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Çocuklar yazı severler ve er ya da geç suyla oynarlar.  
IP57** koruma derecelendirmesine sahip Nucleus 5 Ses İşlemcisi, yazın çocuğunuza havuzda 
oynayabilme ve su sıçratabilme özgürlüğü verir.

İnsanları birleştirir • Dünya lideri • Vizyon sahibi • Yaşam boyu çözümler

Daha fazla bilgi için Cochlear temsilciniz ile konuşabilir ya da web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

www.cochlear.com.tr

Havuzda oyun keyfi
Cochlear™ Nucleus® 5 Ses İşlemcisi –  
suya dayanıklılığı kanıtlanmış* kulak arkası ses işlemcisi.

*  Nucleus 5 Ses İşlemcisi (CP810) ile şarj edilebilir pil modülünü kullandığınızda toz ve suya karşı IP57 koruma 
derecelendirmesine sahiptir. Standart pil modülü (tek kullanımlık pil) kullandığınızda Nucleus 5 Ses İşlemcininiz toz ve suya 
karşı IP44 koruma derecelendirmesine sahiptir.

**  Sadece şarj edilebilir piller ile 1m durgun suyun içinde tek seferde 30 dakikaya kadar kalabilir. Yüzmek ya da duş almak 
 için uygun değildir.

Cochlear, the elliptical logo, Hear now. And always Nucleus and are either trademarks  
or registered trademarks of Cochlear Limited. N35734F ISS4 AUG12 Turkish translation
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Sevgili  üyelerimiz 
Derneğimiz Haber bültenin 12. sayısı ile yine beraberiz. Elimizde olmayan nedenlerle  

altı aylık basım periyotlarını geçiriyoruz, bu nedenlerin başında mali olanaklar yönünden 
yaşadığımız sıkıntılar gelmektedir.

Derneğimiz 5. Olağan Genel Kurulu 04.04 2012’de yapıldı. 4.dönem faaliyetlerinin 
aklandığı bu toplantıda yeni Yönetim ve Denetim Kurulu seçildi. Yeni  kurullar yaptıkları 
görev bölümünde  Dernek başkanlığına Mustafa Koyuncu, Denetim Kurulu başkanlığı-
na da  Dr.M.Adil Erkol  getirildi.  Bu Genel Kurulda uzun süredir kurullarımızda görev 
alan arkadaşlarımızdan Gülseren Oğuz ve Ömer Gök  kendi istekleri ile görev almadılar.  
Bunun yanında Haber Bültenimizin yayın hayatına başladığı günden beri Sorumlu Yazı 
İşleri Müdürlüğünü yapan üyemiz Nejla Uysal’da bu sayı ile görevinden ayrıldı. Bu üç 
arkadaşımıza da Derneğimize  hizmetleri için çok teşekkür ederiz.

Ekim ayında sene başına göre % 14  oranındaki artışla 1666’ya yükselen üye sayı-
mız sizlerin ilgisini göstermektedir  ama Yönetim olarak da bizlerin sorumluğunu artır-
maktadır. Ülkemizde her  yıl ortalama  3500 çocuk işitme engelli olarak doğmaktadır. 
Bu  bebeklerimizin en azından yarısının duyması için koklear implanta ihtiyacı olduğu da  
ortadadır, ancak tüm işitme kayıplı kardeşlerimize takılan yıllık implant sayısı ise henüz 
bini bulmamıştır.  Haziran ayındaki SUT değişikliği 4 aydır ameliyatları büyük ölçüde 
etkilediğinden bu yılkı sayının daha da düşük gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.  Yeni 
doğan tarama sonuçları erken tanı için iyi bir tespit şeklidir ama SUT’ta öngörüldüğü 
gibi koklear implantın erken takılması büyük ölçüde mümkün olamamaktadır. İşitme 
engelinin aşılması için gerekli olan “erken tanı-erken cihazlandırma ” ikilisinin bir ayağı 
aksamaktadır fiilen. Sağlık Bakanlığı bebeklerin ameliyatlarının zamanında yapılmasını 
sağlayacak ortamı acilen oluşturmalıdır. 

SGK’nun koklear implantın yedek parçaları ve pilleri için, cihaz yenilme için ayaktan 
tedavi kurallarına göre  masrafı yap, belgeleri ver geri ödeyelim şeklindeki uygulaması 
bizleri mağdur etmektedir. SGK primlerini tam tamına ödememize rağmen bizim tedavi 
giderlerimizin ancak üçte biri ödenmektedir hem de çok geç ödenmektedir. Önceleri de 
vurguladığımız gibi temel sağlık hizmetinde, sağlıklı bir nesil hizmetinde bu uygulamalar 
kabul edilemez. Koklear implant kullanıcılarını çoğunluğu dar gelirlidir ve bu cihazlar 
için gerekli mali olanaklara sahip değildirler. Bu nedenle yasada  yeri olduğu şekilde 
yedek parçalar, piller SGK’ca alıp sigortalısına vermelidir. Bu işin en uygun çözüm yolu 
budur.  Mevcut sistem devam edecek ise o zamanda geri ödeme tutarları fatura bedel-
lerine paralel olmalıdır, en azından Haziran değişikliğinde çocukların işitme cihazlarının 
bedellerine yaş durumuna göre yapılan yüzdelikli  artışlar aynı yaştaki koklear implantlı 
çocukların yedek parça ve pillerinde de uygulanmalıdır.

Yeni fiyat tespitinden sonra ortaya çıkan durum karşısında Klinikler hastalara cihaz 
seçimi için inisiyatif tanımaları gereklidir. Bu uygulama kidlerdeki parçaların  tespitinde 
de yön verici olacaktır. Ortaya çıkacak rekabet ortamının hem teslim edilecek parça, hem 
de fiyat açısından cihaz kullanıcılarının çok acil ihtiyacı olan malzeme standartın oluşma-
sı için  faydalı olacaktır. Bunun yanında aksesuar dahil olarak ifade bulan yeni fiyatta SGK 
aksesuarların neler olduğunu tespit etmek konumundadır. İhalesi karşılığında ödenen 
paranın karşılığının teslim alınıp alınmadığının tespiti için bu gereklidir. 

Evet Özürlü Memur alımı 2012’nin en önemli uygulaması ama kadro unvanlarının 
bu şekilde kaldığı  ve  tercih sisteminin bu şekilde devam ettiği sürece  sonuç vermeye-
cek bir uygulamadır. Yüzlerce üyemizin girdiği  bu  sınavda ancak 3 üyemiz yerleşebildi. 
Binlerce engelli arkadaşımızın umutlarının boşa çıkmaması için  2013 yılında yapılacak 
ikinci yerleştirmeden önce kadro unvanları sınava girenlerin  engel durumlarına  göre 
değiştirilmelidir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının iyi niyetli bu uygulaması amacına 
uygun olarak ancak böyle neticelendirilebilinir. Umutla bekliyoruz.

Değerli arkadaşlarımız önceki sayımızda açıkladığımız gibi üyesi bulunduğumuz 
Avrupa Cochlear Implant Kullanıcıları Derneğinin (EURO-CIU ) 18.Genel Kurulu  Nisan 
2013’de ülkemizde derneğimizin ev sahipliğinde bir sempozyumla birlikte  İstanbul’da 
yapılacaktır. Konusu “Koklear İmplantlı Küçüklerde Re/Habilitasyon, Eğitim ve Diğer Et-
kenler “olan  bu sempozyum 5 Nisanda Harbiye Askeri Müzesi konferans salonlarında 
Genel Kurul ise üye ülke delegelerinin katılımı ile 6 Nisanda yapılacaktır. Sempozyuma 
katılım için üyelerimize ayrıca bilgi verilecektir.
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GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 
KOKLEAR  İMPLANT EKİBİ

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Kliniği,  Ankara’nın  önemli 
bir tıp  merkezi olarak   Koklear İmplant  uygulamasına ne zaman 
başladı ve uygulama nasıl gelişti?
 Kliniğimizde koklear implant uygulaması  2002 yılında başladı. Başlangıç-
ta sınırlı sayıda implantasyon yapılırken son yıllarda yıllık sayı 100’ün üzerine 
çıktı.  Her marka koklear implant uygulanmakta. Üniversitemiz bünyesinde 
bir odyoloji birimi olması  implant uygulamalarının ivme kazanmasını, hızlı 
ve kaliteli şekilde yapılıyor olmasını sağlamıştır. Bu sayede kliniğimiz önemli 
implant merkezlerinden biri haline gelmiştir.

Koklear İmplant ekibiniz ve Kliniğinizde yapılan ameliyatlar için 
hakkında bilgi alabilir miyiz ?  Beyin sapı impanlatı (ABI) ve bi-
lateral implant ve orta kulak implantları için uygulamalarınız ne 
merkezdedir?
 Koklear implant ekibimizde tecrübeli kulak burun boğaz hastalıkları uzmanları , klinik ve eğitim odyologları-
mız bulunmaktadır. Standart koklear implantasyon dışında elektroakustik stimulasyon prensibiyle koklear implant 
uyguladığımız hastalarımız da vardır. Diğer taraftan, kliniğimizde İşitsel beyin sapı implantı uygulamalarına 2007 
yılından başlanmıştır ve pediatrik beyin sapı implantı uygulanan nadir kliniklerden biri haline gelinmiştir. Bunun 
dışında kemik yolu implantı (BAHA), tam ve yarı implante edilebilir orta kulak implant (Vibrant sound bridge, Cari-
na) uygulamaları da sıklıkla yapılmaktadır. Kısaca kliniğimizde hemen her tür işitsel implantasyon uygulanmakta-
dır. 

 Kliniğinize Ankara dışından daha çok hangi bölgelerden hasta gelmektedir. İşitme engeli yönün-
den bölgeler arasındaki belirgin farklılıklar var mıdır? 

 Türkiye’in hemen her bölgesinden implant hastası gelmektedir. Önceleri Güneydoğu Anadolu bölgesinden 
daha çok hasta gelirken, artık  Akdeniz ve Marmara  bölgelerinden implant adayları gelmeye başlamıştır. 

İşitme engelinde erken tanının  tedavi çok önemli olduğunu biliyoruz. Bu konuda düşünceleri-
nizi alabilir miyiz?  

 Her hastalıkta olduğu gibi işitme kayıplarında da erken tanı ve tedavi önemlidir. Zaten bu nedenle yeni do-
ğan işitme tarama programı ülkemizde uygulanmaya başlanmıştır. Erken teşhis edilen ve tedavisi yapılan hasta-
lar yaşıtları gibi duyup, konuşur hale gelebilirler. Tanı ve tedavideki gecikme implant ameliyatının verimliliğini 
azaltır. Geç kalınmış bazı hastalarda ise implant şansını ortadan kalkar. 

İşitme engelinde risk grupları için özel çalışmalarınız var. Bu grupta akraba evliliklerinin işitme 
engelindeki risk faktörü  olarak durumu nedir?                                                                                                                                          

 İşitme kaybı her yeni doğan 1000 bebekten 1 ila 4’ünde karşılaşılan bir durumdur. Doğum sonrası dönemde 
karşılaşılan işitme kayıpları da hesaba katılırsa işitme kaybının ne kadar büyük bir problem olduğu anlaşılabilir. 
Hamilelik dönemindeki, doğum esnasındaki ve doğum sonrası dönemlerde karşılaşılan farklı problemler işitme 
kaybı riskini arttırır. Kalıtsal faktörler işitme kayıplarının %60’ından sorumlu olduğu için akraba evliliği işitme 
kaybı için ciddi bir risk faktörüdür. Ancak akraba evliliği olmadan da işitme kaybı meydana gelebilir. Bunun nedeni 
taşıyıcılardır. Taşıyıcılar sağlıklı bireyler olmasına rağmen, işitme kaybı yapan geni kromozomlarında taşırlar. Hem 
anne hem de baba taşıyıcı ise aralarında akrabalık olmasa da çocuklarında işitme kaybı meydana gelebilir. Toplum-
da sağlıklı görünen hemen hemen her 20-30 bireyden 1’i İşitme kaybı geni taşımaktadır. Bu da işitme kaynın neden 
bu kadar sık görüldüğünü açıklar.

Son yıllarda   bebeklik dönemindeki implant  ameliyatlar artı.  Ancak aileler arasında küçük 
yaşta ameliyat için çekinceler söz konusu olabiliyor. Özelliklede kırsal kesimde çevreninde etkisi 
bu konuyu daha da açığa çıkarıyor.   Bu konu için ailelere söyleyecekleriniz nelerdir?
  Koklear implant için 1 yaş ideal kabul edilir. Bir yaşındaki bir bebeğin ameliyat edilmesi ailelerde tedirginlik 
yaratabilir. Buradaki esas çekince genel anestezi ve cerrahiye bağlı riskler ve aynı zamanda enfeksiyon ihtimalidir. 
Ancak anestezi teknikleri ve cerrahi yöntemler oldukça gelişmiş seviyededir. İmplant boyutları küçülmüştür. En-
feksiyona karşı implant adayları aşılanmaktadır. Diğer taraftan implantın erken yapılması, işitme ve konuşmanın 
normale yakın seviyede gelişmesi açısından önemlidir. Bu nedenle 1 yaş öncesi dönemde implant uygulayan klinik-
ler de vardır.  Hatta imkan olsa her iki kulağa da eş zamanlı  implant uygulamak tercih edilmesi gereken bir uygu-
lama olacaktır. Ağır işitme kaybı varsa koklear implant ameliyatı yapılmak zaruri hale gelir. Ameliyattan çekinmek, 
ameliyatı geciktirmek sadece zaman kaybı, bazen de tedavi şansının kaybıdır. Yıllar önce koklear implant ameli-
yatı önerilmiş ve ameliyatı reddetmiş olan bazı aileler, yıllar sonra  başvurduklarında ameliyat şanslarını kaybet-

  Ülkemizdeki koklear implant merkezlerini tanıtmaya devam ediyoruz. 
Bu sayımızda Gazi Üniversitesi Tıp  Fakültesi  KBB  Anabilim Dalı  Koklear 
İmplant merkezi için    öğretim üyesi sayın hocamız  Prof.Dr. Yıldırım Beya-
zıt ile yaptığımız söyleyişi aşağıda yer almaktadır.
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miş olduklarını duydukları zaman büyük hayal kırıklıkları ve 
pişmanlıklar yaşamaktadırlar. Bu durumda yapacak bir şey 
olmaması çok üzücü. Ailelere konunun uzmanı doktorların 
önerilerine uymalarını tavsiye ederim. 

Koklear implant ömür boyu bir süreç . Erken ta-
kılma ve hayat boyu kullanım. Bir yanda da cihaz-
larda devamlı gelişim. Konuşma işlemcisinin ye-
nilenmesi (up-grade) ile yeni ve gelişmiş modellere 
adaptasyon mümkün ama burada sormak istedi-
ğimiz ömür boyu kullanım sürecinde yükseltmeler 
yanında tekrar (re implant) ameliyat gerekli  olacak 
mıdır. Bu konuda diğer ülkelerde  uygulama hangi 
yöndedir ?
  Gerçekten de koklear implantasyon ömür boyu devam eden bir süreç meselesi. Hayat boyu kullanım şart. Tek-
nolojik gelişmelere paralel olarak implantların işlemcileri de gelişmekte. İmplant işlemcisinin güncellenmesi esas 
olarak dış parçanın güncel yazılım yüklenmiş yeni bir işlemci ile değiştirilmesi sayesinde olur. Yani yeni bir ame-
liyat yapmadan sadece dış parça değiştirilerek implant güncellenebilir. Koklear implant ömür boyu bozulmadan 
çalışabilecek bir cihaz olarak düşünülmelidir. Ancak pratikte bu her zaman mümkün değildir. Koklear implantın 
elektronik bir protez olduğu unutulmamalıdır. Değişik nedenlerle bu elektronik protez bozulabilir ve ameliyat ya-
pılarak yeni bir implant takılması gerekebilir. Zaten iç parça bozulmaya karşı 10 yıl firma garantilidir. Dış parça da 
7 yılda bir sigorta sistemi tarafından güncellenebilir. 

Adaylar ve aileleri Koklear implant için ileri bir beklenti içerisinde oluyorlar genellikle. Cihaz 
takılınca hemen işitme gerçekleşecek, konuşma başlayacak gibi  oldukça yüksek beklentiler içe-
risinde oluyorlar. Gerçi Kliniklerde olsun Derneğimizde olsun bu konuda daha sakin olunması  
zamana ihtiyaç olduğu gibi açıklamalar yapılıyor, ama siz bu işin uzmanı olarak adaylar için bu 
konuda açıklamalarda bulunursanız daha etkili olur diye düşünüyoruz ?
 Koklear implant işitme sinir uçlarını elektriksel olarak uyararak işitmeyi sağlar. Bu doğal bir mekanizma değil-
dir. İşitmeyi  sağlamak için doğaldan farklı bir uyaran kullanılması işitme sisteminin yeni uyarana adapte olmasını 
gerektirir. Bu adaptasyon bir zaman ve kapasite meselesidir. Kapasite beynin plastisitesi ve kişinin beyin fonksi-
yonlarının yeterliliği ile alakalıdır. Burada birkaç önemli nokta daha  vurgulanmalıdır. Doğal işitmenin ne olduğunu 
bilmeyen doğuştan işitme engelli bebekler, bebek yaşta implante edilirlerse yeni uyaranla büyüyeceklerinden do-
layı implanta daha kolay adapte olur ve daha iyi anlar ve konuşurlar. Doğal işitmenin ne olduğunu bilen, hayatının 
bir döneminde işitme kaybı gelişmiş kişilerde işitme sisteminin yeni uyarım şekline adapte olması hemen olmaz. Bu 
kişilerin implantı kullanarak adapte olmaları zaman gerektirir. Burada kişinin kapasitesi devreye girer. Eğer kişinin 
yaşı ileriyse veya beyin kapasitesi zayıflamışsa implanta adapte olması daha uzun süre alır. Bu süre bazı hastalarda 
bir iki yıl dahi olabilir.    

Ülkemizde odyoloji bilim dalı daha yeni gelişiyor. Odyolog unvanının tıbbi meslekler alınması 
bile daha geçen yıl mümkün olabildi. İşitme engelinin tanı ve tedavisinde yaşanan gelişmeler ve 
Koklear implant kullanıcı sayısı arttıkça bu dalda  eleman yönünden  büyük sıkıntı yaşanıyor. 
Sizce odyoloji yönündeki eleman sıkıntısı kısa dönemde nasıl aşılabilinir ?
  İşitme kaybının öneminin anlaşılması ve tedavi edilebilir bir problem olması odyologların önemini arttırmış ve 
odyolog yetiştirmenin ne kadar önemli olduğunu anlamamızı sağlamıştır. Odyoloji lisans, lisans tamamlama, yük-
sek lisans ve doktora programlarının güçlendirilmesi gereklidir. Burada görev üniversitelere düşmektedir. Ancak 
bu şekilde odyolog yetiştiren programların bulunduğu üniversitelerin sayıları ve kontenjanları sınırlıdır.  Bu prog-
ramların sayısını arttırmak zaman ister. Kulak burun boğaz hastalıkları uzmanları için sertifikasyon programları 
açılarak klinik odyolog sayısında hızlı bir artış sağlanabilir. Eğitim odyolojisine destek açısından aynı tür sertifikas-
yon programı eğitim fakültesi mezunları için de uygulanabilir. Tezsiz, yüksek lisans dengi sertifikasyon programları 
olabilir. Ancak bunları yaparken, eğitim  kalitesinin korunması için tedbirler alınmalıdır. 

Hep söylüyoruz. Elektronik teknolojisinin çok hızlı  gelişmesi  gerek Koklear ımplant cihazla-
rının ve gerekse işitme için kullanılan diğer implantların     hızlı gelişmesini  sağlıyor.  Bu geliş-
meler  cihazı kullanıcıları için sevindirici bir durum ama cihaz kullanıcılarının ve ailelerinin 
şimdilerde merak ettiği konu ise  gelecekte neler olacak. İmplantların dışında  başka tedavi se-
çenekleri olacak mı? Özellikle halen labaratuvar uygulamalarından sözü edilen  kök hücre te-
davisi işitme engelinde uygulanması nasıl gelişecek. Ameliyatsız  elektrotsuz işitmeyi kazanma  
gerçekleşebilecek mi ?
 Teknolojik gelişmeler işitme kaybının tedavisinde değişikliklere neden olmakta. Umutla beklenen gelişmeler 
gen terapisi ve kök hücre tedavileri. Ancak yakın gelecekte, en azından önümüzdeki 10 yıl içerisinde bu tedavi 
yöntemlerinin insan işitme kaybı tedavisinde uygulanması mümkün gözükmemekte. Bunun bazı teknik nedenleri 
var ve aşılması zaman alacak. Ancak bu arada vakit kaybetme lüksümüz yok. İşitme kaybı varlığında zaman kişinin 
aleyhine işler. Tedavi ne kadar geç yapılırsa, başarı ve kişinin adaptasyonu o kadar problemli hale gelir. Bu nedenle 
yeni yöntemleri bekleyerek zaman kaybetmenin manası yok. Yakın zamanda koklear implantasyonda görülebilecek 
en önemli gelişme tam implante edilebilir koklear implantlar olacaktır. Bu  gelişme olduğunda  eski implant çıkarı-
larak, yeni tam implante edilebilir sisteml aynı kulağa uygulanabilir.  

