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Diğer gelişme olan MED-EL Synchrony ST’nin Türkiye’ye gelişi ile bir kere daha kullanıcılarımıza ve sektöre implant 
teknolojisinde en yüksek standardı sunmanın kıvancı içindeyiz. Diğer OECD ülkelerini açık ara geride bıraktığımız 
alan olan MR tarama sıklığına baktığımızda (1000 kişi başına 134 tarama/2014) MR’ın ne kadar tercih edildiğini gö-
rüyor; bize bilgi için başvuran kullanıcılarımızdan, koklear implant kullanıcıları için de sık başvurulabilen bir yöntem 
olduğunu biliyoruz. Üstelik koklear implant kullanıcıları ve doktorlarının kayda alması gereken implant iç parçası gibi 
bir etken de var. Fakat artık Synchrony ST’nin yeni mıknatıs tasarımıyla MR’a dair kaygılar geride kalıyor. 3.0 Tesla’da 
bile ek ameliyata gerek kalmadan MR’a girebilen bu koklear implant SGK tarafından karşılandığı için yediden yetmi-
şe tüm implant adaylarımızın tercihi haline gelmiş durumda. Hayatın getirdiklerine hazır olmak ve MR’a rahatsızlık 
duymadan girmek şüphesiz onların da hakkı. Bu nedenle tüm MED-EL kullanıcılarımıza hayırlı olsun diyoruz.
 
Dergimizin bu sayısındaki değerli katkıları için Dr. Levent Olgun’a, Belgin Birer Özel Eğitim Merkezi kurucusu Belgin 
Birer’e, deneyimleri ve hikayeleri için kullanıcılarımız Ody. Zeynep Korkmaz’a, Ada Atabay ve annesi Hatice Atabay’a, 
Onur Ulusoy’a ve Selin Çalışkan’a teşekkür ediyor, sizlere iyi okumalar diliyoruz.

Sevgiler ve saygılar,
Ersin Oray 
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Yukarıdan mı, aşağıdan mı? Normal işi-
ten insanlar için sesin nereden geldiğini 
anlamak, bir futbolcu için topa vurmak 
kadar kolaydır. Fakat sadece bir kulağıyla 
duyan bir kişi için, çalan telefonu yalnız-
ca sesinden bulmak zordur. Aynı durum 
iki kulağında da işitme kaybı olan, ancak 
yalnızca birinde işitme cihazı ya da kokle-
ar implant kullanan kişi için de geçerlidir. 

Sesin ne yönden geldiğini anlamak 
kulaklarınız ve gözlerinizin de yardı-
mıyla basittir. İki kulağınız açık, göz-
leriniz kapalıyken bile sesin yeriyle il-
gili nokta atışı yapmak mümkündür. 
Fakat gözlerinizi kapatıp bir kulağını-
zı tıkayarak odadaki birinden parmağını 
şaklatmasını istediğinizde, sesin nere-
den geldiğini bulmanın zor olduğunu fark 
edersiniz.

Sesin kaynağını kolaylıkla bulmak, işlevini 
yitirmemiş iki kulak ile mümkündür. Uz-
manlar bu beceriye “uzamsal işitme” ya 
da “ses lokalizasyonu” adını vermektedir. 
Örneğin sol tarafımızda bir ses oluştu-
ğunda öncelikle sol kulağımıza varır. Aynı 
sesin şiddeti de sol kulağımızda daha faz-
la hissedilir, çünkü ses diğer kulağa doğru 

yolculuk ederken başımız tampon görevi 
görerek sağa ulaşan şiddeti hafif azaltır. 
Bu da “akustik gölge” etkisi olarak bilinir. 
Beyin tüm bu küçük detayları kullanarak 
sesin kaynağının yerini tespit eder. İki 
kulakla doğmamızın başka nedenleri de 
vardır; sesin şiddetini neredeyse iki katı 
algılarız. 10 metre ötedeki sesi iki kulakla 
gayet iyi duyabiliyorken tek kulakla daha 
zor duyarız. Bu doğal amplifikasyon “ses 
şiddetinin binaural toplamı” olarak bilinir.

İki kulakla işitmede arka plan gürültüsü 
filtre edilip bastırılabilir. Bu sayede kala-
balık bir restoranda kahkahalar, gürültü-
ler, çatal-kaşık sesleri arasında sohbeti 
anlayabiliriz. Farklı şiddetteki ses dalgala-
rının iki kulağımıza varma zamanları farklı 
olduğu için, bu ses cümbüşü içinde duy-
mak istediğimiz şeyi anlayabiliriz. Beyin 
hangi mesajın istendiğini, hangisinin red-
dedileceğini bu şekilde ayırt eder. Müzik 
de iki kulakla dinlendiğinde daha doygun 
ve zengin gelir. Stereo ses sistemleri iki 
hoparlör prensibine dayanır. İki hoparlör, 
bir alan hissi yaratarak sesi bize aktarır. 
İşte bizim işitmemiz de buna benzer bi-
çimde işler: iki hoparlör olarak iki kulağı-
mız beynimize sesleri stereo sistem gibi 
aktarır.
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İşitmek yetişkinlerin günlük hayatında 
şüphesiz önemli yer tutsa da, etrafta-
kilerin ne hakkında konuştuğunu ya da 
annelerinin ses tonunun neşeli ve yorgun 
anlarda nasıl değiştiğini yeni yeni anla-
maya başlayan küçük çocukların gelişi-
mindeki rolü daha kritiktir. Bir ses kay-
nağını diğerinden ayırt etmeyi öğrenirler: 
ahşap zemine basınca çıkan sesin çimen-
den farklı olduğunu; kuş tüyü ile çatalın 
yere düşünce ses çıkardığını ya da çıkar-
madığını fark ederler. Gelişen beyinde, 
tıpkı her öğrenme sürecinde olduğu gibi, 
duyulan her sesle birlikte yeni nöral bağ-
lantılar oluşur.

Beyindeki sinir yolları büyür, aralarında 
bağlantı kurulur ve bu bağlantılar sağ-
lamlaşır. Tüm bunlar çocuk tek bir sözcük 
daha söylemeden gerçekleşir.

Konuşmak işitmekle başlar. Konuşma di-
lini geliştirebilmemiz için işitmek şarttır. 
Öğrenme ortamı sessiz olduğu sürece 
tek kulak da yeterli olabilmektedir fakat 
ideali iki kulaktır. Çünkü daha sonra okul-
da ya da üniversitede işler daha karmaşık 
hale gelecektir. Aynı anda çok kişinin ko-
nuştuğu sınıflar gürültülü, amfiler yankılı 
olabilmektedir. Bu da öğretmeni anlamayı 
zorlaştırır. Tek kulakla idare edebilsek de 
iki kulağa sahip olmamızın güçlü sebep-
leri vardır. İki kulağın kullanımı önemli bil-
gilere erişimde daha büyük bir olanaktır 
ve çevremizdeki dünyanın daha fazla far-
kında olmamızı sağlar.
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Çoğu ülkede çift cihaz/implant, özellikle çocularda yay-
gın bir uygulama haline gelmektedir. Bilimsel çalışma-
lara göre işitme engelli çocuklar ikinci bir cihazdan 
fayda görmektedir. Eğer ses sinyalleri iki kulaktan da 
gelirse, beyindeki işitme merkezi ideal biçimde aktifleşir. 
Bunun sonucunda da konuşma algısı daha iyi olur ve 
kendilerini sözel olarak daha iyi ifade ederler. Bir yeri-
ne iki işitme implantı kullanmanın iki net faydası vardır: 
çocuklar konuşmaları gürültülü ortamda bile iyi anlar ve 
ses lokalizasyonunu daha iyi yaparlar. Veliler, ikinci imp-
lantı kullanmaya başladıktan sonra çocuklarının okulda 
daha az yorulduklarını belirtmiştir.

