ΟOH.HQGLΟġLWPH<ROFXOXáXYH'HUQHN+DNNóQGD

352)'5$50$à$1Ο1&(68/8
ΟOH6¸\OHġL

Ο(09(<(.7$
]HO5HKDELOLWDV\RQYH$UDġWóUPD0HUNH]OHULQGHQ

0HGHUV0HGLNDO$Ġ\D\óQóGóUSDUDLOHVDWóODPD]

04|2016
6$<Ζ

0867$)$.2<81&8

Beltone Ally

YENİ

™

Daha iyi işitme. Daha yüksek yaşam kalitesi
Beltone Ally, tüm modellerinde 2.4 GHz doğrudan kablosuz
bağlantı teknolojisine sahip ilk ekonomi sınıfı işitme cihazıdır.

Beltone HearPlus

™

İşitme cihazlarını kontrol etmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
- Artık Apple WatchTM ile de uyumlu!

YAYININ ADI:
HayatıDUY

YAYIN KOORDİNATÖRÜ ve DÜZELTMEN
Hande Yorgancıoğlu

YIL: 2016, SAYI: 1, AY: Nisan
YAYIN SAHİBİ
MEDERS Medikal Sağlık Hiz. A.Ş. adına
Ersin ORAY

KATKIDA BULUNANLAR
Julie Koşaner
Svetlana Bayguzina
Deniz Engindeniz
Özgür Vural

SORUMLU YAZI İŞL. MD.
A. Nilay Özkan

HAZIRLAYAN
Traffik İletişim Hiz. ve Rek. Ltd. Şti.

YAYIN İDARE MERKEZİ ADRESİ :
Hatay Sok. No: 24/4 Kızılay-ANKARA
0312 415 99 00
iletişim: hayatiduy@meders.com.tr

YAYININ TÜRÜ
Dergi

BASIM
Pelin Matbası
İvedik Organize Sanayi Bölgesi
Matbaacılar Sitesi
1514.Sokak No:28 Yenimahalle/Ankara
BASIM TARİHİ
Nisan 2016 - Ankara

('ġ7g5'(1
'HùHUOL´+D\DW×'X\µGHUJLVLRNX\XFXODU×

úüLWPHVHNW|UQGHNL\×OO×NWHFUEHPL]LOHELUDLOHKDOLQHJHOGLùLPL]
GHùHUOLKHNLPOHULPL]YHVHYJLOLPüWHULOHULPL]OHKHUI×UVDWWDELUDUD\D
JHOPH\H|]HQJ|VWHUGLN6DGHFHNRNOHDULPSODQWYHLüLWPHFLKD]×
WHGDULNHWPHNWHQ]L\DGHLüLWPHNRQXVX\ODLOJLOLIDUNO×NRQXODUGDLKWL\Do
GX\DQODUDKL]PHWYHUPH\HGHoDO×üW×NúüLWPHND\E×Q×QNRUNXODFDNELU
HQJHOROPDG×ù×Q×GLOLPL]G|QGùQFHDQODWPD\DoDO×ü×SWRSOXPXPX]X
EXNRQXKDNN×QGDELOJLOHQGLUPH\LNHQGLPL]HJ|UHYHGLQGLN
Geçen yıllarda sorunlarının çözümü için bize başvuran son kullanıcılarımızla ve çok değerli hekimlerimiz ile iletişimimiz daha da güçlendi. Sizlerden gelen talepleri dinledik ve sizinle buluşabileceğimiz yeni bir mecra yaratmak için
bu dergiyi çıkarmaya karar verdik.
Dergimiz ile işitme cihazı ve koklear implant kullanıcılarına desteğe ihtiyaç duydukları konularda bilgi verecek ve
uzmanların görüşlerine yer veriyoruz. Dergimizde yer alan kullanıcı röportajları ile bu kişilerin tecrübelerini gözler
önüne serdik. Siz okuyucularımızın da katkılarıyla dergimizin içeriğinin zamanla daha da zenginleşeceğinden hiç
şüphem yok.
Dergimize verdikleri değerli röportajlar ile zenginlik katan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi KBB Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Odyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Armağan İncesulu’ya, İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi
Klinik Ody. Eyüp Kara ve Koklear İmplant Derneği Başkanı Mustafa Koyuncu’ya teşekkürlerimizi sunuyoruz. Dergimizin ilk sayısında işitme kayıplı kişilere unutulmaz katkıları olan böylesi değerli kişilerin yer alması bizler için bir
övünç kaynağıdır.
Bu vesile ile sizlerle buluştuğumuz için memnuniyetimizi ifade ederken, ilk sayımızı beğeneceğinizi umuyoruz.

Saygı ve sevgilerimizle,
Ersin ORAY
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Merhaba hocam, bize biraz kendinizden bahseder misiniz?
Uzun yıllardır işitme engellilerle çalışıyorum. Bu konuda Amerika Birleşik Devletleri’nin Boston şehrinde Harvard Medical School’da araştırmalarım oldu. Bunun yanında Avrupa, Kanada ve Avustralya’da farklı
merkezlerde konu ile ilgili deneyimlerimi arttırmak için bulundum.
Daha önce görev yaptığım Sosyal Sigortalar Kurumu Dışkapı Eğitim
Araştırma Hastanesi’nde (Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi)
yeni doğandan yetişkinlere kadar işitme kayıplı hastaların teşhis ve
tedavileriyle ilgilendim. 10 yıldır görev yaptığım Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi’nde de bu çalışmalara devam etmekteyim.

úüLWPHND\E×YHo|]POHULKDNN×QGDNLGüQFHOHULQL]QHGLU"
İşitme kayıpları her yaşta rehabilite edilebilir ve diğer duyu kayıplarında olmadığı kadar iyi şekilde geri yerine konabilir. İşitme cihazı kullanımı ve koklear implant ameliyatları başarılı sonuçlar vermektedir.
Doğumsal işitme kayıpları yüzünden yeterli düzeyde duyup konuşamayacak çocuklar, işitme kaybının erken dönemde tespit edilmesi,
işitme cihazı veya koklear implant yanında özel eğitim ile rehabilite
edilmesi durumunda mükemmel konuşan, topluma katılmış çocuklar
olarak karşımıza çıkıyorlar. Bu da biz hekimleri çok mutlu ediyor.

%HEHNOHUGHLüLWPHND\E×QDV×OWHVSLWHGLOL\RU"
Anne babaların bilmesi gereken en önemli şey işitme kayıplarının yeni
doğan döneminde saptanabilmesidir. Bu yeni doğan işitme tarama
programı ile yapılır. Ülkemizde doğum sonrasında zorunlu olan yeni
doğan işitme taraması herhangi bir nedenle yapılmadı ise mutlaka en
yakın merkeze başvurularak yapılmalı, en ufak bir işitme kaybı şüphesinde ileri tetkik ve tedavi için bu konuda deneyimli Kulak Burun Boğaz ve Odyoloji Ünitesi olan bir merkeze başvurulması gerekir. İşitme
kaybı ne kadar erken tespit edilirse o kadar çabuk ve iyi rehabilite
edilebilir.
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úüLWPHND\E×J|UOHQEHEHNOHULQDQQHEDEDODU×QD
WDYVL\HOHULQL]QHOHUGLU"
Doğal olarak hiçbir anne baba çocuğunda işitme engeli
olsun istemez ama erken rehabilitasyon ve cihazlandırma
sonuçlarının çok iyi olduğu bilinmelidir. Doğuştan işitme
kaybının nedenini bilmek her zaman mümkün değildir.
Olası nedenleri tespit etmek açısından değerlendirmeler
yapılmaktadır, ancak nedeni bulmaktan ziyade çözüme
odaklanmak daha doğrudur. Çocuk küçükken cihazlandırılır ve eğitimi yapılırsa sonuçlar çok yüz güldürücü olmaktadır. Bebekler göz önüne alındığında hedefimiz ilk
3 ay içinde işitme kaybının kesin teşhisini koymak, ilk 6
ay içinde işitme cihazı kullanımını sağlamak ve ileri derecede iç kulak işitme kaybı var ise 1 yaşında koklear implant ameliyatını gerçekleştirmektir. Son yılların en önemli
buluşlarından olan koklear implant Avrupa ve Amerika’da
9 aylık bebeklere de uygulanmaya başlamıştır. Sağlık Bakanlığı’nın vereceği izinler doğrultusunda ülkemizde 1 yaş
olan en erken ameliyat yaşının daha erkene de çekilmesinin uygun olacağını düşünüyorum.

.RNOHDULPSODQWDPHOL\DW×YHL\LOHüPHVUHFL
KDNN×QGDELOJLYHUHELOLUPLVLQL]"
Koklear implant ameliyatları komplikasyon riski düşük
olan 60-90 dakika süren ameliyatlardır. Koklear implant
ameliyatı olmuş bebekler ve çocuklar ameliyattan kısa bir

süre sonra normal aktivitelerine dönebilir. Koklear implantın iki parçası bulunmaktadır. İç parça ameliyat ile cilt
altına ve iç kulakta koklea (salyangoz) içine yerleştirilir.
Dış parça ise iç parçaya mıknatıs ile bağlanan ses işlemcisidir. Dış parça ameliyattan 2-3 hafta sonra hastaya
özel şekilde programlanır. Dış parçanın hastanın işitme
kaybının derecesi, konfigürasyonu, kokleanın yapısı gibi
özellikler gözönüne alınarak ayarlanması büyük önem taşır. Bundan sonra periyodik olarak hastaların kontrolleri
yapılır. Koklear implant ile elde edilen işitme düzeyi, konuşmanın anlaşılırlığı, çocuk hastalarda dil ve konuşma
gelişimi test edilir ve gerekli durumlarda program değiştirilebilir. Koklear implant ameliyatı bir son değil aslında her
şeyin başlangıcıdır.

.RNOHDULPSODQWDPHOL\DW×ROPXüoRFXNODUGDGLNNDW
HGLOPHVLJHUHNHQNRQXODUQHOHUGLU"
Koklear implantlı çocuklarda orta kulak iltihapları hemen
tedavi edilmelidir. Bunun yanı sıra menenjit için mutlaka
aşı yaptırılmalıdır. Çocuk uygun sportif ve sosyal faaliyetlere özendirilmelidir, ancak baş ciddi darbelere karşı korunmalıdır. Yine günümüzde firmaların sunduğu suya karşı
koruyucu kılıflar ile çocukların duyarak yüzmeleri mümkündür. Çocukların yaşıtları gibi normal hayatlarına devam
etmeleri ve sosyalleşmelerinin sağlanması, bu çocukların
toplumdan soyutlanmamaları için gereklidir.