Değerli Yıldırım hocamız  bu söyleyişinin Koklear İmplant kullanıcıları ve aileleri  için faydalı 
olacağını düşünüyoruz ve size çok teşekkür ediyoruz . Gazi Üniversitesi  Tıp Fakültesi KBB ABD 
Koklear İmplant ekibi için başarı dileklerimiz iletiyoruz.
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SİZDEN HABERLER

MARMARA TIP FAKÜLTESİNDE DR. UFUK DERİNSU DOÇENT OLDU
İstanbul  Marmara Üniversitesi Tıp  Fakültesi Odyoloji bilim dalı öğretim üyelerinden ve der-
neğimiz üyesi Doktor Odyolog Ufuk Derinsu Haziran 2012 ayında girdiği doçentlik sınavını 
başarı ile tamamlayarak Doçent Dr. oldu. Değerli hocamızı  kutluyor ve çalışmlarında başa-
rılar diliyoruz.

KAYSERİ’DEN İNŞAAT MÜHENDİSİ İSMAİL İNCİ
Derneğimiz üyesi ve 5 yıllık koklear implant kullancısı İsmail İnci bu 
yaz döneminde Erciyes Üniversitesi Mühendislik   Fakültesi İnşaat 
Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Mühendislik tahsilini koklear 
implant ile hiçbir sıkıntı yaşamadan tamamladı. Bu baharda yapılan 
ÖMSS’ye girdi ancak ilk yerleştirmelerde üç il için tercih yapmasına 
karşın 76 puanla sonuç alamadı. Takiben iş için başvurduğu Kayseri 
Melikgazi Belediyesine İnşaat Mühendisi (Fen İşleri Müdürlüğünde) 
olarak göreve başladı. Koklear implant ile 3-4 yıl daha mesleğinde ken-
disini geliştirmek istiyen üyemiz pek çok kola sahip inşaat sektöründe 
gerek ülkemizde gerekse tüm dünyada maliyet hesabının önemli bir 
yer tuttuğunu vurgulayarak bu konularda uzmanlaşmak için İktisat fa-
kültesinde işletme veya ekonomi üzerine yüksek lisans yapmayı düşünmektedir İsmail İnci arkadaşımız 
tüm koklear implant kullanıcılarına sağlık, huzur ve başarı dileyerek, kendilerine ve ailelerine saygılar  
sunmaktadır. Resimde mezuniyet  töreninde  annesi, babası ve ablası ile birlikte.

EN KÜÇÜĞÜMÜZDÜ ŞİMDİ GENÇ KIZ OLDU      
Hacettepe Tıp Fakültesinde ameliyat olduğu 1998 yılın-
da ülkemizin  en küçük kullanıcısı olan Zübeyde Yaşam  
Ateş bir genç kız oldu artık . 1997 doğumlu olan Zübeyde 
Y. Hatay Dörtyol’da oturuyor. Anne ve babası öğretmen 
olan üyemizin birde ikiz erkek kardeşi var. Bu yıl  Anado-
lu  Öğretmen lisesi 2.sınıfa giden Zübeyde’nin cihazının 
markası Nucleus.  Kendisi geçen yıl derneğimizce  İngil-
tere’ye yaz kampına gönderilen implant üyemizden birisi.

BODRUM’DAN BİR EFE, EFE KİLİTÇİ      
Efecan Kilitçi  Muğla Bodrum Konacıkta yaşıyor. 10 yaşında ve 5 yıldır Medel marka 
koklear  implant  kullanıyor. Hacettepe Tıp Fakültesinde ameliyat olan Efecan yeni  
ders yılında 5. sınıfa başladı. Güzel resimler yapıyor. Bu yaz başında Bodrum genelin-
de tüm okulların katıldığı bir resim yarışmasında 600 resim arasında dereceye girdi 
ve resimleri Bordum Oasis AVM’de  sergilendi.

ENGELLİLER HAFTASI 
AKTİVİTESİ
Bu yıl Engelliler haftası için Ankara Çankaya Belediyesince 
düzenlenen Sokak Şenliği  havanın yağmurlu olması nede-
niyle 2 Haziran’da Kızılay’da Yüksel caddesi ve Karanfil so-
kakta Ankara’daki engelli Dernekleri , Vakıfları gibi sivil top-
lum örgütlerinin  katılımı ile gerçekleşti. Bu etkinliğe derne-

ğimiz sekreter üyesi başkanlığında genç kullanıcı üyelerimiz katıldı.  Standımızda ziyaretçilere koklear 
için bilgi aktarıldı.

İSTANBULLU ÜYEMİZ KARATAŞ ÇİFTİNİN MUTLULUĞU
İstanbul’dan derneğimiz üyeleri Edeviye-Kadir Karataş çiftinin;  Eylül ayında bir bebekleri odu. 
Kızlarına Irmak  ismini veren anne Edeviye hanım 10  baba Kadir  bey ise 13 yıllık koklear 
implant kullanıcısı. Her ikisi de Marmara Tıp Fakültesinde ameliyat oldular ve Nucleus marka 
cihaz kullanıyorlar.
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MÜZİK BENİM HER ŞEYİM: GİTARİST SERTAN ATAR

Ben Sertan Atar bir koklear implant kullanıcısı ve yeni bir gitarist 
olarak sizlere müziğe değinmek istiyorum.

      Müzik denildiğinde aklıma ilk olarak ruhun ve bedenin musi-
ki dilde dinlenmesi ve rahatlaması geliyor. Ben bir koklear implant 
kullanıcısı olarak (beyin sapı tipi) müzikle ilgilenmekten büyük zevk 
alıyorum . Gerek dinlediğim müzik tarzı gerekse kullandığım enstrü-
man ile büyük bir mutluluk içinde bulunuyorum. 

      Kim der ki işitme sorunu yaşayan insanlar müzikle ilgilenmez 
dinlemez diye ? Oysa tercih ettiğimiz müzik kendi tarzımıza ve işitsel 

duyumuza ne kadar uyumlu olursa o kadar büyüleyici ve etkileyici bir rol alır, bizler az işittiğimiz ya da an-
lamadığımız seslerin daha da yükselmesini arzu ederek sesi daha da iyi anlayacağımız kanaatine varırız , 
fakat durum tam tersi oluyor işitselliğimize ne kadar eş değer bir seviye tutturabilirsek bir o kadar rahat 
ve faydalı olacaktır.

      Mesela televizyon seyrederken konuşmaları daha da iyi anlayalım diye sesi art-
tırırsınız ve bu beklentilerinizi alt üst edebilir, çünkü hışırtı sesleri yada parazitlerin 
seside beraberinde artar , fakat sesi az tutup ta seviyeyi azar azar arttırarak isteni-
len seviyeyi kendinize uyarlay abilirsiniz . 

  Hayatımın gitarla süregelen bölümü müziğe daha da yatkınlaştı , aldığım eğitim , 
ritim dersleri vb, benim müzikteki gelişimimi kat kat arttırdı hayatımda ilk defa duy-
duğum şarkılara tempo , ritm ve alkış tutarak eşlik edebiliyorum , sözlerini öğren-
diğim şarkıları gitar ile çalabiliyorum . koklear implanlı biri olarak her türlü müziğe 
işitsel olarak adapte olabiliyorum , çok etkilendiğim şarkılarda kendimi tutamıyo-
rum ya oynamaya başlıyorum yada sallanmaya , Hele göbek attığımda bu da beni de 
ailemi de çok mutlu ediyor.

     Gitarla olan serüvenim zaman ilerledikçe daha da anlamlı ve değerli bir hal alıyor, gerek repertuva-
rımın genişlemesi gerekse gitarı daha güzel bir şekilde kullanıyor olmam gitarla olan serüvenimi daha 
da anlamlı ve daha değerli bir hale getiriyor. En büyük tutkum olan Latin müziği bana çok ilham ve zevk 
veriyor. Zaman su gibi akıp giderken her şey geride kalıyor eski sayfalar kapanıp yenileri açılıyor. 

      Davul bile dengi dengine vurur,  yarınların ne getireceği belli olmaz , basamakları birer birer çıkarak 
yola devam edeceğiz . bir koklear implant kullanıcısı olarak müzik ile yaşadığım büyük gelişimi sizlere 
de yaşatmak adına gerekse kendiniz gerekse ebeveynler kendi çocuklarına işitme sorunu da olsa müziği 
sevdirin nitekim müzik ruhun gıdasıdır. 
KULAKLARIM DUYMASA DA RUHUM DUYUYOR . 

ANTALYA’DAN GÜLLÜŞAH ÖZKAL İNAN

Derneğimiz üyesi Güllüşah Özkal İnan 6 yıldır koklear implant kullanıcısı 
Hacettepe Tıp Fakültesinde ameliyat oldu cihazının markası Advanced Bıo-
nıcs.  Konya Seydişehirde yaşar iken bu sene Antalya Manavgat’tan işitme 
engelli Ramazan İnan ile evlenerek Manavgat Aşağı Işıklar köyüne yerleşti. 
Arkadaşımız Haziran ayından beri Barut  Hotel  Arumda kat görevlisi olarak 
çalışmaktadır. Güllüşah ve Eşi Ramazan beyde aynı otelde çalışıyor. İnan çif-
tine mutluluklar  dileriz.

ANKARA’DAN SİNAN SARDAŞ’IN ŞİRİN KIZI: SEZİN
Derneğimiz üyesi Sinan Sarıdaş Ankara’da yaşıyor. Bir Kamu kurulu-
şunda çalışıyor . 6 yıldır koklear  implant  kullanıcısı SB Ankara Dışkapı 
Hastanesinde ameliyat oldu cihazının, markası Advanced Bionics ve kız 
kardeşi de koklaer implant  kullanıcısı.  Geçen yıl Songül  hanımla ev-
lenen üyemizin 2012  Mart ayında bir kızı oldu. Resimlerde Sezin ismini 
verdikleri kızı ve eşi ve ile birlikte görülüyor
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Fethiyeli Dilge’den Mektup Var

Türkiyenin İlk Bilateral -Çift Taraflı-
Koklear İmplant Kullanıcısı: F.Kardelen Öztürk’ten

Muğla Fathiye Kemerde ya-
şayan küçük  üyemiz  Dilge 
Kıymet’ten mektup var.  SB 
İzmir Bozyaka hastanesinde 
2006’da ameliyat olan ve Me-
del marka cihaz kullanan Dil-
ge  8 yaşında,  ikiz kardeşler.  
İkizinin ismi Simay. İkizler bu 
yıl 3.sınıfa başladılar Dilge (sol 
başta) mektubunda  kendi hi-
kayesini anlatıyor. 

Ben Kardelen Öztürk. 25 .08.1999 da İzmir’de doğdum. Birde 28 .11.1991 
doğumlu ağabeyim var, Kemal Öztürk. İkimizde koklear implant kullanıyo-
ruz. Ancak ben çift taraflı (bilateral) kullanıcıyım. Medel marka cihazlarımla 
üç yaşımda iken Türkiye’nin ilk çift taraflı kullanıcısı oldum. Çift cihazlarım  
için gerekli ameliyatlardan  ilki ,2002 Nisanında, ikincisi ise  2002 Ekiminde 
yapıldı. Ağabeyim ise tek taraflı cihaz kullanıyor.
Ameliyatlarım sonrasıında sekiz yıl özel eğitim aldım, iki yılda anasınıfına 
gittim. Halen İzmir Uzundere Sabia Yorgancılar okuluna gidiyorum. 13 yaşı-
mı tamamladığım bu sene 8. sınıfa başladım ve SBS’ye hazırlanıyorum. Ders-
leri iyi olan bir öğrenciyim. En sevdiğim dersler Matematik ve İngilizce. Boş 
zamanlarımda bağlama ve gitar çalıyorum. Kitap okumayı, müzik dinlemeyi 
ve resim yapmayı seviyorum. İlk öğretimden sonra Atatürk Lisesi’ne gitmeyi 
çok istiyorum. Abim Çınarlı Meslek Lisesi’nden mezun oldu ve bir gözlük 
şirketinde çalışıyor. Koklear İmplant bize çok şey kazandırdı. Bu cihazlar ol-
masaydı ne yapardık bilmiyorum. Yirmi yılı aşkındır hayatlarını bize adayan 
annem ve babam, onlar birer melek. Doktorumuz Levent Olgun hocamıza 
yürekten sevgiler, tüm öğretmenlerimize binlerce teşekkür. Sağ olun var olun.
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dayanıklı
Sağlam, Güvenilir, Dirençli

her zeminde, her sporda, her havada

Siz ya da çocuğunuz artık işitme cihazından 
yararlanamıyorsanız Advanced Bionics koklear implantlarını 

düşünme zamanınız gelmiştir. Kullanıcılar evde, işte, okulda ve 
şimdi suda AB koklear implantları ile en iyi şekilde işitiyorlar.

Kliniği tarafından işlemcileri yenilemeye uygun görülen 
Advanced Bionics  kullanıcıları, fark ödemeden, tüm 
aksesuarları ile birlikte işlemcilerini yenileyebiliyor.

Daha fazla bilgi için ziyaret ediniz.

AdvancedBionics.com

 İSTANBUL : Cumhuriyet Cad. No: 57/2 Elmadağ Şişli TEL: 0 212 247 50 51
ANKARA: Meşrutiyet Cad. Hatay Sok. 4/12 Kızılay  TEL:0 312 417 77 51
İZMİR: Dor-Med, Ali Çetinkaya Bulvarı No: 38 K:1 Alsancak TEL: 0 232 463 43 44
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Elazığ’dan 2 İşitme Engelli Öğretmen

Tüm okurlarımıza canı gönülden merhaba diyerek sizlerle iş hayatımızı 
ve aile hayatımızı kısaca paylaşmak istiyorum. Ben Nuran Tohumcu sınıf öğ-
retmeniyim.  Eşim Serkan’da işitme engelliler öğretmeni. ikimizde işitme en-
gelliyiz, eşim  11 yıllık  koklear implant kullanıcısı (Advanced Bıonıcs marka 
(SB İzmir Bozyaka Hastanesinde ameliyat oldu) ben ise kulak arkası işitme 
cihazı kullanmaktayım.  Ben Elazığ, eşim ise Tunceli de  çalışıyordu. 2007 
yazında ortak bir arkadaşımızın tanıştırması ile başladı bizim hikayemiz.  
Aynı yaz evlenme kararı vermemiz ailelerimizi hem şaşırttı hem de sevindir-
di. Tanışmamızın altıncı ayında aynı okulda çalışan bir çift olmuştuk bile.

2005 yılında yapılan incelemeler sonucunda  depreme  dayanıksız 
olduğu tespit edilen okulumuz yıkıldığından  2005 ten 2011’e  kadar ge-
rek başka okullar bünyesinsinde gerekse prefabrik binada eğitim ve öğ-
retime devam etmiştir. 2011 Eylülünde yeni okul binasına taşındık. Bina 
yeni olduğu için bir çok fiziki yetersizliği var.  Sınıflar normal okullardaki 
gibi yalıtımsız ve olması gereken FM sistem mevcut değil. İşitme kalıntısı 
olan öğrencilerimiz kendi cihazlarını takmaktadır. Okulumuzda işaret dili 
de kullanılmaktadır.

Okulumuz hem gündüzlü hem de yatılı öğrencilere hizmet vermektedir. Yatılı öğrenciler ailelerinden ayrı kaldıkları için 
onlara hem öğretmenlik hem de ana-babalık yapıyoruz. Yeter ki ailelerinden ayrı olduklarını hissetmesinler. Çevre iller- 
den gelen öğrenciler 2-3 haftada bir ailesinin yanına gidiyor ama bazı aileler var ki 2 ay geçse gelip almıyor çocuğunu. 
Bazı aileler çocuğunun engelli oluşunu kabul edemezken bazıları da maddi imkansızlığı bahane etmektedirler.

Bazen çok zor durumlarla karşılaşıyoruz örneğin çocuğunu 15 yaşına kadar okula getirememiş, 15 yaşında bize 
getiriyor ve hocam bunu konuştur okut diyor, bu yaştan sonra birinci sınıfa başlaması konuşmayı edinmesi  nasıl bir haldir 
düşünmek lazım. Gerçi çok zor bir durum ama bir yere kadar başarıyoruz. Bu durumda aileler sabırlı olmalı çocuk hemen 
konuşmaya başlayamayacağı bilinmelidir ve de bu kadar geç kalınmamalı erken yaşta eğitime başlanmalıdır.

Ben 10, Serkan ise 5 yıldır bu okulda öğretmenlik  yapmaktayız.  Bazı veliler “işitme engelli öğretmen mi olur? ” gibi 
ön yargı ile yaklaşırken bir iki ay içinde “ Hocam çocuğum sizi örnek alıyor iyi ki varsınız.” dediler.  Sınıf içinde işitme 
engelli oluşumuz öğrencilerimiz için avantaj oluyor, kendi anne baba ları ile kuramadıkları iletişimi bizimle kurabiliyorlar. 
Hiç unutmam 1.sınıfa girerken  yatılı öğrencim hafta sonu eve gidip pazartesi günü okula gelmişti sınıftan içeri girer gir-
mez çantasını yere atıp başladı işaretlerle hızlı hızlı anlatmaya hafta sonu neler  yaptığını, neler gördüğünü. Evde kimseyle 
iletişim kuramayınca birikmiş anılarını gelip bana anlatıyordu. Keşke anne  babası da işaret dili öğrenmek istese.

İşitme engelli çocuklar küçük yaşta cihazlandırılmayınca  8-10 yaşına geldikten sonra takılan cihazla da pek verim 
alamıyoruz. Bu yüzden işaret dili şart oluyor.  Okulumuz da ilk defa bu yıl anne babalara işaret dili kursu verilecekti . 
Fakat aileler kursa gelmediler sadece 3 anne geldi. Kurs veremedik.

Sınıf dışında öğretmen arkadaşlarımız bize karşı çok anlayışlı davranıyorlar. Konuşurken anlayabileceğimiz şekilde 
konuşmaya çok dikkat ediyorlar. İşaret dili bildiklerinden anlayamadığımızda da bu sıkıntıyı işaret dili kullanarak ta aştı-
ğımız oluyor.

Ben ve eşim öğrencilerimiz gibi işitme engelli oluşumuz onlara hem örnek olmamızı hem de onları daha iyi anlama-
mızı sağlamaktadır. Sıkıntımıza gelince sınıfta öğrencilerimizle gayet iyi iletişim kuruyoruz sınıf dışında ise gürültülü okul 
ortamında söylenenleri anlamakta güçlük çekiyoruz.

Şimdi  14 aylık Abdullah isminde bir oğlumuz var. İşitme ve konuşması normal.  Geceleri ağladığını fark etmek için 
titreşimli telsiz aldık fakat uyurken de kulak arkası cihazımı takmaktayım bebeğin ağladığını duyup uyanabilmekteyim.  
Çocuk  sahibi olmak gerçekten çok güzel bir duygu tüm zorluklara rağmen.  Allah herkese nasip etsin.  Sağlıcakla kalın.

Nuran Tohumcu,
İşitme Engelliler İÖO Öğretmeni Elazığ

Ankaralı yeni ikiz kullanıcı kardeşlerimiz.
Solda Sinan, sağda Yakup Ekici.
Doğum tarihleri   14 Ekim 2009.

SB Ankara Yıldırım Beyazıt Dışkapı EA 
Hastanesinde 2012’de ameliyat  oldular. 

Medel  marka cihaz kullanıyorlar. 
Ekici ailesini Kutluyoruz

YENİ İKİZLERİMİZ

 
Tohumcu ailesi. Serkan Tohumcu derneğimizin 10 
yıllık üyesi. Resimde eşi  Nuran, oğlu Abdullah ve-
annesi Şahizer  hanım ile birlikte 
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Ece OLGUN
Koklear İmplant Kullanıcısı-İzmir 

Güzel Şehrim İzmir

İzmir, eski adıyla ’Symrna’, Türkiye’nin 3.büyük 
ilidir. Benim de doğduğum andan beri en güzel bul-
duğum şehirdir. Ben 2001 yılnda İzmir’de doğdum. 
2005 yılında Hacattepe Tıp Fakültesinde koklear 
implant ameliyatı oldum. Nucleus marka cihaz kulla-
nıyorum, İzmir Özel Türk Kolejinde okuyorum. Yeni 
ders yılında altıncı sınıfa başladım.

İzmir Fuarı ile, tarihi eserleri ve doğal güzellikle-
riyle turistlerin ilgisini çekmektedir. Genelde insanla-
rın büyük çoğunluğu İzmir’i Saat Kulesi, Efes Antik 
Şehri ve üzümü ile bilir. Ama bunlardan başka bir çok 
ünlü yeri ve meşhur yiyeceği vardır. Expo Olimpiya-
tına mekan olan güzel ilim Sosyal Bilgiler dersime de 
konu olmuştur. Dersimizde Türkiye ve 7 bölgemizin 
özelliklerini öğreniyorduk. Ege bölgesin’ den İzmir’in 
çok önemli bir ilimiz olduğunu öğrendim.