Dünyadaki ilk bilateral implantasyonun 1996’da MED-EL 
koklear implantlarıyla yapılmasından sonra, bu konuya 
duyulan ilgi çarpıcı biçimde artmıştır. Çift taraflı koklear 
implantın tek tarafa göre sağladığı avantajlar çok sayıda 
bilimsel araştırma tarafından ortaya koyuldukça,bilateral 
implantasyon birçok ülkede standart uygulama halini al-
mıştır.

Türkiye’de ise yaklaşık 30 yıla yakın süredir istis-
nai durumlar dışında tek taraflı olarak yapılan kokle-
ar implantasyon, 26 Kasım 2016’da yayınlanan yeni 
Sağlık Uygulamaları Tebliği’ne göre 12 – 48 aylık 

çocuklar için artık iki taraflı olarak uygulanabilmektedir. Bu 
sevindirici gelişme ile ailelerin uygulamadan bekleyebile-
cekleri faydalar özetle şöyledir:

• Sessizlik ve gürültüde konuşmaları daha iyi anlama

• Sesin yönünü, kaynağını daha doğru belirleme 

• Ortamda konumu belirlemek ve kendini emniyette his-
setmek için işitmenin kullanımı Ör: oyunda arkadaşların 
konumunu belirleme, yolda etrafında olup bitenleri bilme

• Yıllar sonra dilin daha kompleks bir seviyeye ulaşabilmesi

• Dinlemek için daha az çaba sarf etme

• Hafif sesleri daha iyi duyma ve bu sayede daha çok 
dil girdisi

• Bir kulakta sorun olduğunda diğer kulağın kullanılabil-
mesi

• Küçük çocuklarda daha erken ortak ilgi kurabilme, 
ses üretebilme ve iletişim sırasında dinleyebilme

• Her iki kulak kullanıldığı için en iyi kulaktan da fayda-
lanma

• Müzikten daha çok keyif alma

• Özgüvende artış
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• Objektif ayar yöntemi ile iki implantlı kulakta da eşit ses 
şiddet algısı sağlanabilir.

• MEDEL’in Fine Structure konuşma işlemleme stratejisi ile ses-
lere dair zaman bilgisi verilmektedir. Yani sesin iki kulağa ulaş-
masındaki zaman farkına göre, sesin yönünü belirleme imkanı 
sağlanır. 

• MEDEL’in uzun elektrotları ile kokleanın tamamı  
kapsanır ve bu sayede kalın seslerden sorumlu apikal kısım da 
uyarılır. Sesin iki kulağa girişindeki zaman farkı algısını yaratmak 
için (yani sesin ne yönden geldiğini belirlemek için) kalın sesler 
önemli role sahiptir. Uzun elektrotlar sayesinde hem ince hem de 
kalın sesler kullanıcıya doğal kulaktakine yakın biçimde iletilir.

• Bir tane uzaktan kumanda ile her iki implantın kontrol edil-
mesi mümkündür.

“2 yaşımdan beri bir kulağımda koklear 
implant, diğer kulağımda da 1 yaşımdan 
beri işitme cihazı kullanıyorum ve 
daha iyi duyuyorum. Birisini takınca 
bazen sesin ne taraftan geldiğini 
anlayamıyorum. Ama işitme cihazını 
takınca sesin ne taraftan geldiğini 
daha iyi anlıyorum.”

“İlk implantımı iki, ikinci implantımı 
2,5 yaşımda oldum. Tek kullandığımda 
yönü bulamıyorum ama çift olduğunda 
sorun olmuyor, iki taraftan geleni de 
anlayabiliyorum. Sesleri daha yüksek 
anlıyorum tek tarafa göre. Gürültülü 
ortamlarda sesi daha net ve yüksek 
duyabiliyorum.”
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Bir implant, kullanıcısına müziği iyi iletmek için bu dört şeyi yapabil-
melidir:

1. İmplant, ince sesler kadar kalın sesleri de sağlayabilmelidir. Kalın 
seslerin verilebilmesi içinse implant elektrotunun tüm kokleayı kapla-
yacak kadar uzun olması gerekir. Kalın sesler (bas) de müziğin önem-
li ayrıntılarından olduğu için, bu şekilde müzik ve konuşmalar daha 
zengin algılanır.

2. İmplant, gelen ses sinyalini kokleanın ilgili yerine gönderebilmelidir. 
Yani ideal olan ince sesin, ince sesin işlemlendiği yere; kalın sesin de 
kalın sesin işlemlendiği yere gönderilmesidir. 

3. MED-EL implantlarında iki farklı işlemleme tekniği kullanılarak ses 
sinyallerinin zamanlaması ve kokleada uyaracağı yere dair bilgi verilir. 
Bu sayede sesin karmaşık yapısı ayrıntılı olarak iletilir ve doğala daha 
yakın bir işitme sağlanır. 

4. İşitme kalıntısı varsa korunmalıdır. Koklear implantın sağladığı ses-
lere ek olarak korunan doğal işitme becerisi toplamda daha doğal 
ve kaliteli bir ses algısı yaratır. Bu da yumuşak elektrotlar ve hassas 
cerrahi tekniklerle sağlanabilir.

MED-EL işitme implantları bu gerekliliklerin hepsini yerine getirdiği 
için yalnızca konuşma sesleri değil, müzik de kullanıcıya daha doğal 
gelebiliyor. Kullanıcıların yapacakları bazı alıştırmalar sabırlı, pozitif 
bir tutumla birlikte müzikten daha çok zevk almayı sağlayabilir.
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MED-EL Klinik Uzmanı Julie Koşaner küçük çocuklara dil 
ve diğer beceriler kazandırmada müziğin çok etkin bir 
araç olduğunu belirtiyor: “Müzik, dinleme ve dil beceri-
lerini geliştirmenin harika bir yolu. Eğlenceli ve çocukların 
ilgisini çekiyor. Müzik sayesinde çocuklar sesler üretmeye 
başlarlar, yeni kavramlar öğrenirler, kendilerini ve duygu-
larını ifade ederler. İşitsel belleklerini geliştirirler (kelime-
leri hatırlayabilme). Örneğin çocuk önce birkaç kelimeyle 
şarkı söylemeye başlar, sonra birkaç dizeyi ve tamamını 
söyleyebilir. Gittikçe daha uzun şeyleri hatırlayabilirler. 
Müziğin diğer çok önemli faydalarından biri de, paylaşılan 
bir aktivite olması nedeniyle çevresindekilerle sosyal bağ 
kurmayı sağlamasıdır.”