_
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g]HOOLNOHoRFXNODUGDLGHDOLoLIWWDUDÁ×
NRNOHDULPSODQWX\JXODPDV×G×U

hONHPL]GHLNLQFLNRNOHDULPSODQWNDUü×ODQ×\RUPX"
dLIWWDUDÁ×GX\PDQ×QYHQHJLELDYDQWDMODU×YDU"
Şu anda ülkemizde SGK’nın kuralları gereği koklear implantlar tek
taraflı uygulanıyor. Ama sonuçta iki kulaklıyız, iki taraftan duyuyoruz ve iki taraftan duyduğumuz sesler beynimizde birleştiriliyor,
daha güçlü oluyor ve daha iyi anlıyoruz. Bunun yanında çift taraflı
işitmek bize yön tayinini sağlıyor ve bu şekilde her taraftan gelen
sesleri özellikle kendimizi korumak için, tehlikeye maruz kalmamak
için ayırt etmemizi sağlıyor.
Ve örneğin bütün çocuklar, işitme engeli teşhisi konulursa çift taraflı cihazlanıyorlar. Artık tek taraflı cihaz uygulaması da haklı bir
nedeni yoksa yapılmamaya çalışılıyor. Bu nedenle ideali, özellikle
çocuk hastalarda, çift taraflı koklear implant uygulaması. Bu şekilde rehabilitasyonları da çok daha kolay oluyor.
Bu arada bazı ailelerin şöyle bir endişesi oluyor: “Biz bir kulağına
implant yaptıralım, gelişsin; karşı tarafını da ileride kök hücre veya
gen tedavisi çıkarsa ona saklayalım.” Bu çok doğru bir yaklaşım
değil. Gen tedavisi ya da kök hücre tedavisi ile ilgili pek çok çalışma
var, pek çok hayvan deneyi var ama halen insanda uygulaması yok.
Bu ne zaman hayata geçecek bilmiyoruz. Ama bu arada merkezi
işitme sistemimizin gelişimi için yaş son derece önemli. O nedenle
bu yaşı geçirmemek lazım. Eğer profesyoneller herhangi bir şekilde
çift taraflı implant imkanı sunuyorsa bunu da reddetmemek lazım
çünkü dil gelişimimiz ilk 4 ila 5 yaşta tamamlanıyor. Ondan sonraki
çabalar çok fazla sonuç vermiyor.
Genelde önerilen diğer önemli bir konu, diğer kulağa implant olanağı yoksa, mümkün olduğunca işitme cihazı kullanmak lazım.
Çünkü ileride o tarafa implant yapılabilir. Ya da başka bir nedenle o
kulağa ihtiyaç olabilir. Bu kulağı devamlı uyarmak gerekiyor. Bunun
tek yolu da implant ya da işitme cihazı. Bizim vücudumuz şu sistemle çalışır; eğer bir organ uyarılmazsa o organ geriler. O nedenle
bunu ihmal etmemek lazım.
Aslında implant takıldığı zaman çocuklar ya da yetişkinler işitme
cihazına ihtiyaç duymuyorlar, çünkü implanttan çok güzel ve iyi bir
ses geliyor ama bu işitme cihazını taktırmak için de çabalamak
lazım. Özellikle burada anne ve babalara görev düşüyor. Çocuk
takmak istemese bile elden geldiğince bu konuda çaba göstermek
lazım. Tabi ki diğer kulakta özel bir durum olabilir; ameliyatı yapan klinik bunu bir sebepten istemeyebilir. O durum dışında bunu
mutlaka ihmal etmemek lazım. Ama başta söylediğim gibi özellikle
çok ileri derecede işitme kaybı varsa ideali ve gönlümüzden geçen
bizim bu çocuklara bilateral, çift taraflı, her iki kulağa da implant
yapılması, çocukların biz nasıl duyuyorsak çift taraftan duyması ve
bunun keyfini sürmelerini istiyoruz.

%L]OHUOHSD\ODüPDNLVWHGLùLQL]EDüNDELUüH\YDUP×"
Koklear implant ameliyatı ile çok iyi sonuçlar elde edildiğini tekrar vurgulamak istiyorum. Koklear İmplant Derneği’nin düzenlediği
pikniklere katıldığımda 13-14 yıl önce ameliyatını yapmış olduğum
bebeklerin şimdi genç olduklarını görmek, onların sosyalleşmesine, yabancı dil öğrendiklerine, müzik aleti çaldıklarına şahit olmak
bizleri çok mutlu ediyor. Anne babalara da tavsiyem öncelikle işitme kaybının erken tanısı için mutlaka önerilen testlerin yapılmasını
sağlamalarıdır. Eğer tanı kesinleşirse işitme cihazı ve koklear implant kullanımı ve eğitim programlarının düzenli takip edilmesi ile
güzel sonuçlar alınacağı bilinmelidir.
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.RNOHDULPSODQWDPHOL\DW×QGDQVRQUDNXOODQ×ODQ´UHKDELOLWDV\RQµWHULPL
LüLWPHND\E×QGDQVRQUDGX\PD\×\HQLGHQ|ùUHQPHNDQODP×QDJHOLU

.LPOHULQUHKDELOLWDV\RQD
LKWL\DF×YDUG×U"
İşitme engelli kişileri, bebeklik döneminden itibaren (her yaş grubu dahil olmak
üzere) (re)habilitasyon için uygun adaylar olarak değerlendirebiliriz. Ayrıca işitme kaybı zamanla ilerlemiş ya da sonradan işitmesini kaybetmiş olan kişiler de
değerlendirme sonuçlarına göre rehabilitasyon desteği alabilirler.

5HKDELOLWDV\RQD
GHYDPJHUHNOLPL"
Rehabilitasyona devam eğitimin başarısını doğrudan etkiler. Düzenli olarak uygun
eğitsel destek alan çocukların daha başarılı olduğu bilinmektedir.
Çocuğa işitme kaybı tanısının konulduğu
yaş, uygun programlanmış işitme teknolojilerinden faydalanması, eğitime başlama yaşı, takvim yaşı ile dil yaşı arasında
farkın olup olmaması, bilişsel düzeyi, ek
engelin olup olmaması gibi konular sürecin ne kadar uzun olacağı hakkında bize
fikir verebilir.

Svetlana Bayguzina
8]P(ùLWLP2G\RORùX

Uygun ve doğru eğitim yaklaşımlarının
kullanılmadığı, aile ile ilgili faktörlerin (ailenin iletişim tarzı, eğitime ne düzeyde
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katılabildiği, evde eğitimi ne düzeyde
uygulayabildiği, ailenin disiplin tarzı gibi
konular) göz önünde bulundurulmadığı
durumlarda rehabilitasyon süreci uzayabilmektedir.

5HKDELOLWDV\RQVUHFL
QHNDGDUVU\RU"
Ne kadar süreceğine karar vermemiz için
ölçme ve değerlendirme yapmamız gereklidir. Aksi takdirde eğitim sonucunda
yeterli bilgi ve becerinin kazandırılıp kazandırılamadığı ya da ne kadar kazandırıldığını belirleyemeyiz. Gelişimi her aşamada değerlendirmeliyiz. Bu, gelecekteki
rehabilitasyon sürecini planlamamız için
de önemli veriler sağlar. Kararları işitme
engelli kişinin özellikleri ve gereksinimlerini dikkate alarak veririz.

5HKDELOLWDV\RQGDWXWXP
QHNDGDU|QHPOL"
Motivasyon ve uygun beklentilere sahip
olmak önemlidir. Kullanıcılar rehabilitasyonun uzun bir süreç olduğunun farkında
olmalı. Biz onlara ameliyattan önce bu
süreci açıklayıp onları hazırlıyoruz. Kullanıcının ve çevresinin de anlayışlı ve sabırlı
olması gerekli.
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úüLWPHND\×SO×GRùDQ\DGDNRQXüPD\×|ùUHQHPHGHQ
LüLWPHVLQLND\EHGHQoRFXNODU×P×]DNRQXüDELOPHOHULLoLQ
JHOHQHNVHOLüLWPHFLKD]×YH\DNRNOHDULPSODQWWDN×\RUX]
Ancak çocuğun konuşmasının normalde olduğu gibi gelişmesi için, cihaz hafif sesler de dahil olmak üzere tüm
konuşma seslerini çocuğa sağlayabilmelidir. Çünkü işitme
engelli çocuğumuz konuşma seslerini eksik duyuyorsa,
konuşma dili gelişimi de olumsuz etkilenir. Geleneksel
işitme cihazları ile bazen tüm konuşma seslerinin duyulması mümkün olmayabilir. Ancak çocukta yeterince işitme
kalıntısı varsa duyar. Bu yüzden çocuklarımızın işitme cihazlarıyla konuşma seslerini ne kadar iyi duydukları tespit edilmeli ve cihazlar yetersizse 12 ay dolmadan koklear
implanta uygunluğu değerlendirilmelidir.
Koklear implant kullanan çocukların da koklear implantlarının kontrolden geçmesinde yarar vardır. Bu kapsamda
işlemci programının çocuğa uygunluğuna ya da işlemcide başka bir sorun olup olmadığına bakılmalıdır (Örneğin
mikrofon hassasiyetini yitirmiş olabilir).
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dRFXùXQFLKD]×\ODQHNDGDUGX\GXùX
QDV×ONRQWUROHGLOLU"
1. Sese tepkilerini izleyerek: Çocuk dikkatini vermiş
dinliyorken, sese verdiği tepkiler izlenir. Tüm konuşma
seslerini duyabilmesi için hem kalın hem de ince (tiz) sesleri duyabiliyor olmalıdır. Örn: kapı zili, ıslık sesi. Çocuğunuzun sese tepkilerinde olumsuz değişiklik varsa sorunun
nereden kaynaklandığını araştırmalısınız.
2. LING seslerini kullanarak: Hafif şiddette “Uuuu”,
Mmmm”, “Aaaa”, “Eeee”, “Şşşş”, “Ssss” seslerini çocuğunuza söyleyerek tüm konuşma seslerini duyup duymadığını kontrol edebilirsiniz. Bunun için önce çocuğunuzu
“şartlayabilirsiniz”; yani örnek olarak verdiğiniz sesi duyunca bir oyuncağı boş bir kaba atmasını isteyebilirsiniz.
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´DDDµ´LLLLµ´XXXµ´üüüµ
´VVVµYH´PPPµNRQXüPD
VHVOHUL/ú1*VHVOHULRODUDN
JHoHU$OoDNWDQ\NVHùHIDUNO×
IUHNDQVODU×LoHUGLNOHULQGHQ
oRFXùXQX]XQEXQODU×
GX\DELOPHVLoHüLWOLWRQODU×
LüLWHELOGLùLDQODP×QDJHOLU
Çocuğunuz bunu hem işiterek hem görerek yapmayı öğrendikten sonra, sadece işiterek yapması için kulağından yarım metre
uzaklıkta, sizi göremeyeceği şekilde sesleri söyleyin ve çocuğun
tepkisini izleyin (Sesleri sessiz bir ortamda ve mümkün olduğu
kadar az şiddetle söyleyin). Çocuğunuz çevresindeki konuşmaları gerçekten duyabiliyorsa, sizin söylediğiniz küçük seslere de
tepki verecektir. (Yani sesi duyunca kaba oyuncak atacaktır)
2.5 yaşından küçük çocuklar şartlamada zorlanabilirler fakat
duyduklarını, sizin söylediklerinizi tekrar / taklit etmelerinden
anlayabilirsiniz.
3. Cihazlı işitme eşikleri ölçülerek: İşitme kliniğine gidince
çocuğunuzun cihaz kullanırken duymaya başlama eşikleri ölçülebilir. Küçük çocuklar ses duyduklarında ışıklı ve hareketli
oyuncağa bakmaya ya da boş kaba oyuncak atmaya şartlandırılır. Bu testte kalın, orta ve tiz seslerdeki işitmesine bakılmalıdır. Burada çocuğunuzun 40-25 dBHL arasındaki seslere tepki
vermesi gereklidir. Dinlemeyi öğrendikçe çocuğunuz daha hafif
seslere de tepki verebilecek duruma gelecektir.
4. Cihaz ile kortikal değerlendirme yaptırarak: Küçük çocuklarda LİNG testi yapmak, eşiklerin ölçülmesi için onları şartlamak ve işbirliği yapmalarını sağlamak zor olabilir. Çocuğunuzu
kucağınızda sakin ve sessiz oturtarak konuşma seslerini ne kadar duyduğunu ölçtürebileceğinizi biliyor muydunuz? Bu testte
çocuğun başına üç elektrot takılıyor. Özel ekipmanlı test odasına belli frekansta ve şiddette sesler veriliyor. Çocuğun beyninin seslere verdiği tepkiler elektrotlar aracılığıyla izleniyor.
Bu şekilde çocuğunuzun tepkilerine bakarak, onun sese yeterli
erişimi olup olmadığını anlamamız mümkün. Bu inceleme, eğer
gerekiyorsa çocuğa zaman kaybetmeden uygun müdahaleyi
yapabilmemiz açısından çok önemlidir. Bu kapsamda örneğin
işlemcisinin programı yeniden yapılabilir veya işitme cihazından
koklear implanta geçmesi konusu değerlendirilir.