İzmir’imiz hem güzel hemde kahramandır. Kur-
tuluş savaşımızda ilk kurşunu atan ilimizdir. Konak 
Meydanında, Saat Kulesi’nin de bulunduğu yerde 15 
Mayıs 1919’da İzmir’in işgali sırasında karaya çıkan 
Yunanlılara ilk kurşunu atan ve ardından şehit edilen 
gazeteci Hasan Tahsin adına “İlk Kurşun Anıtı“ dikil-
miştir. Kurtuluş savaşımız sonunda düşman 9 Eylül 

1922 İzmir’de denize dökülmüştür. Bu tarih İzmir’in 
kurtuluş günüdür ve bizler için çok önemlidir. Şeh-
rimizdeki Üniversitelerin birisinin ismi de 9 Eylül-
dür. Derslerimde ve okul gezilerimle bunları daha 
iyi kavradım. Efes Antik Kenti’ni gezdim. İnsan eski 
uygarlıkları ve geçmişi öğrenmeyi seviyor. Ama bun-
dan başka doğal güzellikler de gezilmeyi hak ediyor. 
İzmir’i sadece tarihi ve doğal güzellikleriyle anlatmak 
yetmez. İzmir’in meşhur yemekleri: İzmir Köftesi, bo-
yozu ve kumrusudur

Bir çok mağazası ile modada ve teknolojide de ön-
cüdür. İzmir’e gelirseniz, vapurla Karşıyaka’ya gitme-
yi, tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda alışveriş yapmayı, Hi-
sarönü’nde kahve içmeyi, Fuarda gezinmeyi ,sıcaktan 
bunalırsanız Çeşme’ye gidip denize girmeyi ve nefis 
Çeşme kumrusu ile sakızlı dondurmayı tatmayı ihmal 
etmeyin . Alsancak’ta Kıbrıs Şehitleri’nde tur atın , 
Asansöre binip İzmir Körfezi’ni seyredin, İnciraltı’nda 
çay içip ,Urla’da gözleme yiyin.

Biz İzmirliler simit değil gevrek , çekirdek değil 
çiğdem deriz , sıcakkanlı ve misafirperverizdir. Bir 
gün yolunuz İzmir’e düşerse, biz buradayız hepinizi 
bekleriz…

Değerli okurlarımız,  bu sayıdan itibaren küçük kardeşlerimizin  oturdukları illeri tanıtan bir yazı dizisine  başlıyoruz.  Artık 
her sayımızda koklear implant kullanıcısı küçük  bir üyemizin kendi ilini tanıtan yazısını bulacaksınız. Bu  yazılarımız bu 
sayıda  yedi yıllık koklear implant kullanıcısı ve Derneğimizn beş yıllık üyesi   İzmirli  Ece Olgun’un   “Güzel Şehrim İzmir” 
yazısı ile başladı . Siz küçük üyelerimizden de kendi illerini tanıtan yazılarını bekliyoruz.
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İstanbul Üniversitesi Odyoloji Bölümü

İstanbul Üniversitesi Odyoloji Bölümü, 2011 yılı-
nın Ocak ayında Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde  
açılmıştır. Aynı yıl, Türkiye’de ilk kez lisans bölümü 
için 31 öğrenci alarak eğitim öğretim programını baş-
latmıştır. Ülkemizde işitme-konuşma bozuklukları ala-
nında büyük eksikliği hissedilen odyologların, yeterli 
bilgi ve tecrübe ile yetiştirilerek tüm yurtta hizmet 
vermelerini sağlamak amacıyla kurulmuş bir bölüm-
dür. Bu amaçla; odyoloji araştırma  ve uygulama ça-
lışmalarını, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Kulak 
Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü içerisinde klinik 
hizmetlerini ve uygulama eğitimlerini vermeye devam 
etmektedir. 

Bölümün kurucu üyelerinden Doç. Dr. Ahmet Ataş 
bölüm başkanı görevini sürdürmektedir. Ayrıca bö-
lümde bir Yardımcı Doçent (Zahra Polat), dört klinik 
odyolog (Eyüp Kara, Özge Gedik, Selma Yılar, Hüse-
yin Deniz), bir eğitim odyoloğu (Halide Çetin Kara), 
üç odyometrist ve beş idari personel görev yapmak-
tadır. Klinik bünyesinde; yeni doğan işitme taraması, 
Koklear implant programı yürütülmekte, işitme testle-
ri, elektrofizyolojik testler (OAE,ABR, ASSR,VEMP...), 
pediatrik işitme testleri, işitme cihazı uygulamaları, 
vestibüler testler ve rehabilitasyonu, konuşma-ses bo-
zuklukları tanı ve terapileri de yapılmaktadır.

Yeni doğan işitme tarama programı ile, her yeni-
doğan bebeğin işitmeleri taranarak, yaşamlarının ilk 6 
ayında tanılanıp, işitme cihazı veya koklear implant ile 
rehabilitasyona yönlendirerek topluma tam entegre 
olan bireyler yetişmesi amaçlanmaktadır.

Koklear implant, uygulama ve eğitim programları 
ile; koklear implant ameliyatı olmuş  çocuk ve yetiş-
kinlerin  düzenli eğitim, kontrol ve  takiplerini yapa-
rak, uygulamadan en fazla yararı elde etmeleri plan-
lanmaktadır. 

İstanbul işitme engeli ve de özellikle koklear imp-
lant uygulaması yönünden hizmete ileri derecede 

ihtiyaç duyulan bir ilimizdir. Koklear implant uygu-
lamasında ana uzman grubu olan odyologlarımızı ye-
tiştirecek Odyoloji bilim dalı eğitiminin ülkemizde ilk 
olarak açılmasını sağlayarak koklear  implant kullanı-
cılarının en önemli sorununa çözüm üreten İstanbul 
Üniversitesi Odyoji Bölümünün kısa sürede yaptığı 
atılımları da dikkate alarak çalışmaları hakkında bilgi 
almak üzere  Cochlear Implant Derneği olarak geçtiği-
miz Temmuz ayında bu bölümü  ziyaret ettik. 

Bu ziyaretmizde yukarıda açıkladığımız konular 
için değerli hocamızla  görüşerek  bilgi  alabildik. Od-
yolog  yetiştirilmesi için  akademik çalışmaların çok 
isabetli bir yaklaşım olması yanında klinik ve eğitim 
hizmetleri için iyi bir ekip oluşturulmasının büyük bir 
fırsat  olduğunu  özellikle vurgulamak istiyoruz. Bu zi-
yaretimizde başta  bölüm Başkan Doç Dr. Ahmet Ataş 
ve çalışma arkadaşları ile de  konu hakkında  yaptığı-
mız kısa söyleşimizde sorularımızı yanıtladılar.
Sayın Ataş; 

Odyoloji bölümünü açarken neleri amaçladınız?

Ülkemizde odyolojinin tarihçesine baktığımız za-
man, 1967 yılında çalışmaların ve eğitimlerin başla-
dığını görmekteyiz. Uzun yıllar sadece yüksek lisans 
düzeyinde sürdürülen çalışmalarda mezun olanların 
sayıca azlığı, verilen hizmetlerin yetersizliğine neden 
olmuştu. Dünya’da odyoloji biliminde meydana gelen 

Türkiye’de Lisans 
Seviyesinde İlk Odyoloji 
Öğretimi
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gelişmelerin çok hızlı olması ve üretilen ürünlerin (İşit-
me cihazı, Koklear implant, İşitmeye yardımcı araçlar, 
vs) hızla topluma yayılması ülkemizde maalesef aynı 
hızla yapılamamıştır. İşitme tarama programının tüm 
ülke geneline yayılmasına karşın, sonuç getirecek  (er-
ken tanılama ve cihazlandırma) uygulamaların yapı-
lacağı merkezlerin çok az olması, bir çok bebeğin bu 
olanaklardan yararlanmasını güçleştirmekteydi  ve bu  
konudaki  yetersizlik tüm odyoloji camiası tarafından 
uzun süredir tartışılmaktaydı. Bu tartışmalar da, soru-
nun, ancak daha yetkin ve sayıca daha fazla Odyolog 
yetiştirilmesi ile çözüleceği açıkça dile getirilmekteydi. 
Bununda tek bir yolu vardı, lisans seviyesinde eğitim   
verecek “Odyoloji Bölümlerinin” açılması. Bu amaçla 
başladığımız çalışma sonucunda, İstanbul Üniversi-
tesi Sağlık Bilimleri Fakültesi  bünyesinde Odyoloji 
Bölümü açıldı. Henüz bir yıl geçmesine karşın farklı 
Üniversitelerde 5 yeni bölümün açılması bu konudaki 
gereksinimin bir sonucu olduğunu düşünüyorum.
Odyoloji biliminin geleceği ve topluma katkıları 
sizce neler olacaktır?

Odyoloji bilimi teknolojik gelişmelere paralel ola-
rak hızla  gelişmektedir. Bu  gelişime  ayak uyduracak 
dinamik bir yapı oluşturmamız gerekmektedir. İşitme 
cihazları ve implantlar hızla yenilenmekte, daha etkin 
ve kullanımı  daha kolay  hale gelmektedir. Denge bo-
zukluklarının tanı ve rehabilitasyonu alanında sürekli 
olarak yenilikler yaşanmakta ve bu yeniliklerin klinik-
lere başvuran hastalara aktarılması en önemli hedefle-
rimiz arasında yer almaktadır. İşitme kaybının tanısın-
da ve amplifikasyonunda  önemli yollar  kat etmemize  
karşın rehabilitasyonda henüz istediğimiz yerde deği-
liz. İşitme kaybı tanısını oldukça erken yaşlarda yapa-
biliyoruz, işitme cihazı ve /veya implant uygulaması 
konusunda da çok fazla sıkıntımız olmamasına karşın, 
cihazlandırdıktan sonra işitsel rehabilitasyonun yapı-
lacağı eğitim merkezleri konusunda ciddi sıkıntılar 
yaşamaktayız. Odyolog sayısın artması ve  eğitim od-
yolojisi alanında  uzmanlaşan bir grubun oluşması ile 
bu  sorunlarında  azalacağına inanıyorum. Odyoloji 
alanında en önemli hedefimiz, ülkemizde konuşama-
yan, iletişim kuramayan işitme kayıplı tek bir bireyin 
bile kalmamasıdır.
Kliniğinizde verilen hizmetler nelerdir?

Yrd. Doç. Dr. Zahra Polat

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Odyoloji birimi olarak; 
yenidoğan işitme taraması, yetişkin ve pediatrik has-
ta gruplarının işitme testleri, elektrofizyolojik testler 
(OAE, ABR, ASSR...) koklear implant uygulaması, 
ayarları, rehabilitasyonu, konuşma-ses bozuklukla-
rının tanı ve terapileri, kliniğimizde yürütülen temel 
uygulamalardır. 
Kliniğinizde  ameliyatı yapılmış  kaç koklear 
implant kullanıcısı bulunmaktadır ve bunlara 
verilen hizmetleri açıklar mısınız?

Uzm. Ody. Selma Yılar

Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde koklear implant uy-
gulaması yapılıp, takipleri devam eden  120  kullanı-
cımız  bulunmaktadır. Tüm kullanıcıların rutin kokle-
ar implant ayarları, koklear  implantlı  işitme testleri, 

işitsel gelişimleri, dil-konuşma testleri, aile eğitimleri 
ve rehabilitasyon merkezine devam eden kullanıcıla-
rın merkezlerinin yönlendirilmesi gibi hizmetler ve-
rilmektedir.

Işitme cihazları ve koklear implantlarda güncel 
gelişmeler hakkında bilgi verir misiniz?

Uzm. Ody. Eyüp Kara

İşitme cihazları ve koklear implantlar teknolojik 
gelişmelerden hızla etkilenen gereçlerdir. Bundan do-
layı, teknolojideki gelişmeler, hızla bu cihazlara da uy-
gulanmaktadır. Işitme cihazlarında, özellikle bebekler 
için daha ergonomik dizaynlı cihazlar, gürültüde ko-
nuşma anlaşılırlığını artıran yazılımlar, daha gelişmiş 
mikrofon sistemleri, işitmenin olmadığı alanlardaki 
sesi, işitilen alanlara taşıyan işitme cihazları son dö-
nemdeki önemli gelişmelerdir. Koklear implantlarda 
ise; işitme kaybı konfigürasyonuna göre, anatomik 
farklılıklara daha iyi uyum gösteren elektrod dizayn-
ları, daha sağlam, daha hızlı ses işleyen, daha az pil tü-
keten ve çocuklar için uygun konuşma işlemcilerinin 
yapılması en güncel gelişmelerdir.  

 Gelecekte işitme kayıplılar için planladığınız 
projeleriniz nelerdir?

Uzm. Eğt. Ody. Halide Çetin Kara

Günümüzde, engelin tanılanması, işitme cihazı, 
koklear implant uygulaması kadar, daha sonra verile-
cek rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesinin de ha-
yati önem taşıdığı anlaşılmıştır. Yapılan uygulamaların 
(İşitme cihazı, Koklear implant...) başarıya ulaşması 
doğru ve zamanında rehabilitasyonla olmaktadır. Bu 
amaçla; bir sonraki aşamada, özellikle işitme engelli-
lerin aileleri ve çocukların doğru ve zamananında re-
habilitasyonuna yönelik çalışmalar düzenlemek iste-
mekteyiz. Gerekli yapılanmalar  tamamlandığında  aile 
eğitimi  ve rehabilitasyon  merkezi  kurmak, düzenli  
toplantılar düzenleyerek, ailelerin ve toplumun işitme 
kaybı ve konuşma bozuklukları konusunda bilinçlen-
melerini sağlamak nihai hedefimizdir. 
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Hacettepe Üniversitesi Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi 
bu yıl işitme engellilere yönelik olarak önce İskenderun Arsuzdaki Eği-
tim Merkezinde “İskenderun ve Çevresinde Yaşayan İşitme Engelli Bi-
reylere, Ailelerine ve Öğretmenlere Yönelik Değerlendirme ve Eğitim 
Projesi’ kapsamında bir haftalık (23-28 Ocak 2012) çalışma yapmıştır. 
Sonrasında 7 Nisan 2012 günü Konya’da Konya ve çevresindeki illerde 
yaşayan Koklear implant kullanıcıları içinde bir günlük bir eğitim top-
lantısı yapılmıştır. Derneğimizce de katkı yapılan her iki eğitim çalış-
masını sırası ile sizlere aktaracağız.

A-) İskenderun ve Çevresinde Yaşayan İşitme Engelli Bireyle-
re, Ailelerine ve Öğretmenlere Yönelik Değerlendirme ve Eğitim 
Projesi

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Odyoloji ve Konuşma Bozuk-
lukları bölümü Başkanı ve Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi 
Müdürü Prof. Dr. Erol Belgin’in öncülüğünde yürütülen projede Doç. 
Dr. Şebnem Sevinç, Öğr. Gör. Dr. Sanem Şahlı, Dr. İlhan Şahin, Uzm. 
Odyolog. Mehmet Yaralı, Uzm. Eğt. Odyolog Hilal Burcu Özkan, Uzm. 
Eğt. Odyolog Filiz Aslan ve Odyometris Mehtap İçen görev almışlar-
dır. Diğer yönden Hacettepe Üniversitesi Engelliler Araştırma ve Uy-
gulama Merkezi Yönetim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Esra Burcu, Prof. Dr. 
Musa Yaşar Sağlam, Prof. Dr. Mürvet Hayran, Prof. Dr. Sema Doğan, Doç. Dr. Oya Hazer, Doç. Dr. Zehra Uçanok, 
Doç. Dr. Meral Candan Çetin ve Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden Araştırma Görevlileri Zeynep 
Kurnaz ile Levent Taş’da projeye destek vermişlerdir.

İskenderun Palmiye Rotary Kulubünün katkıları ile organize edilen bu çalışmada, İskenderun ve çevresinden 
109 işitme engelli bebek, çocuk ve yetişkin birey otolojik, odyolojik ve eğitsel olarak değerlendirilmiş ve değer-
lendirme sonucunda gerekli müdahale, yönlendirme ve danışmanlık hizmetleri verilmiştir. Çevredeki koklear 
implant kullanıcılarının katılımları için Cochlear Implant Derneği de destek olmuş ve Dernek Başkanı Mustafa 
Koyuncu’da toplantımıza katılmıştır. Proje’nin açılışı 23 Ocak 2012 Pazartesi günü yapılmıştır. Açılış gününde 
işitme engelliler ve aileleri yanında İskenderundaki yerel yönetimler ve basından da katılımlar olmuştur. Mer-
kez Müdürü ve proje uygulayıcıları tarafından yapılan konuşmalar, bölge halkını işitme engellilik konusunda 
bilgilendirmeyi ve konuya ilişkin farkındalık düzeyini artırmayı amaçlamıştır. Hacettepe Üniversitesi Engelliler 
Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Erol Belgin projenin bölgedeki önemine ilişkin açılış konuş-
masının ardından Türkiye’de İşitme Kayıpları başlıklı konuşmasını yapmıştır. Dr. Belgin’in açılış konuşmasının 
peşinden İşitme Engelli Bireylerin Ailelerine ve Öğretmenlere Yönelik Eğitim Seminerleri başlığı altında uz-
manlar tarafından bilgilendirme konuşmaları yapılmıştır. KBB uzmanı Dr. İlhan Şahin İşitme Kayıpları, Uzm.
Ody. Mehmet Yaralı İşitme Kayıplarında Değerlendirme, Tanı ve Tedavi, Doç. Dr. Şebnem Sevinç İşitme En-
gellilerde Aile Eğitimi, Dr. Sanem Şahlı İşitme Engelli Bebek, Çocuk ve Yetişkinlerde Eğitsel Değerlendirme ve 
Rehabilitasyon, Uzm.Eğt.Ody.Hilal Burcu Özkan İşitme Engelinin Konuşma-Dil ve Sosyal Becerilere Etkisi ve 
Uzm.Eğt.Ody. Filiz Aslan İşitme Engelinin Bilişsel ve Motor Beceriler Üzerine Etkisi başlıklı konuşmasını yap-
mıştır. Aynı gün içerisinde Dr. Sevinç ve Dr. Şahlı bölgedeki çeşitli eğitim kurumlarında çalışan işitme engelli 
çocukların öğretmenlerine bilgilendirme toplantısı düzenlemişlerdir.

24-28 Ocak 2012 tarihleri arasındaki Otolojik ve Odyolojik Muayene-Eğitsel Değerlendirme - Eğitim, 
Danışmanlık ve Ebeveynlerle görüşmeleri kapsayan proje çalışmaları neticesinde;

- Değerlendirilen 109 bireyin 2’sinde normal işitme, geriye kalan 107 tanesinde ise hafif dereceden çok ileri 
dereceye kadar farklı derecelerde işitme kaybı tespit edilmiştir.

-107 işitme kayıplı bireyin 13 tanesi koklear implant kullanıcısı,
Geriye kalan 94 işitme kayıplı bireyin 5’i dışında diğerlerinin işitme cihazı kullanıcı olduğu görülmüştür. 

İşitme cihazı kullanan bu hastalar üzerinde yapılan otolojik, odyolojik ve eğitsel değerlendirmeler sonucunda 8 
tanesinin işitme cihazından yeteri kadar fayda görmediği, koklear implantasyon için uygun aday olabilecekleri 
düşünülerek bir üniversite kliniğine başvurmaları önerilmiştir. Yine bu grup içerisinde, bir işitsel nöropati, iki 

Hacettepe Üniversitesi Engelliler Araştırma 
ve Uygulama Merkezininin İşitme Engelliler-Koklear 
İmplant Kullanıcıları İle Ailelerine Yönelik Olarak 

İskenderun ve Konya’da Yaptığı Çalışmalar
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koklear anomalili hasta tespit edilmiş olup, nöropatili hasta ileri odyolojik tetkik ve tedavi için, koklear anoma-
lili hasta ise, işitsel beyin sapı ameliyatı için değerlendirilmek üzere bu konuda deneyimli ve tam donanımlı bir 
üniversite hastanesine yönlendirilmiştir.

-İşitme cihazı kullanan 89 işitme kayıplı bireyin, 7 tanesinin işitme cihazının arızalı olduğu, 34 tanesinin ise 
cihaz ayarlarının işitme eşiklerine uygun yapılmadığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte, işitme cihazı kullanan 
grup içerisinde 30 hastaya işitme kaybına uygun çok kanallı dijital işitme cihazı ve 5 hastaya ise kulak kalıpları-
nın uygun olmadığı görülerek kulak kalıbı değişimi önerilmiştir. İşitme cihazı kullanan bireylerden 36’sına ileri 
odyolojik tetkik gerekli görülmüştür.

- Koklear implant kullanıcısı olan 13 bireyin 9’unun implant programlarının yetersiz olduğu tespit edilerek, 
eşiklerine uygun olarak tekrar düzenlenmesi önerilmiştir.