Müzik, bu faydaları nedeniyle özellikle küçük yaştaki 
koklear implant / işitme cihazı kullanıcılarının çok yönlü 
gelişimine katkı sağlayabiliyor. Bu nedenle müzikli aktivi-
teler yapmak veya enstrüman çalmak, uzmanların rehabi-
litasyona dahil ettiği ve ailelere de tavsiye ettiği şeylerdir. 
Henüz bunları yapamayacak kadar küçük kullanıcılara da 
anne-babaları ninniler ve şarkılar söyleyerek  çocukta ses 
farkındalığı yaratabilir. 

Ortaokul öğrencisi Yalın Çal da, Dr. Levent Olgun’un bu 
tavsiyesine uyarak gitar öğrenmeye başlayan çift taraflı 
bir işitme cihazı kullanıcısı. Önce çocuk gitarıyla dersler 
almaya başlayan Yalın, müziğe gittikçe daha çok ısındı ve 
kendini geliştirdi. Artık elektro gitarıyla popüler yabancı 
parçaları çalacak duruma bile geldi. Başlarda çocukları-
nın cihaz kullanma sürecine alışabileceğini düşünmeyen 
aile, Yalın’ın kendilerinden daha güçlü çıktığını itiraf edi-
yor. Beklentilerinin ötesinde sonuç veren Yalın’ın Not-
hing Else Matters ve Shape of My Heart performansını 
dinlemek için Maxtone Facebook sayfasını ziyaret edin: 
facebook.com/GitaristYalinCal ya da bu kodu cep telefo-
nunuzla tarayın.

Yalın Çal’ın videosunu izlemek için kodu 
cep telefonunuzla tarayın.
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2006’da dünyaya gelen Ada, işitme kaybı olduğu şüphesini 
ilk 5-6 aylıkken yarattı. Kendi ismi söylenince her zaman 
dönüp bakmıyor, gürültüde uyanmıyordu. Uyanıklığıyla, 
insanlara bakması ve iletişim kurmasıyla başta doktorlara 
bile işitme kaybı olmadığını düşündürten Ada, 9 aylıkken 
teste girdi ve ailesi, şüphelerini doğrulayan haberi aldı. 
Ada’nın iki kulağında da total işitme kaybı vardı.

İzmir Bozyaka Hastanesi’nde Dr. Levent Olgun erken yaşta 
koklear implant olduğunda yaşıtlarını yakalama şansı ol-
duğunu söyleyerek yüreklerine biraz su serpti. Ada kısa bir 
süre işitme cihazı kullandıktan sonra 12 aylıkken MED-EL 
implantı takıldı. Annesi Hatice Atabay “Total kayıp olduğu 
için implanta hiç tereddüt etmeden karar verdik. İşitme ci-
hazının fayda etmeyeceğini ve bir an önce ameliyat olması 
gerektiğini biliyorduk. Beklentilerimiz düşüktü ama sonuç 
hayal ettiğimizin çok ötesinde oldu.” diye anlatıyor yaşa-
dıklarını. Yaklaşık bir yıllık bir alışma sürecinden geçen Ada, 
2 yaşındayken uyanır uyanmaz işlemcisini istemeye ve iki 
kelimelik cümleler kurmaya başlamıştı bile.
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Sayıları ve şekilleri erkenden 1,5 yaşındayken öğrenen 
Ada, esprili ve komik bir mizaca sahip. Küçükken oyuncak 
ineğini “Ne güzel gözlerin var elips elips!” diye kendine 
has bir şekilde sevdi. 4 yaşındayken “İkide bir parfümümü 
sıkıp durma” diyen annesine de “Sen üçte bir mi sıkıyor-
sun?” diye laf yetiştirebildi. 

Ailesi başlarda, babasının bildiği Rusçayı ve İngilizceyi 
Ada’ya büyürken öğretme hayallerinin gerçekleşeme-
yeceğini düşünüyordu. Ama Ada’nın dile olan yeteneği 
ve ilgisi de dil gelişimini hızlandırdı ve şu an İngilizce ve 
Fransızcayı da zevkle öğreniyor. Şu an 4. sınıfa gidiyor 
ve yüzmekten, kitap okumaktan, saklambaç oynamaktan 
hoşlanıyor. Melodika ve piyano çalmayı öğreniyor. İleride 
doktor olmayı istiyor.

Annesi Hatice Hanım Ada’nın okul hayatını şöyle an-
latıyor: “Okulunda doğal ve özgüvenli davrandığı için 
arkadaşları da onu öyle kabul ediyor ve bir farklılık ol-
duğunun ayırdına çok da varmıyorlar. Bir arkadaşı ci-
hazını tehlikeye atacak bir hareket yaparsa onu “Ben 
onunla duyuyorum biliyor musun, biraz dikkatli ol” diye 
uyarabiliyor.”

“Ada ve biz işitme engelimiz var gibi yaşamıyoruz, çev-
reden bazen olumsuz yüklemeler ya da kaygı yükleme 
olabiliyor. Ama bunları geçiştiriyoruz. Başta kaygılan-
dığımız zamanlar oldu ama önemli olan dışarıdan ge-
len tepkiler değil, Ada’nın bunlara nasıl tepki verdiğiydi.  
Onu bunlarla başa çıkabilecek gibi yetiştirdik, ona gü-
ven aşıladık; özgüvenli bir çocuk da oldu.”

Hatice Hanım koklear implantlı çocuk sahibi ailelere öz-
güvenli ve uyumlu bir aile ortamı tavsiye ediyor: “Çocuk 
kendine aşılanan o özgüvenle ve sevgiyle zaten doğal 
olarak öğrenmeye açık hale geliyor.”
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Engelli bireyin evde, okulda, işte, sosyal yaşamda topluma entegrasyonunu sağ-
lamak amacının, sadece bizim çabamızla gerçekleştirilemeyeceği açıktır. Eğer bir 
başarı varsa, bunun en başta engelli bireyin ailesine ve doğal çevresine ait ol-
ması gerekir. Bizim rolümüz bireyin, ailesinin ve doğal çevresinin yapılandırılma-
sına katkıda bulunmak, var olan durumu kabullenme süreçlerinden, iş birliği ve 
mücadele süreçlerine giden yolda bireyi, aileyi ve doğal çevresini desteklemek, 
herhangi bir şekilde ortaya çıkan öngörülmemiş durum ve sorunlara çözüm su-
nucu olmaktan ibarettir. Bunu yaparken; süreç içinde bireyin doğal çevresinin bir 
parçası olabilmek, her bireyin ve her vakanın farklı olduğunu gözden kaçırmadan, 
diğer vakalardan öğrendiklerimizi yeni durumlara uyarlayabilmektir. Uzun süreçte 
bireyin başarısı inşa etmek için ihtiyacımız olan tutumlar; yavaşlayan hatta geriye 
giden süreçlerden umutsuzluğa kapılmamak, sürekli umut ve cesaret taşıyıcısı 
olabilmektir.

