
“TEMEL ODYOLOJİ”DEKİ TEMEL HATALAR 

2014 yılında basılan ve editörlüğünü Prof. Dr. Erol Belgin’in yaptığı “Temel Odyoloji”, ağırlıklı olarak odyologlar tarafından 

hazırlanmış ilk “odyolojiye giriş” kitabıdır. 1986’da KBB doktorları Nimetullah Esmer, Metin N. Akıner, Ahmet R. 

Karasalihoğlu ve Mustafa R. Saatçi  tarafından hazırlanan “Klinik Odyoloji”, bu alandaki tek Türkçe kitaptı (İlk basımı 

“Temel Odyoloji” adıyla yayınlanmıştı). Sayıları hızla artan odyoloji programları göz önüne alındığında, bu bilim alanında 

yaşanan kitap eksikliği, eğitimin önündeki en ciddi zorluk olarak görülebilir.  Ancak bir bilim dalında kaynak kitap azlığının 

yanı sıra var olan kaynaklardaki bilgi hataları da önemli bir sorundur ve fark edildiğinde mutlaka düzeltilmelidir.  

“Temel Odyoloji” kitabıyla ilgili aşağıda yazdığım bilimsel eleştirilerin dikkate alınacağını umuyorum. Bu eleştiri yazısında, 

anlatım tarzı, konu başlıkları, imla hataları vb. biçimsel konular değerlendirmeye alınmamıştır. Öncelik, bilgilerin 

doğruluğu ve güncelliğine verilmiştir. Değerlendirmeler kitabın tümü üzerinden yapılmamıştır. Özellikle ilgi alanıma giren 

“ses fiziği”, “işitme fizyolojisi”, “odyolojik değerlendirme” ve “işitme cihazı” konularındaki hatalar gösterilmeye 

çalışılmıştır. 

 

BÖLÜM 2; SAYFA: 19-24: “İŞİTME SİSTEMİNDE AKUSTİK PRENSİPLER”  

Yazar: Prof.Dr.Erol Belgin 

Yanlış: “Ses titreşimlerinin bir ortamdaki ilerleme hızına ses hızı denir” Sayfa 19 

Doğrusu: Ses, ortamda ilerlemez, yayılır. Ortamda ilerleyen nesneler arabalar, uçaklar vb.dir. 

Yanlış: “Normal saf ses” (Şekil 10 içinde “a” maddesi) Sayfa 21 

Doğrusu: Saf sesin “normal”i olmaz. Saf sesin normali olabilmesi için “normal” frekans ve “normal” amplitüd de olmalı.  

Şekil 10, 11-14 yaş ilkokul öğrencileri için hazırlanmış bir web sayfasından alınmış. İlkokul öğrencileri için hazırlanmış bir 

web sayfasını “Temel Odyoloji” için kaynak olarak kullanmaya gerek olmadığını düşünüyorum.  

Bkz: http://www.schoolphysics.co.uk/age11-14/glance/Sound/Sound_waves/index.html  

Belgin’in bölümünde, saf ses şekillerindeki tek yanlışlık bu değil. Şekil 6’da (Sayfa 20), “500 Hz’lik bir saf ses dalgası örneği” 

verilmiş. Bu şekle bakarak verilen saf sesin 500 Hz olduğunu anlamak mümkün değil. Çünkü grafiğin zaman ekseni yok. 

Sadece, 0’dan 5’e kadar ne olduğu anlaşılamayan sayılar ve 7 adet salınımın olduğu bir grafik görülüyor.  

Şeklin orijinalinde “Distance (meter) for a 500 Hz frequency” bilgisi var. Belgin bu bilgiyi vermemiş. Şekilde muhtemelen 

mesafeye bağlı olarak (5 metre içinde) amplitüdun 120 dB’den 50 dB’e düşüşü gösterilmiş (Site Farsça olduğu için emin 

olamıyorum). Şekil 6’nın orijinali aşağıda verilmiştir. 

 

Yanlış: “İnsan kulağının her frekans için şiddet algılaması farklıdır. En iyi algılanan ses 1000 Hz’dir” Sayfa 22 

Doğrusu: Şiddet algısının her frekans için ayrı olduğu doğru. Ama en iyi algılanan frekans bölgesi kullanılan hoparlör 

özelliğine göre değişir. Odyolojik ölçümlerde sıklıkla kullanılan “kulak üstü”, “kulak içi” ve serbest saha hoparlörlerin 

frekans çıkış özelliği aynı değildir. İnsan kulağının frekans/şiddet algısı doğal konumlarında ölçüldüğünde (kulaklık 

kullanılmadan) en iyi algılanan frekansın 3000 Hz olduğu uzun süreden beri bilinmektedir.  

Bilgi için bkz: (http://neurobiologyhearing.uchc.edu/2009/Teaching%20Material%202009/Loudness_perception.pdf) 

 

 

BÖLÜM 3; SAYFA 27-38: “PERİFERİK İŞİTME SİSTEMİNİN ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ”  

Yazar: Prof.Dr.Erol Belgin 

 

Yanlış: “Kulak yolunun rezonans frekansı olan 3000 – 4000 Hz’lerde bu amplifikasyon en yüksek düzeye, özellikle 4000 

Hz’de 12 dB düzeyine ulaşır (Pickle,1982, Belgin,2014).” Sayfa 28 

Doğrusu:  

1- Pickles’ın kitabında böyle bir bilgi yok.  

2- Pickles, yetişkinlerde rezonans ortalamasını 2500 Hz’de bulmuş. 

3- Maksimum tepe 12 dB değil, sesin veriliş açısına göre, 450 de yaklaşık 22 dB; 00 de yaklaşık 17 dB’dir. 