- Değerlendirilen tüm bireyler içerisinde 5 tanesinin ek engeli olduğu tespit edilmiş ve tüm gelişim alanlarını 
destekleyici yoğun özel eğitim almaları konusunda bilgilendirilmişlerdir.

- Ayrıca tüm hasta grubu eğitsel değerlendirme kapsamında işitsel algı, lisan gelişimi ve genel gelişim alanlarını 
kapsayacak şekilde değerlendirilmiş, yaş özelliğine uygun olarak aile eğitimi, konuşma-dil gelişimi ve özel eğitim 
önerilmiş ve uygun kurum/merkezlere yönlendirilmiştir.

Projeye katılan işitme engelli çocuk ve gençlere sahip ebeveynler, projenin İskenderun Arsuz’da gerçekleşme-
sinin kendilerine ve dolayısıyla çocuklarına katkı sağladığını ve bu noktada projeden memnun kaldıklarını ve de-
vamlılığı konusunda da beklenti içerisinde olduklarını belirtmişlerdir.

B-)Konya İşitme Engelliler-Koklear İmplant Kullanıcıları, Aileleri ve Öğretmenlere Yönelik Eğitim Top-
lantısı

Hacettepe Üniversitesi Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezinin işitme engellilere yönelik ikinci çalışması 
olan Konya Eğitim toplantısı Konya ili merkez olmak üzere çevredeki Aksaray, Karaman, Niğde, Nevşehir, Af-
yonkarahisar ve Isparta illerindeki işitme engelliler ve ailelerini kapsayacak şekilde 7 Nisan 2012 Cumartesi günü 
Alaattin Keykubat salonunda yapılmıştır.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Bilim dalı uzmanlarının da hazır bulunduğu bu toplantının Cochlear 
Implant Derneğinin organize ettiği çağrı ve davetleri sonucunda 250 ye yakın işitme engelli veya ailesi ile bölgedeki 
Rehabilitasyon Merkezleri özel eğitimcilerle işitme engelliler öğretmenlerinin katılımı sağlanmıştır.

Hacettepe Üniversitesi Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Musa Yaşar 
Sağlam’ın yaptığı konuşma ile açılan bu toplantı Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Erol 
Belgin‘in yaptığı “Türkiye’ de İşitme Engeli ve Tedavi Yaklaşımları “konulu konuşma ile devam etmiştir. Takiben 
Eskişehir Osmangazi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Armağan İncesulu “Koklear İmplantasyon “ konusunda 
sunum yapmıştır.

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Hastanesinden Yard.Doç.Dr. Özgül Akın’ın “ Koklear İmplant Kul-
lanıcılarında Odyolojik Değerlendirme“ konusundaki sunumunu takiben Hacettepe Üniversitesinden Öğ.Gör.Dr. 
Sanem Şahlı da “Koklear İmplantasyonda Eğitsel Değerlendirme” konulu bir konuşma yapmıştır.

Öğle yemeği için verilen aradan sonra “Koklear İmplantasyonda Aile Eğitimi “ konulu ilk konuşmayı Hacettepe 
Üniversitesinden Doç. Dr. Şebnem Sevinç yaptıktan sonra Hacettepe Üniversitesinden Uzm.Psk. Çiğdem Kiraz-
lı’da “Koklear İmplant Kullanıcıları ve Ailelerine Psikolojik Yaklaşım” konusunu sundu. Programın son konuşma-
sını ise Cochlear Implant Derneği Başkanı Mustafa Koyuncu Türkiye’de Koklear İmplant Kullanıcılarının Profili” 
konusunda yaptı .

Konuşmalardan sonra ülkedeki Cochlear Implant firmaları uzmanlarının panelist olarak katıldıkları ve Baş-
kanlığını Prof.Dr Erol Belgin’in yaptığı “Koklear İmplantasyonda Sorunlar ve Çözüm Önerileri” panelde cihazlarla 
ilgili bilgilerin aktarılmasını takiben kullanıcıların ve ailelerinin sorunları dinlendi soruları alınarak cevaplandırıldı.

İskenderun çalışması gibi bu toplantıya da Hacettepe Üniversitesi Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi 
Yönetim Kurulu üyeleri ve görevlileri de katılarak gerekli tespitlerini yapmışlardır. Katılım ve programda olsun, 
aralarda olsun ailelerin kullanıcıların ilgileri ve geri dönüşlerinden edinilen izlenime göre faydalı bir çalışma yapıl-
dığı sonucuna ulaşılmıştır.



16

Ben Necati Göktaş , babam kamu işçisi, annem ev hanımı ve kardeşim 
Ezgi öğrenci. Muğla 26.10.1988 doğumluyum. Ailemle 1994 yılına kadar 
Yatağan ilçesine bağlı Şahinler köyünde oturduk. Bebekliğimin ilk yılların-
da, geçirdiğim ateşli bir hastalık sonucu işitmemi kaybettiğimden işitme ci-
hazı kullanmaya başladım. 1994 yılı eğitime başlamak için, ailemle Muğla’ya 
taşındık eğitim ve öğretim devam ederken, 1 Mayıs 2000 tarihinde Koklear 
implant takılmak üzere İzmir’de o tarihlerde SSK hastanesi olan Bozyaka 
hastanesine yattım. Başarılı bir ameliyattan ve aradan geçen bir ay sonra-
sında Medel marka olan cihazımın dış parçasının da takılmasını takiben 
yeni cihazımı, yani koklear implantı kullanmaya başladım. Düzenli olarak 
ailemle birlikte hastanede verilen eğitimlere katıldım. Artık yeni sesler du-
yuyordum. Sinirlilik halim kalmamıştı. Hem okul, hem de evde annem ve 
babamın ilgi ve desteğiyle kısa cümlecikler halinde konuşmaya başladım. 
Bendeki bu değişimi fark eden akrabalarım, arkadaşlarım ve komşularımda 
çok sevindiler. Lise eğitimi için, babam Endüstri Meslek Lisesine kesin kayıt yaptırdı.

Fakat talihsiz bir şekilde aynı bölgeden ikinci bir ameliyat geçirdim, bu 
ek operasyon beni okuldan uzaklaştırdı. Benim el becerilerim iyi idi ve 
görsel olarak da gördüğüm şeyi hemen yapabilme gibi yeteneklerim vardı. 
Bu yüzden mesleki eğitim merkezine kayıt olarak bir işyerinde mobilyacı-
lık üzerine çalışmaya ve eğitim almaya başladım. Halen bölgemizdeki Ya-
tağan termik santralında ki bir firmada marangoz olarak çalışıyorum. Boş 
zamanlarımda gezmeyi araba kullanmayı, maça gitmeyi severim. Geçen yıl 
derneğimizin düzenlediği Çanakkale-İstanbul gezisinde koklear implantlı 
arkadaşlarımla çok güzel günler geçirdik. Kendime uygun anlaşabileceğim 
birisi ile evlenip hayata dört elle sarılacağım. 78 kg ve 175 boyunda olup 
evimizin tek oğluyum.

Koklear implant kullanıcıları ilk dönemlerde çok sabırlı olsunlar. Her şey hemen olmuyor. Duymak iyi, 
ama duyduğunu anlamak daha da önemli. Ameliyat sonrası eğitim bu açıdan çok gerekli. Eğitimi aksatma-
manızı öneriyorum. Anneniz babanız ne kadar emek verirse duymanız ve anlamanız o derecede artar ve 
mutlu ulursunuz. İşitme engelini bir engel olarak kaldıran bu sistemi insanlığın hizmetine sunanlara ömür 
boyu teşekkür edeceğim. Ameliyatımı başarı ile yapan Bozyaka Hastanesi doktorlarına, eğiitim uzmanlarına 
ve benim için her şeyi ortaya koyan aileme çok çok teşekkür ediyorum ve geleceğe umutla bakıyorum.

Muğla Yatağan’dan Mutlu Bir Arkadaşımız
Necati Göktaş Koklear İmplant Kullanıcısı

Yatağan / Muğla

 

 





Berkan ÇELİK 
2005 doğ. İstanbul, 

İstanbul Tıp Fakültesi 
2007 Nucleus

Süsem HAKAN
1995 doğumlu Van Gevaş 
Hacettepe Tıp Fakültesi 

2006  Medel 

Batuhan KANKILIÇ 
2003  doğumlu İstanbul 
İstanbul Tıp Fakültesi 

2006 Medel  

Büşra ÇETİN
2004 doğumlu Ankara  

Gazi Tıp Fakültesi 
2009 Medel

M.Murat BAKIRHAN 
2003 doğumlu Siirt 

Hacettepe Tıp Fakültesi  
2007  Advanced Bionics

İlaydanur  KAPLAN
2006 doğ. Ankara 

Hacettepe Tıp Fakültesi 
2008 Advanced Bionics

Bera Efe ÖZCAN
2007 doğumlu  Zonguldak 

29 Mayıs Hastanesi 
2008 Nucleus

Beyzanur KÜÇÜK 
1997 Doğ. Ankara

SB Ankara Numune EAH  
2007 Medel

Yusuf  KORKMAZ 
2005 doğumlu İzmir  

SB İzmir Bozyaka EAH 
2007 Medel

Gizem TOPSAKAL
1995 doğumlu İstanbul
Medikalpark Hastanesi 

2008 Nucleus

Furkan TUNA
 2004 doğumlu Bursa 

Hacettepe Tıp Fakültesi 
2007 Medel  (BSİ)

R.Zeynep AYDIN
2006  doğumlu İstanbul 

Haseki ( İst.)  EAH 
 2009  Nucleus

Efe ELİTAŞ
2009 doğumlu  Van

Hacattepe Tıp Fakültesi 
2010  Nucleus 

Şerife ÇAY
2003 Doğ.Mersin Gülnar
SB Ankara Numune EAH 

2007  Medel 

Cemil DİNLER
2003 doğumlu Ankara  

Gazi Tıp Fakültesi 
2011 Medel

Öznur ÜREMİŞ
1999 doğumlu Bolu   

Hacettepe Tıp Fakültesi 
2008 Medel

Samet DOĞRU
2006 doğumlu Manisa 

Salihli  SB İzmir Bozyaka EAH. 
2009 Medel 

Sahra DÖNMEZ
2009 doğumlu  Uşak 

Gazi Tıp Fakültesi
2010  Medel 

Berkay KOCADÖLÜ
1995 doğumlu Kocaeli 
Esk. Anadolu Ün.Hast. 

2001 Medel 

Ümmügülsüm KILIÇ 
2000 doğumlu Şanlıurfa
SB Ankara Dışkapı EAH 

2005 Medel

Selahattin Efe CALDU
2006  doğumlu İstanbul 

Samatya (İst.)  EAH  
2011 Medel 

F. Zehra ÖZÇELİK
2008 doğumlu Konya  

Hacettepe Tıp Fakültesi 
2010 Medel

Okan CANLIKAL
 1994 doğ. Adana  Seyhan 
SB  İzmir Bozyaka EH 

2004 Medel 

Yonca ÇOBAN
 2001 doğumlu Bursa
OSGÜ Tıp Fakültesi 

2006 Medel

Berat ÇOBAN
 2002 doğumlu Bursa
OSGÜ Tıp Fakültesi  

2006 Medel

Küçük Üyelerimizi Tanıyalım



Cochlear Implant Derneği bülteni

Küçük Üyelerimizi Tanıyalım
  

 

Zeynep KILIÇOĞLU 
2001 doğumlu Bursa 

SB Ankara Dışkapı EAH  
2005 Medel  

Oğuzhan YALABUK
1997 doğumlu Ankara 
Hacettepe Tıp Fakültesi

2008 Medel 

İrem KANDEMİR
2004 doğumlu Uşak 

SB İzmir Bozyaka EAH 
2012 Medel 

Bekir TEKİN
2008 Doğ. Burdur Yeşilova
HacettepeTıp Fakültesi

2011 Medel

Fermude Nur SEÇKİN
1997doğumlu Samsun 
Hacettepe Tıp Fakültesi

2005 Medel 

Berk GÜNDEM
2005 doğumlu İstanbul 
İstanbul Tıp Fakültesi  

2006 Medel

Ela Naz EREN 
2007 doğumlu İstanbul 
İstanbul Tıp Fakültesi 

2008 Medel

Batuhan MERT
2003 doğumlu İstanbul  

Tıp Fakültesi 
2009 Medel

Emine BALCI
2001 doğumlu Eskişehir

OSGÜ Tıp Fakültesi
2006 Medel

A. Efe DAĞDEVİREN
2006 doğumlu Kayseri  
SB Ankara Dışkapı EAH 

2009  Medel

Asiye Sena ÇETİN
 2010 doğumlu İzmir 

SB  İzmir Bozyaka EAH 
2011 Medel  

Ada DEMİR
2010 doğumlu Eskişehir 

OSGÜ Tıp Fakültesi  
2011 Nucleus

Mediha AĞAOĞLU
2010 doğumlu İstanbul. 

Samatya (İst.)  EAH 
2012 Advanced Bionics

Hasan ADEMOĞLU
2004 doğumlu  Ankara

Hacettepe Tıp Fakültesi 
2005 Medel

Eylül ŞENAL
2004 doğumlu  Ankara
Hacettepe Tıp Fakültesi  

2007  Nucleus

Efe SÖBÜ
2009 Doğ. Karaman Başyayla
SB İzmir Tepecik EAH. 

2011 Medel  

Deniz BAYGIN
2007 doğumlu İstanbul 

Medikalpark Hast.
2008  Advanced Bionics

Boran Sefa YILMAZ 
2007 doğumlu Ankara  
Hacettepe Tıp Fakültesi 

2011 Medel

Ezgi ÖZCAN
2000 doğumlu Ankara
Hacettepe Tıp Fakültesi

2005 Medel

Emir KESKİN
 2006 doğumlu Kayseri 
Hacettepe Tıp Fakültesi

2007 Medel

Öykü PINARCI 
2009 doğumlu İstanbul  
Hacettepe Tıp Fakültesi

2011 Nucleus

Abdurrahim ZEHİR
1997 doğumlu Ankara 
Hacettepe Tıp Fakültesi 
2005 Advanced Bionics

Ayşe BEDİR
2001 doğumlu İzmir. 

Ege Tıp Fakültesi  
2006 Medel

Batuhan KAYA 
2004 doğumlu Ankara
SB Ankara Dışkapı EAH
2007 Advanced Bionics

Ayşegül AYAZ
 1996 doğumlu İstanbul 
Marmara Tıp Fakültesi  

2012  Nucleus
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Sevil ASLANTAŞ 
1990 doğumlu İzmir 

SB İzmir Bozyaka EAH 
2010 Medel  

İnci YABANCI
1973 doğumlu Ankara 

Ankara Tıp Fak. İbni Sina Hast.
 2009 Medel

Suzan YILMAZ İLTEMİZ
1976 doğumlu Mersin  

Çukurova Tıp Fakültesi 
2007 Nucleus  

Sultan UĞUR
1969 doğumlu İstanbul.
Hacettepe Tıp Fakültesi

2011 Nucleus

Gülşan KILINÇ
1966  doğumlu İstanbul  
Marmara Tıp Fakültesi 

2012 Medel 

Tuncer ÇELİK 
1969 doğumlu Ardahan 
SB Ankara Numune EAH  

2007 Medel     

Hidayet AY
1954 doğumlu Ankara. 

Gazi Tıp Fakültesi 
2007 Medel

Naci  ERSOY
1971  doğumlu Ankara 
SB Ankara Dışkapı  EAH  

2009  Medel

Dergah DURNA
1990 doğumlu İstanbul 
Marmara Tıp Fakültesi 

2012  Medel

Ali KANYILDIZ
1962 doğumlu İzmir 

SB İzmir Bozyaka EAH 
2001 Medel  

  

C. Resul ZARİFOĞLU
1984 doğ. Bursa 

Uludağ Tıp Fakültesi  
2011 Nucleus

Hüseyin YERLİ  
1953  doğumlu İstanbul 
Marmara Tıp Fakültesi

2006 Medel  

Mustafa AKPINAR
1980 doğumlu Adnana 

Hacettepe Tıp Fakültesi
2012 Nucleus

Hüseyin İLTER
1952 doğumlu İzmir 

SB İzmir Bozyaka EAH 
2003 Medel  

Burhan CENGİZ
1988 doğumlu Samsun 
19 Mayıs Tıp Fakültesi

2008 Medel 

  

 

Güneş AĞRALI
1981 doğumlu Bingöl 

Hacettepe Tıp Fakültesi 
2008 Medel 

 Hüseyin GÜLER 
1986  doğumlu Ordu  

SB İstanbul Samatya EAH
2008 Advanced Bionics

İzzet  AKKUŞ
1988  doğumlu Antalya  
SB Ankara Dışkapı EAH
2007 Advanced Biohics

Kadir KARATAŞ
1977 doğumlu İstanbul 
Marmara Tıp Fakültesi

1999 Nucleua

Emir OCAN
1979 doğumlu İstanbul 
SB İzmir Bozyaka EAH 

2011 Medel  

Yetişkin Üyelerimizi Tanıyalım

Kapak Resmi Bilgileri
Yetişkin Koklear İmplant kullanıcılarından bir çoğu cihazları ile işlerinhi yapmakta ve mesleklerinde çalışmaktadırlar. Bu gruptan 

üylelerimizden bir bölümünü implantın hayat satandartımıza getirdiği artıları  ifade etmek için sizlere sunduk.  Bu arkadaşlarımız sırasıyla;

1- Filiz Yılmaz Öğretmen Eskişehir, 2- İsmail İnci İnşaat Mühendisi  Kayseri  3-Hüseyin Akkoyun Ordu Trafo İstasyonu İşletme Şefi  
4-Emir Ocan Sanatsal Çerceveci İstanbul  5- Necati Göktaş Marangoz Yatağan  Muğla 6- Dergah Durna  MEB Çalışanı İstanbul  7-Suzan  
Yılmaz İltemiz Hemşire Mersin Anamur  8-Hande Oğuz Altül, Seramikçi, Ankara   9-Turgay Pekcan Doktor  Antalya 10- Hikmet Bulat  
Pencereci Şerefli Koçhisar Ankara, 11- Yüksel Artan Teksitilci İstanbul  12-Güllüşah Özkal Inan Otel Kat Görevlisi Antalya Manavgat  13  
M.Akif Küçükosmanoğlu Işıl İşlem Teknisyeni Ankara 14 Gül Genç SGK Şef Sinop 15- Sinan Sarıdaş TPAO Teknisyen Ankara  
(Resim bilgileri sol üstten sağa doğru sıralıdır.



21

Öğr. Gör. Dr. Sanem ŞAHLI
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı

Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Bilim Dalı

Koklear İmplantlı Çocukların Eğitiminde 
Müziğin Yeri ve Önemi

Müzik, Kelimelerle anlatılamayan duygu ve düşün-
celerin seslerle anlatılması sanatı ve herkesin anlayabildiği 
tek dildir. Müziğe ve müziksel sesler üretmeye karşı dik-
kat ve ilgi bebeklik döneminde başlamaktadır. Bebekler 
doğumdan sonra ilk altı ay içerisinde dikkatlerini müzik 
üzerinde yoğunlaştırabilir, bir yaşından önce başkaları ile 
müzikal iletişimler kurmaya çalışırlar ve dinletilen müziğe 
ritmik hareketlerle yanıt verebilirler.

1 yaşına geldiklerinde hareketli bir müzik duydukla-
rında elleri, ayakları ve sesleri ile katılmaya başlarlar. Bu 
yıllardaki en önemli gelişme müziği seslendirmedir. Din-
ledikleri müziğe benzeyen anlamsız sesler çıkarırlar. 2 ya-
şında müzikle eş zamanlı olarak hareket etmeye çalışırlar, 
çoşkulu vücut hareketleri ile oynamaya ve dans etmeye 
başlarlar. Bu dönemde müziği gerçek anlamı ile diğer 
duydukları seslerden ayırd etme özellikleri belirginleşir.

3 yaşlarında psikomotor becerilerdeki gelişmeye 
bağlı olarak basit enstrümanları (davul, ritim çubukları, 
tef gibi) daha kolay kullanmaya başlarlar. Kelime hazinesi 
ve dil becerilerindeki gelişmeye bağlı olarak yaş düzeyine 
uygun, içinde aynı kelimelerin geçtiği şarkıları öğrenmeye 
başlarlar. Bireysel şarkı söylemenin yanında, grup ile bir-
likte de şarkı söylemekten zevk alırlar. Bu dönemde, şarkı 
yoluyla birçok yeni kelime ve kavram öğrenirler. 4 yaşın-
dan itibaren dinlediği müziğe ait ses, ton ve ritmik yapıları 
tekrar edebilir ve duygu ve düşüncelerini anlatmak için 
kendine özgü şarkılar üretebilir. Müzik aletlerini kullana-
bilme becerisi gelişmiştir. Elleri ile vurarak, sallayarak ve 
tellerini titreştirerek müzik aletlerini kullanabilir.