Çocukları çok sevdiğim için küçük yaştan beri öğretmen olmayı çok istemişimdir. 
Ailem ile yaşadığım, şehir dışında üniversiteyi okuma şansım pek olmadığı için 
özel eğitim benim için tesadüfi bir tercih oldu o dönemde. Anadolu Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü’nden 1989’da mezun oldum. 
İki yıl İÇEM’de (İşitme Engelli Çocuklar Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi) 
çalıştım. İstanbul’da bu alandaki açığı görerek buraya geldim. Önce İÇEV’i (İşitme 
Engelli Çocuklar Eğitim Vakfı) işitme engelli çocukların aileleri ile birlikte kurarak, 
vakıf  bünyesinde eğitim faaliyetine başladık. Daha sonra S.H.Ç.E.K.’e bağlı olarak 
DUYMER’i kurup eğitim faaliyetimize devam ettik. MEB’e bağlanma sürecinde ise, 
yaşanan sıkıntı sonrası kendi ismimi kurum ismi yaparak, Özel Belgin Birer Özel 
Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi adı altında halen faaliyetlerimizi sürdürmeye 
devam etmekteyiz. 

Kurumumuzda, koklear implant ve işitme cihazı kullanan işitme engelli bireylere, 
işitsel-sözel terapi yöntemi ile bireysel eğitim, grup eğitimi ve aile eğitimi prog-
ramları uygulanmaktadır. Eğitimli uzman kadromuzda; İşitme Engelliler Öğretmen-
leri, Psikologlar, Çocuk Gelişim ve Eğitimi Uzmanları ve Okul Öncesi Öğretmenleri 
bulunmaktadır. Re-habilitasyon amacımız ise kısaca; çocukların kronolojik yaş ile 
dil yaşı arasındaki açığını kapatarak, alıcı ve ifade edici dil becerilerini kazandırıp, 
geliştirebilmelerini sağlamaktır.

Belgin Birer
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Pek çok kişi, bir özel eğitimci olarak,  neden bir tek özel 
eğitim programı ile çalışmaya devam ettiğimizi sorgula-
dı. Yaptığım işi elimden geldiğince en iyi şekilde yapmayı 
prensip edinmiş birisi olarak, en iyi ve iddialı olduğum bir 
programda çalışmayı ve branşlaşmayı tercih ediyorum.  
Diğer programlara da dağılırsam, en iyiyi yapamayacağı-
mı düşünerek, tek programda uzmanlaşmayı her zaman 
daha uygun buldum.

Bu alanda çalışmayı düşünen eğitimcilerin öncelikle, ço-
cukları çok seviyor olmaları gerekir. Yavaş ilerlenen, zor-
lukları zaferlerinden daha çok olan bu mesleği sürdürebil-
menin ilk şartı budur.

Ancak, sevgi yanında, çocuğun dünyasına girebilme, ge-
rektiğinde çocuklaşabilme, bir oyun ya da etkinliği tasar-
larken ya da uygularken, çocuğun tepkilerini okuyabilme, 
süreci onun gereksinim ve arzularına göre yönetebilme 
becerisine ihtiyaç duyacaklardır. Elbette ki bu zaman içe-
risinde, sürekli öğrenerek ve deneyim kazanarak elde 
edilebilecek bir beceridir.

Çocuğun seviye ve ihtiyacına göre, elde bulunan malzeme 
ve etkinliğin düzenlenebilmesi, başta yönelinen hedefi 
gözden kaçırmadan, ortaya çıkan fırsatları görebilmek ve 
diğer hedefler içinde değerlendirmek önemlidir.

En tehlikeli şey, uygulamanın bir rutine dönüşmesi, bire-
yin ve bireyin içinde olduğu bağlamın, bireysel farklılık-
ların gözden kaçırılmasıdır.
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Çok değil birkaç on yıl önce, işitme engelli bireylerin çoğu, 
sosyal, akademik, profesyonel yaşama katılımda gerçek-
ten çok gerideydiler. Okul çağına geldiği halde hala tanısı 
koyulmamış bireyler az değildi. Okula gidemeyen, gitse 
dahi müfredatı takip edemeyen engelli bireyler, netice 
olarak sosyal ve profesyonel koşulları son derece altlarda 
bir yaşamı seçmeye zorunluydular.

İşitme teknolojilerindeki olağanüstü gelişmeler, ülkemiz-
de yürütülen yeni doğan işitme taraması ve erken dö-
nemde rehabilitasyon hizmetlerine erişim bu bireylerin 
yaşamında belirgin bir sıçrama yarattı. Çok ileri derece 
işitme kayıplarının rehabilitasyonunda koklear implant 
teknolojisinin yaygınlaşması ve erişilebilirliğinin artması, 
özellikle bu grup bireylerde düşünülmesi dahi imkansız 
gelişmelere kapı açtı.

Hepimiz biliyoruz ki, işitme (diğer duyularımız gibi) biliş-
sel (kognitif) bir süreçtir. Sesin fiziksel olarak bireye ka-
zandırılmasını takiben zihinsel süreçlere dönüşebilmesi 
ancak yöntemli ve disiplinli bir eğitimle mümkündür.  
Ailenin ve bireyin özel eğitim ve rehabilitasyon süreçle-
rine etkin ve pozitif katılımı kendilerine özgüven, yeterli-
lik duygusu, çalışma ve başarma azmi olarak geri döner. 
Kaynaştırma uygulamalarında giderek alınan mesafe, özel 
eğitim yöntem ve uygulamalarının giderek yetkinleşmesi, 
zorunlu örgün eğitim basamaklarından üniversiteye uza-
nan başarı öyküleri, ailelerin, çocuklarının geleceğine gü-
venle bakmasını kolaylaştırmaktadır. 

Ailelerin, öncelikle durumu kabul edip, bu durumla baş 
edebileceklerine inanmaları ve hayat boyu çocukları-
nın yanında, daha güçlü ve sağlam durarak, destekleri-
ni sürdürmeleri gerektiğini unutmamaları gerekir.