  

İnternet üzerinden bakmak isteyenler için kaynak: https://www.google.com.tr/books?hl=tr&lr=&id=mMTFWiLLw-

cC&oi=fnd&pg=PP1&dq=Pickles+A+introduction+to+the+physiology+of+hearing+1982+ear+canal+resonance&ots=12Z0IZvNw2&sig=

W1ICl7xUeLCQoAAvuz0wp3y5P58&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false 

 

Yanlış: “Tensor Timpani (…) yüksek şiddetteki seslerde zarı gevşeterek iç kulağa aşırı derecede ses basıncı gitmesine engel 

olur. Bu kas N.Trigeminus’un (V.sinir) Mandibuler dalı tarafından innerve edilir.” Sayfa 30 

Doğrusu:  

1. Tensor Timpani (TT)’yi innerve eden V. Sinir ile işitme siniri (VIII. Sinir) arasında refleks arkı yoktur. Bu nedenle TT 

yüksek seslerde Stapes kası gibi kasılamaz. 

2. TT kasıldığında (göze üfleme refleksi) zar gevşemez, gerilir. 

Kaynak: Manohar Bance, MB, MSc; Fawaz M. Makki, MD; Philip Garland, PhD; Wael A. Alian, MD, PhD; Rene G. van Wijhe, 

MEng; Julian Savage, MBBS, FRCS “Effects of Tensor Tympani Muscle Contraction on the Middle Ear and Markers of a 

Contracted Muscle” http://www.sbccp.org.br/arquivos/LG-2013-04-Effects-of-tensor.pdf 

 

http://www.kilavuzkitap.com/Product/201601/Bilim-Yayinevi-Klinik-Odyoloji-Nimetullah-Esmer-Metin-N.-Akiner-Ahmet-R.-Karasalihoglu-Mustafa-R.-Saatci-9789755560092.html
http://www.kilavuzkitap.com/Product/201601/Bilim-Yayinevi-Klinik-Odyoloji-Nimetullah-Esmer-Metin-N.-Akiner-Ahmet-R.-Karasalihoglu-Mustafa-R.-Saatci-9789755560092.html
http://www.schoolphysics.co.uk/age11-14/glance/Sound/Sound_waves/index.html
http://neurobiologyhearing.uchc.edu/2009/Teaching%20Material%202009/Loudness_perception.pdf
https://www.google.com.tr/books?hl=tr&lr=&id=mMTFWiLLw-cC&oi=fnd&pg=PP1&dq=Pickles+A+introduction+to+the+physiology+of+hearing+1982+ear+canal+resonance&ots=12Z0IZvNw2&sig=W1ICl7xUeLCQoAAvuz0wp3y5P58&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://www.google.com.tr/books?hl=tr&lr=&id=mMTFWiLLw-cC&oi=fnd&pg=PP1&dq=Pickles+A+introduction+to+the+physiology+of+hearing+1982+ear+canal+resonance&ots=12Z0IZvNw2&sig=W1ICl7xUeLCQoAAvuz0wp3y5P58&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://www.google.com.tr/books?hl=tr&lr=&id=mMTFWiLLw-cC&oi=fnd&pg=PP1&dq=Pickles+A+introduction+to+the+physiology+of+hearing+1982+ear+canal+resonance&ots=12Z0IZvNw2&sig=W1ICl7xUeLCQoAAvuz0wp3y5P58&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
http://www.sbccp.org.br/arquivos/LG-2013-04-Effects-of-tensor.pdf


Yanlış: “Corti organındaki tüy hücrelerinin üstü ‘tectorial membran’ ile ilişki içindedir.” Sayfa 32 

Doğrusu: Sadece Dış Tüy Hücreleri’nin en uzun stereocilia’ları tectorial membran’a gömülüdür. İç tüylü hücrelerinin (İTH) 

stereocilia’ları, uyarımsız ortamda Tectorial Membran’a (TM) değmez. Basiler Membran yeteri kadar titreştiğinde, İTH 

stereocilia’ları TM tarafından eğilirler (Ballenger’s Otorhinolaryngolojy: Head and Neck Surgery. Sayfa 102-103)  

Yanlış: (Kemik yolu iletim sistemi açıklanırken) “Bunlardan bir tanesi kafatası kemiklerinin titreşmesinin koklear kapsülü 

titreştirmesi şeklindedir. Bu titreşimler bazı frekanslar için (özellikle alçak frekanslar) kafatası kemiklerini önden arkaya 

doğru, yüksek frekanslarda ise her yöne doğru titreştirmektedir. Bu titreşimlere uygun olarak perilenfatik hareket de 

titreşime uyumlu tarzda oluşur.” 

Doğrusu: “Orta kulağı çevreleyen kafatası kemikleri, “Kemik Yolu” uyarımla alçak frekanslarda uyarıldığında, kemik zincir, 

kafatası ile aynı fazda titreşir (yay etkisi).  Yüksek frekanslarda ise, kemik zincir ile kafatasının titreşimi farklılaşır. Bu, 

stapes tabanı ile otic kapsül hareketinde farklılık yaratır.” (http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:392261/ 

FULLTEXT01.pdf?frbrVersion=2) 

Yazının devamında, iç kulak sıvılarının eylemsizlik kuralı gereği, kokleada “travelling wave” oluşturduğu ve bu dalganın da 

özellikle alçak frekanslı uyaranların algılanmasını sağladığı anlatılmaktadır. 

Yani, kemik yolu iletiminin özelliği, kafatası kemiklerinin önden arkaya veya değişik yönlerde titreşmesi değildir. Yüksek 

frekanslarda stapes tabanı ile otic kapsülün farklı fazlarda (ama aynı yönde) hareket etmeleri; alçak frekanslarda ise otic 

kapsülün titreşimi ile iç kulak sıvılarının titreşiminin ters fazlı olmasından kaynaklanan “travelling wave”dir. 

