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SORULAR 

          

1. Aşağıda verilen 500 Hz ölçüm örneğinde, sol kemik yolu maskeli olarak test edilirken, hasta ilk dört uyaranı duymamış, 

5, 6 ve 7. uyaranları duymuştur. Buna göre maskeli eşik seviyesi kaç dB olmalıdır? 

 

 
 

2. Yukardaki örnekte sol kemik yolu eşiği maskeli olarak saptandığında (7. uyarım sırasında), sağ kulağa verilen minimum 

maske seviyesi kaç dB olmalıdır? (Etkili maske seviyesi: 5 dB) 

a- 50 dB  b- 45dB  c- 40dB  d- 35 dB 

3. Yukarıdaki grafiğe göre Weber testi hangi tarafa lateralize olurdu?  

a- İki tarafa  b- Sol   c- Sağ  d- Yorum yapılamaz 

4. Kulak kanalı hacmi ölçümünde hangisi doğrudur? 

a- Kulak kanalı küçüldükçe, ölçüm sırasında verilen maksimum basınç artar 

b- Prob ton frekansı yükseltilirse, kulak kanalı hacim değerinde artış beklenir. 

c- Kulak kanalı hacim ölçümü prob ton frekansından bağımsızdır. 

d- Kulak kanalı hacmi maksimum esnekliğin olduğu basınçta ölçülür. 

5. Admittans ölçümü için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

a. Pompa basıncının artması orta kulağın esnekliğini arttırırken, hareketliliği azaltır.  

b. Prob mikrofon frekansı yükseldikçe, esneklik etkisi artar  

c. Ölçüm sırasında prob ton şiddetindeki azalma esneklik artışını gösterir. 

d. Ölçüm sırasında mikrofon kaydı sabit tutulur 

6. Aşağıdakilerden hangisi konuşma testleri için yanlıştır? 

a- İletim tipi işitme kayıplılarda, konuşmayı anlama eşiği düştükçe (iyileştikçe), konuşmayı anlama skoru artar. 

b- Konuşmayı anlama skorunda yüksek frekans işitme eşikleri daha belirleyicidir.  

c- İletim tipi işitme kayıplarında konuşmayı anlama skoru hava yolu eşikleri ile yüksek korelasyon göstermez. 

d- Retrokoklear patolojilerde konuşmayı anlama skoru ile konuşmayı anlama eşiği arasında yüksek korelasyon 

beklenmez. 

a- 40 dB 

b- 35dB 

c- 30 dB 

d- 25dB 



7. Aşağıdaki ölçüme göre sağ kulak kemik yolu eşiği maskeli olarak saptanırken (Kulaklık TDH 50), hasta ilk iki uyarana 

cevap vermemiştir.  Üçüncü uyaran verilirken maksimum maske seviyesi kaç dB’e kadar yükseltilebilir? (Etkili maske 

seviyesi 5 dB) 

 

8. Aşağıdaki işitme kayıplarının hangisinde,  esneklik azalmasının payı olabilir?  

 

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

9. Yukarıdaki işitme kayıplarının hangisinde esneklik artışının payı olabilir? 

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

10. Yukarıdaki soldan 3. odyogramda, alçak frekanslardaki düşüşten… 

a- Esneklik artışı sorumludur 

b- Esneklik azalması sorumludur 

c- Hareketlilik artışı sorumludur 

d- Yukarıdakilerden hiçbiri sorumlu değildir 

 

11. Aşağıdaki odyogram ve timpanogram bulgularına göre hangi yorum doğrudur?  

        

I. Orta kulak sisteminin esnekliği azalmıştır 

II. Kulak zarında perforasyon vardır 

III. Orta kulakta sıvı birikimi vardır. 

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

 

 

a- 80 dB  

b- 75 dB 

c- 70 dB 

d- 65 dB 

 



12. Aşağıda bir hastanın sağ kulak işitme eşikleri ve timpanogram bulguları verilmiştir. Buna göre hangi yorum doğrudur? 

    
a- Kulak kanalı hacminin normalden fazla olması zarda perforasyonu gösterir. 

b- Alçak frekanslardaki işitme kaybı esneklik artışına bağlıdır 

c- Orta kulak esneklik ve hareketliliğinde artış görülmekte 

d- Hava yolu eşikleri ile kemik yolu eşikleri arasındaki fark östaki disfonksiyonuna bağlıdır. 

13. Orta kulaktaki enfeksiyon nedeniyle kulak zarına ventilasyon tüpü takılan bir çocuğun timpanogramı 

aşağıda verilmiştir. Buna göre yorumlardan hangisi doğrudur? 

 
a. Tüp tıkalıdır / Orta kulaktaki sıvı boşalmıştır 

b. Tüp tıkalıdır / Sıvı birikimi devam etmektedir.  

c. Tüp patenttir (açıktır) / Sıvı boşalmıştır.  

d. Tüp patenttir / Sıvı birikimi devam etmektedir.  

14. Aşağıdaki testlerin hangisi “dinamik ranjdaki daralma” temeli üzerine kurgulanmıştır?  

I- ABLB 

II- Ton Decay 

III- SISI 

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

15. Aşağıdaki odyogram ve timpanogram grafiklerine göre akustik reflekslerden hangisi elde edilemez? 

 

I- Sağ ipsi 

II- Sağ kontra 

III-  Sol İpsi 

IV-  Sol kontra 

a- Hepsi elde edilir   b- I ve II  c- III ve IV  d- I ve IV 

 

  

 

 



16. Aşağıdaki odyogram ve timpanogram grafiklerine göre akustik reflekslerden hangisi elde edilir? 

 

I- Sağ ipsi 

II- Sağ kontra 

III-  Sol İpsi 

IV- Sol kontra 

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

17. Yukardaki odyograma göre 250 Hz’de Weber testi hangi yöne lateralize olurdu? 

a- İki tarafa  b- Ön  c- Sağ  d- Sol 

18. Uçak kalkarken kulağında basınç hisseden bir yolcunun, hemen timpanogram testi yapılsa nasıl bir bulguyla karşılaşılır?  

a- Statik esneklikte belirgin farklılık beklenmez 

b- Statik esneklik azalır 

c- Tepe basıncı negatif alana kayar 

d- Tepe basıncında belirgin bir farklılık gözlenmez. 

19. Bilateral normal işitmesi olan bir hastanın sol tarafta yüz felci gelişmiştir. Buna göre aşağıdaki bulgulardan hangisi 

doğrudur? 

a- Lezyon stapes inervasyonundan önce ise: Sol ipsi ve sol kontra lateral refleksler (-); Sağ ipsi ve sağ kontra (+) dir.  

b- Lezyon (patoloji bölgesi) stapes inervasyonundan önceyse sadece Sol ipsi refleksler elde edilemez.  

c- Lezyon 8. siniri de etkilemişse: Sol ipsi (+);  sol kontra (-) tir. 

d- Lezyon stapes inervasyonundan önceyse:  Sağ kontra ve sol ipsi (-); Sağ ipsi ve sol kontra (+) tir 

20. Aşağıdaki bilgilerden hangisi refleks decay için doğrudur? 

a- İşitme siniri ve yüz siniri patolojilerinde görülür. 

b- İç saç hücresi ve işitme siniri patolojilerinde görülür. 

c- İlk 10 saniyede ortaya çıkması beklenir.  

d- İlk 30 saniyede ortaya çıkması beklenir. 

 