5 yaşında basit enstrümanları çalabilir, kendine özgü 
besteler yapabilir ve şarkıları kolaylıkla ezberleyebilir. 6 
yaşında ise, artık kendi tercih ettiği şarkıcıları ve onun şar-
kılarını rahatlıkla dinleyebilir, ezberleyebilir ve söyleyebi-
lir. Gelişmiş bir ritim duygusuna sahiptir.

Çocukların eğitiminde müzik iki şekilde yer alabilir; 
Müzik eğitimi ve müzik yoluyla eğitim. Müzik yoluyla 
eğitimde, müzik çocuğun eğitiminde araç olarak kulla-
nılırken, müzik eğitiminde, çocuğa yaşına uygun olarak 
genel müzik becerileri kazandırılarak estetik duygusunu 
geliştirmek amaçlanır. Müzik etkinliklerinin en önemli 
özelliği çocukların çok severek katılmaları ve farkında 
olmadan eğitilmeleridir. Müzik sayesinde oyun oynarlar, 
eğlenirler ve en önemlisi eğitilirler.
• Normal gelişim gösteren çocuklarda olduğu gibi 

işitme kayıplı çocuklarda da müziğin birçok olumlu 
etkisi vardır. Bunlar;

• Motor ve ritmik becerilerin gelişimini sağlar.

• Kendini ifade etme ve yaratıcılık duygusunu geliştirir.
• Ses ve dil gelişimine katkıda bulunur.
• Bilişsel gelişim ve soyut düşünmeye katkı sağlar.
• Sosyal, duygusal gelişim ve grup becerilerini kazan-

masını sağlar.
• Estetik duygusunu geliştirir.

Koklear implantlar ileri ve çok ileri derecede işitme 
kaybı olan çocuk ve yetişkinlerde işitme cihazının yetersiz 
kaldığı durumlarda, işitmeyi sağlayarak konuşma beceri-
sinin gelişimini desteklemektedir. İşitme ve konuşma be-
cerilerinin kazandırılmasında oldukça başarılı olan kokle-
ar implantlar genellikle müzikal algı becerilerinin (ritim, 
ses perdesi, tını ve melodi gibi.) kazanılmasında yetersiz 
olabilmektedir. Normal işiten bireyler için, implantla mü-
ziğin nasıl duyulduğunu anlayabilmek neredeyse imkân-
sızdır. İşitme kaybı dilin kazanılmasından sonra meydana 
gelmiş (postlingual) olan yetişkin implant kullanıcılarının 
bazıları implanttan sonra müzik dinleme alışkanlıkların-
da belirgin derece de bozulma olduğunu belirtirken, bir 
kısmı implant sonrasında hala müzik dinlemekten keyif 
aldığını belirtmektedir.

İşitme kaybı doğuştan veya dilin kazanılmasından 
önce meydana gelen(prelingual) koklear implantlı ço-
çuklarda ise müzikal algıyı değerlendirmek daha zordur. 
Çünkü, prelingual (dil kazanımı öncesi) dönemde mey-
dana gelen kayıplarda, işitmeyi öğrenme implant yoluyla 
olmakta, müzik, normal işitenlerde olduğu şekilde kaza-
nılmamaktadır. Her ne kadar koklear implantlı çocuklar-
da müzik algısı, normal çocuklar gibi gelişmese de, on-
larında müzikten zevk aldıkları ve eğitimlerinde mutlaka 
olması gerektiği unutulmamalıdır.

Koklear implantlı çocuklarda, başta nöromaturasyon 
(beyin gelişimi) üzerindeki olumlu etkisi olmak üzere, işit-
sel algı ve konuşma-dil becerilerinin gelişimini destekle-
mek amacıyla çeşitli müzik etkinlikleri uygulanabilir.

Bunlar;
• Ses Dinleme
• Ritim Çalışmaları
• Şarkı Söyleme
• Müzik Dinleme
• Müzikli Dramatizasyon
• Yaratıcı Dans
• Müzikli Öykü etkinlikleridir.

Müziğin, koklear implantlı çocukların eğitim prog-
ramlarında yer alması, işitsel ve müzikal algının kazanıl-
ması ve geliştirilmesi yanında, eğitimin daha eğlenceli ve 
zevkli hale dönüştürülmesinde de yardımcı olacaktır.
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Canım kızım Bengisu’ya;
Sağlıklı bir hamilelik sürecinden sonra 8 Mayıs 2008 de Aydın Doğum evinde gözlerini açtın bu sessiz dün-

yaya, ama hemen evimize gidemedik. Çünkü, yeni doğan işitme tarama ünitesinden geçememiştin. Tetkikler bir hafta sonra 
tekrarlandı ama nafile gene seslere tepki vermedin. Çok uzun sürmedi engebeli bir hayatın bizi beklediğini öğrenmemiz…Bir ay sonra yapılan 
taramada çok ileri derece de çift taraflı işitme kayıplı olduğun kesinleşti. İlk başlarda duymadığına inanmak zor geldi bize, bunu kabullenmek iste-
medik. İzmir, Eskişehir, Ankara’daki Üniversite hastanelerine götürdük ama sonuç değişmedi. Henüz üç aylıktın kulak arkası cihazlarını kullanmaya 
başladığında ve aile eğitimlerimiz de Hacettepe Üniversitesi İşitme Merkezinde Doç.Dr. Esra Yücel nezaretinde başlamıştı. Tek bir merkezden 
kontrollerinin devam etmesi gerektiğini bilsem de her ay hem Ankara’ya hem de Eskişehir’e götürdüm seni, kendi yaş grubundaki çocuklara 
yetişesin diye. Mucizelere inanmak istedim, esen rüzgarın, akan suyun , ağlayan çocuğun, havlayan köpeğin kısacası HAYAT’ın sesini duymanı 
istedim. “ Anne “ diyeceğin günü sabırla bekledim.

Ameliyat kararını almamız kolay olmadı. 10 ay 20 günlüktün Hacettepe Tıp Fakültesinde ameliyat olduğunda. 20 gün sonra da Nucleus 
marka cihazının dış parçan verildi. Zorlu yolculuğumuz artık başladı. Ameliyat olmakla iş bitmiyordu eğitim gerekiyordu. Sesleri duyuyordun, fakat 
sesleri ayırt etmesini öğrenmen gerekiyordu. Resimler çektik, albümler hazırladık, seslerini tekrar tekrar çıkardık, seslendirdik, adlarını söyledik 
hep beraber. Bu süreçte ağabeyin en büyük yardımcın oldu. Sürekli ses çıkarmak, duymak istiyordun. Geceleri dahi cihazını çıkartmak istemiyor-
dun. Bir saniye dahi sessizliğe ve sessiz kalmaya dayanamıyor ve kendi kendine ninni söylemeden, mırıldanmadan uyumuyordun. Sabahın erken 
saatlerinde duyduğun kuş seslerine verdiğin tepki, gözlerindeki pırıltı heyecan ve “cik cik” diyerek sesleri taklit etmen görülmeye, duyulmaya 
değerdi doğrusu.

Henüz cihazın takılalı beş ay olmuştu ki çıkardığın seslerden çevreyi rahatsız edip otobüste “sus” uyarısı bile 
almıştın. Muavinin yanımıza gelip te “çocuğunuzun biraz sessiz olmasını sağlar mısınız” sözünü duyduğumda 
dünyalar benim olmuştu. Kulağın küçük, cihazın büyük olunca anneannen dantel kese ördü ve cihazını içine 
koyup sırtına iğneledik. Konuşmayı öğrenmeden cihazının pilinin bittiğini, kablosunun koptuğunu kabloyu 
ısırarak ta olsa ifade ettin. Ayda bir kablo değiştirir olmuştuk. Cihaz hata kodu vermeden sen bizi uya-
rıyordun artık. Denize ilk girdiğinde “cihazım nerde?” diye ağladın. Bir yıl sonra cihazının ıslanmaması 
gerektiğini anladın, suya girerken cihazını çıkarttık,

Büyüyor,sesleri duyuyor ve onları artık ayırt edebiliyordun. Kelime tekrarların artmıştı. Eskişe-
hir -Aydın - Ankara arası koşuşturmaktan yorulmuştum. Anadolu Üniversitesi İşitme Engelli Çocuklar 
Eğitim Merkezine(İÇEM) kabul edilince Aydın’dan Eskişehir’e taşındık. Yarım dönem İÇEM’de eğitim 
gördün. İÇEM pek çok işitme engelli çocuk için eğitim alınması devam edilmesi gerekli bir kurum. Fakat 
senin için uygun olmadı. Gelişim özelliklerin ile (dil ve konuşma gelişimi de dahil) kendi yaş grubunun 
seviyesine hemen hemen gelmiştin. Normal çocuklarla bir arada olman gerekiyordu. Dilin, dili kullananların 
yanında öğrenildiğini seni İÇEM’den alıp normal anaokuluna aldıktan sonra daha iyi anladım.

Artık normal çocuklarla ve kalabalık bir grupla eğitim alıyordun. Öğretmenin anlattıklarını verdiği komutları 
daha iyi anlayabilmek için FM sistemine ihtiyacın vardı. 2012 Mart ayında FM sistemini kullanmaya başladın. FM sistemini kullanmaya baş-
ladıktan bir hafta sonra öğretmenin “ normal öğrenciler içinde böyle bir cihaz olsa! mükemmel bir cihaz.” diyerek FM sisteminin faydasını bir kez 
daha vurgulamış oldu.

Şimdilerde implant takılalı 3 yıldan fazla oldu. Bu zamana kadar Esra Yücel hocanın uyguladığı eğitimle yaptıklarımızın (bebek eğitim prog-
ramı, sesleri ayırt etme-tanıma, anlama, kullanma, dinleme, nesneler-kişiler ile ilgili oluşturduğumuz albümler,öykü tamamlama, sıralama, hafıza 
kartları, resimleri tamamlama, anlatma, hikaye okuma, hikaye oluşturma, olay sıralama, bilmece, bulmaca, boyama…) meyvesini alıyoruz. Cihazını 
görmeyen senin işitme engelli olduğunu anlayamıyor. Öğrendiklerini çok güzel kullanabiliyorsun. Müziğin ritmine göre dans ediyor, şarkı söylü-
yorsun, tekerlemelerin ve sorduğun soruların ardı arkası kesilmiyor. En güzeli de kendi kendine yetebiliyor, kendini ifade edebiliyor, söylenenleri 
anlıyor, anlatabiliyoryorsun. Allah emeklerimizin karşılığını verdi, sabretmenin ve ilginin meyvesiydi bunlar. Biz bu süreçte sabrettik, isyan etmedik, 
şikayet etmedik ve şükrettik. Doğru olanı seçtik iyi ki ameliyat ettirmiş ve eğitimlerine devam etmişiz. Derler ya “sabrın evveli zehir kadar acı, sonu 
ise bal kadar tatlıdır” diye. Şimdi doya doya çıkarıyoruz tadını, bal kadar tatlı dilinle doyuruyoruz gönlümüzü.

İşitme engelli birey ameliyat olsa dahi eğitimlerine devam edilmediği, uygulamalar yapılmadığı sürece sessiz dünyalarında yine yalnız başlarına 
sessiz kalacaklardır. Sessiz dünyalarına ses olan biyonik kulaklarını ( koklear implantlarını) kullanmalarını sağlamamız ve sesleri öğretmemiz gereki-
yor. Sevgi ve Umutla kalın, Saygı ve Sevgilerimle.

Tatlı Dilli Bengisu Mavi
Mediha MAVİ

Koklear implant kullanıcısı Annesi- Eskişehir
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Öğrenme, yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Bebekler ve 
küçük çocuklar için dünya birbirinden farklı ve ilginç keşiflerle 
doludur. Bu nedenle en hızlı öğrenme 0-6 yaş arasındaki  kri-
tik dönemde  gerçekleşmektedir. Yaşamın sonraki yıllarında da 
öğrenmeye devam etmemize rağmen kritik dönem içindeki hıza   
hiçbir  zaman ulaşılamamaktadır. Çocukların öğrenmeye en ha-
zır oldukları ve yaratıcılıklarında  da herhangi bir kısıtlamanın 
olmaması uygun biçimde değerlendirilmelidir. İşitme kayıplı 
çocuklar da diğer çocuklar gibi öğrenmeye açık ve yaratıcıdırlar. 
Ancak onlardan farklı olarak öğrenme sürecinde daha fazla tek-
rara ve desteğe ihtiyaç duyabilirler. Her çocuk bireysel farklılık-
larına bağlı olarak farklı öğrenme biçimlerine daha kolay uyum 
sağlayabilir. Eğitimcilerin ve ailelerin  çocuk için  en uygun 
öğrenme stilini keşfetmeleri için  sabra ve yaratıcılığa ihtiyaç-
ları vardır. Özellikle işitme kayıplı çocuklarda,  işitme kaybının 
türüne, derecesine, kullandığı işitme cihazına ve öğrenmesini 
etkileyecek başka bir engelinin  bulunmasına göre kullanılacak 
yaklaşım önem kazanmaktadır 

İşitme kaybı olmayan çocuklar yanlarında başkalarının yap-
tığı konuşmalardan, kulaklarına çalınan sözlerden yeni bilgiler 
öğrenebilirler. Dikkatleri bir oyunun ya da oyuncağın üstünde 
iken de etraftakileri konuşmaları belleklerine kaydederler. İşitme 
kayıplı çocukların ise dikkatlerini konulan konu üzerine yoğun-
laştırmaları gerekir.

İşitme kaybında yeni bilgilerin öğrenilmesinde  karşılıklı 
bire bir öğrenme  etkili bir yöntemdir. Aynı yöntemi  günlük 
hayat   içinde çocuğunuzun yapmasını istediklerinizi anlatırken 
ya da çocuğunuza soracaklarınızı açıklarken kullanabilirsiniz. 
Böylece etraftaki dikkat dağıtıcı seslerin, eşyaların etkisini en 
aza indirmiş olursunuz. Bunun yanı sıra çocuğunuzun yapma- 
sını istediğinizin ne olduğunu tekrar ettirmeniz eksik ya da yanlış 
bilgilerin düzeltilmesine yardımcı olcaktır. 

Çocuğunuzun size sorduğu soruları açıklamanız, yeni bir or-
tama girileceği zaman yapılacaklar, gidilen yer, kimlerin olacağı 
hakkında bilgi vermek hem ortama uyum sağlamasını kolaylaş-
tıracak, hem de yeni bilgiler edinmesi ve bunları kullanmasını 
sağlayacaktır. 

Yeni  bir sözcük ya da kavramı öğretirken ise işitme kayıplı 
çocuklarda farklı yöntemleri denemek ve ne kadarını öğrendiği-
ni sorgulamak yeni bilginin kalıcı olması açısından önem taşı-
maktadır. Bu açıdan somut, elle tutulur kavramları öğretmek ve 
göstermek daha kolaydır. Örneğin; eşyaların adlarını öğrenmek 
(kalem, telefon, bebek gibi), zıtlıklar  içeren basit kavramlar (bü-
yük/küçük, sıcak / soğuk gibi). Oysa soyut, elle tutulamayan, 
gözle görülemeyen kavramları tanıtmak daha güçtür. Örneğin; 
sevmek, gurur duymak gibi duyguları, yardımlaşmak, tahmin 
etmek gibi durumları tarif etmek zordur. Tarif etmenin zor ol-
ması çocuğun bu duyguları ve durumları yaşamadığı anlamına 
gelmektedir. Ancak sözcük olarak derinliği  öğrenmeleri için 
genellikle uygun koşulların değerlendirilmesi gerekmektedir. 
Yaşanan duygunun ne olduğunun öğretilmesi burada  yetişkin-
lere  düşmektedir. Çocuğunuz sevdiği bir arkadaşı geldiğinde 
seviniyorsa; ona “Arkadaşını gördüğün için çok mutlusun” gibi 
açıklamalar yapılabilir. 

Bir diğer zor kazanılan kavram, zamandır. Küçük çocukların 
zaman algıları bizimkinden çok farklıdır ve saate bağımlı değil-

İşitme Kayıplı Çocuklarda Öğrenme Süreçleri
Uzm. Eğitim Odyolog Filiz Aslan, Doç. Dr. Esra Yücel

Hacettepe Tıp Fakültesi Odyoloji ve İşitme Bozukulukları  Bölümü

dir. Bu nedenle zamanı anlatırken daha somut örnekler vermek 
gerekebilir. Örneğin iki kere güneş çıkınca bir kere uyuyup uyan-
dıktan sonra gibi. Daha büyük yaşlarda ise saniye, dakika, saat 
kavramları çizimler ve gerçek saatler kullanılarak anlatılmalıdır. 

İşitme kayıplı çocukların öğrenme sürecinde çizimler,  
oyuncaklar ve gerçek nesneler önemli rol oynamaktadır. Yeni bir 
sözcük ya da kavram öğretirken çocuğunuzun etrafında bir ipucu 
olmasına dikkat ediniz. Daha sonra bu ipuçlarını hatırlalatıcılar 
olarak kullanabilirsiniz. Çünkü ilk defa öğrenilen bilgiler kısa 
süre içinde daha önce öğrenilen bir kavramla, farklı duyularla 
(dokunma, görme, koklama gibi) ilişkilendirilmediğinde daha 
uzun süre saklanmak için belleğe kaydedilmez. Tıpkı arabayla 
yolda giderken camdan izlediğimiz manzaralar gibi belleği-
mizden kaybolur. Oysa manzaranın ilgi çekici olması, etraftaki 
çiçeklerin kokusu, güneşin ne kadar sıcak olduğu bilgileri ile 
birleştiğinde belleğimizde yer eder. 

Daha sonra yapacağımız benzer bir yolculukta ise uzun sü-
redir sakladığımız bu bilgiler tekrar aklımıza gelecektir. İşitme 
kayıplı çocuklarda işitme duyusunun işlevselliğine bağlı olarak 
daha sık tekrar ve işitsel hafızanın daha fazla kullanılması ile yeni 
bilgilerin kodlanması ve hatırlanması için bir yol daha açılmış 
olacaktır. İşitsel hafıza yeni bilgilerin öğrenilmesinde önemli 
yer tuttuğu için mutlaka eğitim programlarında yer verilmelidir. 
İşitme kayıplı çocuklarda en sık karşılaştığımız sorunlardan biri 
işitsel bilginin alınması ancak sonrasında kısa sürede unuttuk-
larından ihtiyaç duyduklarında kullanamamalarıdır. Bu amaç 
doğrultusunda çocuğunuzla alışverişe gittiğiniz listeyi onun ha-
tırlayıp, söylemesi; gün içinde yaptıklarını hatırlayıp anlatması, 
telefon numarasını ya da ev adresini öğrenmesi yapılabilecek 
basit ama etkili egzersizlerdir.

İşitme kaybında işitsel hafızanın zayıf olması ya da henüz 
gelişiyor olması ebeveynlerin ve çevresindekilerin konuşmala-
rından yeni bilgiler edinemeyeceği anlamına gelmemektedir. 
Çocuğunuzla sürekli konuşmanız, her söylediğinizi tam olarak 
anlamasa da tahmin etmesini ve sözcüklerin kullanım yerlerini 
öğrenmesi açısından etkili yöntemlerdendir. Sohbet sırasında 
yeni öğrendiği bir sözcüğü çocuğunuza sorular yardımıyla kendi 
kurduğu cümlenin içinde kullandırtmak öğrenmede hangi aşa-
mada olduğunu anlamanıza yardımcı olacaktır. 

Burada öğrenmenin bir diğer önemli bölümü kullanılmaya 
başlanır. Yaparak ve yaşayarak öğrenme. Tüm çocuklar yeni 
öğrendikleri bir bilgiyi hemen kullanmak isterler. Kurmayı  öğ-
rendikleri bir oyuncağı tekrar tekrar kurmaları, yeni öğrendik-
leri bir şarkıyı ard arda söylemeleri, yürümeye başladıklarında 
koşturmak istememeleri gibi. Eğer konuşma sırasında çocuğu-
nuzun işitme kaybı nedeniyle sürekli onun yerine çevirmenlik 
yapıp, açıklamalar yapıyorsanız; onun öğrendiği sınırlı sayıda da 
olsa sözcükle kendini ifade etmesinin önüne geçmiş olursunuz. 
Böylece pratik yapmasını engelemiş olursunuz. Zor durumlarda 
kısa, açık cümlelerle açıklamalar getirmeniz, çocuğunuzun öğ-
rendiklerini paylaşmasını sağlarken, kendine olan güvenini de 
destekleyecektir.
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Çift taraflı (Bilateral) Koklear Implant kullanıcısı 
Küçük Ömer Çınar

 Merhabalar, ben beş yıldır çift taraflı koklear implant kullanan Ömer’in babası Metin Çınar. 1990 yılında 
evlendim. 14 sene çocuğumuz olmadı. 19.07.2004 tarihinde Konya Tıp Fakültesinde Ömer’in doğumu gerçek-
leşti. Doğumdan sonra hiç bir sıkıntısı olmayan Ömer gayet sağlıklı bir şekilde büyümeye başladı ta ki bir yaşını 
bitirdikten sonra duymadığının farkına varabildik , çünkü kendisine seslendiğimizde dönüp bakmadığı için şüphe-
lenip doktora götürdük. Yapılan testler neticesinde Ömer’in her iki kulağında total işitme kaybı olduğu için hemen 
Ankara’ya götürmemiz söylendi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Ünitesi Prof. Dr. Levent 

Sennaroğlundan randevu alarak Ömer’i Ankara’ ya getirdim. Hastanede işitme testi 
tekrardan yapıldı sonuç aynı her iki kulakta da total işitme kaybı olduğunu ve en kısa 
süre içerisinde biyonik kulak takılması önerildi. Testi yapan kişi bize üzülmememizi 
biyonik kulak denilen bir ameliyat ile duymanın gerçekleşebileceğini söyledi.