 

Kaynak: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:392261/FULLTEXT01.pdf?frbrVersion=2 

 

Yanlış: “… ses enerjisinin son hareketi koklear sıvılarda dalgalanma ve basiler membranda titreşimdir.” Sayfa 34 

Doğrusu: Ses enerjisi, orta kulakta mekanik enerjiye dönüşür. Koklear sıvıların hareketi ve Basiler membranın titreşmesi 

ses enerjisi değil, mekanik enerjinin bir biçimidir. 

Kaynak: https://books.google.com.tr/books?id=IvYbOyS6_i0C&printsec=frontcover&hl=tr#v=onepage&q&f=false (sayfa 

159)  

 

 

Yanlış: “Uyaran şiddeti konusundaki bilgiyi ise, harekete katılan nöron sayısı belirler (Belgin,2014)” Sayfa 36 

Doğrusu: Şiddet algısını sadece harekete katılan nöron sayısı belirlemez. Nöronların ateşlenme hızı (firing rate) ve rate 

saturasyonu da şiddet algısını belirleyen önemli faktörlerdir.  

Nöronlar, spontan rate’i düşük veya yüksek olmalarına göre gruplandırır. Nöronların ateşlenme hızlarının bir saturasyonu 

vardır.  Böylelikle bazı nöronlar hafif sesleri, bazı nöronlar ise yüksek sesleri algılayabilmektedir. 

Kaynak: http://acousticslab.org/psychoacoustics/PMFiles/Module03b.htm 

 

http://www.saylor.org/site/wp-content/uploads/2011/08/Psych306-Reading-5.5.pdf 
http://www.tamu.edu/faculty/bortfeld/320H/320H_fall'07_web/Lectures/11.1_compact.pdf 
http://www.geneseo.edu/~mounts/Courses/Psyc307/Outlines/Ch09%20Lecture%20Part%20II.pdf 

 

Eksik bilgi: “İşitme Siniri” başlığı altında, adı verilmeden “afferent” sistem anlatılmış. “Efferent” sistemden hiç 

bahsedilmemiş. Sayfa 36 

Yanlış: “Derbyshire ve Davis kimyasal uyarım teorisini benimsemişlerdir. (…) Bu nedenle tüy hücrelerinden sinir liflerine 

enerji transferinde zamana ihtiyaç gösteren kimyasal bir olayın gerçekleştiğini belirtmişlerdir (Belgin,2014).” Sayfa 37 

Doğrusu: Böyle bir açıklamadan sonra referans olarak Derbyshire ve Davis’in ismini görmeyi umarız. Ama referans: 

“Belgin,2014”.   

Not: Belgin’in 2014 yılında Gerçeker’in editörlüğünü yaptığı kitap için yazdığı “Odyolojik Değerlendirme” adlı 21. Bölüm ile 

“Temel Odyoloji” için yazdığı “Periferik İşitme Sisteminin Anatomi ve Fizyolojisi” büyük ölçüde benzerlik gösteren yazılar.  

Yanlış: Şekil 15’te, efferent nöronlar İTH’lerle doğrudan snaps yapıyor. Ayrıca İTH sterociliaları TM’a gömülmüş durumda 

(Soldaki şekil). Sayfa 37 

Doğrusu: Efferent nöronlar, İTH ile snaps yapan afferent nöronların dendritleri ile snaps yaparlar (Sağdaki şekil). Bu hata 

bilgi kaynağının özensiz seçiminden kaynaklanıyor. 

 

 

Kaynak: http://scicurious.scientopia.org/2011/06/15/science-101-cranial-nerve-viii-part-one-can-you-hear-me-now/ 

http://www.d.umn.edu/~jfitzake/Lectures/DMED/InnerEar/Transduction/StructureFunction.html 

 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:392261/
https://books.google.com.tr/books?id=IvYbOyS6_i0C&printsec=frontcover&hl=tr#v=onepage&q&f=false
http://acousticslab.org/psychoacoustics/PMFiles/Module03b.htm
http://www.saylor.org/site/wp-content/uploads/2011/08/Psych306-Reading-5.5.pdf
http://www.tamu.edu/faculty/bortfeld/320H/320H_fall'07_web/Lectures/11.1_compact.pdf
http://www.geneseo.edu/~mounts/Courses/Psyc307/Outlines/Ch09%20Lecture%20Part%20II.pdf
http://scicurious.scientopia.org/2011/06/15/science-101-cranial-nerve-viii-part-one-can-you-hear-me-now/
http://www.d.umn.edu/~jfitzake/Lectures/DMED/InnerEar/Transduction/StructureFunction.html


BÖLÜM 3; SAYFA 69-75: “SAF SES ODYOMETRİ”  

Yazar: Prof.Dr.Erol Belgin 

 

Bu bölümde de “Odyolojik Değerlendirme” yazısından büyük ölçüde yararlanılmış (Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş 

Boyun Cerrahisi. Editör: Muharrem Gerçeker. 2014). Örneğin 74. sayfa olduğu gibi “Odyolojik Değerlendirme”den alınmış. 

Yanlış: “İşitme ölçümü sonucu iki kulak arasındaki fark 40 dB ve daha fazla ise iyi işiten kulağın maskelenmesi şarttır.” 

Sayfa 71 

Doğrusu:  

Böyle bir bilgi verilirken kullanılan kulaklığın belirtilmesi özellikle önemlidir. Belgin, aynı paragrafta kulaklar arası geçiş 

azalmasının (interaural attenuation) 40 dB olduğunu belirtiyor. Ama hangi kulaklıkla bu ölçümün yapıldığını yazmıyor. 

Kulak içi hoparlör kullanılsaydı, geçiş azalması 60 dB civarında olacaktır. Ama TDH 49 kulak üstü hoparlör kullanılsa bile, 

 Aynı frekansta, test edilen kulağın hava yolu (HY) eşiği, diğer kulağın kemik yolu (KY) eşiğinden 40 dB veya daha yüksek 

ise hava yolu eşikleri maskeli olarak saptanmalıdır (Bu bilgi aynı kitabın 88. sayfasında Erdoğan tarafından da 

verilmektedir). 

