
KLİNİK ODYOLOJİDE MASKELEME  

Odyolojide, akustik olarak elde edilen bir eşiğin yükselmesine neden olan farklı bir uyarana, “maske” adı verir. Maske 

olarak kullanılan sesler genellikle dar bantlı veya geniş bantlı gürültülerdir. Bir kulağa, eşik seviyesini yükseltmek 

amacıyla “gürültü” verilmesine ise “maskeleme” denir.  Klinikte maskeleme yapmanın amacı, hedef kulağa (test edilen 

kulak) verilen uyarımın test edilmeyen kulak tarafından duyulmasını engellemektir.  

Maskelemenin doğru yapılabilmesi için üç temel değişken değerinin bilinmesi gerekir:  

1. Test sırasında kullanılan kulaklığın kulaklar arası ses geçiş özelliğinin ne kadar olduğu;  

2. Her iki kulağın hava ve kemik yolu eşikleri;  

3. Etkili maske seviyesi 

1.  Kulaklar arası ses geçiş özelliği: Bir kulaktan verilen sesin diğer kulaktan duyulmasıdır. Örneğin sağ kulaktan 

verilen 100 dB şiddetindeki ses, sol kulaktan 50 dB şiddetinde duyuluyorsa, kulaklar arası geçiş azalması (KAGA) 50 

dB’dir. KAGA, kişiden kişiye değiştiği gibi, kullanılan kulaklık tipine ve test edilen frekansa göre de değişir. Ancak, 

klinik uygulamalarda, saf ses eşik testlerinde yaygın olarak kullanılan TDH 49 veya TDH 50 kulak üstü kulaklıklarda 

KAGA değerinin 250-8000 Hz aralığındaki tüm frekanslarda ve tüm bireylerde 40 dB olduğu kabul edilmiştir (Bkz 

Şekil 1). 

 

 

 

 

 

Kulak içi kulaklıklar kullanıldığında, KAGA 80 dB’e kadar yükselebilmektedir. Ancak klinik uygulamalarda bu değer 

60-70 dB arasında değişmektedir. Bu yazıda kulak içi kulaklıklarda KAGA 60 dB olarak kabul edilecektir. 

Kemik yolu vibratörler kullanıldığında ise KAGA 0 dB olarak kabul edilir. 

2. Her iki kulağın hava ve kemik yolu eşikleri: Hangi kulağa maske verileceği ve maske gürültüsünün 

minimum/maksimum seviyelerinin saptanabilmesi için her iki kulağın maskesiz hava/kemik yolu eşiklerinin doğru bir 

şekilde saptanmış olması gerekir. Uyaranın bir kulaktan diğerine geçişini sağlayan kafatası kemiği olduğu için her iki 

kulağın maskesiz kemik yolu (KY) eşiklerinin bilinmesi çok önemlidir.  Bir kulağın kemik yolu (KY) eşiği ile diğer 

kulağın hava yolu (HY) eşiği arasındaki fark, her iki kulağın kemik yolları arasındaki fark ve aynı kulağın HY ve KY 

arasındaki fark, güvenilir eşiklerin ve maskeli olarak saptanması gereken eşiklerin belirlenmesini sağlar (Bkz Şekil 2).   

 
 
3. Etkili maske seviyesi (EMS): Pratik uygulamada, eşik seviyesinin 5 dB yükselmesine neden olan maske seviyesidir. 

Bireylere göre farklılık gösterebileceği gibi, kullanılan maske gürültüsünün özelliğine göre de değişiklik gösterir.Saf 

ses eşik testlerinin maskelenmesinde dar bant gürültü kullanılır. Dar bant gürültünün frekans genişliği, saf sesin 

frekans genişliğinden daha büyüktür. Bu nedenle kokleada yarattığı şiddet etkisi saf sesten biraz daha fazladır.  