úüLWPHNDO×QW×V×QHGLU"
úüLWPHND\E×ROVDELOH
ED]×VHVOHUL V×NO×NODDOoDN
IUHNDQVODUGD KDODGX\DELOPH
EHFHULVLGLU

Unutmayın;
Çocuğunuzun konuşabilmesi için
sesleri işitmesi mutlaka gereklidir
ancak anlam ifade eden karşılıklı
konuşmalara sık sık katılması da
şarttır. Konuşma, konuşma pratiği
yapılarak öğrenilir!

Kortikal testte, ses işitildiğinde kortekste oluşan dalgaları bilgisayarda görürüz. Eğer çocuk konuşma seslerini duyuyorsa, bu
dalgaların oluşması gereklidir. Çocuğunuzda oluşan dalgaların
şekli, işitsel olgunlaşmayla birlikte, işiten yaşıtlarınınkine benzemeye başlayacaktır.
Konuşma dili gelişiminin çocukların yaşı küçükken daha hızlı
olduğunu biliyoruz. Bu da demek oluyor ki onlara küçük yaşta sesleri mümkün olduğunca fazla sağlamamız gerek. Bunu
yapmamıza yardımcı olan kortikal değerlendirme bazı üniversitelerin kliniklerinde ve MEDers-Maxtone Kadıköy ofisimizde
yapılabilmektedir. Değerlendirme için sizi ve çocuğunuzu ofisimize bekliyoruz.
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Julie Koşaner
0('HUV.OLQLN8]PDQ×
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%ġR%AŌARI
+ġKA<(Sġ
*D]LDQWHS0D[WRQHúGHDOúüLWPH0HUNH]L·QHLONRODUDND\O×NELUEHEHNNHQ
JHOHQ&HPUHg]WDüüLPGL\Dü×QGDELUJHQoN×].×]ODU×LoLQHQL\LVLQL
LVWH\HQDLOHVLHQ\HQLLüLWPHWHNQRORMLVLQLWLWL]OLNOHWDNLSHGL\RU2QXQJHOLüLPL
HùLWLPLYHGDKDL\LGX\PDV×LoLQKLoELUIHGDNDUO×NWDQNDo×QP×\RUODU
Cemre okulunda sınıf birincisi ve yaşamın her alanında başarılı olmak için
gayret ediyor. Küçüklüğünden bu yana
Cemre’nin takibini yapan Maxtone İdeal
Sorumlu Müdürü Taner Yiğit onun tam
bir savaşçı olduğunu ifade ediyor. Cemre
onu daha yakından tanımamız için sorularımızı cevapladı.

0HUKDED&HPUHEL]HN×VDFD
kendinden bahseder misin?
Merhaba, 12 yaşındayım, 7. sınıf öğrencisiyim. Bazı zorluklarla karşılaşsam da
derslerim çok iyi. İşitme cihazı kullanıyorum.

úüLWPHND\E×QQH]DPDQYH
QDV×OIDUNHGLOGL"
1 yaşına yeni girdiğimde, seslere tepki
vermeyince fark edilmiş. Hemen araştırmaya başlamışlar. Testler yapılmış, işitme
kaybımın derecesi ortaya çıkmış ve sonra
cihaz kullanmaya başlamışım.

1HNDGDUVUHGLULüLWPHFLKD]×
NXOODQ×\RUVXQ"
2G\7DQHU<LùLWYH&HPUHg]WDü

Şu an 12 yaşındayım. 18 aylıkken cihaz
kullanmaya başlamışım. Yani yaklaşık 11
yıldır kullanıyorum.

úüLWPHFLKD]×Q×NXOODQPD\D
EDüODG×NWDQVRQUDKD\DW×QGD
QHOHUGHùLüWL"
1,5 yaşından beri cihaz kullanıyorum. Cihaz kullanmadan önce seslere tepkisiz
kalıyormuşum. O zaman çok küçüktüm
birçoğunu hatırlamıyorum. Ama önce
anne ve babamın sesini, zil sesini ve etrafımdaki sesleri duymaya sonra da yavaş yavaş anlamaya başlamışım. Ben anlamaya başladıkça, tepki verdikçe başta
ailem ve sevdiklerim çok sevinmişler.
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Cihazla sesler daha net ve daha anlamlı geldi hep. Tabii sürekli evde ve eğitim
merkezinde iyi bir eğitim aldım. Şu ana
kadar kullandığım 4 çift cihazın bazılarından memnun kaldım, bazılarını da kısa
sürede değiştirdim. Şu an üç haftadır iki
kulağımda Beltone Boost işitme cihazı
kullanıyorum. Sesleri daha net ve anlamlı
buluyorum. Televizyon izlerken annem ve
babamın konuştuklarını anlamakta zorlanıyordum. Şimdi daha iyi diyebilirim.
Gürültülü ortamlarda eskisine göre daha
rahat ediyorum.

+RELOHULQYDUP×"%Rü]DPDQODU×QGD
QHOHU\DSPDNWDQKRüODQ×\RUVXQ"
Evet var, hem de fazlasıyla. Başta piyano
çalmayı, kitap okumayı, hikaye yazmayı,
yüzmeyi ve film izlemeyi seviyorum.

*HOHFHNOHLOJLOLSODQODU×QYH
LVWHNOHULQYDUP×"
Her zaman başarılı olmak istiyorum.
Daha hangi mesleği seçeceğime karar
vermedim.

úüLWPHND\E×RODQODUDQHOHU
WDYVL\HHGHUVLQ"
Ben implant ameliyatı olmadım. Bana
ameliyat olursam daha iyi duyabileceğimi
söylüyorlar. Ama şu an kullandığım cihaz
eskiye göre anlamamı biraz daha kolaylaştırdı. Daha iyi anlamak için hem çok
çalışmak hem de iyi bir cihaz kullanmak
gerekiyor. İyi bir cihaz kullansınlar ve çok
çalışsınlar derim.
Cemre Öztaş’a ve ailesine deneyimlerini
paylaştıkları için teşekkür ediyoruz.

Beltone Boost™

İnsanlarla ve cihazlarla güçlü bağlantılar
Güçlü, sağlam ve rahat Beltone Boost, ileri - çok ileri derecede
işitme kaybı olan kişilerin hayatlarındaki en önemli şeylerle bağlantıda
kalmasını sağlıyor.
iPhone ile doğrudan bağlantı özelliği sayesinde, kullanıcılar sadece
birkaç basit dokunuş ile akıllı telefon ve tabletler üzerinden işitme
cihazlarını kontrol edebiliyor ve bunlardan müzik dinleyebiliyor. Üstelik
bunun için herhangi bir adaptöre ya da ek aygıta gerek duyulmuyor.
Beltone Boost çeşitli 2.4 GHz kablosuz aksesuarlarla bağlantı
kurarak sinyal-gürültü oranını artırmaya da yardımcı olabiliyor.

2.4 GHz Kablosuz Aksesuarlarla Uyumlu

(ďġTġ00(RK(=ġ

A1A'O/8h1ġ9(RSġT(Sġ
ġŌġT0((1*(//ġdO&8K/AR(ďġTġ0
ARAŌTIR0A9(8<*8/A0A0(RK(=ġ ġd(0

İÇEM, işitme engelli çocuklara işitsel-sözel yöntemle çağdaş bir eğitim programının uygulandığı bir
araştırma merkezi olup, 1979 yılında çalışmalarına
başlamıştır ve işitme engelli çocukların nitelikli eğitimi için gereken her tür faaliyet ve program merkez
bünyesinde geliştirilmiştir.