 İki kulak arasındaki hava yolu farkı 30 dB bile olsa maske yapmak gerekebilir. Maske kararının verilebilmesi için önce 

kemik yolu eşiklerinin bilinmesi gerekir.  

 

Yanlış: “Etkili maske düzeyi maske gürültüsünün özelliğine bağlı olarak 35-45 dB kadardır.” Sayfa 72 

Doğrusu: Erdoğan, aynı kitabın “odyolojide Klinik Maskeleme” bölümünde etkili maske seviyesini  10-15 dB olarak 

tanımlıyor. Belgin’in önerdiği 35-45 dB etkili maske, “overmasking” açısından yüksek risk taşımaktadır.  

Yanlış: “Konuşmayı Alma Eşiği (…) ve Konuşmayı Ayırt Etme (…) testleri saf ses (italik bana ait) odyometrisinin içinde yer 

alması gereken uygulamalardır.” Sayfa 75 

Doğrusu: Konuşma sesleri saf değil kompleks seslerdir. Bu nedenle saf ses odyometrisi içinde değil, konuşma odyometrisi 

içinde değerlendirilir.  

İŞİTME CİHAZI UYGULAMASI 

İşitme cihazı konusuna iki ayrı bölümde ayrılmış. Biri Belgin’in yazdığı 33. Bölüm “İşitme Cihazları” (sayfa 467-477). Diğeri 

ise Ünsal ve arkadaşlarının yazdığı 34.Bölüm “Geriatrik Grupta İşitme Cihazı Seçimi ve Uygulamaları” (sayfa 479-492). Bu 

bölümler incelenirken, eleştiriler iki başlık altında toplanmıştır:  

1- Eski literatürün kullanılması 

2- Bilgi yanlışlıkları 

 

1. Eski Literatürün Kullanılması 

Örnek 1: Sayfa 486 

“İşitme Cihazı Ayarlama Formülleri” başlığı altında verilen formüller: 

 Lybarger formülü 

 Berger formülü 

 POGO formülü 

 NAL yaklaşımı 

Bu formüllerin hepsi dijital cihazların yaygınlaşmasıyla birlikte 2000’li yılların başlarında kullanımdan kalktı. NAL 

formülünden sonra National Acoustic Laboratories, NAL-R, NAL RP, NAL-NL1 ve NAL-NL2 formülünü geliştirdi. Dijital işitme 

cihazlarında kullanılan non-lineer devreler, kazançtan çok uyaran seviyesine bağlı olarak kompresyon oranını temel 

aldığından, eski formüllerin kullanımdan kalkması kaçınılmazdı. 

Günümüzde yaygın olarak NAL-NL1, NAL-NL2, DSL ve üretici firmaların geliştirdiği formülasyonlar kullanılmaktadır.  

Örnek 2: Sayfa 474 

“İlk dönemlerde kulak kalıplarının yapımında kauçuk kullanılırken, günümüzde çoğunlukla silikon impresyon malzemeleri 

kullanılmaktadır (Myders, 1996).” “Günümüzde” denilip, 1996 yılı referans veriliyor! Halbuki bugün kalıp üretiminde, lazer 

teknolojisi sayesinde üç boyutlu kulak ölçüleri alınıp, fabrikasyon üretime geçilmiştir. 

Örnek 3: Sayfa 470-472 

“İşitme Cihazlarının Tipleri” konu başlığı altında, Cep Tipi, Kemik Yolu, Kanal İçi, Kulak Arkası, CROS ve BICROS işitme 

cihazları anlatılmış. Ama bugün pazarın %20’sinden fazlasına ulaşan RIC/RITE cihazlardan bahsedilmemiş. IIC (Invisible In 

Canal) cihazlardan da söz edilmemiş. Çünkü en yeni referans 2008 yılına ait. Aslında Dillon ve arkadaşlarının 2014 yılına ait 

bir çalışması da referans olarak verilmiş. Ama bu referans, neredeyse artık hiç kullanılmayan “Cep Tipi İşitme Cihazları” 

anlatılırken verilmiş.  

Örnek 4: Sayfa 470 

“Dijital İşitme Cihazlarının Avantajları” başlığı altında 10 madde sıralanmış. Referans olarak 2000 ve 2001 yılı çalışmaları 

verilmiş. Ama dijital cihazların en büyük avantajı olan “adaptif mikrofon” özelliği sayılmamış. Çünkü o yıllarda bu tür 

mikrofonlar henüz geliştirilmemişti. 

 

Örnek 5: Sayfa 474 

“Çocuklarda işitme cihazının programlanması deneme yanılma yöntemi ile yapılmaktadır.” 

 

Çocuklarda işitme cihazı denemesi ‘deneme-yanılma’ yöntemiyle değil, yaygın olarak RECD yöntemi ile yapılmaktadır. 

Modern bir odyoloji kliniğinde, elekro-fizyolojik testlerle çocuğun frekanslara bağlı işitme eşiklerinin saptandıktan sonra, 

RECD yöntemi ile işitme cihazının kazanç ve çıkışları ayarlanmaktadır. Bugünün odyolojik ekipmanları, bir aylık bebeğe bile 

objektif yöntemlerle, güvenilir bir şekilde işitme cihazı uygulanması için yeterlidir.  

 

2. Bilgi Yanlışları: 

Yanlış: “… cep tipi işitme cihazları mikrofon, elektrik enerjisini cihaza ileten bir kordon ve kulak kalıbından oluşur.” Sayfa 

470 

Doğrusu: Cep tipi işitme cihazları, pil, mikrofon ve amplifikatörün yer aldığı ana gövde, kulak kalıbına yerleştirilmiş bir 

hoparlör ve hoparlörü ana gövdeye bağlayan bir kablodan oluşur. Belgin’in burada hangi cihazı tarif ettiğini anlaşılamıyor. 