Her klinik EMS’ni kendi belirleyebilir. ESM’yi belirlemek için: 

a: İyi kulağın 1000 Hz’de saf ses eşiği saptanır. 

b: Saptanan eşiğin 5 dB altından aynı kulağa dar bant gürültü verilir. Eşik seviyesi tekrar kontrol edilir 

c: Eşik seviyesinde 5 dB yükselme oluncaya kadar maske seviyesi 5’er dB yükseltilir. 

Bu yazıda EMS’i 5 dB SL olarak kabul edilecektir. 

Minimum ve Maksim Maske Seviyelerinin Saptanması (Kulak üstü kulaklıklar için) 

Minimum ve maksimum maske seviyesinin saptanması, maske başlangıç seviyesinin belirlenmesi açısından önemlidir. 

Maske seviyesi gereğinden yüksek olursa, sadece maskelenen kulağın değil, hedef kulağın da işitme eşiklerinin 

yükselmesine neden olur. Buna overmasking (fazla maske) denir. Eğer maske seviyesi, uyaranın test edilmeyen kulak 

tarafından duyulmasını engelleyemiyorsa bu duruma da yetersiz maskeleme denir. Minimum ve maksimum maske 

seviyesi, maskenin fonksiyonel şiddet aralığının belirlenmesini sağlar.     

Minimum maske seviyesinin (MmS) saptanması 

MmS, kemik yolu ve hava yolu ölçümleri için ayrı ayrı hesaplanır. Her iki ölçümde de iki ayrı kriteri karşılaması 

gerekir.  

Kemik yolu maskelenirken, MmS’nin karşılanması gereken kriterler: 

1- Maske seviyesi hedef kulağın KY eşiğinden en az 5 dB (etkili maske seviyesi) daha yüksek olmalıdır. 

2- Maske seviyesi test edilmeyen kulağın HY eşiğinden en az 5 dB yüksek olmalıdır. 

Hangi kriterin gerektirdiği maske seviyesi daha yüksekse, o değer MmS olarak kabul edilir. 

 

Şekil 1: Kulaklar Arası Geçiş 

Kulak üstü kulaklık (TDH 50) da kullanılsa, kemik yolu vibratör de kullanılsa, bir kulaktan verilen sesin diğer 

kulaktan duyulmasını sağlayan esas faktör, verilen sesin kafatası tarafından diğer kulağın kokleasına iletilmesidir.  

Şekil 2:  
Güvenilir eşikler: 
Sağ hava yolu (HY): Sol KY eşiği ile arasındaki fark 40 dB’den az olduğu için. 
Sağ kemik yolu (KY): Sağ KY, sol KY’den 10 dB daha düşük olduğundan maskeli olarak saptanmasına gerek 
yoktur.  
Maskeli bulunması gereken eşikler: 
Sol KY: Maskesiz değeri Sağ KY’dan 10 dB daha yüksek ve Sol HY’dan 40 dB daha düşük olduğu için.    
Sol HY: Sağ KY ile arasında 35 dB’den fazla fark olduğu için.  
İlk maskeli olarak bulunması gereken eşik:  
Sol KY: Öncelikle KY eşiklerinin maskeli olarak bulunması, sonuçların güvenilir olmasını sağlar. Sağ KY’nin 
maskeli olarak saptanmasına gerek olmadığından ilk önce sol KY’nin maskeli eşikleri bulunmalıdır.  
Oklüzyon etkisi 
Sağ kulakta hava/kemik yolu farkı olduğu için (iletim patolojisi) sol KY maskeli olarak test edilirken oklüzyon 
etkisi görülmez.  

Şekil 3: Kemik yolu eşik testinde gerekli minimum maske seviyesinin (MmS) hesaplanması 
Sol KY eşiğinin saptanması için gerekli MmS: 
1. Kriter: Sol KY eşiği (15 dB) + etkili maske seviyesi (5 dB) = 20 
2. Kriter: Sağ HY eşiği (20 dB) + etkili maske seviyesi (5 dB) = 25 
İki kriterden daha yüksek maske seviyesi gerektiren MmS olarak kabul edilir. Örnekte, 2. Kriterin 
gerektirdiği maske seviyesi daha yüksek olduğundan MmS 25 dB olmalıdır. 