.DSVDPO×(ùLWLP
Türkiye’de okulöncesi, ilköğretim ve lise kademelerinde işitme engelli çocuklara akademik eğitim
veren tek öğretim kurumu olan İÇEM, işitme engelli çocukların eğitimi için bünyesinde çalıştırdığı
tüm diğer destek ve gelişim programları ile birlikte
bir model oluşturmaktadır. Yurt dışından gelerek
İÇEM’de çalışmalarını sürdüren yabancı uzmanlar da
merkezin dünyadaki benzerleri arasında seçkin bir
yeri olduğunu belirtmektedirler.
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7PhONHLoLQ.DSVDPO×'HùHUOHQGLUPH
İÇEM faaliyetleri, odyolojik değerlendirmeler, aile
eğitim programları, koklear implant programları,
konuşma eğitimi programları, okulöncesi eğitim, ilköğretim ve lise kademelerinde eğitim olmak üzere
çeşitli faaliyetleri kapsamaktadır. İÇEM’deki iki odyoloji kliniği, Türkiye’nin her yöresinden çocuklara
işitme kaybını teşhis etme, ölçme ve uygun işitme
cihazları ile cihazlandırma hizmetini sağlamaktadır.
Bu klinikler, aynı zamanda okul ve aile eğitimi programlarındaki öğrencilerin odyolojik kontrollerini ve
cihaz değerlendirmelerini yapmaktadır. İÇEM elektronik laboratuvarında tüm işitme ve konuşma eğitim cihazlarının bakım ve onarımı, kulak kalıbı laboratuvarında bu cihazlar için gerekli olan protezlerin
üretimi yapılmaktadır.
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(ďġTġ00(RK(=ġ
Öğrencilerinin dil gelişimlerinin ve akademik öğrenmelerinin sürekli ve en yüksek düzeyde olabilmesi için, İÇEM’de zaman zaman kaynaştırma programları
da uygulanmaktadır.
Yukarıda faaliyet alanları belirtilen hizmetler için; teşhis kliniklerinde 20142015 öğretim yılında 3 odyolog, 1 uzman psikolog, işitme cihazları elektronik
laboratuvarında 1 elektronik yüksek mühendisi, kulak kalıbı laboratuvarında
1 teknisyen bulunmaktadır; 1 grafikerin çalıştığı atölyede, sınıflarda grup ve
bireysel eğitimler ve çeşitli etkinliklerde kullanılacak olan eğitim malzemeleri
üretilmektedir. Okulöncesi, ilköğretim ve lise eğitim kademelerinde 152 işitme
engelli ve 51 işiten öğrenciye 36 eğitici elemanla (32 öğretmen ve 4 öğretim
elemanı) eğitim-öğretim hizmetleri verilmektedir. Türkiye’nin çeşitli yörelerinden gelen ailelerin işitme engelli çocuklarına ve ailesine 4 aile eğitimi uzmanı
ile aile eğitim hizmeti sunulmaktadır.
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü İşitme Engelliler
Anabilim Dalı’na kayıt olup, öğretmenlik eğitimi almakta olan fakülte öğrencileri dört yıl boyunca ihtisas derslerini İÇEM’de görev yapan uzmanlardan
almakta ve İÇEM sınıflarında gözlem yapmakta; son sınıfta ise uygulama derslerinin tamamını İÇEM uzmanlarının gözetiminde İÇEM sınıflarında yapmaktadırlar. 2014-2015 eğitim yılında 81 stajyer öğrenciye eğitim vermektedir. Milli
Eğitim Bakanlığı bu mezunları işitme engelliler öğretmeni olarak Bakanlık’a
bağlı Türkiye’nin çeşitli illerinde bulunan İşitme Engelliler Okulları’na öğretmen
olarak atamaktadır.
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Örnek Merkez
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan
Eskişehir İşitme Engelliler Okulu ve
Ankara’da bulunan Kemal Yurtbilir
İşitme Engelliler Okulu öğretmenleri,
öğretim teknikleri, program geliştirme, işitme cihazlarının kullanımı konularında İÇEM uzmanları tarafından
hizmet-içi eğitim kursları ile eğitim
ve danışmanlık hizmetleri verilmiştir.
Ayrıca M.E.B.’nın talebi üzerine M.E.
B.’nın çeşitli okullarındaki ve Rehberlik ve Araştırma Merkezlerindeki
öğretmen ve uzmanlara hizmetiçi
eğitim ulusal hizmetiçi eğitim kursları düzenlenmiştir.
Yurt içinde çeşitli kurumlara verilen
hizmet içi eğitimlere ek olarak Japonya, Ekvator ve Singapur’da İÇEM’i
örnek alan kurumların elemanlarına
da staj verilmiştir.
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=A0A1
TA1I<I1µ
.RNOHDUúPSODQW'HUQHùL%DüNDQ×0XVWDID.R\XQFX
LOHNHQGLNRNOHDULPSODQW\ROFXOXùXYH
'HUQHNIDDOL\HWOHULKDNN×QGDNRQXüWXN
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.RNOHDUúPSODQW'HUQHùL(VNLüHKLU7RSODQW×V×

0HUKDED0XVWDID%H\6L]L.RNOHDUúPSODQW'HUQHùL·QLQNXUXFX
\HOHULQGHQELULYHEDüNDQ×RODUDNWDQ×\RUX].RNOHDUúPSODQWLOH
WDQ×üPDQ×]GDQYHGHUQHùLQL]LQNXUXOXüXQGDQEDKVHGHUPLVLQL]"
1991 yılında geçirdiğim bir kaza (aniden düşme) sonucunda işitmemi tamamen kaybettim. Yoğun bakım döneminde öncelikle hayati tehlike arz eden ödemin tedavisi sağlandı, bu süre 3 ayı geçti. Tedavim sonunda işitmemi tekrar kazanabileceğim ifade edildi ama bu mümkün olmadı.

0XVWDIDKR\XQFXNLPGLU"
*HoLUGLùLELUND]DGDQVRQUD
LüLWPHVLQLND\EHGHQ0XVWDID
.R\XQFX\×OGDQEHULNRNOHDU
LPSODQWNXOODQ×F×V×$VOHQ
+XNXNPH]XQXRODQ.R\XQFX
\×O×QGDNXUXOXüXQD
NDW×OG×ù×YHüXDQ%DüNDQ×
ROGXùX.RNOHDUúPSODQW
'HUQHùL·QLQIDDOL\HWOHULQL
\UW\RU

Hayatımın en aktif döneminde işitmemi tamamen kaybettiğimden tekrar kazanmak için arayışlara başladım. O dönemde koklear implant uygulaması pek yoktu.
Arayışlar sonunda Fransa ve Amerika’da ameliyat için müspet bilgiler aldım.
Amerika Pittsburgh’da ameliyat için randevu alınırken ameliyat sonrası eğitimin
ana dilde yapılmasının daha uygun olacağı bilgisi üzerine Eskişehir’de Anadolu
Üniversitesin’deki Doç. Dr. Bekir Altay ekibi ile görüşmem önerildi.
Hemen Bekir Altay ve Ahmet Konrot hocam ile temas kurdum ve yapılan testler
sonucunda ameliyatın uygunluğuna karar verildi ve cihaz sipariş edildi (O tarihte
her aday için ayrı ayrı sipariş veriliyordu). Bu işlemler dört ay kadar sürdü ve neticede 1992 yılının Eylül ayında, 1987 yılının Haziran ayından beri koklear implant
ameliyatlarının yapıldığı Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) Mavi Hastanesi’nde ameliyat edildim.
O tarihte Türkiye’deki ameliyatlar benim gibi dil gelişimini sağladıktan sonra işitmesini kayıp eden yetişkinlere yapılıyordu.
Bir ay sonra ayarın yapılmasıyla tekrar duymaya başladım ama duyduklarımı anlamak ve ayırt etmek için zamana ihtiyacım oldu. İlk olarak uzun süre bel tipi işlemci, sonrasında kulak arkası işlemci olarak Nucleus Esprit 3-G kullandım.
Kullandığım cihazın sistemi için uzun süren isteklerimize karşın yeni sisteme taşıyamadı firma ve yeni model işlemcilerden yararlanamadım. Çözüm arayışına
girerek tekrar ameliyat oldum. Yaşım itibari ile sağlık sorunları yaşabileceğimden
bu ameliyatta yeni sistem elektrotu olan ve daha yüksek kuvvette MR çekimine
olanak tanıyan MED-EL Synchrony implantını taktırdım ve nitekim bu ikinci ameliyatımdan 3 ay sonra MR çektirmem gerekti ve hiçbir sorun yaşamadan çektirebildim.
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Şimdi yeni sisteme adapte olmak için çalışıyorum. Kullanımda
herhangi bir sorun yaşamıyorum. Yeni ameliyat olan koklear implant kullanıcılarına başlangıçta “Beklentilerinizi yüksek
tutmayın, anlama ve ayırt etme için kendinize zaman tanıyın”
şeklindeki önerilerimi bu sefer kendim için uyguladığım bir
dönem yaşıyorum. Çünkü implantlı geçen 23 yıl çok uzun bir
süre, bu yeni bir sistem ve alışma süreci gerekiyor. Yeter ki
sessizlik yaşanmasın, yaşamın tadı ses çünkü.

3HNLGHUQHùLQNXUXOPDV×QDV×OROGX
]RUOXNODU\DüDG×Q×]P×"
1990’lı yılların ikinci yarsından itibaren ülkemizde koklear
implant kliniklerinin ve kullananların sayısının artması sonucunda dernekleşme fikri öne çıkmaya başladı.

´%HNOHQWLOHULQL]L\NVHN
WXWPD\×QDQODPDYHD\×UWHWPH
LoLQNHQGLQL]H]DPDQWDQ×\×Qµ

Ferdi olarak 1995 yılında kuruculuğuna katıldığım ve üyesi olduğum Avrupa Cochlear Implant Kullanıcıları Derneği’nce (EURO-CIU) ülkemizde de dernek kurulması için yapılan
yönlendirmeler ile 2001 yılının başında çalışmalara başladık.
Kurucu üyelerimizi kolaylıkla tespit ettik ama o tarihlerde
Dernek işlemlerinde Emniyetin görevli olması ve bürokratik
işlemler nedeniyle uzun sürdü. Mayıs 2001 tarihinde Ankara
merkezli olmak üzere faaliyetimize başladık.
Dernek kuruluşunda Hacettepe Üniversitesi Odyoloji Bölümü’nün desteğini aldık. Sayın hocalarımız Erol Belgin ile
Gonca Sennaroğlu’nun destekleri bizler için çok şey ifade etmektedir. Gonca Hocamız kurucu üyemiz olmuştur ve 2001
yılından beri de yönetimde bizlerle beraberdir.
O dönemlerde ülkemizde derneklere karşı olan olumsuz havanın derneğimiz faaliyetlerine yansımaması için gayretlerimiz oldu ve bunu kullanıcı arkadaşlarımızın ve ailelerinin müspet yaklaşımları ile aşabildik.
Derneğimiz 2005 yılında 21 Avrupa Birliği ülkesinin Avrupa Cochlear Implant Kullanıcıları Derneği’ne (EURO-CIU) üye olarak
kabul edilmiştir. Bu derneğin yıllık kongreleri ve

$YUXSD.RNOHDUúPSODQW.XOODQ×F×ODU×'HUQHùL (852&,8 úVSDQ\D7RSODQW×V×
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uluslararası sempozyumu 2005
yılında Antalya’da 2013 yılında da
İstanbul’da derneğimizin ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. Derneğimiz EURO-CIU’nun faaliyetlerine
aktif olarak katılmaktadır.

'HUQHùLQL]LQNDo\HVLYDUYH
\HSURÀOLQDV×O"
Koklear Implant Derneği’nin Yönetim Kurulu 5, Denetim Kurulu 3 kişiden oluşmaktadır. Yönetimimizde
hizmet bütünlüğü için koklear implant konusunda uzman akademisyenlerimize de yer verildi.