Aileler çocuklarına, 

• Daha çok küçükken kullandıkları, işitme cihazına ya da 
koklear implantına uyum aşamasında, cihazın onların bir 

parçası olduğuna ikna edecek şekilde, çocuk çıkardıkça 
pes etmeden cihazını yeniden takarak,

• Düzenli bir biçimde cihazların işleyişini ve pillerini kontrol 
ederek,

• Çocuğunun durumundan dolayı kendini suçlayarak ya da 
ona acıyarak, çocuğa karşı toleranslı davranıp, çocukta 
davranış problemlerine sebep olmayarak,

• İşitme engelli çocuğuna, işiten çocuğundan bir kat daha 
fazla çaba sarf ederek, oyun sırasında, dinleme çalışma-
ları ve sözel iletişim fırsatlarını kullanıp, dilini pekiştirerek,

• Çocuğuna, her gün tekrarlanan rutin davranışlarda (gi-
yinmek, yüz yıkamak, kahvaltı vs. gibi ) günlük rutin fır-
satlarını kullanıp dil tekrarı yaparak, 

• Çocuğuna kendisini ifade etmesi için fırsatlar tanıyarak 
ve söz sırası sunup, dinleyerek,

• Çocuğuna birincil model olup, anlamlı bir dil girdisi sağ-
layarak,

• Çocuğunun dilini anlayıp, düzelterek ve tekrar yapmasını 
sağlayarak,

• Çocuğunun okul öncesi eğitimi sırasında, kendi duru-
munu sorgulayıp kabullenmesi sürecini, eğitimcilerini  ve 
arkadaşlarını da dahil edip, doğru biçimde yöneterek, 

• Çocuğunun okul çağında ise, çocuğuna sosyal ve aka-
demik olarak uygun kaynaştırma şartlarını sunan eğitim 
kurumu seçimi ile çocuğunu sosyal ve duygusal anlamda 
rahatlatarak,

• Çocuğunu okul sürecinde uzaktan izleyerek okuldaki 
olumsuz süreçlere müdahale edip, akademik, sosyal ve 
duygusal paylaşımlara açık olarak,

• Gençliğe erişen engelli bireyin topluma uyum sorunlarını 
aşması için gerekli sosyal ve psikolojik desteği sağlayarak, 
destek olmalıdırlar.

Ben teşekkür ederim...
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Arka plan gürültüsünün, yankının ve konuşan kişiyle dinleyici arasındaki 
mesafenin uzak olduğu ortamlarda koklear implant kullanıcısı konuşanı 
anlamakta zorlanabilir. Böyle ortamlarda konuşmayı dinleyiciye direkt 
ulaştıran FM sistemi ideal çözümdür. FM sistemi, alıcı ve verici olarak iki 
parçadan oluşur. Konuşmacı, vericiyi (mikrofon) takar. Koklear implant 
kullanıcısı da alıcıyı (pabuç) pil yuvasına takar.
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Kullanıcının,  çevredekileri rahatsız etmeden televizyonun sesini sa-
dece kendi için artırıp azaltabilme imkanı vardır. Boyun anteni, tele-
vizyonun sesini doğrudan ses işlemcisine gönderir. Televizyonu din-
lerken ortamdaki diğer seslerden haberdar olmak da mümkündür. 
FM sistemi de aynı işlevi görür. İzlenen şey tablette ya da başka 
bir taşınabilir alette ise doğrudan ses girişi kablosunu işlemcinin 
FM pil yuvasına ve o alete bağlayarak sesleri duymak mümkündür.

Ses aygıtına (Ör: cep telefonu, tablet) doğrudan ses girişi kab-
losu takılarak müzik dinlenebilir. Başka bir alternatif de yine ku-
laklığı, işlemci mikrofonunu kapsayacak şekilde takmaktır.

Canlı müzik performansı için bir konser salonuna gidildiğinde, 
salonda endüksiyon döngü sistemi varsa telecoili aktifleştirerek 
daha kaliteli bir ses duyulabilir.
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Koklear implant kullanıcıları işin ve günlük hayatın vazgeçilmez parçası telefo-
na direkt bağlanarak arka plan gürültüsünü yok edebilir. Bunun bir yolu, tele-
coil kullanmaktır. MED-EL kullanıcıları kumandalarından telecoil (T) düğmesine 
bastıktan sonra telefonu işlemcilerine tutarak telefonda konuşabilir. Bunun 
için telefonda da telecoil özelliğinin olması lazımdır. Her telefondan aynı verim 
alınmayabilir, farklı telefonlar denemekte yarar vardır. Telefonda konuşmaları 
anlamanın biraz zaman alabilir. Telefonda daha rahat iletişim için alıştırma yap-
manın gerekebileceği unutulmamalıdır.

Konuşurken ellerin serbest  kalacağı başka bir yöntem de Bluetooth boyun ante-
nini cep telefonuyla eşlemektir. Cep telefonunun sesleri Bluetooth yoluyla boyun 
antenine ulaşır. Bluetooth Boyun anteni de işlemcinin telecoili ile bağlantı kurar.
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MR makinelerinin belli güçleri vardır. Bu güç “Tesla” birimi ile ifade 
edilir. Bu güçler küçükten büyüğe: 0.2 Tesla, 1.0 Tesla, 1.5 Tesla ve 
3.0 Tesla’dır. Tesla arttıkça manyetik alanın gücü ve dolayısıyla 
görüntü kalitesi de artar. Genelde 1.5 Tesla gücünde MR kullanı-
lır fakat doktorunuz bazen daha kaliteli, daha net, daha yüksek 
çözünürlüklü görüntü isteyebilir. Bu durumda daha kuvvetli olan 
3.0 Tesla’da MR’a girilir. Başka markalarda, 3.0 Tesla’ya girebilmek 
için iç parçadaki mıknatısın ameliyatla çıkarılması, işlem bittikten 
sonra da yine ameliyatla geri takılması zorunludur. Fakat MED-EL 
SYNCHRONY ST ile, mıknatısı çıkarmadan ve hatta baş sargısı bile 
takmadan kullanıcı 3.0 Tesla’da MR’a girebilir.

Yüksek çözünürlüklü görüntü bazen yaralanma ya da kaza so-
nucu acilen gerektiğinde, mıknatısı çıkarmaya vakit olmayacağı 
için kullanıcılar açısından büyük bir avantaj. Ayrıca MR, röntgen 
ya da tomografi gibi radyasyon içermemesi ve yumuşak dokuları 
en ayrıntılı görüntüleyen yöntem olması nedeniyle, birçok alanda 
temel tanı yöntemi konumuna geldi. Bu nedenle koklear implant 
kullanıcılarının hem 1.5 hem de 3.0 Tesla’da MR’a ameliyatsız gi-
rebilmeleri önemli.
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Bu güvenliğin arkasında MED-EL’e özgü tasarım yatıyor. 
SYNCHRONY ST’nin mıknatısı, yenilikçi tasarımı sayesin-
de MR makinesinin manyetik alanına göre kendini hiza-
layabiliyor ve dönebiliyor. Bu sayede kullanıcının tarama 
esnasında hissettiği basınç ve rahatsızlık hissi büyük 
ölçüde ortadan kalkıyor. Ayrıca mıknatısın bozulması ve 
implantın oynama riskini de büyük oranda azaltıyor.

Tesla’nın artması, görüntüde daha fazla netliği getirir. 
Doktor vücudunuzun daha net görüntüsünü istediğinde 
sizi buna yönlendirebilir.

İç parçadaki mıknatıs, özel tasarımı nedeniyle manyetik 
alana göre dönebilip kendini hizaladığı için, implant böl-
gesinde hissedilebilen basınç hissi büyük oranda azalır 
ve MR çekimi rahatlıkla tamamlanır.

