Uyarılmış Kortikal 

Potansiyeller (İUKP) ve serbest alan testleri gerçekleştirilmiştir. Bulgular: • Hastaya uygulanan 

İUBP testinde her iki kulakta da hava yolundan klik ve ton burst uyaranlar ile maksimum 

şiddette V. dalga elde edilememiş olup ters polaritede uyaranlar ile koklear mikrofonikler elde 

edilmiştir. • Akustik immitansmetri testinde bilateral yaygın tepeli timpanogram elde edilmiş 

olup ipsilateral akustik refleksler elde edilememiştir. • TEOAE testinde emisyonlar elde 

edilememiştir. • İUKP testinde /m/ ve /t/ konuşma uyaranına 65 dB SPL’de N1, P1 ve P2 

dalgaları normatif verinin içerisinde elde edilmiş olup /g/ konuşma uyaranına 75 dB SPL’de 

yanıt elde edilememiştir. • Görsel pekiştireç odyometri testinde 250 Hz’de 55 dB, 500 Hz’de 

65 dB ve 4000 Hz’de 65 dB HL’de warble ton uyarana, 60 dB SPL’de konuşma sesine davranım 

gözlenmiştir. Sonuç ve Öneriler: İN tanısı alan hastada işitme cihazlı rehabilitasyona başlandı. 

BE nedeniyle çocuk metobalizma kliniğine yönlendirilen hastanın replasman tedavisi ve 

takipleri yapılmaktadır. Literatürde BE’nin geri dönüşümsüz işitme kaybına neden olduğu 

bildirilmektedir. Bu nedenle BE’ye bağlı erken tanı ve tedavi oldukça önemlidir. İşitsel 

nöropati, işitme kaybı ve nörolojik bozukluğu olan hastaların biyotinidaz enzim değerlerinin 

sorgulanması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: biyotin, işitme kaybı, işitsel nöropati spektrum bozukluğu 
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P-10 Normal İşiten 0-3 Ay Arası Bebeklerin Büyük Averajlanmiş Abr Dalga 

Formlarının Oluşturulması 

İlayda Kiremitçi1, Hilal Orgun1, Selhan Gürkan1, Serpil Mungan Durankaya1, Günay 

Kırkım1, Hande Evin Eskicioğlu1 

1 Dokuz Eylül Üniversitesi 

 

Giriş ve Amaç: Büyük averajlanmış dalgalar (grand averaged waveforms) bir çalışma 

grubundaki bireylerden özdeş koşullarda elde edilmiş işitsel uyarılmış potansiyellerin 

zaman/amplitüd etki alanlı ortalamasını temsil eder. Bu dalgalar çalışma gruplarına ilişkin 

kategorik karşılaştırmalarda yaygın olarak kullanılsa da kliniklerde kullanılan birçok işitsel 

uyarılmış potansiyel sistemlerinde elde edilen dalgaların sayısal değerlerini doğrudan vermez. 

Bu çalışmada farklı bir yöntem kullanılarak 0-3 ay arası normal işiten bebeklerde farklı şiddet 

düzeylerinde büyük averajlanmış dalga formlarının oluşturulması ve bu dalgaların +/- 2 standart 

sapmalarının hesaplanması amaçlandı. Yöntem: Kliniğimizde yenidoğan işitme taramasından 

kalarak Synergy EP cihazı ile ABR testi yapılmış, en az bir kulağında hava yolu klik eşiği 15 

dB nHL ve altında elde edilmiş, aynı kulakta anlık uyarılmış otoakustik emisyonları mevcut 

olan bebeklerin her bir kulağından farklı şiddetlerde kayıtlanmış ABR dalgalarının ekran 

görüntüsü alındı. Versiyon 4.3.12 grafik programıyla dalga grafikleri ayrıştırıldı. Ayrıştırılan 

grafikler GetData Graph Digitizer versiyon 2.26.0.20 kullanılarak zaman ve amplitüd 

değerlerini oluşturan koordinat değerleri ortaya çıkartıldı. Her bir ABR dalgasına ait sayısal 

değerler MS Excel programına aktarıldı. Bu programla her bir zaman değerinde farklı bireylere 

ait amplitüd ve latans değerlerinin ortalamaları ve standart sapmaları hesaplandı. Bu değerler 