'HUQHùLQIDDOL\HW
G|QHPLQGHLOGH·Q
VWQGH\HVLYDU%X
\HOHULQ·VLNRNOHDU
LPSODQWNXOODQ×F×V×
.XOODQ×F×\HOHULQ·L
LVHoRFXN\DGDEHEHN

Derneğimizin 14. faaliyet döneminde 78 ilimizde 2100’ün üstünde üyemiz vardır. Bu üyelerimizin
%92’si koklear implant kullanıcısıdır.
Kullanıcı üyelerimizin %78’i ise çocuk ya da bebektir.
Derneğimize koklear implant kullanıcıları aileleri, koklear implant
adayları yanısıra doktor ve odyolog,
psikolog ve özel eğitim grupları üye
olabilmektedirler. Nitekim kullanıcı
ve aileleri yanında bu gruplardan
130 üyemiz mevcuttur.
Derneğimizin üye sayısının yüksek olduğu illerden İstanbul, İzmir,
Adana, Bursa ve Eskişehir’de temsilcilikleri mevcuttur. Üyelerimizin
çoğunluğu 3 büyük şehrimizdedir.

'HUQHùLQIDDOL\HWOHULQHOHU
QDV×OJHOLüL\RU"
Misyonumuzda önceliğimiz; koklear
implant kullanıcılarına, adaylarına
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ve ailelerine destek olmaktır. Bunun
için kullanıcı bulunan her yere ulaşmaya çalıyoruz. Ülkemizdeki kullanıcılarının çoğunluğunun yer aldığı
bir veri tabanımız var. Web sitemiz
ve Facebook’taki gruplarımız ve
dernek sayfamızla kullanıcılar ve aileleriyle aktif bağ kuruyoruz. Ayrıca
6 aylık periyotta 32 sayfa olarak yayınladığımız bir dergimiz de vardır.
Bu faaliyetlerle elde ettiğimiz
sonuçlarda, kullanılan cihaz ve kullanım sürecine ait bilgilerde büyük
eksikliklerin yaşandığı görülmektedir. Bu yönden faaliyetlerimizi bu
yöne kaydırıyoruz ve bölge merkezi
illerde kullanıcı ve aile destek toplantıları düzenliyoruz. Dernek üyesi
olsun olmasın, toplantı yerindeki
tüm kullanıcıların iştirakini sağlamaya çalışıyoruz. Bu toplantılara cerrahlarımız, odyologlarımız ve firma
uzmanları katılmaktadır. Sunumlardan çok kullanıcılarla karşılıklı konuşmak, sorunlarını dinlemek, sorularını cevaplamak kullanıcılarımıza
daha faydalı olmaktadır.
Son yıllarda genç kullanıcılarımızın
sosyal hayata katılımı için proje
çalışmalarımız var. 16-20 yaşındaki
kullanıcı gençlerimizin başka şehirlerde kendileri gibi kullanıcı yaşıtları
ile birlikte sosyal ağırlıklı programlarımıza katılımlarını sağlıyoruz. Geleneksel pikniklerimiz, hafta sonu
aktivitelerimiz, gezilerimiz ve resim
yarışmalarımız var. Yurt dışındaki
paydaşımız dernek ve vakıflar ile
her yıl genç üyelerimizi İngiltere’ye
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.RNOHDUúPSODQW'HUQHùL.DSDGRN\D*H]LVL

gönderiyoruz. Bütün bu faaliyetlerdeki amacımız özellikle gençlerin engellerini aşarak hayat standartlarını normalleri düzeyine çekmektir.

.RNOHDULPSODQWDPHOL\DW×ROPDGDQ|QFHDGD\ODU×QDLOHOHULQ
GLNNDWHWPHVLJHUHNHQNRQXODUQHGLU"
İşitme engeli öğrenildiğinde bir kara bulut gibi simsiyah çöküyor ailenin
üzerine. Bebeklerde erken tanı, erken cihazlandırma ve erken implantasyon çok önemli. İşitme engelinin erken tanısında yeni doğan tarama
programı isabetli bir uygulama. İç kulak tipi total işitme kayıplarında koklear implanttan başka çözüm yok.
Bu dönemlerde ve gelecek 30-40 yıllık dönemde koklear implant belki
şekil değiştirecek, belki tümden kulak arkasında derinin altına girecek
ama gelişerek devam edecek. Bu nedenle çocuklarımız için ailelere hemen karar alıp implantasyonu gerçekleştirmelerini öneriyoruz. Gen tedavisi, kök hücre tedavisi diye beklememiz en yakınlarımızı sessizliğin
karanlığına itecektir. Uzmanlar koklear implantlı kulaklara da kök hücrenin uygulanacağında birleşmektedirler. Tabi işitme engeli tespit edilen
bebeklere implantasyon öncesi işitme cihazı muhakkak takılmalı ve ses
eğitimi aldırılmalıdır.

´0LV\RQXPX]GD
|QFHOLNNRNOHDULPSODQW
NXOODQ×F×ODU×QDDGD\ODU×QD
YHDLOHOHULQHGHVWHNROPDNW×U
*HQoOHULQHQJHOOHULQLDüDUDN
KD\DWVWDQGDUWODU×Q×QRUPDO
G]H\HJHWLUPHNWLUµ

Yetişkinlerde ise konuşma ve telaffuz ses alınmadığı süreçte bozulmaya
başlayacağından bu grubun da en kısa sürede ameliyat olması gerekiyor. Sesleri duymak yaşamın en gerekli duyularındandır. Yetişkinlerde yaş
durumu nedeniyle takılmaması söz konusu olmamaktadır. Sağlık durumu müsait olan her yetişkin engelliye implantasyon yapılabilmektedir.
Burada önemli olan engelin iç kulak tipi kayıp olması ve adayın yeterli
seviyede konuşabilir olmasıdır.

.RNOHDULPSODQWDPHOL\DW×VRQUDV×QGDNXOODQ×F×ODU×QYHDLOHOHULQ
GLNNDWHWPHVLJHUHNHQNRQXODUQHGLUSHNL"
Ülkemizde koklear implant uygulaması yaklaşık 30 yıldır yapılıyor ve cerrahimiz çok iyi düzeyde. Ameliyat sonrası eğitimin, özel eğitim ayağı yavaş yavaş sorun olmaktan çıkıyor. Lisans seviyesindeki odyoloji ve konuşma bozuklukları eğitimi, gelecek beş yılda bu konudaki eksikliği büyük
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.RNOHDUúPSODQW'HUQHùL$QNDUD(WNLQOLùL

´.RNOHDULPSODQW
EL\RQLNNXODN 
PXFL]HVLQLQDQDüDUW×
HùLWLPYHVDE×Uµ

ölçüde giderecektir. Ancak RAM’ların
ve okulların özel eğitim hizmetlerindeki özellikle kaynaştırma eğitimi
kadrolarının seri olarak tamamlanması gerekiyor.

lığını muhakkak kazanmalıyız, cihazımızı açıp içini kesinlikle karıştırmamalıyız. Ayrıca teknik servis iletişim
bilgilerini telefonumuza kaydetmek
de yararlı olacaktır.

Koklear implant sonrası eğitimde,
doğuştan engellilerin eğitimi bu işin
çıkış noktasıdır. Öncelikle aile bu
eğitimi anaokulu dönemine kadar
büyük bir çaba ile yürütmeli, sonrasında ilköğretimde daha da özenli
olarak götürmelidir. Ortaokula, liseye ve yüksek okula geçişte, farklı şekilde de olsa özel eğitim gerekli olacaktır. Çünkü her eğitim
müfredatında çocuklarımıza uyum
süreci gerekiyor.

Yetişkinlerden ameliyat olanlar ise
sessiz kaldıkları süreye bağlı olarak, konuşmalarının seviyesine göre
ameliyat sonrası eğitimlerini organize etmelidirler. Koklear implant ile
duymadaki eksikliklerini giderdiklerinden, zamanla onlara duyduklarını
anlamada ayırt etmede büyük fayda
sağlayacaktır. Hayatın her aktivitesine katılım, bol bol okuma, sesli olan
her şeye ilgi gösterme ve yaşıtları ile
birlikte zaman geçirme çok önemlidir.

Koklear implant (biyonik kulak)
mucize bir alet ama bu mucizenin
ana şartı eğitim ve sabır. Yılmadan
bıkmadan birlikte eğitim, hep eğitim.
Ama neticesi mutlu bir süreç. Tabi
önemli olan diğer bir konu da cihazlarımızı kullanım sürecimiz. Cihazlarımıza çok iyi bakmamız gerekiyor,
çok kısa bir arıza süresi bile bizi zor
durumda bırakabiliyor. Cihazlarımızı
nem alma kutusuna koyma alışkan-
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.RNOHDULPSODQWDPHOL\DW×
NXOODQ×F×ODU×Q×Q\DVDORODUDN
HGLQGLNOHUL|]HOKDNODUYDU
P×G×U"&LKD]ODU×Q×Q\HGHN
SDUoDODU×Q×NDUü×ODPD\HQLOHPH
JLELNRQXODUGD6*.·QXQ
X\JXODPDODU×\HWHUOLPLGLU"
Koklear implant tıbbi alanda son yüz
yılın en önemli buluşlarından biridir.
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SGK koklear implant kullanıcılarının
cihazlarını karşılamalıdır
Burada asıl konu koklear implantın bir iç kulak protezi
olarak iyileştirici bir cihaz olduğudur... Cihazı kulağımızda
takıyorken hayata katılımımızı beklenilen düzeyde sağlamaktadır ama çıkarınca engelimiz ortaya çıkmaktadır. Bu
yönden cihaz kullanıcıları bir engelli olarak bu kapsamdaki
haklardan faydalanmaktadırlar. Bu hakların kullanımındaki en vurgulayıcı sonuç kullanıcı arkadaşlarımızın devlet
memuru olmalarıdır. Bu arkadaşlara başka koklear implant kullanıcıları da eklenecek ve sayıları artacaktır.
Ülkemizde koklear implant kullanıcılarının en büyük sorunu cihazlarının yedek parçaları ve pilleri için Sosyal Güvenlik Kurumu’nun olumsuz uygulamasıdır. Dernek olarak en çok bununla uğraşmaktayız. Tamamen ithal olan
cihazlarımızın yedek parçaları için geri ödeme tutarları,
parçaların piyasa fiyatlarının çok çok altındadır. 100 birimlik bir harcamamızın üçte biri geri ödenmektedir. Engelli
yasalarına göre engellilere ihtiyaçları olan sağlık hizmetinin devamlı sunulması, kutsal bir hak olan yaşam hakkının
gereğidir, ama bu mümkün olamamaktadır. Cihazlarımızı
hayat boyu kullanacağımız için devamlı ve yeterli destek
gereklidir. Mevcut sistem hem mali yönden hem bürokratik yönden engellileri çok mağdur etmektedir.