Evet, gerektiğinde çıkarılabilir. İç parçadaki mıknatıs MR 
için güvenlidir fakat baş MR’larında, özellikle iç parça-
nın olduğu kısım net görülmek isteniyorsa (örneğin o 
bölgede tümör varsa) mıknatıs ameliyatla çıkarılabilir. 
Mıknatısın görüntüde yaratabileceği bozukluk bu şekil-
de önlenmiş olur. Temiz görüntü elde edildikten sonra 
mıknatıs yeniden takılır. Ayrıca mıknatısı çıkarmak için 
yapılacak insizyon, doğrudan implantın üzerinden değil 
de yanından yapıldığı için kullanıcının dış parçasını kulla-
nıp duymasını engellemez.
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2007 yılında doğan kızımız Selin’in işitme kaybı, 6 aylık-
ken geçirdiği kulak iltihabı sonucu kullandığı antibiyotik ile 
başladı. Günden güne artan işitme kaybını fark ettiğimiz-
de henüz 9 aylıktı. Yaklaşık 7 ay kulak arkası işitme cihazı 
kullandı. Ama yeterli olmadığını anlayabiliyorduk. Marmara 
Üniversitesi Hastanesi’nde Prof. Dr. Ferda Akdaş’ın yaptı-
ğı testler sonucu koklear implant adayı olduğu anlaşıldı. 
Yine aynı hastanede Prof. Dr. Çağlar Batman tarafından 
2 yaşındayken koklear implant ameliyatı yapılarak Opus 2 
konuşma işlemcisi takıldı. 

İlk başta kızımızın tam anlamasa da seslere tepki vermesi 
bizi o kadar mutlu etti ki babası olarak “Kızım duyuyor 
ya artık başka bir şey istemem” dedim. Doktorumuz ise 
bize “Bu daha başlangıç, eğitim ve rehabilitasyonla Selin’e 
‘Artık sus’ diyeceksiniz” dedi. Tabii o zamanlar bu bize bir 
hayal gibi geliyordu. 

Eğitim ve gösterdiğimiz ilgiyle beraber kısa cümleler kur-
maya ve konuşmaya başladı. Bir süre özel eğitim ve reha-
bilitasyon merkezine gittikten sonra evde biz de kendimiz 
eğitim uyguladık. Sürekli park, bahçe ve aynı yaş çocukla-
rın bulunduğu ortamlara her gün götürüp zamanını onlarla 
geçirmesini sağladık. Yaşıtlarıyla aynı seviyeyi yakalamasını 
hedefledik ve bunda da başarıya ulaştık; şu anda yaşıtları 
ile arasında hiçbir fark yok.

Bu dönemi atlatmak elbette çok zor oldu. Çevrenizin de 
bilgi sahibi olması ve desteği önemli. Ablam, eniştem, an-
nemin destekleriyle biz zorlu kısmı daha kısa sürede aştık. 

Kızımız cihazının kendisi için çok önemli olduğunu ve on-
suz duyamayacağını çok uzun zaman önce kavradı, artık 
çok bilinçli bir kullanıcı. Şu anda altıncı sınıfa geçti ve ders-
lerinde oldukça başarılı. Müzik dinlemeyi, satranç oyna-
mayı, bisiklet sürmeyi ve kitap okumayı çok seviyor. Kitap 
kurdumuz 100’ün üzerinde hikaye ve masal kitabı bitirdi ve 
büyüyünce diş doktoru olmayı çok istiyor.

Tüm koklear implant adaylarına ve koklear implant ameli-
yatı olmuş çocukların ailelerine tavsiyem; işitmeyi sağlayan 
bir cihaz kullanmanın utanç verici bir şey olmadığını, göz-
lük kullanan çocuklar ile aynı olduklarını çocuklarına anlat-
maları. Ayrıca sosyal bir birey olarak çocuklarını yaşıtlarının 
olduğu her ortamda bulundurmalarını tavsiye ederim.
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Kişiliğiyle de örnek olan Soner Hoca’nın kariyeri odyoloji 
alanında yaptığı önemli çalışmalarla dolu.

1944 yılında İskenderun’da dünyaya gelen Prof. Dr. Soner 
Özkan, 1963 yılında Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fa-
kültesi Tıbbi Teknoloji Bölümü’nde üniversite öğrenimine 
başladı. Daha sonra yine Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi KBB Anabilim Dalı’nda asistan olarak çalışmaya başla-
dı. ABD’de Purdue ve Ball State Üniversitelerinde odyoloji 
eğitimi aldı. 1971 yılında Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları 
Uzmanı olarak mezun oldu.

1975 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde doktora eğitimi-
ni tamamladı. 1982 yılında doçent olduktan sonra, 1984-
1988 yılları arasında Suudi Arabistan, King Saud University 
College of Applied Medical Science Odyoloji ve Konuşma 
Bozuklukları Okulu’nu kurdu ve burada Öğretim Üyesi ola-
rak çalıştı.

1988-1991 yılları arasında İstanbul SONAMED İşitme Ko-
nuşma Denge Bozuklukları Tanı ve Rehabilitasyon Kliniği 
kuruculuğu ve sorumluğunu  yürüttükten sonra 1991 yılın-
da Hacettepe Üniversitesi’ne geri döndü. 1993 yılında pro-
fesor ünvanını aldı. Onu kaybettiğimiz güne kadar Hacet-
tepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi KBB Hastalıkları 
Anabilim Dalı’ndaki görevini sürdürdü. 

Yol arkadaşları Prof. Dr. Erol Belgin, Prof. Dr. Ferda Akdaş 
ve Prof. Dr. Nevma Madanoğlu’yla birlikte Türkiye’de od-
yoloji biliminin gelişiminde büyük katkısı olmuştur.
 
Hakemli ulusal ve uluslararası dergilerdeki yayınlarının 
yanı sıra, dergilerde hakemlik görevi de bulunmaktadır. 
Konuşma ve ses bozuklukları değerlendirme yöntemleri 
ve terapi teknikleri, koklear implantasyon, elektrofizyolo-
jik ölçümler ilgi alanlarından bazıları olmuştur.

Evli ve iki çocuk babası olan Prof. Dr. Soner Özkan doğum 
günü olan 3 Ekim 2010 tarihinde çok sevdiği Bodrum’da 
dünyaya gözlerini kapamıştır.

Anısı ve onun verdiği ilham, odyolojide çıtayı daha da yük-
seltmeye çalışan meslektaşlarında ve öğrencilerde yaşa-
maya devam edecektir...
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Küçükken çocuk aklımla bile, üniversiteye şehir dışın-
da okumaya gidersem ve ailem yanımda olmazsa beni 
kim uyandıracak diye düşünürdüm. İnternetin yeni yeni 
yaygınlaştığı dönemlerdi ve hep böyle şeyler var mı diye 
araştırır, bulamazdım. 8-9 yaşındaki çocuklar normalde 
böyle şeyler düşünmezler. Giderler oyun oynarlar, eğlenir-
ler. Bense böyle şeylere kafa yorardım. Şimdiki çocuklar, 
gençler, aileler şanslı, hem de çok şanslı. Teknolojinin hız-
la ilerlediği inanılmaz bir çağda yaşıyoruz. 