ise grafiğe dönüştürüldü. Bulgular: 0-3 ay arası normal işiten 42 bireye ait ABR dalgaları 

kayıtlanmıştır. Bu kayıtlardan 70 dB nHL seviyesinde sağ kulaktan 39 dalga, sol kulaktan 25 

dalga; 60 dB nHL seviyesinde sağ kulaktan 28 dalga, sol kulaktan 32 dalga; 50 dB nHL 

seviyesinde 34 sağ kulaktan, 36 sol kulaktan dalga; 40 dB nHL seviyesinde sağ kulaktan 23 

dalga, sol kulaktan 22 dalga alındı. 30 dB nHL seviyesinde sağ kulaktan 38 dalga, sol kulaktan 

37 dalga; 20 dB nHL seviyesinde sağ kulaktan 40 dalga, sol kulaktan 35 dalga; 10 dB nHL 

seviyesinde sağ kulaktan 27 dalga, sol kulaktan 33 dalga; 5 dB nHL seviyesinde sağ kulaktan 

17 dalga, sol kulaktan 19 dalga; 0 dB nHL seviyesinde sağ kulaktan 13 dalga, sol kulaktan 15 

dalga alındı. Sonuç ve Öneriler: Büyük averajlanmış dalga formu farklı bir yöntemle 

hesaplanabilmektedir. Bu yöntem sonucunda elde edilen sonuçlar bir normatif veri 

oluşturmaktadır. Normatif veriler sayesinde 0-3 ay arası bebeklerin ABR dalgalarının latans ve 

amplitüdleri kıyaslanarak işitme kaybı ve morfoloji açısından bilgi sağlanabilecektir. 

Anahtar Kelimeler: ABR, amplitüd, büyük averajlama, latans, yenidoğan işitme taraması 
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P-11 Kulak İçi ve Kulak Üstü Kulaklık Kullanımının Yüksek Frekanslarda İşitme 

Eşiklerine Etkisi 

Muhammed Talha Kıyanç1, Kerem Ersin2, Ulya Ataç2 

1 Sancaktepe Eğitim Araştırma Hastanesi 

2 Istanbul Medipol Üniversitesi 

 

GİRİŞ-AMAÇ: Günümüzde endüstriyel toplum olmanın bir sonucu olarak ulaşım araçlarında, 

alışveriş merkezlerinde, spor aktivitelerinde, çalışma veya dinlenme sırasında kulaklık ile 

müzik dinlenilmesi çok yaygınlaşmıştır. Kişilerin farklı müzik türü ve seviyesinde 

dinlemelerinin yanı sıra kulaklık çeşidi olarak kulak üstü veya kulak içi kulaklıklar, hoparlör 

ile dinlemeye göre daha fazla tercih edilmektedir. Bu çalışma kulak içi (Kİ) ve kulak üstü (KÜ) 

kulaklık kullanımının yüksek frekans işitme eşiklerine etkisini değerlendirmek amacıyla 

yapılmıştır. YÖNTEM: Çalışma normal işitmeye sahip, yaşları 18-30 arası değişen 60 (30 

kadın, 30 erkek; yaş ortalaması=24.3±2.2) birey üzerinden yapılmıştır. Bu kişilere 

timpanometri ve saf ses odyometri testi(250Hz-16kHz aralığında) uygulanmıştır. Ayrıca 

bireylere çalışma esnasında kulaklık kullanma alışkanlıklarını ve müzik dinleme seviyelerini 

öğrenmek için anket doldurulmuştur. BULGULAR: Anket sonuçlarına göre katılımcıların 

%85’i şehir içi ve dışı yolculuk esnasında kulaklık ile müzik dinlemektedir. Katılımcıların 

kulaklıkla müzik dinleme saatleri ve günleri incelendiğinde, haftanın 4-5 günü (%55) en az 2-

3 saat (%49) kulaklıkla müzik dinledikleri tespit edilmiştir. Çalışmaya katılan ve kulaklıkla 

müzik dinleyen katılımcıların 27’si müziği orta (KÜ: %77,78; Kİ: %22,22), 27’si yüksek 

(KÜ:%14,81; Kİ:%85,19) seviyede dinlemektedir. Kulaklıkla müzik dinleyen kişilerden 7’si 