SGK önceki yıllarda SSK olarak uyguladığı gibi sayısı dört olan firmalar ile sözleşme yaparak koklear
implant kullanıcılarının cihazlarının yedek parçalarını, pillerini bu sözleşmeler kapsamında sağlamalıdır. Kullanıcıların mali olanakları cihazlarına gerekli
desteği sağlayamamaktadır. Durum böyle olunca
Devletin milyarları bulan cihaz masrafı ve MEB’in
özel eğitim giderleri boşa gidecektir. En önemlisi cihazları ile hayata tutunmaya çalışan engelliler yine
sessizliğe mahkum olacaklardır. Bu kimsenin arzu
etmediği bir sonuçtur.
Meders Medikal olarak derneğimiz hakkında kullanıcı kardeşlerimize, uzmanlara, ilgililere bilgi olacak bu açıklamalar için verdiğiniz fırsata çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda başarılar dileriz.
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=H\QHS.RUNPD]\×OLüLWPHFLKD]×NXOODQG×NWDQVRQUD\×O×QGDoLIW
WDUDÁ×NRNOHDULPSODQWNXOODQ×F×V×ROGX.oNOùQGHQEHUL\×OPDGDQ
oDO×üDUDN|UQHNELU|ùUHQFLROPD\×EDüDUDQ=H\QHSüXDQúVWDQEXO
hQLYHUVLWHVL2G\RORML%|OP|ùUHQFLVL7XWWXùXQXNRSDUDQKD\DWGROXEX
JHQoN×]\DüDG×NODU×Q×LüLWPHND\E×Q×YHKHGHÁHULQLDQODWW×

.oNOùPGHQEHUL
KD\DOLPNHQGLPJLEL
LQVDQODUD\DUG×P
HGHELOHFHùLPELU
PHVOHùLPLQROPDV×\G×
=H\QHS.RUNPD]
İşitme kaybım iki buçuk yaşımdayken fark
edilmiş. Evin tek çocuğuydum o zamanlar.
Vaktimin
büyük
kısmını
evde
annemle
geçiriyordum. Konuşmam ise yaşıtlarımdan
gerideymiş. Ailem de bunu evde tek çocuk
olmama bağlayıp sosyalleşmem için kreşe
göndermiş. Kreşte de öğretmenlerim arkamı
dönükken seslendiklerinde cevap vermediğimi
fark edip odyo testi yaptırmamızı önermişler.
Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan
tetkikler sonucu her iki kulağımda da ileri
derecede işitme kaybı tespit edilmiş. Hemen
işitme cihazı takılmış. Aynı zamanda da eğitime
başlanmış. İki buçuk yaşımdan sekiz yaşıma kadar
Hacettepe’de eğitim almışım. Bu süreci her ne
kadar tam hatırlayamasam da annemin anlattığı
kadarıyla zor bir süreç olduğunu biliyorum. Sabır
gerektiren bir süreç. Annem o günleri anlatırken
sanki on çocuk büyütmüş kadar olmuştum der.
Aklına takılan en büyük sorulardan biri yaşıtlarını
takip edebilecek mi sorusuydu. O kadar emeğin
karşılığında istediği olmuş. Normal okullara
gittim hep ben. İlköğretimi birincilikle bitirdim,
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liseyi dereceyle kazandım ve oradan da dereceyle
mezun oldum. Küçüklüğümden beri hayalim kendim
gibi insanlara yardım edebileceğim bir mesleğimin
olmasıydı. Üniversitede de bu yüzden kendimi bunun
için şartlandırmıştım. Bu meslek de odyologluktu
ve şimdi Odyoloji Bölümü’nde okuyorum, son sınıf
öğrencisiyim.

úPSODQW<ROFXOXùX
Hacettepe Odyoloji ile bağlarım odyoloğumun
vefatı üzerine koptu. İki buçuk yaşımdan on yedi
yaşıma kadar Hacettepe’ye gidip geldim. On
yedi yaşımdan üniversiteye gelene kadar hiçbir
odyologla görüşmedim. Üniversiteye gelince de
zaten kendimle ilgili bölümü kazanmıştım, her
şeyi daha yakından takip edebilirdim. Üniversiteye
başladığımda
hocalarımdan
işitmemi
kontrol
etmelerini rica ettim. Önceki kontrollerden bir farkı
olmayacağını düşünüyordum. Bana koklear implant
adayı olduğumu söylediklerinde epey şaşırmıştım.
Ameliyat olacağım hiç aklıma gelmemişti. Ailemle
paylaştım, tabi ki de en büyük destek onlardan geldi
ve bu beni rahatlattı.
Zaten böyle zamanlarda aile çok önemli. İşin en
önemli kısmı ise ameliyat sonrasıydı. Sonraki
süreç zordu. Her şeye yeniden başlayacaktım,
tıpkı küçüklüğümdeki gibi eğitim alacaktım. Yine
evde annemle beraber çalışacaktık. İyi bir dinleyici
ve iyi bir işitme cihazı kullanıcısı olduğum için
avantajlı olduğumu söyledi hocalarım. İlk bir sene
zorlanacağımı belirttiler. Ben de hepsine kendimi
hazırlayıp ameliyatı kabul ettim. Ameliyata gayet
moralim yerinde, hocalarıma güvenerek girdim. Dış
parçam ilk takıldığında sesleri hemen anlayıp ayırt
edemedim, dudak okudum. Kendimi ifade etmekte
zorlandığım bu süreç biraz sıkıntılıydı ama neyse ki
geçiciydi. Zamanla ayarlarım yenilendikçe ve verilen
çalışmaları yaptıkça günlük hayata uyum sağlamaya
başladım. Her şeyin yerli yerine oturması daha uzun
sürede olacaktı.

dLIWúPSODQWdLIWûDQV
İlk ameliyatım 2014 Mart’ta yapıldı. İkinci ameliyat hayatımdaki
en şanslı olaylardan biriydi benim için. İlk ameliyat
tecrübemden dolayı, daha rahat atlatacağımı düşünerek
kabul ettim. 2014 Temmuz’da da ikinci ameliyatımı oldum.
Düşündüğüm gibi ilk ameliyata nazaran daha kolay geçti. İlk
ameliyatımı sol kulaktan olmuştum ve sol kulağımda işitme
cihazı kullanırken de algılamada, işitmede ciddi sıkıntılarım
vardı. O yüzden adaptasyon sürecimde sol kulakta ciddi
anlamda zorlanmıştım. İkinci ameliyatım ise sağ kulaktandı.
Sağ kulağım sol kulağıma göre işitme cihazı kullanırken daha
iyi durumda olduğu için, adaptasyon sürecinde o kadar
zorlanmadım.
Çift taraflı Rondo kullanıyorum. İmplanttan sonra sesleri daha
net algılamaya başladım. Hangi ses neye ya da kime ait daha
net seçiyorum. Dudak okumam azaldı. Kısaca implantımdan
gayet memnunum. Tabi ki bu sürece gelene kadar çok şeyler
atlattım. Şimdi ise iki ameliyatın üzerinden de en az 1 yıl
geçti. Bu yüzden her şey daha yerine oturdu. Geçirdiğim
süreçte ailemin, hocalarımın katkısı büyük.
Ayrıca gördüğünüz üzere ben implant kullanıcısı olarak
normal işitenler gibi normal okullara gittim, gidiyorum
da. Hatta mezun olup iş hayatına atılacağım. İş hayatıma
atıldığımda da benim gibi olanlara hem odyolog olarak hem
implant kullanıcısı olarak yardımcı olmaya çalışacağım.
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ġ1SA1/ARI1+A<ATI1A
O/80/8Ō(Kġ/'('OK81A%ġ/0(K

Ö1(0/ġ%ġRġTġ&ġ*hd
Bize biraz kendinizden bahseder
PLVLQL]"2G\RORML\HQDV×OLOJL
GX\GXQX]
EXDODQGDLOHUOHPH\H
QDV×ONDUDUYHUGLQL]"
Odyolojiye ilgi duymam; biraz yönlendirme
ile ve tesadüfi oldu. İlk çalıştığım iş yerimde, fikirlerine çok önem verdiğim arkadaşımın (Murat Deniz) yönlendirmesi benim
için çok etkili oldu. Aynı dönemde çalıştığım
il olan Gaziantep’te koklear implant ameliyatlarının başlamasıyla, iki odyolog (Julie
Koşaner, Mehmet Akşit) ile ve halen birlikte çalışmaktan çok zevk ve onur duyduğum
Prof. Dr. Yıldırım A. Bayazıt ile tanışmam ve
olumlu izlenimler edinmemin, alana ilgimin
başlamasında etkili olduğunu söyleyebilirim. Sonraki aşamada Gazi ve Hacettepe
Üniversitesi’nde hocalarımın da desteğini
her zaman hissettim. Alan ile ilgili bilgimin
artması, deneyimler ile ekibin parçası olduğunu hissetmek, insanların hayatına olumlu
şekilde dokunabilmek ve bunu görmek, bu
alanda ilerlememde en önemli itici güçler
olmuştur. Halen çalışmaya devam ettiğim,
İ.Ü. Odyoloji Bölümü ve Bölüm Başkanımız
Prof. Dr. Ahmet Ataş’ın öngörüleri ve desteği de ilerlemem için güç vermiştir.

hONHPL]GH2G\RORJODU×QOLVDQV
G]H\LQGH\HWLüWLULOPHVL\×O×QGD
úVWDQEXOhQLYHUVLWHVL2G\RORML
%|OP·QQNXUXOPDV×\ODEDüODG×
6L]GHEXNDGURQXQLoLQGH\HU
DO×\RUVXQX]%|OPRODUDNYHNHQGL
oDO×üPDODU×Q×]GDQN×VDFD
EDKVHGHELOLUPLVLQL]"
Öncelikle bu ekibin içinde yer almış olmak
benim için çok büyük bir şans ve gurur kaynağı. Bölüm olarak birincil amacımız; eğitim-öğretim kalitesini artırmak ve programları geliştirmek. Bunları yaparken, öğrencilere tecrübe de kazandırmak en çok üzerinde
durduğumuz konu. Bu yüzden eğitim-öğretim programları dışında, klinik uygulamalar
da yapıyoruz. Öğrencilerimizin hem klinik
deneyim kazanması hem de bilimsel aktivitelerin içinde bulunmasını sağlayarak, daha
etkin gelişmelerini sağlamaya çalışıyoruz.