Ankara’da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesindeki bir doktor bize ameliyat hak-
kında bilgi verdi. Hiç duymadığımız bilmediğimiz şeyler karşımıza çıkıyordu. Sık 
aralıklarla Ankara’ya gidip geliyorduk. Emar çekilecekti. Çekilen Emarın sonucuna 
göre Ömer’in heyete gireceği söylendi. Alınan heyet kararında eğer biz istersek 
her iki kulağına da koklear implant takılacağı söylendi. Biz tek kulağa beklerken iki 
kulağa koklear İmplant takılacağı hastanelerinde çift kulağa implant takılan ilk hasta 
olduğumuzu takılan cihazların bir tanesini devlet karşılayacağı diğer cihazı ise bir 
proje kapsamında firma tarafından verileceğini söylediler. İlk etapta biraz tedirgindik 
daha sonra Odyolog Doç.Dr.Gonca Sennaroğlu bize bu ameliyat ve cihazlar konu-
sunda çok olumlu tavsiyelerde bulundu. Ömer 08.12.2006 tarihinde ilk ameliyatı 
oldu. Yaklaşık 5 saat süren ameliyat sonrasında Levent Sennaroğlu hoca Ömer’in 

tepkilerinin güzel olduğunu başarılı bir ameliyat geçirdiğini söyledi. Bir hafta Hacettepe hastanesinde kaldıktan 
sonra taburcu edildik 23.02.2007 tarihinde ise ikinci ameliyatı olarak her iki kulağına da koklear implant uy-
gulanmış oldu. Bu ara İki kulağa takılma haline tıbben bilateral uygulama denildiğini de öğrendik. Ömerimize 
takılan cihazın markası ise Clarion idi. Amerikan malı olan bu cihazların ismi sonradan Advanced Bıonıcs olarak 
değiştirildi. Bu ara son çocuğumuz Osman’da 02 Nisan 2007 de dünyaya geldi.

Cihazlarımızın ayarları Doç. Dr. Gonca Sennaroğlu tarafından yapıldı. İlk gördüğümde çok değişik gelen 
cihazlar şu an hayatımızın en önemli parçası. Doç.Dr. Gonca Sennaroğlunun ayarları yapmasından sonra Doç.
Dr. Odyolog Esra Yücel ve Dr. Sanem Şahlı hanıma gittik. Esra Yücel hoca bundan sonra Ömer’in alacağı 
eğitim sürecini anlattı. Küçük yaşta ameliyat olmasının, çift taraflı implant kullanmasının yararlarından ve eğitimin 
öneminden bahis etti. O günden sonra yaklaşık iki ya da üç aylık zaman aralıkları ile Konya’dan Ankara’ya 
geliyorduk. Eğitimleri Esra ve Sanem hocanın verdiği programa göre evde uygulamaya çalıştık. Ömer’in gelişimi 
iyi gidiyordu. Seslere tepki verdikçe çok seviniyorduk. Adını söylediğimizde dönüp bakmasından çok mutluluk 
duyuyorduk. Cihazımızı kullanmaya başladıktan bir süre sonra Ömer’de kelime tekrarları olmaya başladı. Artık 
kelime tekrarlarının devamının geleceğini söylüyordu. Zamanla Ömer’in sese olan tepkisi arttı kapı zilini, uçak 
sesini duyuyordu uçak sesi gelince kafasını kaldırıp bakıyordu. Zaman çok çabuk ilerliyordu ve bu zaman içeri-
sinde Ömer’de kelimeleri kullanmaya başladı. 

Metin Çınar-Konya
Koklear Implant kullanıcısı babası 
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Bartın’dan Esra  Çakmak

2009 yılında Ömer beş altı ay aralıklarla (üç defa)  bayılmaya başladı ve  bu durumu bizleri çok üzmüştü, 
her şey gayet iyi giderken Ömer’in ani bayılmaları ve geçici hafıza kaybına uğraması (senkop), her baygınlıktan 
sonra Ömer; aşırı derecede içine kapanıp tamamen bu dünya ile irtibatını kesiyordu. Tekrar Konya Tıp Fakülte-
sinden çocuğumuzu alıp Hacettepe Üniversitesinde ameliyatını yapan  Prof. Dr. Levent Sennaroğlu’na getirdim 
ve burada muayene edildi ve hoca bu durumun koklear implantla ilgisinin olmadığını kardiyolojiye götürmem 
gerektiğini söyledi. 

Kardiyoloji ünitesinde yapılan testler sonucun da Ömer de kalp ritim bozukluğu (qt) olduğu, hemen kalbine 
pil takıl-ması gerektiği söylenildi ve 19.04.2010 tarihinde kalbine pil takıldı. O günden sonra Allah’ımıza çok 
şükür durumu iyi, 2012 yılını yaşadığımız bu dönemde implant kullanım sürecimiz de beşinci yılımız tamamlamış 
oluyor. Ömer’in ağzından çıkan anne, baba ve Özge, Osman kelimeleri o kadar tatlı ki bu mutluğu başka hiçbir 
şey bize yaşatamazdı. Ömer şimdi yedi buçuk yaşında. Söylediklerimizi anlıyor ve yerine getiriyor. 4-5 kelimeli 
cümleleri kullanabiliyor. Peş peşe dört cümleyi sıralayıp konuşuyor. Soru sormaya başladı. Hatta istiklal marşımı-
zın ilk iki kıtasını ezbere biliyor. Ömer İlkokul birinci sınıf öğrencisi eğe kalple ilgili rahatsızlık  geçirmemiş olsaydı; 
diğer arkadaşlarıyla hiçbir farkı olmayacaktı. Ama o bayılmaları Ömer’i birkaç sene geriye attı diyebilirim. Ömer 
cihazları düştüğü zaman kendisi takıyor. Pili bittiğinde hemen fark ediyor ve pilinin takılmasını istiyor. Ameliyat 
olduğumuz günden itibaren geriye bakınca; doğru bir karar verdiğimize seviniyoruz. Yedi yıllık sürede oldukça 
sıkıntılı bir dönemden geçtik. Ama Ömer’ in ağzından duyduğumuz anne baba kelimelerinden sonra inanın bu 
sıkıntıların hepsi unutulup gidiyor.

Bu zor zamanlarda bizi yalnız bırakmayıp yanımızda olan Hacettepe, Tıp Fakültesinin değerli hocalarına ve 
Dernek başkanımız Mustafa Koyuncu beye teşekkür ederiz.

Saygı  ve  sevgilerimizle.  

Bartınlı Esra Çakmak 06 Temmuz 2001’de Sağlıklı bir bebek olarak dünyaya geldi. 
6 aylık iken ‘’komşuların bu çocuk duymuyor’’ demelerinin ardından ailesi yoğun ve 
yorucu bir sürece girdi, gittikleri doktorlar  birşeyi yok ama Bera testi var onu yaptırın 
deyince Ankara’da geldiler ancak  muayene oldukları Etlik Eğitim hastanesinde de  
‘’çocuk duyuyor’’ deyip 3 ay sonrasına gün verildi. Ailesi kızlarının sorunu için çare 
arama uğraşlarına devam etti söylenenlerle  yetinmeyip şüphelerini gidermek için Ha-
cettepe Tıp Fakültesi hastanesinde KBB ve Odyoloji bölümüne başvurdular. Burada 
Doç. Dr. Gonca Sennaroğlunun, tetkik ve teşhis sürecinde  kulak arkası cihaz takmaya 
başladılar ve  İşitme Eğitim ünitesinde Doç. Dr . Esra Yücel hocada eğitime başladılar.

Ne varki bir süre sonra işitme cihazı yeterli gelmeyince hocaları Koklear Implanta 
karar kıldılar. SSK’lı olduklarından, Ankara  SSK Dışkapı hastanesine yöneltilen Çak-
mak ailesinin kızları Esra’ya    bu hastanede cihaz teminideki sorunlar nedeniyle ancak 
2 yıl sonrasında yani  2005’in Aralık ayında Opr. Dr.Sumru hanımın yaptığı  başarılı 
ameliyatıyla Medel marka koklear implant takıldı.  

Geçen iki yıllık dönemde yeterli işitmeyi sağlayamadığından ameliyat sonrasında 
yine Hacettepe Odyoloji bölümünde Esra Yücel hocada sıkı bir eğitim sürecine girdiler 
ve bu sıkı çalışmanın neticiseni de dil gelişimde kayıt ettiği ilerlemeyle aldılar. Haftada 
iki gün özel eğitim için Rehabilitasyon Merkezine giden Esranın iletişimde iyi bir durum-
da olduğunu çevresi ve arkadaşları ifade ediyorlar..  

Biricik kızları Esra  okul çağına geldiğinde  Bartında tarihi İstiklal ilköğretim okulun-
da ana sınıfına başladı ve Esra hocanın  tavsiyesi üzerine ana sınıfını tekrar etti. 

İlk dört sinıfıda teşekkür belgesi ile geçen Esra yaz tatilini dedesinin yanında ku-
zenleriyle oyun oynayarak, yüzerek ve babasının görev yaptığı camide yaz kursuna 
katılarak namaz sureleri ve duaları öğrenerek değerlendirdi ve bu  ders yılında 5.sınıfa 
yeni sistemle orta okul olan  Cumhuriyet Okuluna başladı. 

Yeni ders yılında Esra’ya ve ailesine başarılar diliyoruz. 
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Koklear Implant Kullanıcısı Bir Eğitim Seferberi

Filiz Yılmaz
Filiz Yılmaz Öğretmen – Eskişehir

Koklear İmplant Kullanıcısı

Merhaba, ben Filiz Yılmaz, 3,5 yıldır koklear implant 
kullanıyorum. İşitmemi nasıl kaybettiğimi ve implant ame-
liyatından sonraki süreci sizinle paylaşmak istiyorum.

Çünkü sadece implant kullananlar, kullanıcı aileleri ve 
doktorlarımız yaşadıklarımızı anlayabilir.Yazıma kendimi 
tanıtarak başlamak istiyorum. 1980 Amasya-Merzifon do-
ğumluyum. Babam Tokatlı annem Erzurumlu. Babamın işi 
nedeni ile Türkiye’nin 13 şehrinde yaşadım. Babam kim-
ya mühendisi, annem ev hanımı 2 kız kardeşim var. Ben 
Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümü 
mezunuyum.

2003 senesine kadar yani üniversiteden mezun olana 
kadar hiçbir sağlık sorunum yoktu. Çok fazla şehir gez-
diğim için çok arkadaşım vardı, sosyal hayatım dolu dolu 
geçiyordu. Mezun olduktan sonra KPSS sınavına girdim. 
Atanmam için yüksek bir puan almam gerekiyordu, çünkü 
mezun çok kadro sayısı azdı. O sene sınavı kazanamadım 
2004-2005 yılında da atanamadım. Sürekli ders çalışıyor-
dum yemek bile yemiyordum, zaten psikolojim de hiç iyi 
değildi. Haftalarca evden çıkmadığımı hatırlıyorum. 2005 
yılındaki sınavdan 3 gün önce kulağımda çınlamalar başla-
dı. Rüzgar sesi, dalga sesi vs. Doktora gittiğimde stresten 
kaynaklanabileceğini söyledi. Sonra çınlamalar giderek 
arttı. İşitme testinden sonuç alınamıyordu, çünkü çınlama-
lar çok fazlaydı sesleri ayırt edemiyordum.

2006 Şubat ayında kadrolu olarak Eskişehir’in Gün-
yüzü ilçesi Doğray Köyü’ne atandım. Hedefime ulaşmış-
tım ancak o hedefe ulaşırken kendimde yakıp yıktıkları-
mı sonradan fark ettim. Atandığım için mutluydum, köy 
okulum beş sınıf bir arada birleştirilmiş sınıftı ve ben tek 
öğretmendim. Evim prefabrikti, hayatımda ilk defa soba 
yakmaya çalışıyordum. O sene çok grip oldum hep has-
taydım. Su aylarca gelmezdi, Elektriğin 2-3 gün kesildiği 
olurdu, kışın yollar kapanırdı. Köyden ilçeye araç yoktu 
çoğu zaman traktörle beni bırakırlardı. Ekmek alacağım 
bakkal bile yoktu, unumu komşulara götürüp bana ekmek 
yapmalarını rica ederdim. Bunları anlatıyorum çünkü batı 
olmasına rağmen bu şartlarda yaşayan bir çok insan var 
ben yaşayarak öğrendim sizin okuyarak haberdar olmanı-
zı istiyorum. Doğunun ücra köylerinde yaşayan insanların, 
çalışan öğretmen arkadaşlarımın nelerle karşılaştıklarını 
tahmin edebilirsiniz. Meğer üniversite bitene kadar toz 
pembe bir hayat yaşamışım. hiç zorluk çekmemiştim, ça 
buk uyum sağlayan biriydim, ama gerçek dünyaya uyum 
sağlamak pek kolay olmadı.

2006 senesinde duyma problemim artmaya başladı. 
Eskişehir’de gittiğim bir doktor beni Ankara Hacettepe 
Tıp Fakültesinde Prof. Dr. Levent Sennaroğlu ’na yön-
lendirdi. Burada Doç. Dr. Songül Aksoy bana işitme testi 
yaptı, kaybım sol kulakta 80 sağda ise 70 desibeldi. Kulak 
içi işitme cihazı kullanmaya başladım. 2,5 sene bu işitme 
cihazlarını kullandım, fakat kayıp hızla artıyordu. Dudak 

okuyarak anlaşabiliyor-
dum. Televizyon izle-
yemiyordum telefonla 
konuşamıyordum. Top-
lantılarda konuşulanları 
hiç anlamıyordum, sınıf-
ta da verimli değildim. 
Ben konuyu anlatıyor-
dum ama çocukların so-
rularına bin bir güçlükle 
anladıktan sonra cevap 
verebiliyordum.

2008 Aralığında 
kontrole gittiğimde işit-
me kaybım sağ da 105, 
solda ise 110 Db olmuş-
tu. Bu çok ileri derece işitme kaybı demekti. O zaman 
Songül hoca ve yine Hacettepe hastanesinden Odyolog 
Doç. Dr. Gonca Sennaroğlu bana Koklear implanttan bah-
settiler. O sırada ben sürekli ağlıyordum çünkü hep aynı 
soruyu soruyordum “neden ben? ” Sonra beraber Levent 
hocanın yanına gittik. Sonuçları gösterdiler ve Levent Bey 
implanta karar verdi. Ameliyat öncesi Hacettepe Üniver-
sitesinden Odyolog Doç. Dr. Esra Yücel hoca bana bir test 
yaptı, ağzını kapatarak 100 kelimeden oluşan 10 cümle 
söyledi ben sadece 7 kelimeyi anlayabilmiştim. Esra hoca 
bana implanttan çok fayda göreceğimi söyledi. Öğrencile-
rimden uzak kalmak istemiyordum, ameliyat için gerekli 
prosedürleri, yapılması gereken testleri, filmleri çok hız-
lı bir şekilde hallettiler, 17 Mart 2009 günü Levent Sen-
naroğlu implant ameliyatımı yaptı ve Nucleus (Freedom) 
marka Koklear implant cihazı takıldı. 1 ay sonra dış işlem-
ci takılarak programı yapıldı. İlk sesler çocuk sesi gibiydi, 
sanki bir çizgi filmin içindeydim etrafımdaki herkes Do-
nald Duck gibi konuşuyordu . Gonca hocam yaşayacağım 
süreçleri anlattı. İlk ay, sonraki 3 ay, 6 ay ve 1 yıl sonunda 
%90’ın üzerinde verim alacağımızı söyledi, zaten o kadar 
profesyoneldi ki kendimi Gonca hocaya teslim ettim her 
söylediğini uyguladım. Her kontrol iyiye gidiyordu, hocam 
beni hep motive etti daha iyi olacak diye…en hızlı aşama 
kaydeden hastalarından biri olduğumu söyledi. Dış işlemci 
takıldıktan 1 ay sonra tekrar Esra hocaya gittim aynı testi 
tekrar yaptı 100 kelimeden oluşan 10 cümlelik testte anla-
ma oranım %97 idi, onun da benim kadar mutlu olduğunu 
gördüm.

Bana ilk sorulan soru sesleri nasıl aldığımdı, özellikle 
küçük kullanıcıların aileleri çok merak ediyor. İşitmesini 
son radan kaybeden biri olarak şunu rahatlıkla söyleyebi-
lirim ki ailemin, arkadaşlarımın ses tonları kayıptan önce 
hatırladığımın aynısı, implant adı üstünde yapay bir cihaz 
tabi ki kulağımızın yerini tutamaz. Trafiğin , AVM’lerin gü-
rültüsü hala rahatsız ediyor. Araba kullanıyorum ve ara-
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cımda farklı bir ses duyduğumda bunu ayırt ediyorum ve 
servise gittiğimde şüphelendiğim yerde arıza olduğu orta-
ya çıkıyor yani implant önceki hayatımın eksik olan yerini 
tamamladı diyebilirim. Ameliyattan 6 ay sonra Eylül ayında 
öğrenci azlığından köy okulum kapandı ve ilçeye tayinim 
çıktı. İmplanttan önce masa başı memurluk yapmamı teklif 
ettiler veya malulen emekli olabileceğimi söylediler. Tabi 
ki bu durumu kesinlikle kabul etmedim ve hakkımı sonuna 
kadar arayacağımı söyledim.

Müdürüm kararlı olduğumu anlayınca bana çok istedi-
ğim 1.sınıfları verdi. 20 tane canavar gibi çocuk ne kadar 
korktuğumu anlatamam. Acaba yapabilecek miyim? diye 
Çoğunun ön dişleri yoktu, bazı harfleri çıkaramıyorlardı 
ve ben onlara okuma yazma öğretecektim. Çok çalıştım, 
ses temelli okuma yazma öğretiyoruz ve çocuklarla be-
raber sesleri ben de tekrar öğrendim. Özellikle sert ses-
siz harfler (f,s,ş,h,p,ç,t,k) söylemesi ve anlaması zor olan 
harflerdir. Sesleri öğrettikten sonra öğretmenlik sırası on-
lara geldi, öğrencilerim okudu ben dinledim.

Sürekli çocuklarla konuştum, televizyonu sırtım dönük 
izledim, insanların içine karıştım, kaçmadım. Özellikle ko-
ridorlar çok gürültülü oluyor. Önce program değiştirerek 
bu sorunu aşmaya çalıştım şimdi pek değiştirmiyorum 
dikkatimi verip anlamaya çalışıyorum. Arkadaşlarım ko-
nuşurken anlamadığım cümleleri sürekli tekrar ettirdim, 
utanmadım ve en önemlisi durumu kabullendim.

Tabi değişim için bana sihirli bir değnek dokunmadı. 
Ameliyattan önce psikolojim hiç iyi değildi, sürekli isyan-
kardım, inancımı kaybetme noktasına gelmiştim, bu du-
rumu kendime konduramıyordum. Ailemin çabasıyla psi-
kolojik destek almaya ikna oldum. İkinci evim, ikinci ailem 
olan Hacettepe Üniversitesi doktorlarından psikiyatrist 
Prof. Dr. Başaran Demir ‘e gittim. Ameliyat öncesi ve 
sonrası yaşadığım her anı, kimseye söyleyemem dediğim 
her şeyi ona anlattım. Bana çok yardımcı oldu, tamir işine 
kulaktan önce ruhtan başlamak gerekiyormuş bunu fark 
ettim. Hem Başaran hocanın hem de KBB bölümünde ki 
doktorlarımın benim yaşadıklarımı içselleştirdiklerini ve 
çok çaba gösterdiklerini söyleyebilirim.

Ameliyattan 1 yıl sonraki değişime inanamıyordum. 
6.ayda telefon ile konuşmaya başladım, hayırsız davran-
dığım arkadaşlarımı aradım, piyano dersleri almaya baş-
ladım. Notaların farklı ses tınıların ayırt etmek hem bana 
çok iyi geliyor hem de iyileşme sürecini hızlandırıyordu. 
Önce eskiden bildiğim şarkıları sonra yeni çıkan şarkıları 
dinlemeye başladım. Ebru, yağlı boya kurslarına katıldım, 
yeni insanlarla tanıştım, hayata karışmaya başladım .