Hava yolunu maskelenirken, MmS’nin karşılanması gereken kriterler: 

1- Verilecek maske seviyesi ile hedef kulağın HY eşiği arasındaki fark en fazla 35 dB olmalıdır. 

2- Verilecek maske seviyesi gürültü verilen kulağın HY eşiğinden en az 5 dB yüksek olmalıdır.  

Kriterlerden hangisi daha yüksek maske seviyesi gerektiriyorsa, o değer MmS olarak kabul edilir. 

 

   

 

Maksimum maske seviyesinin (M
M

S) saptanması 

 M
M

S, hava ve kemik yolu eşikleri için aynı formülle hesaplanır: Test edilen kulağın KY + 35 dB  

Bu formülün doğru uygulanabilmesi için ön koşul, test edilen kulağın kemik yolu eşiklerinin, HY eşiklerinden önceden 

saptanmış olmasıdır. Formülün dayandığı mantık şudur: Eğer bir kulaktan verilen ses kafatası aracılığı ile diğer kulağa 

aktarılıyorsa ve bu aktarım sırasında şiddetinden 40 dB yitiriyorsa (KAGA 40 dB ise), maske gürültüsü test edilen 

kulağın KY’nun 40 dB üzerine çıkmamalıdır. Aksi halde verilen gürültüyü hem maske verilen kulak hem de hedef 

kulak duyacaktır. Dolayısıyla hedef kulağın kokleası maskelendiğinden hem hava yolu hem de kemik yolu eşikleri 

yükselmiş olacaktır (over masking).  

Eğer test edilmeyen kulağın HY eşiği, maksimum maske seviyesinden (hedef kulağın KY + 35 dB) daha yüksekse, test 

sonuçları güvenilir olmayacaktır. Bu durumda kulak içi kulaklık kullanmak gereklidir. Çünkü kulak içi kulaklıklarda 

KAGA 60 dB kabul edildiğinden M
M

S, hedef kulak KY + 55 dB olacaktır. Bu durumda güvenli maske aralığı 30 dB 

artmış olacaktır. 

 

 

 

Oklüzyon etkisinin hesaplanması 

Oklüzyon etkisi (OE), hava/kemik yolu eşikleri çakışık olan kişilerde maskeli kemik yolu ölçümü yapılırken ortaya 

çıkar. Hedef kulağın kemik yolu eşiği test edilirken, karşı kulağın kulaklıkla kapatılması dış kulak yolunun tıkanmasına 

yol açar. Bu tıkanıklık (oklüzyon) kemikten verilen vibrasyonun dış kulak yolu içinde genleşmesine neden olur. 

Sonuçta, alçak frekanslı KY eşikleri olduğundan daha iyi elde edilir. (Şekil 6).  

  

 

 

 

 

 

 

Eğer maske verilen kulakta iletim patolojisi mevcutsa, oklüzyon etkisi gözlenmez. Oklüzyon etkisi en 

belirgin 250 ve 500 Hz gözlenir. 2000 Hz ve daha yüksek frekanslarda gözlenmez. Bireyler arasında farklılık 

gözlenmekle beraber, eğer özel olarak ölçüm yapılmadıysa klinik uygulamada oklüzyon etkisi 15dB olarak 

kabul eldir.  

Oklüzyon etkisini ölçmek için önce hedef kulağa sadece vibratör takılarak 250, 500 ve 1000 Hz KY eşikleri 

saptanır. Daha sonra test yapılmayan kulağa kulaklık takılarak (maske sesi verilmez), hedef kulağın KY 

eşikleri tekrar saptanır. İki ölçüm arasındaki fark oklüzyon etkisidir.  