çınlama (KÜ:%14,29, Kİ:%85,71), 7’si kulakta tıkanıklık hissi(KÜ:%57,15; Kİ:%42,85) ve 9’u 

dolgunluk hissi (KÜ:%55,55; Kİ:%44,45) problemi yaşamaktadır. İstatistiksel analize göre 

çalışmamıza katılan bireylerde kulaklık tipine (30 Kİ, 30 KÜ) bağlı olarak Kİ kulaklık 

kullananlarda KÜ kullananlara göre sol kulakta 4 kHz’de anlamlı bir sonuç elde 

edilmiştir(p=0.03). Ayrıca 8kHz-16kHz aralığındaki yüksek frekanslarda anlamlı bir fark 

gözlenmemiştir. SONUÇ VE ÖNERİLER: Kİ kulaklık kullanan bireyler KÜ kulaklık kullanan 

bireylere göre daha yüksek ses seviyelerinde müzik dinlemektedirler. Literatürde yapılan 

çalışmalarda yüksek frekanslarda, özellikle 4 kHz’de, yetişkin erkek ve kadınlarda sol kulakta 

önemli bir düşüş olduğunu tespit etmişlerdir. Literatür ile uyumlu çalışmamız neticesinde 

müzik dinlemek için Kİ kulaklık kullananlar ile KÜ kullananlara önerilen günlük gürültü 

maruziyet sürelerinin farklı olması gerektiği belirlenmiştir. Müzik türü, enstrüman cinsi gibi 

diğer değişkenlerin de ileriki çalışmalarda incelenmesi gereklidir. 

Anahtar Kelimeler: Çınlama, Dolgunluk Hissi, İşitme Testi, Timpanometri, Yüksek Frekans 
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P-12 Dil ve Konuşma Terapisi Öğrencilerinde Akademik Ortalamaları ile Mesleki 

Benlik Saygısının İncelenmesi 

Esra Erol1 

1 Biruni Üniversitesi 

 

Giriş ve Amaç: Uygun meslek tercihi, kişilerin birçok meslek arasından kendi kişiliğine, 

özelliklerine ve yeteneklerine en uygun olduğunu düşündüğü işe yönelmesidir. Bu yüzden bu 

kişilerin akademik olarak kendilerini ileriye taşıması beklenmektedir. Bizler bu çalışmada dil 

ve konuşma terapisi lisans öğrencilerinin akademik ortalamaları ile mesleki benlik saygıları 

arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmaya dil ve konuşma terapisi 

lisans programında öğrenim görmekte olan toplam 100 kişi katılmıştır (Kadın:80 kişi, Erkek:20 

kişi; Yaş ortalaması=:20,811,253’tür). Çalışmaya Biruni Üniversitesi’nde okuyan 76 öğrenci 

ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde okuyan 24 öğrenci dahil edildi. Çalışmaya katılan 

öğrencilerin 14’ü 1. Sınıf öğrencisi, 29’u 2. Sınıf öğrencisi 45’i 3. Sınıf öğrencisi ve 12’si 4. 

Sınıf öğrencisidir. Çalışmada mesleki benlik saygısını değerlendirmek için “Mesleki Benlik 

Saygısı Ölçeği” kullanıldı. Öğrencilerin akademik ortalamaları alındı. Veriler Google Form ile 

toplandı. Verilerin analizinde, ilgili parametrelerin arasındaki ilişki, Kolmogrov dizilimi ile 

bakıldı, Student-t testi ile analizi ile hesaplandı. Bulgular: Çalışmaya katılan dil ve konuşma 

terapisti öğrencilerinin 21 kişinin akademik ortalaması 2.00-3.00 arasında, 79’unu ise 3.00-4.00 

arasında olduğu görülmüştür. Çalışmaya katılan dil ve konuşma terapisti öğrencilerinin mesleki 

benlik saygıları puanları ile akademik ortalamaları arasındaki ilişki bulunamadı (r=,256). Sonuç 

ve Öneriler: Dil ve konuşma terapisti lisans öğrencilerinin akademik ortalam ile mesleki benlik 

arasında ilişki bulunamadı. Pandemi döneminde öğrencilerin akademik ortalamalarını 

yükseltmesi sonucu akademik ortalama ile mesleki benlik saygısının arasında ilişki 

bulunamaması olduğu düşünülmektedir. Çalışmayı daha geniş öğrenci grupları ile yapılması 

tavsiye edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Dil ve konuşma terapisi, Mesleki benlik saygısı, Üniversite öğrencisi. 
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P-13 Konuşma Bozukluğu Olan Bireylerin Diadokinetik Hızlarının İncelenmesi 

