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Yönerge 

 

1. Soruların yanıtlarını sadece cevap kağıdı üzerine işaretleyiniz.  
2. Her sorunun tek doğru yanıtı vardır ve her biri 5’er puandır. 
3. Soru kağıdı ile birlikte cevap kağıdına da adınızı, soyadınızı, okul numaranızı ve grubunuzu 

yazmayı unutmayınız.  
4. Süreniz 45 dakikadır. 
5. Sınavın ilk 20 dakikasında salondan ayrılmayınız. 
6. Sınav sırasında cep telefonlarınız tamamen kapatın ve sınav gözetmenine teslim edin. Sınav 

sırasında telefonla yapacağınız herhangi bir işlem, sınavınızın iptal edilmesine neden olabilir.  

 

 

Sorular 

1. Hangi uygulama, alçak frekans / yüksek frekans kazanç farkını alçak frekanslar lehine değiştirir? 

I. Hortum çıkışını daraltmak / kalıp boyunu uzatmak 

II. Ventilasyon kanal boyunu uzatmak / vent çapını daraltmak 

III. Kalıp boyunu kısaltmak / Vent çapını genişletmek 

a- I ve II b- II ve III c- I ve III  d- I, II ve III 

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

I. Maksimum kazanç ve çıkış 1000 Hz’de ölçülür 

II. Cihazın maksimum çıkışı 90 dB uyaran verilerek ölçülür 

III. Cihazın maksimum kazancı 60 dB uyaran verilerek ölçülür. 

a- Sadece I  b- Sadece II  c- Sadece III  d- I ve II 

3. Aşağıda sağ kulak işitme testleri verilen hasta için hangi seçenek doğrudur?  

     

a- Zar perforasyonu nedeniyle CIC cihaz uygulanmaz. 

b- Ters horn + 2 mm ventli kalıpla BTE cihaz uygulanabilir. 

c- Uzun kalıp + 2 mm ventli kalıpla BTE cihaz uygulanabilir. 

d- Çocuksa, kemik yolu işitme cihazı uygulanabilir. 

Öğrenci Bilgileri 

Adı Soyadı: _________________________ 

Okul no: __________________________ 

Grubu: A 

 

Tarih:  _____/ _____/ __________  

 



4. Cross cihaz kullanan bir kişi (sağda mikrofon; solda hoparlör) cihazından en çok hangi koşulda yararlanacaktır? 

(cihazlı/cihazsız uygulama farkına göre cevaplandırın) 

a- Sağdan gürültü; sağdan konuşma sesi geldiğinde 

b- Soldan gürültü; sağdan konuşma sesi geldiğinde 

c- Sağdan gürültü; soldan konuşma sesi geldiğinde 

d- Soldan gürültü; soldan konuşma sesi geldiğinde 

 

5. Koklear patolojilerde dinamik ranjın daralmasının nedeni hangisidir?  

a- Dış tüylü hücrelerin tahrip olması 

b- Akustik reflek eşiklerinin düşmesi 

c- İç tüylü hücrelerde duyarlılığın artması 

d- Baziler membranın aşırı hassasiyeti 

6. Aşağıdaki A ve B grafikleri birlikte değerlendirildiğinde hangi yorum doğrudur? 

    

a- Bas sesler uzun süre verildiğinde daha kolay ayırt edilmektedir. 

b- Grafiklerdeki algı zorluğu sadede koklear patolojiler için geçerlidir.  

c- İki grafikte de işitme kayıplılar grubuna iletim patolojileri dahil değildir 

d- İşitme kayıplılar tiz sesleri uzun süre duysalar bile birbirinden ayıramazlar. 

7. Aşağıdaki lokanta planına göre, sol kulağında CIC işitme cihazı kullanan bir kişi için en uygun oturma şekli hangisidir? (Küçük 

dikdörtgenler masaları, küçük siyah daireler insanları temsil etmektedir. İçi boş daireler CIC kullanıcılarıdır.) 

 

8. Adaptif mikrofonlu işitme cihazı hangi meslek grubu için en uygundur?  

a- Avukat 

b- İlkokul öğretmeni 

c- Taksi şoförü 

d- Tezgahtar 

9. Direksiyonel mikrofonlar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

a- İki mikrofon girişi bulunur. Öndeki girişin çapı daha geniştir 

b- İki mikrofon girişi bulunur. Arkadaki girişte sesleri geciktirici filtre bulunur 

c- İki mikrofonu bulunur. Ön mikrofon önden gelen sesleri, arka mikrofon arkadan gelen sesleri kaydeder. 

d- İki mikrofonu bulunur. Öndeki mikrofonun kazancı daha fazladır. 