Maskeli KY ölçümü sırasında oklüzyon etkisi, minimum ve maksimum maske seviyelerine eklenerek 

fonksiyonel maske aralığı belirlenir. 

 

Maske Uygulama Protokolü 

 

 Maskeye yapmaya karar vermek için önce her iki kulağın HY ve KY eşiklerinin maskesiz olarak 

saptanması gerekir. KY maskesiz eşikleri saptanırken hava yolu kulaklıkların çıkarılması çok önemlidir. 

 Odyogram üzerinde, “güvenilir eşiklerle” (maske yapmaya gerek olmayan) “güvenilir olmayan eşikler” 

(maskeli olarak bulunması gereken eşikler) saptanır (Şekil 7).  

 Maskelemeye, karşıt HY/KY eşikleri arasındaki farkın en az olduğu frekanstan başlanması tercih 

edilmelidir (karşıt HY/KY farkı ne kadar azsa, yetersiz maske ve fazla maske verme olasılığı o kadar 

azalacaktır). 

 Kulaklar arası geçiş kafatası tarafından sağlandığından, öncelikle KY eşiklerinin güvenilir olduğundan 

emin olmak gerekir.  

 Maske gürültüsü, güvenilir hava yolu eşiğine verilmelidir. Her iki kulağın da HY eşikleri güvenilirse, 

hangi karşıt HY/KY farkı daha azsa, ilk o kulağın maskeli KY eşiği bulunmalıdır.  

 

 

Şekil 4: Hava yolu eşik testinde minimum maske seviyesinin (MmS) hesaplanması 

Sol HY eşiğinin saptanması için gerekli MmS: 

1. Kriter: Sol kulak HY eşiği (75 dB) – 35 dB = 40 dB  

2. Kriter: Sağ kulak HY eşiği (20 dB) + etkili maske seviyesi (5 dB) = 25 

İki kriterden daha yüksek maske seviyesi gerektiren MmS olarak kabul edilir.  

Örnekte, 1. Kriterin gerektirdiği maske seviyesi daha yüksek olduğundan MmS 40 dB olmalıdır. 

Şekil 5: Maksimum maske seviyesinin (M
M

S) saptanması 

Sol KY için M
M

S: Sol KY (15 dB) + 35 dB = 50 dB (sağ kulakta iletim patolojisi olduğundan 

oklüzyon etkisi olmayacaktır) 

Sol KY’nin maskeli eşiği de 15 dB olarak bulunsaydı, Sağ kulak HY için M
M

S yine 50 dB 

olacaktı. 

Eğer sol KY maskeli eşiği 50 dB’e yükselseydi, sağ HY için M
M

S, 50 + 35 = 85 dB olacaktı.  

Şekil 6: Oklüzyon etkisi 

Sadece kemik yolu vibratör takılarak ölçüm yapıldığında, sol kemik yolu 20 dB olarak saptanmıştır (solda). 

Aynı kişinin sağ kulağına kulak üstü kulaklık takılıp (maske gürültüsü verilmeden), ölçüm tekrarlandığında sol 

KY eşiği 10 dB’e düşmüştür (sağda).  

İki ölçüm arasındaki fark OE’ni verdiğinden, bu kişide OE 500 Hz’de 10 dB’dir.  



 
 

     
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konuşma Testlerinde Maskeleme 

 

Konuşmayı Farketme Eşiği (KFE), Konuşmayı Alma Eşiği (KAE) ve Konuşmayı Anlama Puanı (KAP) 

odyolojik test bataryasında en sık kullanılan konuşma testleridir. Bu testlerin tek başlarına tanısal değerleri 

yüksek değildir. Ancak, diğer testlerle birlikte kullanıldıklarında odyolojik tabloyu tamamlayan önemli 

bulgular vermektedirler.  

Konuşma testlerinde beyaz gürültü ve konuşma gürültüsü gibi geniş frekans bantlı maske sesleri kullanılır. 