Yanlış: “ … kemik yolu işitme cihazları, genellikle hava yolu işitme cihazlarının dış kulak yolu atrezisi, otoskleroz, perfore 

kulak zarı gibi nedenlerle kullanılamadığı durumlarda tercih edilmektedir.” Sayfa 471 

Doğrusu: Otosklerozda kulak zarı perfore olmadığı ve kemik yollarında progresif işitme kaybı görülebildiği için genellikle 

hava yolu işitme cihazı kullanılır.  

 Yanlış: “Çocuklarda olası feedback problemlerinden ve sınırlı motor becerilerinden dolayı kulak arkası işitme cihazları 

tercih edilmeli (…)” Sayfa 476 

Doğrusu: Çocuklarda kulak arkası işitme cihazı tercih edilmesinin en büyük nedeni, dış kulak yolu henüz yeteri kadar 

gelişmediğinden kulak içi cihazların yerleştirilememesi; yerleştirilse bile çocuk büyüdükçe sık sık yenilenmesi gerektiğidir. 

Cep tipi cihaz kullanılmamasının nedeni ise bu cihazlardaki mikrofonun kulak seviyesinde olmaması, mikrofonun giysilere 

sürtünmesi ve teknolojik olarak geri kalmış olmalarıdır. 

Yanlış: (“Konuşma Testleri” adlı konu başlığı) “Bu testler objektif ve nitelikli bilgi sağlar.” Sayfa 483 

Doğrusu: Konuşma testleri “objektif” değil, sübjektif testlerdir. Güvenilirlikleri de oldukça düşüktür. 

Örnek (TDH 49 kulaklık ile): 

Sağ HY 30 dB; Sol HY 55 dB. İki hava yolu arasındaki fark 40 dB’den 

az.  

Ama solun HY eşiği ile sağ’ın KY eşiği arasında 50 dB fark olduğu için 

sol hava yolu maskeli olarak saptanmalıdır. 

(Ayrıca sol KY eşiği de maskeli olarak saptanmalıdır.) 



Yanlış: “Önden gelen seslere duyarlılığın artışını sağlayan mikrofon düzenekleri bulunan cihazların, öndeki mikrofona 

erişen seslere arkadan gelenlere kıyasla daha fazla duyarlılığı vardır.” Sayfa 485 

Doğrusu: Öndeki mikrofonun da arkadaki mikrofonun da seslere duyarlılığı aynıdır. Ama arkadaki mikrofonda ‘geciktirici 

filtre’ bulunduğundan, arkadan gelen sesler her iki mikrofona aynı anda girer. Böylece arkadan gelen seslerin kısılması 

mümkün olur. 

Yanlış: “Bilateral İşitme Kayıplı Hastalarda Tek Taraflı Amplifikasyon Uygulanacaksa Cihazlandırılacak Kulağın Seçim 

Kriterleri” başlığı altında sıralanan maddeler. Sayfa 486 

Doğrusu: Bu maddeler: 1) Güvenilir çalışmaların sonuçları değildir; 2) Odyolojik bilgi ve değerlendirmeyi esas 

almamaktadır. 

Odyoloğun yapması gereken, hastaya doğru uygulamayı anlatmaktır. Hasta buna uymayacaksa, ara yolların bulunması 

bilimsel bir çaba olmayacaktır.   

Literatür bilgisi, her iki kulakta da işitme kaybı varsa, her iki kulağa da işitme cihazı uygulanmasını önermektedir 

(retrokoklear patolojiler dikkate alınmamıştır). Eğer tek taraflı işitme cihazı uygulanacaksa, bunun tek gerekçesi “çift taraflı 

cihaz uygulamasında elde edilen konuşmayı ayırt etme skorunun, tek taraflı ayırt etme skorundan daha düşük olmasıdır”. 

Bunun dışındaki gerekçeler, günümüzün odyolojik kriterlerinin dışındadır.  

Yanlış: “Bunun yanı sıra kulak kalıbının dış kulak kanalından ses kaçırmaması gerekir.” Sayfa 487 

Doğrusu: Kalıbın temel özellikleri arasında “dış kulak yolundan ses kaçırmamak” yoktur. Bu bilgi doğru olsaydı, hiçbir 

kalıba ventilasyon kanalı açılmaması gerekirdi. 

Yanlış: “(…) akıntısız timpan membran perforasyonunda oklüzyon (italik bana ait) etkisini engellemek (…) için açık kalıp 

veya geniş ventilasyonlu kalıp tercih edilmelidir.” Sayfa 488: 

Doğrusu: İletim patolojilerinde oklüzyon etkisi ortaya çıkmaz. Dolayısyla perfore kulakta oklüzyon etkisinden 

bahsedilemez.  

Not: Benzer bir hata “Kemiğe implante edilebilir işitme cihazları” (Bülent Gündüz, sayfa 494) bölümünde de yapılmış. 

KYİC’nin avantajları sıralanırken, “Dış kulak yolunu kapatmayarak oklüzyonu önler” denmiş. Kemik yolu işitme cihazları, tek 

taraflı işitme kayıplılar hariç, sensori-neural işitme kayıplarında kullanılan bir sistem değildir (çünkü KYİC ile yapılan serbest 

saha eşikleri, hastanın kemik yolu eşiklerinden yaklaşık 10-15 dB daha kötü çıkmaktadır). Yani bu cihazlar, hava/kemik 

aralığı en az 30 dB kadar genişlemiş iletim patolojisi bulunan hastalar için tasarlanmıştır. Bu hastaların da işitme 

cihazından kaynaklanan oklüzyon problemleri yoktur. 