Zamanında uyanamama kaygıma Bellman & Symfon, 
Çalar Saat ile çare bulmuş. Normalde sabahları beni 
babam kaldırır. Ama olur da beni uyandıracağı saati 
kaçırırsa ve derse ya da işe geç kalırım korkusuyla, kendimi 
çok erken uyanmaya şartlandırırdım. 8’de kalksam rahat 
yetişebileceğim bir şey için 6’da uyanırdım. Bu yüzden de 
doyurucu bir uyku düzenim olmuyordu.

Zeynep Korkmaz
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İşitme kaybım gereği koklear implant kullanıyorum ve nor-
mal çalar saatler de uyandırmada yeterli olmuyor. Kullan-
maya hemen alıştığım bu Çalar Saat, zamanı gelince ses 
düzeyi kademeli olarak yükselerek çalıyor. Tercihe göre 
parlak led ışıkları da yanıp sönmeye başlabiliyor. Daha da 
iyisi, saatin yanında verilen Yatak Sarsıcısı. Yastığın altına 
koyuluyor ve titreşimlerle uykudan uyandırıyor. Kısacası 
uyanmanız gerektiğini hem işitsel, hem görsel ve hem de 
dokunsal yoldan haber verebiliyor. Bu saat ile uyanmama 
gibi bir şansınız yok! 

Hep birilerinin uyandırmasına bağlı olduğunuzda, tam an-
lamıyla bağımsız bir hayatınız da ne yazık ki olmuyor. Belli 
bir yaşa kadar sıkıntı yok; fakat bir süre sonra zorunuza 
gitmeye başlabiliyor, özellikle kendi ayaklarınız üzerinde 
durmaya çalışıyorsanız. Bu ürün sayesinde özgüvenim 
arttı ve hayatımdaki bir stres faktöründen daha kurtul-
muş oldum. Eminim ihtiyacı olan herkes de bunu kullanın-
ca olumlu değişikliği fark edecektir.

• Alarm sesi inceden kalına farklı tonlarda çalıyor. İnceyi 
duymuyorsanız kalın tonu duyabilirsiniz.

• Erteleme düğmesine basıldığında, erteleme süresi 
9, 7, 5, 2 dk şeklinde her defasında gittikçe kısalıyor.

• Gece ışığı çevrenizdekilerin gözünü almadan gece önü-
nüzü görmenizi sağlıyor..

• Elektrik kesintisinde dahili pili devreye giriyor.

• Diğer aparatlarıyla kullanıldığında yalnızca uyandırırken 
değil; kapı ya da telefon çaldığında, bebeğiniz ağladığın-
da ve eve yangın çıkması durumunda uyarı verebiliyor.

Çalar Saat videosunu izlemek için qr kodu cep telefonu-
nuzla tarayın.
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Bir kere koklear implant hastası, ameliyat olduktan sonra artık sizin 
kurumunuzun bir ferdi haline geliyor, çeşitli sorunlarıyla ilgili her za-
man klinikle iletişim halinde olmak istiyorlar. Benim telefonum 24 saat 
açık ve hasta bundan 20 sene önce de ameliyat olmuş olsa, 6 ay önce 
de ameliyat olmuş olsa bana çok rahat telefon açıp “Benim şöyle so-
runum var” diyebiliyor. Ben hiçbir zaman kızmam hastaya. Onlar bizim 
evladımız gibi çünkü bir şekilde büyük bir eksikliği olan bir duyguyu 
yerine koymuş oluyorsunuz. Söylediğiniz gibi hastaların hayır duasını 
almak önemli; bir şekilde bir bağ oluşuyor ve böyle bir hastayı hiçbir 
zaman geriye çevirmiyoruz. Sorunun çözüm adresi biz değilsek bile 
nerede çözüm bulacağını açık yüreklilikle söylüyoruz. Onları kırmadan 
konuşuyoruz. Sanırım her zaman olumlu diyalog içinde olmanın has-
talar üzerinde büyük bir etkisi var. Baba diyenler, amca, dede diyenler 
gibi pek çok hastamız var.

Yenilikleri yayınlardan, firmaların düzenlediği workshoplardan ve yurt-
dışı ve yurtiçinde bu konuyla uğraşan diğer hekimlerle sürekli iletişim 
halinde kalarak takip ediyorum.

Tabii,  aşağı yukarı her alanda çalışıyoruz ama özel olarak kulak cerra-
hisi 1990’lardan beri tam olarak ilgi alanım. 

Oğlumun KBB alanını seçmesi tamamıyla kendi isteği. Beni gerçekten 
çok mutlu etti. Tabii bir araya geldiğimizde sohbetlerin konusu büyük 
ölçüde KBB oluyor, eşim de bazen “Yeter artık bıktım sizin kulağınız-
dan” diye şikayet edebiliyor. Tabii oğlum başka bir merkezde, 9 Eylül 
Üniversitesi’nde yetişti ve oranın tedrisatından geçti ama 6 ay gibi 
kısa bir süre beraber çalışma imkanı da bulduk. Gerçekten büyük bir 
keyif. İnşallah benden çok daha iyi yerlere gelecek diye düşünüyorum. 

Dr. Levent Olgun
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Eşim çocuk onkoloğu, çok sıkıntılı bir branş. Biz seneler 
önce kendi aramızda bir karar aldık, onun hastalarıy-
la ilgili beni ilgilendiren çok ekstrem bir konuda konuş-
mak gerekmedikçe, onun hastalarının gidişatını, özellikle 
üzüntülü ve sıkıntılı olduğu zaman duymak istemiyorum, 
kaldıramıyorum. Ama eşim tabii çok büyük ölçüde benim 
sevinçlerime ortak oluyor bir şekilde aldığımız iyi sonuç-
ları, pozitif şeyleri paylaşıyoruz. Ve sosyal yönden de kok-
lear implant camiasıyla pozitif ilişkileri olan bir insan. Bu 
camiada hekim olsun, odyolog olsun, terapist ya da firma 
temsilcisi olsun pek çok dostumuzla da olumlu diyaloğu 
var. O bakımdan kendisine şükran borçluyum.

Seyahat etmeyi ve kitap okumayı çok severim. Ama muh-
temelen bunlar bütün yaşantımı doldurmaya yetmez. 
Emeklilik sonrasında bir şekilde özel hastanede ya da 
muayenehanede veya ikisinde birden çalışmaya devam 
edeceğim; en azından sağlığım elverdiği sürece aktif bir 
şekilde çalışacağımı düşünüyorum. Ben oturup bir kenara 
çekilemem.

Japonya. Hakikaten gidilmeye değer ve ilginç bir ülke.

Genelde patlıcan yemeklerini severim. İştahlıyımdır ancak 
sağlık için kendimizi bir yerde tutmamız lazım elbette.

Klasik Türk müziği, Türk Halk Müziği, pop; her türlü müzi-
ğin iyi örneklerini dinlemekten zevk alıyorum.

Seçmek zor ama en son George Orwell’in 1984 adlı kita-
bını beğenerek bitirdim.