Mik ● ○ Hop. 

a- 1 

b- 2 

c- 3 

d- 4 



 

10. Hangisi kemik yolu işitme cihazları için doğrudur? 

a- Dış kulak yolunda egzama/mantar gelişmiş hafif derece koklear işitme kayıplılarda kullanılabilir 

b- İletim patolojilerinde kullanıldığında hava yolu eşiklerin önemi yoktur.  

c- Hava/kemik yolu eşik aralığı yüksek frekanslarda artan iletim patolojilerinde tercih edilmez. 

d- Kemik yapısı yeteri kadar gelişmediğinden bebeklerde kullanılmaz  

11. Hangisi işitsel deprivasyonu en doğru açıklar 

a- Bir kulağın konuşmayı anlama skorunun herhangi bir nedenle diğerinden daha kötü olması.  

b- Bir kulaktaki anlama skorunun patolojik özelliğinden dolayı giderek bozulması 

c- İşitmesi aynı olan iki kulaktan birinde anlama skorunun giderek kötüleşmesi  

d- İşitmedeki asimetriden dolayı kötü kulakta anlama skorunun giderek bozulması 

12. Hangisi IIC cihazlar için doğrudur? 

a- Hoparlörü kulak zarına yakın olduğu için feedback riski daha azdır. 

b- Kulak kanalı rezonansından yararlandığı için daha az güce gereksinim duyar. 

c- Kulak zarı perfore ise en az 1 mm ventilasyon kanalı açılması gerekir  

d- Kulak zarına daha az basınç uygulayarak daha çok kazanç sağlar 

13. Konuşma ile gürültüyü ayırmak amaçlandığında aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur? 

I. Şiddet, belirlenen seviyeden yüksekse, gelen uyaran konuşmadır. 

II. Şiddet dalgalanması belirlenen değerden düşükse, gelen uyaran konuşmadır. 

III. Spektral dalgalanma belirlenen değerden düşükse, gelen uyaran gürültüdür. 

a- I, II ve III  b- II ve III c- Sadece II d- Sadece III   

14. Uygulama sınırları verilen numaralanmış cihazlardan hangisi, en sağda verilen odyogram için en uygundur? 

 
a- 2 ve 3 

b- 1 ve 2 

c- Sadece 3 

d- Sadece 1 

15. Direksiyonel mikrofonlu cihazla (DMC), adaptif mikrofonlu cihazı (AMC) karşılaştıran hangi bilgi doğrudur? 

a- DMC dijital olmak zorunda değildir.  

b- AMC ventilasyon kanalından etkilenmez. 

c- Her iki cihazda da çift mikrofon vardır  

d- Her iki cihaz da çok kanallı olmak zorundadır 

16. RIC/RITE cihazlar, BTE cihazlarla karşılaştırıldığında hangisi doğrudur? 

a- RIC/RITE cihazlarda kulak kalıbına gerek yoktur  

b- RIC/RITE cihazların hoparlörü değiştirilerek maksimum kazancı arttırılabilir. 

c- RIC/RITE cihazlar ileri derece işitme kayıplılar için uygun değildir 

d- RIC/RITE cihazlarda hoparlör zara daha yakın olduğu için feedback riski daha fazladır 

17. Konuşma sesi önden gelirken, başın gölge etkisi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  

a- Yandan gelen parti gürültüsünde daha iyi SG/O sağlar  

b- Yandan gelen motor gürültüsünde daha iyi SG/O sağlar. 

c- En iyi SG/O, gürültü önden gelirse sağlanır. 

d- En iyi SG/O, gürültü arkadan gelirse sağlanır. 



 

18. Hafif/orta derede koklear işitme kayıplılarda binaural işitme cihazı kullanıldığında, aşağıdakilerden hangisini beklenir? 

I. İşitmenin normal sınırlara ulaşması 

II. Yön bilgisinin normalleşmesi 

III. Konuşma sesini normal seviyede duyması 

a- I, II ve III  b- I ve II   c- I ve III  d- II ve III  

19. CIC cihazlarda hoparlörün kulak zarına belirli bir mesafede durması neden önemidir?  

I. Feedback etkisini azaltmak için 

II. Kalibrasyon hacmini korumak için  

III. Ventilasyon çapını sabitlemek için 

a- I, II ve III  b- I ve III  c- Sadece I d- Sadece II 

20. Kafa çapı 20 cm olan bir insanda, başın gölge etkisi hangi frekanstan sonra belirgin olarak artar? (ses hızı: 340 m/sn) 

a- 680 Hz’den sonra 

b- 1700 Hz’den sonra 

c- 2000 Hz’den sonra 

d- 6800 Hz’den sonra 

 

 

 

 

 

Başarılar… 

Yrd.Doç.Dr. Ateş Mehmet Akşit 

 

 