Geçen yıl il merkezine tayinim çıktı ve ben yine 1.sınıf-
ları aldım. Aralık ayına geldiğimde 33 çocuğumdan 30 ta-

nesi okumaya geçmişti 3 tanesi rötar yaptı çünkü anneleri 
de hiç okula gitmemişti ve çocuklarını çalıştıramıyorlardı. 
Okul çıkışlarında kaldım ve o 3 öğrencimde Mart ayında 
okumaya geçti, şimdi anneleri de çıkışlarda okula geliyor, 
onlara okuma yazma öğretiyorum çok istekliler ve başarı-
lılar onların da okumaya geçeceğinden eminim.

Öğretmen arkadaşlarım ve çocuklar saçlarımı topladı-
ğımda implantımı ve sol kulağımdaki işitme cihazını gördü-
ler. Çocukların bana bakışlarının olumlu yönde değiştiğini 
söyleyebilirim. Hep bir ağızdan konuşma alışkanlıklarını 
azalttılar, çünkü anlayamadığımı tek tek konuşmaları ge-
rektiğini belirttim sınıfta eskisi kadar uğultu olmuyor, za-
ten yaşları büyüdükçe ve kurallara alıştıkça daha az sıkıntı 
çekeceğimi düşününüyorum. Öğretmenler odasında ise 
arkadaşlarım benimle daha dikkatli konuşuyor zorlandı-
ğım zaman hemen söylüyorum. Yine velilerin tepkisi şaş-
kınlıkla beraber olumlu yönde oldu. Hocam ne olur kendi-
ni yorma diyen bile çıktı çünkü çok çalıştığımın farkındalar, 
çabalıyorum ve çalıştığınız sürece kimse sizin engelinizi 
önemsemiyor, sonuca bakıyor.

Hayattan vazgeçip kenarda oturduğunuz sürece kimse 
sizi görmüyor, kendi kendinize yok olup gidiyorsunuz. Bu 
hastalık beni büyüttü ve çok şey öğretti. Nefes almanın 
mutluluğu, şükretmek, sabretmek ve bir sürü anahtar ke-
lime.

Ben şanslıydım her türlü nazıma, isyanıma, çığlıklarıma 
karşı duvar gibi sağlam duran ailem, arkadaşlarım vardı. 
Kendimle beraber onları da çok yıprattım ama beni hiç 
bırakmadılar. Karşılığında benim pes etmem söz konusu 
olamazdı.

Şu an hayatımda her şey yolunda. Geriye dönmüyo-
rum çünkü değiştiremeyeceğim şeyleri kabullenmeyi öğ-
rendim. Yalnız yaşıyorum, geleceğe dair endişelerim tabi 
ki var ama onlarla baş edecek tarafımı beslemeyi tercih 
ediyorum. Her şey insanlar için sevinmekte üzülmekte. 
Siz terazinin hangi kefesini doldurursanız o taraf ağır ba-
sar. Artık hayatımın tadına daha çok vararak, bana ema-
net olan bedenime daha iyi bakarak yaşıyorum …

Son olarak Hacettepe Hastanesi Tıp Fakültesi’ ne , 
doktorlarım Prof. Dr. Levent ve Doç. Dr. Gonca Sen-
naroğlu, Doç. Dr. Songül Aksoy, Doç. Dr. Esra Yücel ve 
Prof. Dr. Başaran Demir’ e sonsuz teşekkürler. Çok bü-
yük işler yapıyorsunuz, yolunuz açık olsun.

Kullanıcılar ve kullanıcı aileleri ile merak ettikleri her 
şeyi paylaşabilirim mail adresim filzyilmz@hotmail.com

Herkese sağlıklı, güzel günler dilerim.
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Ağır Abi

Ata ÇANKIR
Hatice Çankır Öğretmen Ankara

Koklear Implant Kullanıcısı Annesi

 Doğsa güneş gibi oğlum, anne dese bana, seslensem 
ona çıkarsa beni düzlüklere, hırçın dalgaların kenarından,  
dağların karlı  başından, sesime ses verse anne dese bana. 
Heyecanlarım,   korkularım, yaslarım, her şeyim oğullarım, 
güneşlerim Batum ve Atam için yaşadıklarım, yaşadıkları-
mız…

Hayat geçer gider  sesler içinde, hep vardır ses, fark ede-
riz fark edemediğimiz sessizlikte. Hayatın sesini dinlemek 
kısacası, yaşantımız içinde dinlemek hiç farkına varmadan, 
ta ki oğlunuz doğup artık sesiniz yok dedikleri ana kadar… 

İşte böyle başladı, milyonlarca sesin içinde sessizliğimiz, 
hayatın sesi olmadan hayatımız. 03 Kasım 2008 günü 
doğdu oğlum, küçücük gözlü, minik elli bir erkek çocuğu 
olarak sessiz dünyaya açtı gözlerini. Daha o doğmadan üç 
gün önce kaybetmiştim babamı, bir başka canımı. Yeni bir 
can oldu Ata evimize, ışık oldu ailemize. Sevindik hepimiz, 
tamamdı artık mutluluğumuz, bulmuştuk aradıklarımızı, 
kaybettiklerimizin içinde, bulmuştuk ümitlerimizi, her şeyi-
mizi, bitip yitip giden ömürlerin içinde.

Günler  geçip  gitti, hiçbir şeyin farkına varmadık, oğlu-
muz için her şey doğaldı, her şeye tepki veriyor, hiçbir şey-
de gözünden kaçmıyordu bize göre. Hatta arkadaşlarımız 
ona bir isim bile bulmuşlardı. Ata namı diğer “Ağır abi”.
Arkadaş sohbetlerinde aldı Ata bu ismini, Kendi sessizliğin-
de anlamadığından kimseyi, duyamadığından amcalarını, 
teyzelerini bakamamıştı arkasına ona seslenenlere, öpücük 
atanlara…Sessiz sessiz ilerlemişti minik adımlarıyla kendi 
hayatında namı diğer   ağır abi olarak kendi yolunda.

Ata gün geçtikçe büyüyor, ilerliyor her şeyi normal bir 
çocuk olarak mutluluk veriyor, güldürüyor, bebeklik, kar-
deşlik, evlatlık yapıyordu hepimize. Malatya’ya  tayinimiz 
çıktı ve ailemizle mutlu bir şekilde gittik yeni görev yerimize. 
Her şey normal akışında devam ediyordu….. ta ki evimi-
zin  yanında devam eden inşaattan  vince bağlı büyük bir 
beton  kütlesinin Ata’nın uyuduğu odanın yanına büyük 
bir gürültüyle düşmesine kadar. Bakıcısının gözündeki fır-
tınalar kopartan acaba mı dedirten ifade ile başladı serü-
venimiz, mücadelemiz, sessiz dünyamız. Bakıcı ablamızın 
“ Bugün Ata uyuyor iken, Ata’nın yanında sanki bomba 
patladı, ama Ata uyanmadı. Çok denedim başka seslere de 

tepki vermedi” demesi ile kendimizi Malatya İnönü Üniver-
sitesinin işitme testi yapılan bölümünde bulmuştuk. Bura-
da Ata’ya ABR denilen işitme testi yapacaklardı ve duyup 
duymadığını tespit edeceklerdi.  Bize göre Ata’nın hiçbir 
problemi yoktu. Nasıl olsun ki baba Ata kucağındayken 
“Oğlum balıklar nerde diyordu, Ata dönüp  balıkları gös-
teriyordu. Uyurken Ata birden uyanıveriyordu. Ama Ata 
kandırmıştı bizi. Duymadığı için sessiz dünyasında kendine 
ipuçları kurmuştu. Babanın dudaklarından çıkan kelimeler-
deki hareketi ezberlemiş, uyuduğu odanın kapısının duva-
rına vuran gölgeyi almıştı duyan gözlerine. 

Atamı uyutmuşlardı, test  için hazırlamışlardı onu kab-
loları bağladılar minicik dokunmaya kıyamayacağınız be-
denine, uyuyordu ata mışıl mışıl kendi sessizliğinde. Doktor 
ablası bir o tarafa    bir bu tarafa koşuyordu, Ata’nın et-
rafında annesinebelli etmeden, yine mi diye üzülmek  is-
temiyordu o da anlaşı-lan bu yüzden iyice bakıyordu Ata’ 
ya. Küçük bir iz arıyordu göstergelerde, kabloları kontrol 
ediyordu tekrar tekrar. İyi haber vermek istiyordu anneye 
babaya. Ama nafile  Ata sessizliğin rüzgarındaydı, duymu-
yordu hemde hiç.

Yürek burkan ifadelerle gözlerime baktı. Hiçbir şey diye-
medi bir süre, baka kaldı bana nasıl diyeceğini düşündü ve 
söyledi. “Oğlunuz tepki vermiyor”  dünya hatta evren yıkıl-
dı üzerime, ne yapacaktım, nasıl   ağlayacaktım, ağlamayıp 
bağırmalı mıydım? Bilmiyordum, ne yapacağımı, neler söy-
leyeceğimi. Odadan çıktık oğlumla sessiz ama haykırışlar 
dolu adımlarla babanın yanına gittik birlikte. 

Baba gözlerimden anladı durumu kelimelere gerek 
yoktu. Uçurumdan düşüren, canından can koparan o acı 
haber babaya da verildi. Aynı düşünceler, haykırışlar, ağla-
malar hep beraberce oturduk ağladık. O anlar hiç bitmek 
bitmeyecek o anlar ne yapsam neler düşünsem, neler söy-
lesem bilemediğim o anlar…İlk aklıma gelenler neydi diye 
düşünüyorum, planlarımız, Ata’nın büyümesi, evlenmesi, 
askerliği, okulu, mesleği, nasıl olacaktı, neler çıkacaktı kar-
şımıza bu acımasız dünyada. 22 Şubat 2010 günü bitmek 
bilmiyordu, dinmiyordu, acımız, hüznümüz,  sanki toz bu-
lutunun içine girdik, sürükleniyorduk bilmediğimiz yerlere.
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Yüreğimiz burkulmuştu bir kere ne yapacaktık, neler 
yapacaktık, Ağır abimize nasıl faydalı olacaktık, düşünme-
ye başladık. İnönü Üniversitesinin saygıdeğer doktorları 
bize çözüm yollarından bahsettiler, neler yapılabileceğini 
söylediler. Hiç bilmediğimiz ama sonradan hayatımızın bir 
parçası olacak olan cochlear implant kelimesi ile tanıştık. 
Ata’nın ameliyat olması gerekiyordu. Başının içine kulağı-
na bir cihaz yerleştireceklerdi, bir de dış ünitesi olacaktı bu 
cihazın ve Ata duyacaktı. Rabbimin izniyle. Hiç tereddüt 
etmeden, karar verdik Ata’nın ameliyat olmasına. Ata’ya 
ameliyat olmadan önce işitme cihazı kullanmasını öner-
diler ve kullandık, oyuncak diye tanıtarak Ata’ya. Ata’nın 
cicileri idi onlar kulaklarında iki tane cici… Ata’ya bir şey-
ler duyurmaya çalışıyorduk bu cihazlarla. Sesli oyuncaklar 
aldık ilk etapta. Davullar, darbukalar, ziller ve neler neler. 
Oturduk hepimiz Ata’nın etrafına duyurmak için biraz da 
olsa sesleri ona. Büyük oğlum Batu o küçük çocuk bile bü-
yüdü devleşti, kenetlendi bizimle birlikte… Kardeşine o da 
bir şeyler katmak, sesleri duyurmak istiyordu kendince. Da-
vulları çaldık, zillere vurduk, düdükleri öttürdük ama nafile. 
Ata işitme cihazı ile bile hiç tepki vermiyordu bunlara. Bir 
umut bir umut diye çalıştık günlerce, komşularımıza an-
lattık durumumuzu anlayış göstersinler diye. Günler bu 
şekilde geçti gitti ve ameliyat tetkikleri için sürekli Ankara 
Malatya arası gidildi gelindi aylarca. Bir çok doktorla görü-
şüldü. Ameliyat günü belirlendi ve Ata ameliyata hazırlan-
dı. 10 Mayıs 2010 günü Ata’nın ameliyat günüydü. Du-
alarla uğurladık Ata’yı önce Rabbime sonra o muhteşem 
doktora Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Ana Bilim 
Dalı başkanı sayın hocam Levent Sennaroğlu’na… Ameli-
yat üçbuçuk saat kadar sürdü ama biz günler, aylar hatta 
yıllar geçti zannettik, bekleme salonunda. Ağladık ağladık 
ikimizde ama şükürler olsun Rabbime Ata’nın ameliyatının 
çok iyi geçtiğini duymayı nasip etmişti bize.  Oğluma Nuc-
leus marka Cochlear İmplant cihazı takılmıştı.

Ata ameliyat olmuştu artık. Ameliyathanenin o soğuk 
kapısı açıldı. Başında sargılarla ağlayarak sedyenin içinde 
yeşillere  bürünmüş olarak çıktı ameliyathaneden, bizlere 
bakarak, tamam anneciğim duyacağım inşallah der gibiy-
di.. Bir süre Hacettepe’de kaldık. Tetkikler, kontroller ve ne-
ler neler… Bir ay sonra gelin dış işlemciyi takalım diyerek 
uğurladılar bizi. Ata’nın cihazlarını da alarak doğru Malat-
ya’ya gittik. Sevindik, mutluluk gözyaşları ile ağladık, hü-
zünlendik, düşündük, hayal kurduk gelecek güzel günler 
için  günlerce.

Evet zaman geçti bir ay oldu ve biz yine Hacettepe Üni-
versitesi hastanesindeydik. Sayın Gonca Sennaroğlu hoca-
mız ile birlikteydik. Ata’nın biyonik  kulağını denemek için. 
Cihazları aldılar, gerekli ayarlarını yaptılar ve Ata’yı ilk defa 
sessizliğinden alıp, milyonlarca sesin içine koydular. Ata 
ağlıyordu, küçücük gözleri inanın kocaman olmuştu. Bu 
ne bunlar ne neler oluyor diye kendince bakakaldı etrafına. 
Evet Ata sese tepki vermişti. Ata bu sefer bizi mutluluktan 
ağlatıyordu. Ağladıkça ağlamak istedik hep birlikte. Rüzga-
rın sessiz yüzü, ses verdi  Atamıza,  ses oldu cihazı, yol oldu 
seslerin ülkesinde Ata’ya merhaba dedi. 

Ağır abi şu anda 4 yaşında ve çok rahat bir şekilde bi-
onik kulağı ile duyabiliyor. Hatta odada uçan bir sineğin 
vızıltısını bile. Artık Ankara’ lı olduk, 2 yıldır Başkentte görev 
yapıyoruz ve bundan son derece mutluyuz. Haftada 3 gün 
birer saat olacak şekilde Aydınlıkevlerdeki  Özel  Eğitim Ku-
rumuna giderek, Ata’ya gerekli olan eğitim programlarını 
alıyoruz. Evde, aldığımız eğitimi normal yaşantımız içerisin-
de bize öğretildiği şekilde tekrarlıyor ve Ata’nın konuşabil-
mesi için tüm aile bireyleri ile birlikte elimizden gelen herşe-
yi yapıyoruz. Bu arada Ata Kreşe de gidiyor. Normal İşiten 
çocuklarla birlikte oyunlar oynuyor, şarkılar söylüyor, resim-
ler yapıyor. Hiçbir zaman onlardan geri kalmıyor,  hayattan 
kopmamayı, ona sımsıkı sarılmayı şimdiden öğreniyor. 

Ata dört kelimeli cümleleri bile rahat bir şekilde konu-
şabiliyor. Kelimeleri tam anlamıyla çıkartamasa bile bize ne 
söylemek istediğini anlatabiliyor. Ana renkleri, geometrik 
şekillerden üçgeni, kareyi, daireyi ve sayılardan birden ona 
kadar olanlarını söyleyebiliyor. Kızdığı zamanlarda, abisin-
den öğrendiği bir cümle ile ”Ders Çalışıyorum. ” diyerek 
tepkisini gösterebiliyor. 

Aileler olarak bizler,   hiçbir zaman ümitsizliğe kapıl-
madan ya da nasıl olsa cihazlandı artık bizim gayretimize 
gerek yok, duyuyor ya kendi kendine zamanla konuşur de-
meden, mücadeleyi bırakmadan, Rabbimin bizlere verdiği 
sabır ve gayret ile çocuklarımıza sahip çıkmalı ve onları ge-
lecek güzel günlere hazırlamalıyız.  

Rüzgarda sürüklenmeden, sessizliğin dünyasında kay-
bolmadan, yaşama tutunmayı, el yordamı ile değil ses sizsi-
niz, ses sizsiniz diyerek haykıra haykıra anlatmalıyız, o güzel 
yavrularımıza… 

Şu anda Ankara’da Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Li-
sesinde Öğretmenlik yapmaktayım. Ata’m gibi özel olan 
öğrencilerimin sessiz dünyalarına ses olmaya çalışıyor, on-
lara da  Ses Sizsiniz diyerek haykırmaya çalışıyorum.
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Nisanur’un  Sessizliğe Vedası

Döne Gökşen Osmaniye    
 Koklear İmplant kullanıcısı Annesi

O dönemlerde yine Osmaniye’de ikamet ediyorduk. 
Eşimle 2002 Haziran ayında evlendiğimizde sanki bir 
daha hiç sıkıntılı günler yaşamayacağımızı sanıyorduk. 
Bütün badireleri atlatmış ve evlenmiştik. Çünkü evlen-
meden evvel nişanlı olduğumuz dönemde eşim 1997 
yılında geçirdiği bir tonsillit vakası (bademcik enfeksiyo-
nu) sonucu  Guillain Barre sendromuna yakalanmıştı ve 
tüm vücudu felç olarak yıllarca kol ve ayaklarını kullana-
mamıştı. Ama o dönemlerde de yılmamıştık. Yıllar süren 
ilaç ve fizik tedavilerinin ardından eşim halen sıkıntılı da 
olsa yürümeyi başardı. Halen engelli kadrosunda devlet  
memuru olarak çalışıyor.

Evliliğimizin ilk aylarında içimizde çocuk sahibi ola-
mayacağımıza ilişkin bir korku oluşsa da Çukurova 
Üniversitesi  Balcalı Hastanesindeki tetkikler sonucu 
olumlu çıkmıştı ve bu korkumuz da yerini sevince bı-
rakmıştı. Nitekim sıkıntısız bir hamilelik döneminin ardın-
dan normal doğumla biricik kızımızı 15 Kasım 2003’ te 
kucağımıza almıştık. Mutluluğumuz  ikiye katlanmıştı. 
Çok mutlu bir bebekti, hep gülüyordu. Yaklaşık  4-5 
aylıkken bağırsak enfeksiyonuna yakalandı. Ardı ardına 
ishalleri başladı. Birçok kez hastanede yatarak tedavi 
gördü. 9. ayında kızamık aşısını yaptırdıktan birkaç saat 
sonra  Nisa’nın vücudunun morardığını görünce hasta-
neye götürdük. Bize ateşinin yükseldiği ve kısmi havale 
geçirdiği söylendi. Birkaç  saat hastanede  kaldık.  Kızı-
mızda  bu  rahatsızlığına kadar her şey normal gidiyor-
du. Babası eve geldiğinde seslenince kapıya yöneliyor 
fotoğraflarda anne ve babayı sorduğumuz da birer birer 
gösteriyordu.

Bir gün ev sahibimiz ve komşumuz Durdane Solak 
hanım Nisanur’a seslendiğinde hiç tepki vermediğini 
duymasında bir sıkıntı olabileceğini belirttiğinde aslında 
biz ilk önce ‘’olur mu öyle şey canım’’deyip geçiştirmek 
istedik. Ancak seslere karşı tepkisini ölçmek için yaptı-
ğımız birkaç denemede bir  sorun olduğunu hissetmiş-
tik. Biricik kızımız bize hiç aldırış etmiyor, kendi kendine 
oynuyordu. Doktora gittiğimizde Balcalı Hasanesine 
sevkinin ardından BERA testi için Halil Avcı Duyma 
Engelliler Merkezine gönderildik. Eğitim odyoloğu Ra-
sim  bey yapılacak test sırasında çocuğumuzun  tam 
uyku halinde olması gerektiğini belirterek gün verdi. O 
güne kadar içimi- zi bir kurt kemirdi  
durdu.  Test ön- cesi gecesinde 
sabaha ka- dar Nisanur’la 
oyunlar oyna- dık, uyutma-
mak için her şeyi yaptık. 
Nihayet tes- te girdik ama 
test sırasın- da uyandı 
ve test yapı- lamadı. Bu 
gidiş gelişler ve uyanmalar 
tam 4 kez  t ek r a r l and ı . 
Test sürecinde geçen iki ayın 
her günü bize yıllar gibi geldi. 
Nihayet test yapılmış, sonucu çıkmıştı. Ra-
sim beyin ilk cümlesi şu oldu’’ şu an söyleyeceklerim-
den dolayı endişe etmeyin, üzülmeyin, kesin tedavisi 
mümkün. Nisanur kızımız ileri derecede duyma sorunu 
yaşıyor..ben o anda yıkıldım. eşimle göz göze geldi-
ğimde, şaşırmış bir yüz ifadesi, kabul edemeyen, şoka 

girmiş, ağzından tek kelime çıkamayan bir adamı gör-
düm. O an sanki dünya durdu, odayı bir çınlama sesi 
doldurdu, oda, bina, eşyalar her şey başımın üstünde 
uçuyordu. Odyoloğumuz Rasim bey tüm samimiyeti-
ni hissettirerek üzül- mememizi, koklear 
implant protezi diye bir uygulama 
olduğunu ar- tık duymamak 
diye bir şeyin söz konusu 
o l m a d ı ğ ı - nı, kızımızın 
duyması için bizim artık 
bir sürece g i rd iğ imiz i , 
bu süreci de aşama aşa-
ma tamamla dıktan sonra 
tüm  sıkıntıların biteceğini sö-
yedi. Şoktaydık, arabaya bindik 
Adanadan Osma- niyeye kadar ağla-
dık. Canımız kızımız her şeyden habersiz ‘’bunlar 
niye ağlıyor’’ dercesine bir bana bir de babasına baktı 
durdu, ardından o masumluğuyla gülücük dağıtıp oyun 
oynamaya devam etti. 