Ayrıca, Gündüz’ün, 500. sayfada kemik yolu implant sonuçları için verdiği odyogram örneği de genel bilgilerle uyumlu 

değildir (şekil 7). Örnekte, kemik yolu implant kullanan hastanın serbest saha eşikleri, hastanın kemik yolu eşiklerinden 

2000 Hz’de 20 dB, 4000 Hz’de 30 dB daha iyi çıkmaktadır. Üretici firmalar bile kemik yollarındaki iyileşmenin en fazla 5 dB 

olabileceğini söylerken, 30 dB’lik düzelme (hem de 4000 Hz’de) pek inandırıcı durmamaktadır. Eğer kemik yolları bu kadar 

düzeltilebiliyorsa, kemik yolu implantlar hafif derece koklear işitme kayıplarında da rahatlıkla kullanılabilirdi!     

Yanlış: “(Madde 3.) Gerçek kulak prob tüp ölçümü kullanılarak, işitme cihazının kazancı, maksimum çıkış düzeyi, frekans 

cevabı ve harmonik distorsiyon düzeyi kontrol edilmelidir.” Sayfa 490:  

Doğrusu: Bahsedilen ölçümler, ‘gerçek kulak prob tüp’ kullanılarak değil, test kutusu kullanılarak yapılabilir. Ayrıca, 

“gerçek kulak prob tüp” diye bir ölçüm yoktur zaten. Burada, “Gerçek-kulak ölçümü” ya da “insitu-gain” ölçümü 

kastediliyor muhtemelen. 

TİMPANOMETRİ VE AKUSTİK REFLEKS 

Timpanogram ve akustik reflekslerden, üç ayrı bölümde üç ayrı yazar tarafından bahsedilmiş. Özellikle timpanometrinin 

tanımı ve neyi ölçtüğü konusu karışıklık yaratmış. Hatta aynı yazarın üç değişik tanım yapma ihtiyacı duyduğu bile olmuş.  

Timpanometrinin literatürde de farklı tanımları vardır. Ancak hemen hepsi, önce uyaran özelliğini belirtir. Yani prob tonun 

frekans değeri, ölçümün tanımı için zorunludur. Ama yazarın hiçbiri ne timpanometri ne admittans ne de komplians 

kavramlarını prob tonla ilişkilendirmiş.  

Yapılan tanımlardaki yanlışlıklardan bazıları şunlar:  

1. “(…) akustik timpanometri, dış kulak yoluna akustik uyaran verilerek kulak zarının katılığının ölçülmesi sonucu orta 

kulak fonksiyonunun değerlendirilmesi için kullanılır.” (Kırkım, sayfa 105) 

Bu tanıma göre, timpanometri, kulak zarının katılığını (“Katılık” yerine “gerginlik” demek, çeviri açısından -stiffness 

karşılığı- daha doğru olabilir) ölçer. İmpedansmetre kullansaydık ve prob ton 226 Hz olsaydı, bu tanım biraz daha doğru 

olabilirdi. Ama impedansmetre ile de ölçülen kulak zarının değil, orta kulak sisteminin gerginliğidir. 

2. “Akustik empedansın tersi olan akustik komplians ise kulak zarı ve orta kulağın akustik enerjiye gösterdiği 

geçirgenliktir” (Kırkım, sayfa 105) 

Akustik empedansın tersi ‘akustik admitans’tır, ‘komplians’ değil. Ayrıca komplians geçirgenliği değil, esnekliği gösterir. 

Geçirgenliği gösteren admitanstır. 

3. “Dış kulak kanalındaki (DKK) basınç değişikliği sırasında kulak zarının akustik uyarana cevabının hareketi ölçülerek 

timpanogram adı verilen grafik çizdirilir.” (Kırkım, sayfa 105) 

Timpanometre ile kesinlikle kulak zarının hareketi ölçülemez. Timpanometre, admittansmetre kullanılıyorsa, orta kulak 

esnekliğini (komplians), hareketliliğini (eylemsizliğin tersi) ve geçirgenliğini (admittans) gösterir. Ölçülen şey, kullanılan 

prob tonun frekans değerine göre değişiklik gösterir. 

4. “Akustik immitansmetre ile ilgili ölçümler, orta kulağın sesi iç kulağa ve orada işitme siniri yoluyla beyin sapı ve üst 

merkezlere iletilmesine ilişkin ölçümlere dayanır.” (Külekçi, sayfa 246) 

İmmitansmetre en fazla beyin sapına kadar ölçümler yapabilir (akustik refleksler). Daha üst merkezler ölçüm alanı 

içinde değildir. 

5. “Akustik refleks incelemesinin yapılabilmesi, timpanik zarın hareketine bağlıdır.” (Külekçi, sayfa 246)  

Refleks kaydında izlenen zar hareketi değil, stapesin kasılması sonucu orta kulak esnekliğindeki azalmadır. 

6. “Timpanogram amplitüdü normal orta kulak sistemine rağmen kemikçik sistem patolojisinde ayırıcı tanı aracıdır.” 

(Başar, sayfa 346) 

Orta kulak sistemi normalse, kemik sistem de normaldir. Çünkü kemik sistem, orta kulak sisteminin en önemli 

parçasıdır. 

7. “Akustik refleks ölçümü, yüksek şiddette akustik uyaran kullanılarak (…) stapes kasını(n) kasılması sonucu meydana 

gelen kulak zarı hareketinin dış kulak kanalına yerleştirilen hassas mikrofon ile tespiti temeline dayanır.” (Başar, 

sayfa 346) 

Akustik reflekste kaydedilen, kulak zarının hareketi değil, orta kulak esnekliğindeki azalmadır. 