Konuşma testlerinde maskeleme yaparken her durumda konuşma uyaranının 20-25 dB altında maske vermek 

pratik bir çözümdür. Bunun iki temel gerekçesi vardır: 

1- Konuşma testleri, genellikle HY eşikler saptandıktan hemen sonra, KY eşikleri saptanmadan önce yapılır. 

Teorik olarak, konuşma testleri sırasında maske kullanılıp, kullanılmayacağına ve kullanılacaksa 

seviyesinin ne olacağına, karşı kulağın KY eşikleri bilindikten sonra karar verilebilir. Eğer her konuşma 

testinde, konuşma uyaranının 20-25 dB altında maske verilirse, karşı kulağın maskeleneceği kesin olarak 

bilindiğinden, karşı kemik yolu eşiklerinin bilinmesine gerek kalmayacaktır. Verilen maske sesi test 

edilen kulağı maskelemediği sürece, konuşma skorları etkilenmeyecektir. 

2- Konuşma sesi, saf sesin frekans aralığından daha geniştir. Bu nedenle kulaklar arası geçiş 40 dB’den 

daha iyi olabilir. Konuşma uyaranının 20-25 dB altında maske verilmesi, bu ihtimale karşı yeterli bir 

tedbir olacaktır.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7A: Maskeleme Protokolü 

 Her iki kulağın HY ve KY eşikleri saptanır 

 Güvenilir ve güvenilmez eşikler belirlenir. Örnekte, Sağ KY ve Sol KY (İki KY’den biri doğru eşiktir. 
Ama hangisinin doğru olduğu belli değil) ile Sol HY eşikleri (Sol HY ile sağ KY arasındaki fark 35 
dB’den büyüktür) güvenilmezdir. Güvenilir tek eşik Sağ HY’dur. 

 Karşıt HY ve KY eşikleri arasındaki fark hangi eşiklerde daka küçükse, ilk önce o KY eşiği maskeli 
olarak saptanır. Örnekte, Sağ HY ile Sol KY arasındaki fark (15 db), Sol HY ile Sağ KY arasındaki 
farktan (50 dB) daha küçük olduğu için, önce Sol KY maskeli olarak saptanır.  

 Sol KY için MmS: Sağ HY (20 dB) + Etkili maske (5 dB) + OE = 25 dB + OE dir. 

 Sol KY için M
M

S: Sol KY (5 dB) + 35 dB + OE = 40 dB + OE dir. 

 OE saptamak için sağ kulak kulaklıkla kapatılarak Sol KY eşiği tekrar bulunur. Örnekte Sol KY 
eşiğinin değişmediği kabul edilmiştir. Yani OE: 0 dB dir. 

 Fonksiyonel maskeleme aralığı 25 ile 40 dB arasındadır. Maske başlangıç seviyesi bu aralıkta 
olmalıdır. Örnekte başlangıç seviyesi olarak 30 dB alınmıştır. 

 Sol KY eşiği maskeli olarak saptandıktan sonra (Şekil 8AB), Sağ KY eşiği güvenilir hale gelmiştir. 
 

Şekil 7C: Hava Yolu Maskeleme Protokolü 

 Sağ HY ve KY ile Sol KY artık güvenilir eşiklerdir. 

 Maskeli olarak bulunması gereken Sol HY eşiğidir.  

 Sol HY için MmS: Sağ HY + 5 dB = 25 dB dir. 

 Sol HY için M
M

S: Sol KY (Maskeli) + 35 dB = 75 dB dir. 

 Fonksiyonel maske 25 dB – 75 dB arasındadır. 

 Maske başlangıç seviyesi örnekte 50 dB alınmıştır. 
 