Eyüp Kara, MSc
úVWDQEXOhQLYHUVLWHVL
6DùO×N%LOLPOHUL)DNOWHVL
2G\RORML%|OP

Kliniğimizdeki uzmanların ilgi alanları dahilinde; yoğun şekilde pediatrik işitsel değerlendirmeler, işitme cihazları ve işitsel implant uygulamaları (Kemiğe implante işitme
cihazları, Orta kulak implantları, CI, ABI,)
gerçekleştiriyoruz.
2G\RORML%|OPgùUHQFLOHUL
*HOHQHNVHOgQON*L\PH7|UHQL
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Kliniğimizde tanısı konup cihazlanan veya implant uygulanan her
hastanın, eğitsel değerlendirilmesi, rehabilitasyonları-rehabilitatif
programlarının oluşturulması, öncelikle kliniğimizde ve daha sonra
hastanemiz bünyesinde bir proje
(İstanbul Kalınma Ajansı- Sessizliğime Ses Ver Projesi) kapsamında
açtığımız rehabilitasyon merkezimizde yapılmaktadır.
Ayrıca kliniğimiz, İstanbul Avrupa
Yakası’nın en büyük yenidoğan işitme tarama ve referans merkezidir.
İstanbul Avrupa Yakası’nda işitme
taramalarından kalan bebekler, ileri
testler için kliniğimize refere edilmektedir. Bu anlamda da bulunduğumuz bölgenin önemli bir yükünü
kaldırmaktayız.
Bölümümüzde,
ileri
vestibüler
(Denge) test yöntemleri ve rehabilitasyonları rutin olarak uygulanmaktadır. Bulunduğumuz bölgede
bu hizmetin de kısıtlı merkezlerde
verilmesinden dolayı, önemli bir
hasta populasyonumuz mevcuttur.
Ayrıca bölümümüzde halen, Hocamız Prof. Dr. Ahmet ATAŞ ve benim
yürütücüsü olduğumuz, TÜBİTAK
Destekli (1001) “Tıbbi alet geliştirme” projesi sürmektedir.

g]HOVHNW|UGHoDO×üW×NWDQVRQUD
DNDGHPLNKD\DWDJHoLü\DSW×Q×]
*HOHFHùLQRG\RORJODU×QDGHUV
YHUL\RUVXQX]gùUHQFLOHULQL]OH
HWNLOHüLPLQL]YH´KRFDO×Nµ
QDV×OVL]FH"
Her şeyden önce; öğrencilerle-gençlerle iç içe olmak büyük bir
keyif... Genç meslektaşlarımın gelişimine katkıda bulunmak büyük bir
görev ve bunu hakkıyla yapabilmek
için her gün daha fazla çalışmam
gerektiğinin farkındayım.
“Hocalık”, çok kolay ulaşılan bir
mertebe değil, benimki bilgi ve tecrübe aktarımı, diyelim…
Genç meslektaş adaylarımla ilişkilerimizin daha çok arkadaş veya
ağabey düzeyinde olduğunu dü-

şünüyorum... Ya da bana öyle hissettiriyorlar... Bölümümüzde, eğitim-öğretim ve klinik akış iç içe
yürüdüğünden dolayı, öğrencilik
ilişkisinden ziyade; bahsettiğim
gibi ağabeylik ilişkisi daha hakim.
Masanın her iki tarafında (Özel
sektör - Üniversite) oturmuş olmak, elbette insanın olaylara bakış
açısını genişletiyor. Daha önce özel
sektörde çalışmış olmak, dünyadaki uygulamaları ilk elden görmek,
farklı kültürlerden, farklı becerilerde meslektaşlarımla tanışmak ve
çalışmak, hem mesleki hem de düşünsel dünyama çok şey kattı. Çalışma hayatının zor, ilginç ve zevkli
yanlarını bir arada görme şansım
oldu.

úüLWPHND\E×YHLüLWPHFLKD]×
NXOODQ×P×QDNDUü×DVO×QGD
WRSOXPGDKDODELU|Q\DUJ×
ROGXùXQXV|\OH\HELOLUL]
úKWL\DF×ROPDV×QDUDùPHQ
LüLWPHFLKD]×NXOODQPD\×EX
QHGHQOHUHGGHGHQ\HWLüNLQ
KDVWDODU×Q×]D
QDV×O\DNODü×\RUVXQX]"

RIE: Hoparlörü kanal içinde,
mikrofonu ana gövdede olan
işitme cihazı

Günümüzde tüm dünyada işitme
cihazı kullanımı hakkında hala önyargılar mevcut. Bunun en önemli
kanıtı; kanal içi işitme cihazlarının,
işitme cihazı sektöründe gittikçe
daha çok yer alması ve daha derine yerleşebilen, güçlü CIC işitme
cihazlarının üretilmesidir.
Ülkemizde ise; bu durum daha
sık karşımıza çıkıyor. Halen, belki
de en önemli sorunumuz, kişilerin hem kendileri hem de çocukları için, işitme cihazını kullanmak
konusundaki önyargılarıdır. Son
yıllarda, yapılan birçok çalışmada, bilişsel faaliyetlerin uzun süre
(Demans-Alzheimer hızının düşürülmesi) korunması, konuşma
ayırt etme becerilerinin sürekliliği,
yaşam kalitesinin artması, karşılıklı
iletişimin sürebilmesi adına, işitme
cihazının kullanılması gerektiğini
vurgulamak genelde etkili olmaktadır.
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úüLWPHFLKD]ODU×HVNLVLJLEL|WHQKDQWDOYHVDGHFH
LüLWPHFLKD]×J|UHYLJ|UHQD\J×WODUROPDNWDQo×NW×
GL\HELOLUPL\L]"
*QP]GHFLKD]ODUGDNXOODQ×ODQLüLWPH
WHNQRORMLOHULQGHQELUD]EDKVHGHELOLUPLVLQL]
NXOODQ×F×ODU×QDV×O|]HOOLNOHUEHNOL\RU"
$N×OO×WHOHIRQODUDEDùODQDELOHQYHGLùHUELUoRN|]HOOLùLWHOHIRQODU]HULQGHQ
NXOODQ×ODELOHQLüLWPHFLKD]ODU×KD\DW×P×]DJLUGL

Daha önce de bahsettiğim gibi, birçok modelde olabildiğince küçülme, hatta tamamen görünmeyen kulakiçi işitme
cihazlarının kullanımı çok yaygınlaştı. Kulak arkası işitme cihazları bile 10 yıl öncesine göre büyük aşama kaydetti. Çok
ileri iderecede işitme kaybında bile, eskiden olduğu gibi
hantal cihazlar vermek zorunda kalmıyoruz.
Benim dönemimde mesleğe atılan birçok kişi gibi ben de,
hastanın işitme kaybı uygun ise “Receiver in the Ear” (Alıcı
kulak içinde) ve “open fit” (açık kalıp) uygulamalı modelleri
tercih ediyorum. Bunlar kullanıcı için hem küçük ve hafif,
hem de kulak kanalının havalanmasını sağlayarak daha
sağlıklı bir çözüm sunabiliyor.

Çift taraflı işitme ile öncelikle sesi
daha gür hissederiz. Kulaklar arası
zaman ve şiddet farklarını ayırt
ederek uzaysal konumumuzu
belirlememiz (yer-yön tayini)
çok daha kolay olur. Yalnızca tek
kulağa uygulama yaptığımızda ise,
cihaz kullanmayan kulakta işitsel
gerilemeye neden oluruz. En önemlisi
de; günümüz işitme cihazlarının
birçok özelliğinden faydalanabilmek
için, çift taraflı kullanım ve bu
cihazların birbiri ile iletişim kurmasını
sağlamak gereklidir.
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Dijital teknolojinin hızla gelişmesi işitme cihazı kullanıcılarına da birçok ek özellik sağladı. Son yıllarda kablosuz teknolojilerin işitme cihazlarına da girmesi, iki cihaz arası iletişimle daha kaliteli işitmeyi, gürültüden daha az etkilenmeyi, konuşmacılara daha rahat odaklanmayı sağlayabiliyor.
Aktif kullanıcılar için; akıllı telefonlara bağlanma ve işitme
cihazının birçok özelliğini telefonlar üzerinden kullanabilme
gibi birçok kombine uygulama hayatımıza girdi.

hONHPL]GHoLIWWDUDÁ×LüLWPHFLKD]×NDUü×ODQ×\RUPX"
dLIWWDUDÁ×GX\PDQ×QDYDQWDMODU×QHOHUGLU"
Mevcut Sağlık Uygulama Tebliği’nde (Mayıs 2015) yetişkin
hastaya, aynı anda çift taraflı işitme cihazı önerememekteyiz. Fakat bunun yakın zamanda değişeceğini düşünüyoruz.
Bebek ve çocuklar için, çift taraflı cihaz uygulaması ve ödemesinde bir sorun yaşanmamaktadır.
Çift taraflı işitmenin avantajını genelde görme sistemini örnek vererek anlatıyorum. Tek gözle görmenin derinlik algısını nasıl bozduğunu gösterip işitmede de aynı durumun
olduğunu ifade ediyorum.