8. “Timpanometrik ölçüm, dış kulak kanalında hava akımı değişirken kulak zarı ve orta kulak sistemlerinin uyumunu 

yansıtır. Timpanogram ise kulak zarı ve orta kulak sisteminin mobilitesini gösteren bir grafiktir.” (Başar, sayfa 345) 

Dış kulakta yaratılan basınç farklılığı, “hava akımı” olarak ifade edilmiş ki, zannediyorum, bu bir dalgınlık ürünüdür. 

Timpanometrik ölçüm ise, “kulak zarı ve orta kulak sistemlerinin uyumu” olarak tanımlanmış. “Compliance”ın genel 

kullanımda Türkçe karşılığı “itaat”, “uyum”, “uyma”dır. Ancak teknik kullanımdaki karşılığı “elastikiyet”, “esneklik”tir 

(bkz: http://www.muhendislikterimleri.com/). “Kulak zarı ve orta kulak sistemlerinin uyumu” tanımında, bir şeyler 

yerine oturmuyor. Kulak zarı ile orta kulak sistemlerinin (birbiri ile) uyumu mu? Ya da “dış kulak yolundaki basınç 

değişikliğine” uyumu mu? Her ikisine de “uymuyor”. 

9. “Başlangıç negatif basınç noktasındaki admittans değeri ve uyumun maksimum olduğu tepe noktası değeri 

arasındaki fark statik admittans olarak isimlendirilir.” (Başar, sayfa 346) 

‘Admittans’ ile ‘uyum’ biraz birbirine girmiş. “Uyum” yerine “Admittans” denilseydi, tanım tutarlı olurdu. Çünkü 

“uyum” kavramı komplians’ın yerine kullanılıyorsa, aynı ölçüm içinde iki farklı birimden bahsetmek (admittans ve 

komplians) doğru olmuyor. 

“Bu testlerin amacı (östaki fonksiyon testleri) orta kulak hacmi değiştirildiğinde timpanogram tepe noktasında kayma 

olup olmadığını belirlemektir.” (Başar, sayfa 347)  

‘Orta kulak basıncı’ yerine ‘orta kulak hacmi’ denmiş. Valsalva ve Toynbee manevraları ile değiştirilen (en azından 

timpanometre ile ölçülen) orta kulak hacmi değil, orta kulak basıncıdır. 

“Timpanometri”de Diğer Hatalar 

Yanlış: Şekil 3’te bir timpanogram eğrisi üzerinde, +200 daPa’daki komplians değeri C1; timpanogram tepe noktası C2 

olarak tanımlanmış. Şeklin açıklamasında “C1 dış kulak yolu volümünü verir. (…) C2 orta kulak ve dış kulak yolu volümünü 

verir” denmiş. Sayfa 106 

Doğrusu: C1’in dış kulak yolu volümünü verdiği doğru. Ancak C2 orta kulak ve dış kulak yolu volümünü vermez. C2 dış kulak 

yolu ve orta kulağın toplam esnekliğini verir. Eğer yazarın dediği gibi olsaydı, C2-C1 orta kulağın statik esnekliğini değil, orta 

kulak hacmini gösteriyor demektir. Bu durumda stapes fiksasyonunda orta kulak hacmi azalması, kemik zincir kırıklığında 

da orta kulak hacminin artması gerekirdi. Halbuki her iki patolojide de değişen hacim değil, esnekliktir. 

http://www.muhendislikterimleri.com/


 

Eksik bilgi: Tip B timpanogram açıklanırken, en önemli bulgudan, orta kulak enfeksiyonlarından bahsedilmemiş. Sayfa 107 

Yanlış: “İşitme eşiğinin yaklaşık 70-80 dB üzerinde saf ses uyaran verildiğinde, orta kulakta tensor timpani kası malleusu 

kulak zarından uzaklaştırırken, (…)”Sayfa 108 

Doğrusu: Benzer yanlışlık Belgin tarafından da yapılmıştı (sayfa 30). Tekrar edersek, insanlarda, Tensor Timpani ile işitme 

siniri arasında refleks arkı bulunmadığı için, yüksek şiddetteki akustik uyaranlar Tensor Timpani’nin değil, sadece Stapes 

kasının kasılmasına neden olur. Ayrıca, Tensor Timpani kasıldığında Malleus’u kulak zarından uzaklaştırmaz; kulak zarını 

Malleus’la birlikte içeri doğru çeker. 

Yanlış: (Geniş Band Timpanogram anlatılırken) “Tüm bu frekanslarda elde edilen timpanogramların birleşimi ile orta 

kulağa geçen ses miktarı da ölçülmüş olur”. Sayfa 111 

Doğrusu: Geniş Band Timpanogram’da klik uyaran kullanılır. Böylece geniş bir band aralığında orta kulaktaki ses emilimi 

ölçülmüş olur. Yani sistem, tek tek frekanslarda elde edilen kayıtların ortalamasının alınması veya birleşimi şeklinde 

çalışmamaktadır. Eğer istenirse, tek tek frekanslardaki emilim de görülebilir ama bu üretici firmanın sağladığı ek bir 

fonksiyondur. Bu fonksiyon, klik uyaranla elde edilen verilerin analizini yaparak, frekansa özel emilimi gösterebilmektedir.   

DİĞER BÖLÜMLER 

Bölüm 26. 

Yanlış: “VIII. Sinire ait patolojilerde bulgular başlangıçta eşik üstü düzeylerde görülmekte, daha sonra eşik düzeylerde 

ortaya çıkmaktadır.” Sayfa: 352 

Doğrusu: Saf ses eşik testleri lezyon yerine dair önemli bilgiler vermektedir. Örneğin, kulaklar arasındaki asimetrik işitme 

konfigürasyonu VIII. Sinir patolojileri için önemli bir gösterge olabilir. Zaten yazarlar, “Patolojinin yerine yönelik eşik üstü 

seviyelerde uygulanan testler ile konuya başlanacaktır” demelerine rağmen, “Saf Ses Odyometri Testleri” başlığı ile 

konuya girmişler. Çünkü kendilerinin de söylediği gibi, “Bu testler işitme kaybının derecesi ve tipi hakkında vazgeçilmez 

bilgiler sunmaktadır.” 