Ekin Erarslan1, Müge Müzeyyen Çiyiltepe1, Burak Karacan 1, Samet Taşdemir1 

1 İstinye Üniversitesi 

 

7-30 yaş aralığında olan 50 konuşma bozukluğu olan bireylerden Diadokinetik hızları alınmış 

olup /pa/, /ta/ /ka/ /pata/, /pataka/ örneklemleri alınmış olup sürelerine, doğru sesletime ve 

senkronize bir şekilde ifade edilmesine dikkat edilmiştir. Farklı konuşma bozukluğu olan 

bireyler kendileri içerisinde karşılaştırılmış olup anlamlı veya anlamsız sonuçlar tespit 

edilmiştir. Farklı konuşma bozukluğu(Artikülasyon, Kekemelik,Hızlı Bozuk Konuşma, 

Fonolojik Bozukluk) olan bireyler incelendiğinde alınan DDK hızlarının kekemelik, hızlı bozuk 

konuşma, artikülasyon bozukluğu olan bireylerde oldukça anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. 

Hem doğru üretim olarak hemde hareketin hızının karşılaştırılması anlamında da farklılıklar 

gözlemlenmiştir. Artikülasyon ve kekemeliği olan bireyler hareketin hızında yavaş olduğu 

görülürken Hızlı bozuk konuşması olan bireyler daha hızlı bir şekilde ifade ettiği tespit 

edilmiştir. Diğer bir sonuç ise Hızlı Bozuk Konuşması olan bireylerin senkronize bir şekilde 

ifade edemediği ve /pataka/ ifadesini söylerken fonemleri birbirleri içerisinde karıştırdığı ve 

fonemleri önleştirdiği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Konuşma Bozukluğu, Diadokinetik Hız, Sesletim 
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P-14 Afazibank Türkiye Örneklemi İçin Eylem Adlandırma Testi’nin Türkçe 

Adaptasyonu: Pilot Çalışma 

Müzeyyen Karaman1, Burak Karacan2, Samet Taşdemir2, Müge Müzeyyen Çiyiltepe3 

1 Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Dil ve Konuşma Terapisi Doktora 

Programı 

2 İstinye Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Dil ve Konuşma Terapisi 

Yüksek Lisans Programı 

3 İstinye Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Sağlık Bilimleri Fakültesi, Dil ve Konuşma Terapisi 

Bölümü 

 

GİRİŞ ve AMAÇ: Eylemler, belirli bir zamana bağlı olarak, cümle içinde somut ve soyut nesne 

ve kavramlarla ilişki kurarak her türlü oluş ve durumları bildirirler. Bu bağlamda cümle 

yapısının temelini belirler ve dilin anlama ve üretilmesinin merkezinde yer alır. Edinilmiş dil 

bozukluğuna sahip bireylerin nesne ve eylemlerin adlandırılmasında zorluk çektikleri 

bilinmektedir. Literatürde bu durumun değerlendirilmesinde çeşitli nesne ve eylem adlandırma 

testleri kullanılmaktadır. Bununla birlikte Türkçe’de afazili bireylerin nesne adlandırmasına 

yönelik standardize değerlendirme testleri bulunurken eylem adlandırmasına yönelik 

standardize değerlendirme testleri bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı “The Northwestern 

Assessment of Verbs and Sentences (NAVS)” testinin alt testi olan, edinilmiş dil bozukluğu 

olan bireylerin eylem adlandırma becerisini ölçmek üzere geliştirilmiş Northwestern Eylem 

Adlandırma Testi’nin Türkçe’ye uyarlanması, psikometrik özelliklerinin belirlenmesi ve bu 

kapsamda sağlıklı yetişkin örneklem için norm belirleme çalışmalarının ön bulgularının 

sunulmasıdır. YÖNTEM: Test, yaş, eğitim düzeyi ve cinsiyete göre gruplanmış 50 sağlıklı ve 

10 afazili katılımcıya uygulanmıştır. Testin içerik geçerliliği için frekans analizleri, güvenirliği 

için ise iç tutarlılık, istikrarlılık analizleri ile gerçekleştirilmiştir. Sağlıklı katılımcıların test 

puanları üzerinde değişkenlerin etkisi incelenmiş ve afazili katılımcıların puanları ile 

karşılaştırılmıştır. BULGULAR: Test puanları SPSS-21 paket programı ile analiz edilmiştir. 