Artık koklear implant  kavramı topluma yayıldı. Bugün 
bundan haberdar olmayan hastayla çok nadir karşılaşıyo-
ruz. İşitmeyle ilgili sorunu olan herkes olayın farkında. Bir 
de tabii yenidoğan işitme taramalarının; Türkiye’de işitme 
sağlığı yerinde olan, konuşabilen, işitebilen bir toplum ya-
ratılmasında çok büyük faydası olduğunu düşünüyorum. 
Bundan 20 sene önce KBB hekimleri bile eskiden imp-
lantın ne olduğunu bilmezken bugün kadın doğumcusun-
dan çocukçusuna kadar pek çok insan olayın farkında ve 
zaman yitirilmemesi gerektiği, implant veya cihazlama 
ya da başka bir müdahele gerekiyorsa işitme için hassas 
bir dönemin, hayatın ilk iki yılının çok önemli olduğunun 
bilincinde. Bu sayede insanların probleminin daha rahat, 
kolay ve sağlıklı bir şekilde, daha erken dönemde çözüle-
bildiğini düşünüyorum.
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25 yaşındayım. İzmir’de ya-
şıyorum. Tam gün araba jan-
tı sektöründe büyük bir fir-
mada Protokol bölümünde 
çalışıyorum. Ayrıca kuaförlük 
de yapıyorum; okuluna giderek  
17 yaşında kalfa oldum. Haftanın 
3-4 günü akşamları randevulu 
müşterilerime kuaförlük yapı-
yorum. Masörlüğü de okuluna 
giderek öğrendim. Onunla ilgili 
eğitimlere katılıp kendimi gelişti-
riyorum...

Eskiden çamaşır makineleri çok 
gürültülüydü, annemin babamın 
anlattığına göre ben de 5 ya-
şındayken bizimkinin önünde 
bağdaş kurup oturuyormuşum 
saatlerce. Ailem de çok yüksek 
sesin hoşuma gittiğini düşünüp 
işitmemde bir anormallik oldu-
ğunu düşünmüşler. Doktora gö-
türmüşler, işitme testinde orta 
derecede işitme kaybım olduğu 
ortaya çıkmış.

Evet, 6 yaşından itibaren kulak 
arkası analog işitme cihazı kul-
lanmaya başladım. 17 yaşına ka-
dar hep başımı ağrıtan, şiddetli 

kulak çınlaması yapan büyük 
analog cihazlar kullandım. Son-
ra daha kibar küçük kulak arkası 
cihazlara geçtim. Ama onlarla 
da trafikte, düğün gibi yerlerde 
gürültü fazla geliyordu. Ne za-
man 22 yaşında Beltone Prime 
kullanmaya başladım, o zaman 
rahatladım.

Benim için sesin çok değil kali-
teli olması önemli, bunu 3 yıldır 
kullandığım Prime’a geçtiğimde 
anladım. Cihazın kendi kanal 
içinde duruyor ama mikrofonu 
konkada. Yıllarca kullandıklarım-
dan sonra cihazların BMW’sine 
binmişim gibi geldi. Keşke daha 
önce takabilseymişim bunları. 
Konuşurken kendi sesimin ay-
rıntılarını duyuyorum, dışarıdan 
gelen sesler son derece berrak. 
Rahatsız edici gürültüler yok. 
Çok agresif bir insandım. Ses-
leri kolayca duyabilince yeniden 
doğmuş gibi oldum, yeni bir 
Onur çıktı ortaya. Konuşmam-
dan, davranışlarımdan, arkadaş-
larıma kadar her şeye bakış açı-
mı değiştirdi. Yaşamayan bilmez 
ama iyi duyamamak insanı çok 
etkiliyor.

Onur Ulusoy
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Gelecekle ilgili planlarım arasında İngilizce öğrenmek var. Şu 
anda mesleki açıdan kendime çok şey kattığımı düşünüyo-
rum ama dil açısından kendimi geliştirmem gerekli.

Bir söz var “Neysen o ol” diye. Ben bu felsefeyle yaklaştım 
bu olaya. Herkesin bir eksikliği, kusuru olabilir. Bunlar ayıp 
değil, neticede insanız. Okulda “Bu işitme cihazı takıyor bu 
engelli, duymaz, şöyledir böyledir” diyen arkadaşlarım oldu. 
Ama ben diğer işitme cihazı takan arkadaşlarıma moral ver-
mekle meşguldüm, çünkü bunları çoktan aşmıştım. Cihazı 
takmak istemediklerini, arkadaş ortamına giremediklerini, 
kız arkadaşları olmadığını söylüyorlardı. Kendilerine güven-
medikleri için hala toplum içine çok çıkmıyorlar. Onlar için 
üzülüyorum. Tabii bunu aşmaları biraz annelerin, babaların, 
arkadaşların verdiği destek, gösterdikleri olumlu yaklaşım 
ile mümkün. Bunlar çok ince şeyler. Sonuçta bu gözlük kul-
lanmak ya da şeker hastasının ilaç kullanması gibi.. Bunların 
kötü şeyler olduğunu düşünmüyorum ben.
İzmir ve çevresinde yaşayıp da bu konuda yardıma ihtiyacı 
olanlara da uzmanlık, ilgi ve kalite açısından çok memnun 
kaldığım Maxtone Alsancak İşitme Merkezi’ni tavsiye ede-
rim. 
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Sonnet Pastası

Muhallebi için Malzemeler:

• 1 litre süt

• 3 kaşık un

• 2 kaşık buğday nişastası

• 1 su bardağı şeker

• 1 paket vanilya

• 50 gr tereyağı

• 1 paket krem şanti 

Pandispanya Hamuru için Malzemeler:

• 4 yumurta

• 1 su bardağı un

• 1 su bardağı şeker

• 1 paket kabartma tozu

• 1 paket vanilya

Un ve kabartma tozunu karıştırıp eleyin. Yumurta ve toz 

şekeri derin bir kapta mikserle çırpın. Beyazlaşınca vanilyayı 

ekleyin. Hepsini düşük devirde çırpmaya devam ederken un 

karışımını 3 seferde ekleyin. Hamuru fırın tepsisinde yaklaşık 

30 dk pişirin. 

Fırından çıkardıktan sonra soğuyunca kenarılarını bıçakla 

keserek Sonnet işlemci şeklini verin. (Artan parçaları daha 

sonra yapacağınız puding, muhallebi gibi tatlıların içine 

bölerek koyabilirsiniz) Enine ikiye bölün. İlk katı hafifçe sütle 

ıslatın ve muhallebinin çoğunu üzerine yayın. Muzu ince 

şeritler halinde keserek üzerine dizin. İkinci katı koyun ve 

üzerine ince bir kat muhallebi yayın. Şeker hamurunu oklava 

yardımıyla açarak yine Sonnet biçiminde, keke uyacak 

biçimde kesin. Dilerseniz kalıplarla üzerine istediğiniz 

motifleri de yapıştırabilirsiniz. Sonnet’inizi yanında Rondo 

kurabiyelerle ikram edebilirsiniz, 

Afiyet olsun! 