Şekil 7B: MASKE UYGULAMASI: SOL KY 
 
Uyarım sayısı   Maske (Sağ HY)     Uyaran (Sol KY)         Cevap 
1  30 dB   5 dB  (yok) 
2  30 dB   10 dB  (yok) 
3  30 dB   15 dB  (yok) 
……………………..…………… 
………………………………….. 
7  50 dB   35 dB   (yok) 
8  50 dB   40 dB  (var) 
9  55 dB   40 dB  (var) 
10   60 dB    40 dB              (var-eşik) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Üçüncü uyarımda (15 dB) cevap alınmadığında M
M

S 50 dB’e yükselmiştir. (Cevap alınamayan seviye + 35 dB) 
Üç kez aynı seviyede cevap alındığında (8, 9 ve 10. Uyarımlar) eşik seviyesi saptanmış olur. Eşik seviyesi saptanırken verilen 
maske seviyesi MMS seviyesini aşmamalıdır (maskeli eşik + 35 dB).  
 

Kemik yolu eşik testi için öneriler 

 Her iki kulağın hem maskeli hem de maskesiz eşiklerini odyograma işaretleyin. 

 Her frekans için saptadığınız Maske Başlangıç Seviyesini ve Maksimum Maske Seviyesini 

belirtin. 

 Maske seviyesini 5’er dB arttırın. 

 Maske seviyesini her arttırışınızda maske seviyesi ile karşı kulak kemik yolu arasında farkın 

40 dB’den az olduğunu kontrol edin. 

 Maskesiz KY ölçümü yaparken, oklüzyon etkisine neden olmamak için, karşı kulağa uyaran 

vermeseniz bile kulaklık yerleştirmeyin; sadece kemik yolu bandını kullanın. 

 Mümkünse kanal-içi kulaklıkları tercih edin. 



Yanlış maskeleme örneği 1 

 

 

 

Yanlış maskeleme örneği 2 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 8: Asimetrik sensori-neural işitme kaybı 

Maskesiz konuşma testleri: 

Sağ KAE: 5 dB 
Sağ KAP: % 100 
Uyaran seviyesi: 45 dB 
 
Sol KAE: 15 
Sol KAP: % 72 
Uyaran seviyesi: 55 dB 

 
Sağ kulağa maske uygulandığında: 
 

Sol KAE: 15 (maskesiz) 
Sol KAP: % 44 (Maske: 30 dB) 
Uyaran seviyesi: 55 dB 

 
Not: İleri tetkik sonrası solda köşe tümörü 
saptandı. 

 

 

Şekil 9B: Yanlış test sonucu 
Odyogramda, doğru olarak belirlenen, sadece sağ kulak HY ve sağ 
kulak konuşma testi sonuçlarıdır. 
Sol KY eşikleri 70 dB civarındaysa, sağ KY eşikleri maskeli olarak 
ölçülmemeliydi. 
Sol HY ile sağ KY eşikleri arasında 40 dB’den fazla fark olduğu için 
sol HY eşikleri maskeli olarak saptanmalıydı 
Maske gürültüsünün maksimum çıkışı 100 dB olduğu için sol KY 
eşikleri saptanırken, maske yetersiz kalmıştır. 
Sol kulak konuşma testleri maskeli olarak yapılmalıydı. 
. 

Şekil 9A: Bilateral Kronik Otit 

Hasta: 56 yaşında, kadın. 
Hastanın her iki kulağında da kronik otite bağlı zar 
perforasyonu mevcuttur.  
Yandaki odyogram, hastanın maskeli eşikleri bulunmadan 
önceki haldir 

Şekil 9C: Doğru sonuç 
A- Önce sol KY eşikleri maskeli olarak bulunmalı.  

1. Gerekçe: Sağ HY-Sol KY farkı, Sol HY-Sağ KY farkından daha 
az. 2.Gerekçe: Sadece Sağ HY eşikleri güvenilirdir. 

B- Sol HY maskeli olarak test edildiğinde eşik saptanamadı. 
C- Sol kulak konuşma testleri maskeli olarak yapıldığında netice 
alınamadı 
D- Sol KY testi için maskenin yetersiz kaldığı belirtildi. 