Sağlıklı katılımcıların test puanlarının yaş değişkeninden etkilendiği ancak istatistiksel olarak 

anlamlılık göstermediği, eğitim düzeyi ve cinsiyet değişkenlerinin ise etkisinin olmadığı 

belirlenmiştir. Afazili katılımcıların eylem adlandırmada aldıkları test puanları ise sağlıklı 

katılımcılardan anlamlı olarak daha düşük performans göstermiştir. (p<0.05) SONUÇ VE 

ÖNERİLER: Northwestern Eylem Adlandırma Testi’nin Türkçe konuşan afazili bireylerin 

eylem adlandırılmasının değerlendirilmesinde kullanılabilir bir değerlendirme testi olduğu, 

Türkiye’deki bu konudaki ihtiyacın giderilmesinde önemli bir yere sahip olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Pilot çalışmadaki bulgulardan farklı olabileceğinden ilerleyen süreçte 

standardizasyon çalışmaları tamamlandığında değişkenlerin etkisine yönelik bulguların tekrar 

gözden geçirilmesi önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: eylem adlandırma, afazi değerlendirme, eylem adlandırma testi 
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P-15 Tutuk ve Akıcı Afazili Bireylerin Yaşam Kalitelerinin İnme ve Afazi Yaşam Kalite 

Ölçeği (Saqol-39-Tr) İle Değerlendirilmesi Ve Karşılaştırılması 

Nurcan Alpüran Kocabıyık1, Ayça Börekçi2 

1 İstanbul Kent Üniversitesi 

2 Akay Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi 

 

Tutuk ve Akıcı Afazili Bireylerin Yaşam Kalitelerinin İnme ve Afazi Yaşam Kalite Ölçeği 

(SAQOL-39-TR) ile Değerlendirilmesi ve Karşılaştırılması Afazi, bir beyin hasarına bağlı 

olarak dil fonksiyonunun yitirilmesi veya bozulmasıdır. Birçok afazili bireyin fiziksel 

becerilerinde, sosyokültürel ilişkilerinde, iletişim kurma girişimlerinde, duygusal bağlamda vb. 

sınırlılıklar görülmektedir ve bunlar yaşam kalitesinde birtakım değişiklere neden olmaktadır. 

Yaşam kalitesi, afazili bireylerin terapi sürecinin planlanması, ilk olarak yapılması gereken 

hedeflerin belirlenmesinde ve bu aşamalarda önemlidir. Amaç: Tutuk afazili bireyler ile akıcı 

afazili bireylerin yaşam kalitesi düzeylerini İnme ve Afazi Yaşam Kalitesi Ölçeği (SAQOL-39-

TR) ile değerlendirmek birbiri ile karşılaştırmaktır. Yöntem: Bu çalışma karşılaştırmalı desen 

olarak planlanmıştır. Çalışmaya Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Araştırma ve 

Uygulama Merkezi (ÜSESKOM) ile Çapa Tıp Fakültesi Nöroloji bölümüne başvuran ve terapi 

almakta olan bireylerden katılım kriterlerini sağlayan 10 tutuk afazili birey ve 10 akıcı afazili 

birey dahil edilmiştir. Çalışmaya katılan bireylere Afazi Dil Değerlendirme Testi (ADD) ve 

İnme ve Afazi Yaşam Kalitesi Ölçeği 39 (SAQOL-39 TR) uygulanmıştır. Bulgular: Akıcı 

afazili katılımcıların tutuk afazili katılımcılara göre SAQOL-39 TR ölçeğinin fiziksel alt alan 

ve ölçek toplamında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Akıcı afazili 

katılımcıların yaşam kalitesi skorlarının tutuk afazili bireylerin skorlarından anlamlı derecede 

yüksektir. SAQOL-39 TR ölçeğinin iletişim alt alanı, psikososyal alt alanı ve enerji alt 

alanlarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır. Sonuç: Afazi çeşitleri bireylerin 

yaşam kalitesini etkileyebileceği sonucuna ulaşılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Afazi, tutuk afazi, akıcı afazi, Yaşam kalitesi, SAQOL-39 TR 

 