Rasim beyin söyledikleri halen kulağımızda çınlıyor-
du. Perişan olmuştuk. Önce eşimin rahatsızlığı, şimdi 
de kızımız. Biricik kızımız. Evet bunlar bizim başımıza 
gelmişti. Kabullenmek zorundaydık, kabullendik. Bir sı-
navdan geçtiğimizi düşündük, eşim de kendini topladı, 
yine o azimli kararlı haliyle tedaviye başladık. Önce ku-
lak arkası işitme cihazı önerdilerse de bu cihazları yak-
laşık 6 ay kullanmasına rağmen hiçbir fayda görmedik. 
Bu arada Haziran 2005’te 2. çocuğum  Meryem doğ-
du. Meryemin de  işitme engelli olabileceğini düşünü-
yorduk çok korkmuştuk. Ama endişelerimiz yersiz çıktı. 
Çünkü o çok sağlıklıydı.

Tedavi süreci Ç.Ü. Balcalı Hastanesinde devam 
etti. Süreç oldukça zorluydu. Tetkik ve tedavileri için sık 
sık verilen tarihlerde hastaneye gidip gelmek gerekiyor-
du. Prof. Dr. Ülkü Tuncer hocanın  desteği ve ilgisiyle 
kızımızın yatış işlemlerinin ardından gerekli MR Tomog-
rafi gibi tetkikler ve konsültasyonlar yapıldı ve İmplatın 
uygulanması için konseyden uygun karar çıktı.  27 Ekim 
2006 günü ameliyatın öncesinde saçları kesilirken ba-
bası çok üzülmüştü. Nihayetinde başarılı bir ameliyat 
geçirdi. Nisanur ilk sesleri duyduğunda çok mutlu ol-
duk. O günü hiç unutamam, seslere tepki vermesi eşi-
mi ve beni çok mutlu etmişti.

Süreç halen devam ediyordu. Rasim bey bize iyi bir 
eğitimle Nisanur’un  normal çocuklar gibi duyabileceğini 
söyledi. Rasim bey ne dediyse harfiyen yaptık. Rasim 
bey bize, biz de Nisanur’a eğitim verdik. Her ay bize 
verdiği dersleri Nisanur’u teste tabi tutarak kontrol etti, 
ardından bir üst derse geçti. Zorlu ameliyat sürecini at-
latmış, çocuğumuzun işitme sorunu çözülmüştü. Peki 
bundan sonra Nisanur okul yıllarında nasıl yapacaktı? 
Asıl sorunların ikinci aşaması da burada başlıyordu. 
Diğer çocuklar cihazı ile alay edecekler miydi? Okulda 
psikolojisi nasıl olacaktı? Öğretmenini, arkadaşlarını du-
yup anında algılayabilecek miydi?



31

İstanbul DUYUYORUM Toplantısı

Bu konularda eşimle ben çok sıkıntı içindeydik. 
Adana Halil Avcı Duyma Engelliler  Merkezine ayda bir, 
ayrıca  3 yaşından bu yana Özel Rehabilitasyona gidi-
yor. 5 yaşından itibaren de anaokuluna gönderdik.

Anaokulunda bu kaygılarımız yavaş yavaş kayboldu. 
Bizi şaşırtıyordu. Nisanur okulda normal çocuklar gibi 
davranıyordu. Yaklaşık 2.5 sene ana okuluna gitti, ilko-
kula bir yıl  geç gönderdik, çok başarılı bir öğrenci oldu, 
normal çocuklardan hiçbir farkı yok. Okuma yazmayı 
çok kısa zamanda öğrendi. Rasim beyin verdiği her 
dersi disiplin içinde eşim ve ben Nisanur’a uyguladık. 
Rehabilitasyondaki öğretmenine de Rasim beyin verdi-
ği dersler doğrultusunda eğitim vermesini rica ettik. Öğ-
retmeni de anlayışla karşıladı. Nisanur 3. sınıfa başladı 
artık.. Sorumluluk sahibi ve oldukça başarılı bir öğrenci. 
Deneme sınavlarında 370-400 puan alıyor. Derslerini 
hiç ihmal etmiyor. Cihazını çok seviyor, takılmadığı za-
man huzursuz oluyor. Okulda cihazı ile ilgili hiçbir sıkıntı 
olmadı. Hatta Nisanur, cihazıyla kendini ayrıcalıklı bir 
çocuk hissediyor. Bazı arkadaşları ‘’benim niye cihazım 
yok’’ diyor. Cihaz pillerini kendi değiştirebiliyor. Canım 
kızım kendiyle barışık çok mutlu bir çocuk, çok dikkatli. 
Her şeyi hemen anlayabiliyor. Benimle sohbet ediyor, 
konuşuyoruz. Benim hayattaki en büyük yardımcım. 2. 
kızım Meryem’le bazen sorunlar yaşıyor. Haliyle Nisa-
nur’a ilgimiz biraz fazla galiba birazcık kıskanıyor. Bazen 
’’Ablam neden cihazsız duymuyor? ne oldu? gibi soru-
lar soruyor. Nisanur okul çantasında  pil bulunduruyor, 
okulda biterse dikkatli bir şekilde değiştiriyor.  Nisanur’a 
okul döneminde FM sistemini kullanıyoruz. Çocuğa çok 
faydası oluyor. İlk başlarda sistemin kullanılması ile ilgili 
bazı sıkıntılar yaşadıysak da bu sorunumuzu konuşarak 
ikna yoluyla çözdük. 

Öncelikle bu başarının mimarı eğitim odyoloğu Ra-
sim Şahin beye, klinik 0dyoloğu Funda Arar’a, Her za-
man bizden desteklerini esirgemeyen  Prof. Dr. Ülkü 
Tuncer hocamıza ve tüm Ç.Ü. Balcalı hastanesi KBB 

servisi çalışanlarına,  Halil Avcı Duyma Engelliler Mer-
kezindeki tüm çalışanlara, Anaokulu öğretmeni Fatma 
Uzel’e Ceyhan İlköğretim okulu öğretmeni Murat Ham-
di Donar’a, Ceyhan Özel Mavi Boncuk Rehabilitasyon 
Merkezindeki işitme engelliler öğretmeni Mahmut Şe-
ner’e, Meders Firmasındaki tüm çalışanlara, bu cihazın 
üretilmesinde emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür  
ediyorum.                

Artık kızım normal konuşuyor, duyuyor. Allaha şü-
kürler olsun,  hiçbir  sıkıntımız yok,  gece yatarken dış 
cihazını  nem kutusuna koyuyoruz. Bu cihaz için çok iyi 
oluyor.  Bu sorunu  yaşayan  ailelere  buradan söyle-
yebileceğim şey, lütfen eğitim uzmanlarınıza güvenin, 
zorluklardan yılmayın, süreç uzun olsa da sonuçları çok 
güzel. Tüm cihaz kullanıcılarına ve  ailelerine geçmiş ol-
sun dileklerimi sunuyorum. 

Son haberimiz: Ağustos ayında adını Muhammet 
Murat koyduğumuz üçünçü çoğumuz doğdu. 

Saygı ve sevgiler

Aile ve  Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün  İstanbul Üniversitesi Cer-
rahpaşa Tıp Fakültesi ile işbirliğinde 25 Mayıs 2012’de düzenlediği  ve sayın Bakan Fatma Şahin’in de katılarak 
bir konuşma yaptığı “İşitme Engelinin Erken Tanısı, Teknolojik Gelişmeler ve Entegrasyon”  toplantısında düzen-
leyici kuruluşlar arasında yer alan Derneğimiz, toplantıya başkan ve Yönetim Kurulu sekreter üyesi Mehmet Ali 
Çağlar ile birlikte katıldılar. Toplantıda  dernek başkanımız  Mustafa  Koyuncu “Koklear Implant  Kullanıcılarının 
Sorunları ve Çözümleri ”konulu bir sunum yaptı. 

Toplantıda  Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Aylin Çiftçi 
yanında  Akademik kuruluşlardan İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Fakültesi dekanı Prof.Dr. Haydar Sur, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB Ana-
bilim dalı Başkanı Prof.Dr.Özgün Enver, Doç.Dr. Ahmet Karaman, SB İs-
tanbul Eğitim Araştırma Hastanesinden (Samatya) Prof.Dr. Özgür Yiğit, 
SABİF Odyoloji bölüm başkanı Doç.Dr. Ahmet Ataş, Uzm.Odyolog Eyüp 
Kara, Uzm. Eğitim Odyoloğu  Halide Kara ve  konuştular. Vakıf ve dernek-
ler adına ise Türkiye İşitme Engelliler Milli Federasyonu başkanı Ercü-
ment Tanrıverdi, Türkiye İşitme ve Konuşma vakfından Dr. Ömer Cenker 
Ilıcalı, İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği başkanı Viki Özromono ve İşit-
der adına ise Çoruhcan Özkan konuştular, 

Ayrıca derneğimiz üyelerinden  İnci Yabancı(Ankara) ile İzmirli Seda 
Bayrak da (İzmir) koklear implantla kazanımlarını içeren  birer konuşma 
yaptılar. 
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Ankara’dan Genç Bir Kullanıcı: Engin ALTIOK 
Nezahat Altıok

Koklear İmplant Kullanıcısı
Engin Altıok’un Annesi

Merhaba saygıdeğer kader arkadaşlarım. Ben önce kı-
saca kendimi tanıtmak istiyorum. İsmim Nezahat Altıok. 
42 yaşındayım, evliyim ve iki çocuk annesiyim. Bundan 
5 ay öncesine kadar ev hanımı olarak ve çocuklarımı 
hayata, geleceğe en güzel şekilde nasıl 
hazırlarım diye çabalayan bir anneydim. 
Şimdi işe eşimin geçirdiği ağır mide ame-
liyatından sonra aniden işinden ayrılması 
sonucu Ankara Pursaklar İlçesi Ayyıldız 
Anadolu Lisesi’nde hizmetli olarak işe baş-
ladım. Çalışırken bir yandan da çocukları-
mın eğitimiyle yakından ilgileniyorum.

Sizlere şimdi oğlum Engin’den bahset-
mek istiyorum. Engin 13 Eylül 1990 do-
ğumlu. Oğlumu 20 yaşında iken dünyaya 
getirdiğimde çok sağlıklı bir bebekti. Aile-
mizin mutluluk kaynağı olmuştu. Doğu-
munda başımdaki hemşireye ilk sordu-
ğum bebeğim sağlıklı olup olmadığı idi. 
Hemşire neden soruyorsun çok sağlıklı 
dedi. Bende akraba evliliği yaptım, oğlumda her hangi 
bir sorun olup olmadığını öğrenmek istiyorum dediğim-
de hemşire bana çok tatlı ve sağlıklı bir bebek dedi. En-
gin, herkesin yakından ilgilendiği bir bebekti ama eşimin 
ağbisi 4 aylık iken “Engin neden ismini söylediğimizde 
bize bakmıyor’ diye ters bir durum içerisinde oluşunu ilk 
kez anladı ve endişelenerek, “neden hep kendi halinde 
sessiz bir çocuk” dedi. Bir KBB doktoruna göstermemin 
yararlı olacağını söylediler.

Bunun üzerine Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastane-
sine götürdüm. İlk muayenesinde hiçbir şeyi olmadığı-
nı söylediler. 1 ay sonra gittiğimizde yapılan testlerden 
sonra, bana Engin’in ileri derecede işitme engeli olduğu-
nu, kulaklarının hiç duymadığını işitme cihazı kullanması 
gerektiğini söylediler. O an dünya başıma yıkılmıştı ve 
omuzlarıma kocaman bir karlı dağ çökmüştü, ben bu zor 
görevle nasıl baş edecektim? O günden sonra Engin’in 
eli ayağı, gözü, kulağı, dili her şeyi ben oldum ve hep çift 
kişi olarak yaşamaya başladım. Bir süre sonra Engin cep 
tipi işitme cihazı kullanmaya başladı. Bir buçuk yaşına 

geldiğinde Ha-
cettepe Üniver-
sitesinden bir 
doktorun özel 
muayenehane-
sine götürdük. 
Bize Engin’in 
işitme kaybının 
olduğunu ve Es-
kişehir Anadolu 
Üniversitesinin 

İÇEM bölümünden eğitim alması gerektiğini söyledi ve 
biz Eskişehir’e gittik. Üniversitenin İÇEM bölümüne kayıt 
için gittiğimizde, bize kontenjanın dolu olduğunu, ancak 
getirip götürmek şartıyla bize eğitim verebileceklerini 

söylediler. 5 yaşına kadar aylık seanslar 
halinde Ankara’dan Eskişehir’e götürüp 
getirdik ve 5 yaşından sonra Ankara’da 
birkaç okula vermek istedik ama kabul et-
tiremedik.

Kemal Yurtbilir İlköğretim okuluna baş-
vurduk. O zamanlar İsmet Bey okul Müdü-
rü idi oranın çok masraflı bir okul olduğunu 
bizim altından kalkamayacağımızı söyledi. 
Bizde 5 yaşındayken Yahya Özsoy İşitme 
Engelliler Okulu’na kaydını yaptırdık. Bu 
arada 1996 yılında Engin 6 yaşında iken 
sağlıklı bir kızımız oldu. Engin 7 yaşına gel-
diğinde aynı okulda ilkokula başladı. İlko-
kulu bitirdikten sonra öğretmenleri resme 

çok yetenekli olduğunu söylediler. Ankara Anadolu Güzel 
Sanatlar Lisesi’ne yetenek sınavına girmesini istediler ve 
sınavda ilk sekize girdi. Resim konusunda çok başarılı 
oldu. Bir çok ilde resim sergilerine katıldı ve pek çok ba-
şarı ve onur belgesi aldı.

Bu arada özel eğitime başladı ama bu eğitimde konuş-
ma ve bilgi adına bir arpa boyu ilerleyeme kayıt edeme-
diğinden 15 yaşına geldiğinde artık özel eğitim almak 
istemediğini söyledi. Lisede bir öğretmenin tavsiyesi 
üzerine Gün Işığı Özel Eğitim merkezine gitmeye başla-
dık, burada Engin, öğretmeni Serhan hanımla bir yıl için-
de güzel bir yol kat etti, fakat kulağındaki işitme cihazı 
Engin için yeterli olmamaya başladı. Bir tesadüf sonucu, 
işitme testi için Hacettepe Üniversitesi’ne gittik. Prof.Dr. 
Erol Belgin hocam’la tanıştık. Allah razı olsun kendisin-
den. Bize en doğru ve en güzel yolu o gösterdi ve Engin 
için koklear implantın uygun olabileceğini ve implant ile 
sesleri daha iyi duyabileceğini söyledi. Sonrasında, ayni 
bölümde Dr. Eğitim Odyoloğu Sanem Şahlı hocamla ta-
nıştık. Allah ondan da razı olsun. Hem Erol hocam hem 
de Sanem hocam 
bizimle çok ya-
kından ilgilendi-
ler ve ameliyata 
karar verdik.

Engin Hacettepe 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesinde 31 
Ekim 2008 tari-
hinde ameliyat 

Dört yıllık koklear implant kullanıcısı Engin Altok solda 6 yaşında , ortada 2012’de annesi ile , sağda ise 2011 yılında
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oldu ve kendisine Nucleus marka koklear implant takıl-
dı. Başarılı geçen ameliyatından bir ay sonra cihazın dış 
parçası da takılarak ayarları yapıldı ve Engin duymaya 
başladı. Oğlum Koklear ımplant kullanmaya başladıktan 
itibaren 1 yıl yanımızda kaldı. Bu süre içinde sürekli Erol 
ve Sanem hocam’ın takibinde kaldık. Bu arada Sanem 
hocam Engin’in çok gayretli ve başarılı bir genç olduğu-
nu, eğer mümkünse mutlaka yeteneğine uygun olarak 
üniversite eğitimine devam etmesi gerektiğini söyledi. 
Bize, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Entegre Yüksek Oku-
lu ve bölümleri hakkında bilgi verdi ve üniversiteye gir-
mesi konusunda çok yardımcı oldu. Engin, Eskişehir Ana-
dolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksek Okulu Grafik 
Bölümü’nü kazandı. Üniversiteyi kazanınca mecburen 
bizden ayrılmak zorunda kaldı.

Canım oğlum Engin halen Eskişehir Anadolu Üniversi-
tesi Entegre Yüksek Okulu Grafik Bölümü’nde okumakta 
ve implantından çok memnun. Lisede olduğu gibi üni-
versite de başarıları devam ediyor. Sınıfta başarılı bir öğ-

renci olarak birinci sırada yer aldı ve Yüksek okul onur 
belgesine layık görüldü. Canım oğlum Engin; her zaman 
benim övünç ve gurur kaynağım oldu. Onu yetiştirirken 
tek düşüncem vardı. Onu vatana millete hayırlı bir evlat 
olarak yetiştirmekti… Hep merhametli olsun, hep vic-
danlı olsun diye çabaladım.… Gerçekten o hep örnek bir 
insan oldu… Hep benim gurur kaynağım oldu… Şimdi 
tek dileğim üniversiteyi bitirdiği zaman güzel bir iş sa-
hibi olup, güzel bir evlilik yapması. Eğer bu dileklerim 
gerçekleşirse, yaşadığım eksilerin yorgunluğu o zaman 
son bulacak.

Son olarak, başta Hacettepe Üniversitesi Odyoloji bölü-
münden Prof.Dr. Erol Belgin hocam’a ve Dr. Sanem Şahlı 
hocam’a ve tüm emeği geçen hocalarımıza teşekkür edi-
yorum. İmplant kullanıcılarına ve ailelerine tavsiyem hiç 
bıkmasınlar ve yılmasınlar Her zaman mücadele ederek 
hayata tutunsunlar… Her şeye rağmen hayat yine de gü-
zel.. Herkese sevgiler saygılar

Sağda ve solda Engin’in yaptığı resimlerden iki tanesi ortada ise 2011 yılında Derneğimiz Çanakkale gezisinde kendisi 
gibi Koklear implant kullanan arkadaşları ile (Soldan üçüncü)

Merhaba kullanıcı arkadaşlar ben Metin Alıcı ,1982 doğumlu Gaziantepliyim. 11 yaşında 5. sınıfta iken geçirdiğim 
bisiklet kazası sonrasında menenjit oldum ve işitmemi kaybettim. Kulaklarım duymadığı için çok mutsuz ve acı-
lıydım ve her şeyden umudumu kestim. Orta okulu İşitme Engelliler okulunda tamamladım. Liseyi yarıda bıraktım 
ve iş hayatına başladım. 2000 yılında bir arkadaşım tedavi için Ankara’ya gitmemi istedi ve bende karar verdim 
Ankara’ya gittim.

Gittiğim Ankara Dışkapı hastanesinde koklear implant takılmasına karar ve-
rildi. Ancak 4 yıl sıra bekledim. Bu ara 2002’de evlendim, 2003'de bir oğlum 
oldu. 2004 yılının Ocak ayında ameliyat oldum. Bana Clarion( Advanced bıonıcs) 
marka cihaz takıldı ve tekrar duymaya başladım ama hiç bir şey anlamıyordum. 
Doktorum bana zamanla iyi olacağımı söyledi. Bende kendimi eğitmeye başla-
dım sesleri duya, duya anlamaya başladım. Şimdi çok iyi duyuyorum ve anlıyo-
rum. 2007'de ikinci oğlum oldu ve çok mutluyum ve halı fabrikasında çalışmaya 
devam ediyorum. 2012'nin başlarında cihazımdaki sorunlardan dolayı yenisi ile 
değiştirdim ve yeni cihazım Harmony model çok kaliteli ses veriyor.

Bana bu mutluluğu yaşatan Prof.Dr.Armağan İncesulu’ya ve odyolog Mesut 
Beye çok candan teşekkür ederim. Bana her türlü sıkıntımda yardımcı olan der-
neğimizin başkanı Mustafa Koyuncuya çok teşekkür ederim. Kullanıcı arkadaş-
larım olarak sizlere ve ailelerinize sağlık ve mutluluklar dilerim. Herkesin adına 
işitmenin mutluluğunu yüce Allahtan dilerim.

Hoşcakalın.
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