Yanlış: “(…) şiddet arttıkça konuşmayı ayırt etme skorları, retrokoklear patolojilerde adaptasyona bağlı olarak belirgin 

derecede düşmektedir.” (İtalikler bana ait) Sayfa: 354 

Doğrusu: Rollover fenomeninde, ayırt etme maksimum seviyeye ulaştıktan sonra, şiddet artışına bağlı olarak skorda düşüş 

görüldüğü doğrudur. Ancak düşüş sebebinin adaptasyona değil, normal işitenlerde yüksek şiddetlerde kasılan Stapes 

kasının retrokoklear patolojilerde kasılamamasına bağlı olabileceği de ileri sürülmüştür. Stapes’in kasılamadığı otoskleroz 

ve yüz felci patolojilerinde de “rollover fenomeni” ile karşılaşılabilmektedir.  

 

Kaynak: Hannley & Jerger, PB Rollover and the Acoustic Reflex. Audiology 20: 251-258 (1981) 

 
 

Yanlış: “AR (akustik refleks) ve refleks eşikleri işitme hassasiyetine karşı oldukça duyarlıdır.” (İtalikler bana ait) Sayfa: 361 

Doğrusu: Akustik refleksin nöral başlangıcı, iç tüylü hücrelerin aktive ettiği işitme siniridir. Yani dış saçlı hücrelerdeki 

tahribat, akustik refleksi fazla etkilemez. Bu nedenle akustik refleks eşikleri, 40-50 dB işitme kaybına kadar çok az 

değişiklik gösterir. Bunun sonucu olarak da koklear patolojilerde dinamik ranj (akustik refleks eşiği ile işitme eşiği 

arasındaki fark) 60 dB’in altında kalır. Yani akustik refleksin işitme hassasiyetine duyarlılığı düşüktür. Zaten bu yüzden 

refleks eşiklerinden yola çıkarak işitme eşiğinin saptanması mümkün değildir.  

 

Bölüm13 

Sayfa 145-152  (ABR Klinik Kullanım). Gözden geçirilip, yeniden yazılması gerektiğini düşünüyorum. Takip etmek ve 

anlamak hiç kolay değil. Aşağıdaki örnekler açıklayıcı olacaktır:  

Sayfa 145: “Otomatik eşik tarama testi (…) kısa sürede (…) işitme eşiğinin bulunmasını amaçlar.” 

Doğrusu: Tarama testleri eşik saptamaz. İşitmenin ‘normal’ sınırlarda olup, olmadığını test eder. 

Sayfa 147: (İletim tipi işitme kayıpları anlatılırken) “Kişilerin sağlıklı kulakları ile karşılaştırıldığında hasta tarafta V. Dalga 

yanı sıra I-V ve III-V dalga intervallerinde de belirgin gecikme olmaktadır.”(Bu tanım sanki retrokoklear patolojiler için 

yapılmış ama iletim patolojileri için kullanılmış) 

Bir sonraki paragrafta, “İletim tipi işitme kaybında ABR’nin tüm dalgalarında eşit derecede latans gecikmesi beklenir” 

denilerek, önceki paragraftaki tanım değiştirilmiştir. 

Sayfa 148: “ABR sırasında klik uyaran gibi elektriksel uyaranlar kullanılır.” 

Doğrusu: Klik elektriksel değil akustik uyarandır. 

Sayfa 150: “Bir diğer tanıda kullanılan yöntem yüksek tekrarlama oranıdır.” 

Demek istenen: “Tanıda kullanılan bir diğer yöntem, yüksek uyarım hızıdır (rate).” Tekrarlama oranı, daha çok avarajlanan 

uyarım sayısı anlamında kullanılmaktadır.  

 

Diğer hata örnekleri 

 

Bilgi hatası mı, teknik hata mı olduğu belli olmayan, ama okuyucunun kafasını karıştırabilecek birkaç örnek vermek 

gerekirse:  

 Örnek 1: “ABR’ler ortalama olarak uyarıcı verildikten 1sn’den daha az zaman içinde ortaya çıkar.” Sayfa 249 

Doğrusu: ABR ilk 10-15 msn içindeki cevaplardır. 

Örnek 2: Sayfa 267’daki “Otoskleroz” ile sayfa 308’deki “Otoskleroz” farklı yazarlar tarafından hemen hemen aynı 

cümlelerle anlatılmış. 308’de referanslar verilmiş. Diğerinde verilmemiş. 

Örnek 3:  “… 15 dB’yi geçen her dB’nin işitme kaybı olarak kabul edilmesi …” Sayfa 301 

Doğrusu: “… 15 dB’in üzerindeki eşik değerinin işitme kaybı olarak kabul edilmesi…” 

    

SON SÖZ 

Bu değerlendirme yazısında ortaya konan hatalar, “yanlış anlama”, “tecrübe eksikliği” gibi gerekçelerle açıklanamayacak 

kadar çok ve oldukça ciddi bilgi yanlışlıklarını içeriyor. Başta da söylendiğim gibi, kitabın sınırlı bir bölümü 

değerlendirilmeye alınmıştır.  Ayrıca, bazı bölümlerde çokça göze batan cümle bozuklukları ve diğer biçimsel hatalara bu 

eleştiri yazısında yer verilmemiştir. Ancak bu kadarı bile kitabın “bilimsel değerini” tartışmalı hale getirmektedir.  

Etik açıdan, yüzlerce öğrenciye tek kaynak olarak sunulan ‘Temel Odyoloji’nin toplatılıp, düzeltilmiş yeni baskısı ile 

değiştirilmesi gerektiği düşüncesindeyim.  