Verdiğiniz bilgiler ve ayırdığınız zaman için çok
teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim...
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Yekta Rehabilitasyon ve Eğitim
Merkezi 2001 yılından bu yana
işitme kaybı olan çocuklara rehabilitasyon ve eğitim hizmeti
veriyor. Hem bireysel eğitim
hem de grup eğitimi veren
Yekta ÖRM aynı zamanda ailelerimizin bilinçlenmesi için aile
eğitimleri de sunuyor. Yekta’nın
kurucusu İbrahim Yaşar, Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim
Bölümü’nden mezun, doğru ve
etkin bir eğitimin önemine inanan bir eğitimci. Kurumunda
da kendisi gibi işine bağlı, çocukları seven, işitme engelliler
alanından mezun 10 öğretmen,
1 grup öğretmeni, 3 okul öncesi
öğretmeni,1 psikolog ile birlikte toplam 15 kişilik bir uzman
kadro bulunuyor. 170’i koklear
implantlı, 80’i işitme cihazlı olmak üzere toplam 250 öğrencisi mevcut.
İşitme engelli aileleri burada
gördükleri ilgi ve hizmetten oldukça memnun. Kurucu Müdür
İbrahim Bey bu başarının altındaki temel nedenleri şu şekilde
özetliyor;
“Bizim öncelikli amacımız eğitimdir. Yani işitme kaybı olan
çocukların doğru eğitim almasını ve ailelerin de bilinçlenmesini sağlamayı kendimize görev
edindik.
İkinci unsur ise tabii ki eğitimi
veren kadronun kalitesidir. Eğitim kadromuzun bu işin eğiti-
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mini almış uzman eğiticilerden
oluşmasına öncelikle özen
gösteriyoruz.
Üçüncü unsur ise verdiğimiz
eğitimin kalitesidir. Kurumumuzda her bir bireyin ihtiyacına uygun ders programları ve
ailelerin etkin katılımıyla işitme kaybı olan öğrencilerimizin
eğitim devamlılığı esas alınmıştır.”
“Özellikle dil gelişiminin başladığı erken dönemde teşhis edilmiş ve bireyin işitme
kaybına uygun olarak erken
cihazlandırılmış ya da implantasyonu yapılmış çocukların
eğitimlerinde oldukça başarılı
bir grafik çizmekteyiz. Şöyle
ki; 1 yaşından önce eğitimine başladığımız birçok çocuk
akranlarının dil gelişimine oldukça yaklaşmış hatta bazı
çocuklarımız okullarında sınıf
arkadaşlarının üstünde başarı
sağlamıştır.”
“Özel Eğitimin ilkeleri doğrultusunda, işitme kaybı olan
çocukların eğitiminin bir süreç
ve ekip işi olduğunun bilinciyle
hareket ederek; gerek işitme
cihazı kullanan gerekse implant kullanıcısı olan çocuklarımızın, takiplerini yapmak için
başta Üniversite Hastanelerinin KBB ve Odyoloji klinikleri
olmak üzere gerekli kurum ve
kuruluşlarla koordine olarak
çalışmaktayız.“
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dRFXùXQX]XQLüLWPHGLùLQL|ùUHQGLùLQL]GH]QWKD\DO
N×U×NO×ù×VXoODQPDHQGLüHND\J×JLELSHNoRNGX\JX\X
ELUDUDGD\DüDG×ù×Q×]×ELOL\RUX]dRFXùXQX]XQJHOHFHùLQL
\|QOHQGLUPH\HoDO×ü×UNHQNHQGLUXKVDOGXUXPXQX]OD
LOJLOL\DüD\DELOGLùLQL]V×N×QW×ODUODEDüDo×NPDNLoLQVL]H
SHUVSHNWLIVDùOD\DFDNWDYVL\HOHULPL]LRNX\XQ
´%WQ\NEHQLP]HULPGH
$LOHPoHYUHPGHNLOHUEHQL
DQODP×\RU.HQGLPLoRN
\DOQ×]KLVVHGL\RUXPµ
Özellikle anneler çocuğu ile ilgilenmeye
çalışmaktan kendi duygularını genellikle
ihmal
eder.
Başlangıçta
çocuğunun
geleceğinden kaygı duyma düzeyinde olan
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duygular zamanında irdelenmezse giderek
artar, anksiete ve depresyona kadar
gidebilecek bir tırmanış gösterir. Yoğun
ve gergin bir süreç yaşanmaktadır ancak
olabildiğince erken çözümlenmelidir. Nasıl
duygular yaşadıklarını tartmalı, yeni sahip
oldukları bilgi ve deneyimleri yakın çevreleri
ile de paylaşıp onları da bilgilendirmelidir.
Böylece çevre desteğini almak ve iş bölümü
yapmak yaşamı kolaylaştırmaya katkı
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Deniz Engindeniz
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sağlar. Ayrıca baş etmekte zorlanılan durumlarda uzmanların desteğinden
yararlanmak gerekir.

´6UHNOLoRFXùXPXQJHOHFHùLLOHLOJLOLHQGLüH
LoHULVLQGH\LPµ
Her ebeveyn; normal koşullarda iken de çocuğunun geleceğine dair endişe
duyabilir. Bu sık karşılaşılan, olağan bir durumdur, ancak bu tip endişeler ile
zaman kaybetmek yerine bir an önce eğitime başlamak, ev içi yaşamı ve
davranışları bir an önce düzenlemek gerekmektedir. Bu konuda hem çocuğun
hem de ebeveynin ayrı ayrı başarması gereken durumlar vardır. Önemli olan
karşı karşıya kalınan durumlarda takınılan tutumun ne olacağıdır. Serbest
olmak ile otoriter davranmak arasında bir orta yol geliştirilmesi gerekmektedir.
Bunu başarabilmek için önce ebeveynin kendinden emin, sakin ve kararlı
olması gerekir. Bunu başarmak için yardım almak yararlı olacaktır.

´(üLPOHYHoHYUHPGHNLOHUOHVUHNOLWDUW×ü×\RUXPµ
Ruhsal anlamda yaşanan gerginlikler rahatlatılmazsa zamanla ilişkilere
de yansır. Eşler birbirine ve çevrelerine karşı olumlu duygularla yaklaşıp,
onları anlamaya çalışmalıdırlar. Sizin duygularınıza benzer duyguları; yakın
çevrenizdekilerin de taşıyor olabileceğini ve onların da baş etmekte zorlanıyor
olabileceklerini aklınızdan çıkarmayın. Karşılıklı anlayış da çok değerli
zamanın yararlı kullanılmasına katkı sağlar. Unutmayın ki; aile içi düzenin
bozulması hızla çocukların duygularına yansır. Gereksiz tartışmalarla zaman
kaybetmemelidir. Üstlenilen sorumluluğun ağırlığı ve tek başınalık duyguları bir
an önce paylaşılarak azaltılmalıdır.

´dRFXùXPEDQDoRN\DEDQF×VDQNLEHQLPoRFXùXPGHùLO
2QGDQNDoPDNLVWL\RUXPµ
Sorunlar ve başarısızlıklar karşısında; kişilerde reddetme, yok farz etme,
kaçma, uzaklaşma gibi duygular uyanabillir. Duygularında yalnız olmadığını
bilmek kişileri rahatlatır ve zaman zaman yapılan paylaşımlar da sorunların
hafifletilmesine yardımcı olur. Çeşitli dernekler, destek ve kaynaşma grupları,
internetten bulunabilecek forum siteleri ile temasa geçmek ve psikiyatristlere,
psikologlara, alanında uzman kişilere danışmak yardım almak çok yararlı
olacaktır.

´dRFXùXPXHùLWLUNHQoRNVWUHVHJLUL\RUXPYHoRFXùXPD
N×]×\RUXP%XQGDQGROD\×GDoRNYLFGDQD]DE×GX\X\RUXPµ
İşitinceye kadar geçen zamanı telafi etmek kadar; hayatı normal akışına
bırakmak da çok önemlidir. Eğitimin ve iletişimin başarılı olabilmesi için sabırlı
olmak ve birlikte eğlenceli zamanlar paylaşmak esastır.
Çocuğunuzdan sizi hemen anlamasını ve öğrettiklerinizi kavramasını
beklemeyin. Öğrenmesini istediğiniz konu ile igili onun ilgi alanına girecek
faaliyetler seçip aynı konuyu farklı faaliyetlerle işlemelisiniz. Başarılı olabilmek
için defalarca tekrara ve zamana gereksinim vardır. Ancak önemli olan hem
zaman hem de enerjiyi doğru kullanmaktır.
Devam etmekte olduğunuz özel eğitim merkezi veya aile eğitim merkezindeki
uzmanların nasıl ilişki kurduğunu, neler paylaştığını, nelere dikkat edip
vurguladıklarını özenle takip etmelisiniz. Ne öğretilmek amaçlanmış? Hangi
yolla öğretilmeye çalışılıyor? Sorgulayın.
Çocuğunuzu başka çocuklar ve onların başarıları ile kıyaslamayın. Öğretmek
istediğiniz konunun ne olduğunu önce anlayıp anlamadığını kontrol edin.
Anladığını düşündüğünüzde örnekleri çoğaltın.
Eğitimde paylaşılanları taklit etmeye çalışmanız ve benzer tutumlar için kendi
yaratıcı hayal gücünüzü kullanmanız çok yararınıza olacaktır. Eğer ebeveyn
kendini iyi hisseder; eğlenmeyi de başarabilirse çocuğunun ne kadar kısa
sürede öğrenebildiğini fark edecektir.
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úUHP·GHQDLOHVLQH´%XEHQGHQELUKHGL\H
VL]LoRNVHYL\RUXPµ

İrem Dedebek
7 yıldır koklear implant
kullanıcısı
8 yaşında

,ü×O×ü×OELU\D]JQVSDJHWWLJQHüGHQL]YH
SDPXNEXOXWODU

Kayra Oruç
7 yıldır koklear implant
kullanıcısı
9 yaşında

´+D\DWEDQDFLKD]×PODJ]HOµ

'RùDYHHYOHU
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Rüzgar Çil
5 yıldır beyin sapı
implantı kullanıcısı
6 yaşında

5]JDUELUJQHV×ùG×UPD\×EDüDUG×ù×
PDFHUDODU×Q×úOJLQo%LU*QDGO×NLWDE×QGD
UHVLPOHQGLUPLü

Yekta Demirhan
15 yıldır koklear implant
kullanıcısı
23 yaşında

dDO×ü×\RUPXüJLEL\DSDQoLIW

3DVWRUDODüN
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Rondo Kurabiyesi
Malzemeler:
• 1 yumurta
•
•

200 gr. yumuşak tereyağı
1 su bardağı pudra şekeri

•
•
•

1 su bardağı mısır nişastası
2,5 -3 su bardağı un
Tarçın

Bütün malzemeleri karıştırıp güzelce yoğurun. Elde ettiğiniz hamuru çok ince olmayacak biçimde açın. Yuvarlak bir kurabiye
kalıbını Rondo’ya benzeyecek şekilde hafif
bükerek oval hale getirin.
FineTuner kumanda için de dikdörtgen bir
kalıp kesip, ön köşelerini yuvarlayabilirsiniz. Hamurdan çıkardığınız kalıpları 150
derecede 20 dk pişirin. Son olarak da, sanatçı ruhunuzu ortaya çıkarın ve istediğiniz
renkteki şeker hamurlarını, kurabiyelerin
üzerine yerleştirip ayrıntıları ekleyin. Hatta
bu sürece koklear implantlı çocuğunuzu da
dahil edin, bırakın size yardım etsin ve yardım ederken onunla yaptıklarınız hakkında
konuşun.
Türk kahvesi ve çay yanında misafirlerinize,
veya süt yanında çocuğunuza ve arkadaşlarına ikram edin.

Afiyet olsun!
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Dikey
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kulak kirinin diğer adı
İşitme kaybı yaratabilen bir sinir sistemi hastalığı
Orta kulaktaki üç kemikten ortadakinin Türkçe ismi
Çeşitli hastalıklarda ortaya çıkan ve Alfred Hitchcock’un filmlerinden birine isim olan baş dönmesinin bilimsel adı
İç kulak sıvılarının aşırı miktarda artması veya azalmasıyla hastaya denge kaybı ve işitme güçlüğü yaşatan hastalık
Orta kulaktaki üç kemikten kulak zarına tutunan ilk kemiğin Türkçe adı
Ses şiddeti birimi
Salyangoz şeklindeki iç kulağın bilimsel adı
İşitme kayıplı çocukların sınıfta öğretmeni daha iyi duymasını sağlayan cihaz
İşitme kayıplarında kullanılan ve hayat kalitesini yükselten aygıt

Yata
ay
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Eski zamanlarda beyni yenildiği takdirde işitmeyi iyileştirdiğine inanılan hayvan, nam-ı diğer ormanlar kralı
Sabit bir ritim elde etmek amacıyla belli aralıklarla vuruş sesleri çıkartan bir alet.
Kulak çınlamasının diğer adı
Kulak kireçlenmesinin bilimsel adı
Az duyduğunuzu düşünüyorsanız yaptırmanız gereken şey
Yaşlanmaya bağlı işitme kaybı
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