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Sorular 

1. Hafif derece işitme kayıplı olup işitme cihazı kullanan bir emeklinin, sosyal hayatı da göz önüne alındığında, 

aşağıdaki yorumlardan hangisi doğru olur?  

a- Genellikle yüksek frekans işitme kayıpları olduğu için daha çok direksiyonel mikrofon özelliğini kullanacaktır. 

b- Konuşmayı anlama skorları genellikle düşük olduğundan, işitme cihazı yeteri kadar yararlı olmayacaktır. 

c- Günlük yaşamında sosyal faaliyetleri sınırlı olacağından omnidireksiyonel mikrofon özelliğini daha çok kullanacaktır.  

d- Kullanım kolaylığından dolayı kulak içi cihazları tercih ederler.  

2. Aşağıdaki şekilde “1” ile gösterilen bölge neresi olabilir?  

 
 

3. Yukarıdaki şekilde “2” ile gösterilen bölge neresi olabilir? 

a- Tragus  b- Anti-tragus  c- Konka  d- Heliks 

4. Hangisi kemik yolu işitme cihazlarının olumsuz özelliklerinden biridir? 

a- Alçak frekanslarda yeterli kazanç sağlamaz 

b- Ciltte zedelenme ve yaralanmalara neden olabileceğinden bebeklerde kullanılması risklidir. 

c- Bağlantı aracının (gözlük, bant vb) gerginliği azaldığında, cihazın sağladığı kazanç da azalır. 

d- Hava yolu eşikleri yükseldikçe cihazın verimi düşer  

5. Hangi yorum aşağıdaki grafik ile uyumludur? 

 

 

a- 5 dB SL’de ayırt etme 80 dB SL’e göre daha iyidir. 

b- İşitme cihazının frekans ayırt etmeye etkisinin 400-4000 Hz 

aralığında daha belirgin olması beklenir. 

c- Bas seslerde frekans ayırımı tiz seslere göre daha zordur.  

d- Grafik, kokler patolojilerle uyumludur.  

a- Tragus 

b- Anti-tragus 

c- Konka 

d- Heliks 

 



6. Hangisi BTE cihazların CIC cihazlara üstünlüklerinden biridir? 

a- Hoparlörü daha büyük olduğu için ses kalitesi daha iyidir. 

b- Daha güçlü oldukları için hastanın dinamik ranjını genişletirler 

c- Mikrofon kanal dışında olduğundan sesleri daha iyi toplar. 

d- Yeni gelişen teknoloji ile daha yüksek SG/O sağlarlar 

7. Aşağıdaki odyograma göre işitme cihazı uygulanan hasta için hangisi doğrudur? 

  

8. Hangi iki uygulama, yüksek frekans kazancını benzer şekilde etkiler? 

a- Hortum çıkışını genişletmek / kalıp boyunu kısaltmak 

b- Kalıp boyunu kısaltmak / Vent çapını genişlemek. 

c- Kalıp boyu uzatmak / Hortum çıkışını genişletmek 

d- Kalıp boyunu kısaltmak / Hortum çıkışını daraltmak 

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

a- Gelen iki uyaranın frekans bandı aynıysa, gürültüdür. 

b- Gelen uyarımın zaman/şiddet grafiğinde kısa süreli düzensiz duraksamalar varsa konuşmadır  

c- Şiddet dalgalanması belirlenen değerden düşükse, gelen uyaran konuşmadır. 

d- Spektral dalgalanma belirlenen değerden yüksekse, gelen uyaran gürültüdür. 

10. Aşağıda odyogramı verilen hasta için hangi seçenek en uygundur?  

     

a- IIC b- CIC  c- BTE  d- Kemik yolu cihaz 

11. Adaptif mikrofonlu, yeni teknolojiye sahip bir cihazın, SG/O’yu arttırılabileceği en zor koşul hangisidir?  

a- Önde: parti gürültüsü + konuşma / arkada: Duvar 

b- Önde: motor gürültüsü + konuşma / arkada: parti gürültüsü 

c- Önde: motor gürültüsü + konuşma / arkada: motor gürültüsü 

d- Önde: konuşma sesi / yanlarda + arkada: parti gürültüsü 

12. Direksiyonel mikrofonlu cihazla (DC), adaptif mikrofonlu cihazı (AC) karşılaştıran hangi bilgi yanlıştır? 

a- DC’de tek mikrofon vardır; AC’de çift mikrofon vardır  

b- DC tek veya çok kanallı olabilir; AC’de birden çok kanal olması zorunludur 

c- DC’de mikroçipe gerek yoktur; AC’de mikroçip zorunludur.   

d- DC’nin yönsel kazancı ventilasyondan etkilenir; AC’nin etkilenmez. 

 

13. Kalıbın boyu uzatılarak ikinci boğuma ulaşırsa, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

a- Oklüzyon etkisi azalır 

b- Ventilasyon etkisi artar 

c- Alçak frekans kazancı artar 

d- Genel kazanç artar. 

I. Vent açılıp, orta frekanslarda doğal seslerin duyulması sağlanmalıdır  

II. Feedback riski olmadığından 2 mm vent açılabilir. 

III. Vent açılmasına gerek yoktur 

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



 

14. Başın gölge etkisi hangi koşulda ortaya çıkar?  

a- Ses uzaktan geliyorsa 

b- Ses yakından geliyorsa 

c- Başın çapı, sesin dalga boyundan daha küçükse 

d- Başın çapı, sesin dalga boyundan daha büyükse 

15. Aşağıdaki odyograma sahip hastaya en doğru cihaz uygulaması hangisi olurdu?  

 

16. Gürültülü ortamda, konuşmanın yönü belirlendiğinde, bilişsel mekanizmaların konuşmayı daha da anlaşılır 

hale getirmesine ne ad verilir?  

a- Başın gölge etkisi 

b- İşitsel adaptasyon 

c- Mental ayrıştırma 

d- Mental aydınlatma 

17. Aşağıdaki grafikte, direksiyonel mikrofon kullanan bir kişinin (O) lokantada yemek yerken, hangi konumda en yüksek 

SG/O’na sahip olması beklenir? (Küçük dikdörtgenler masaları, küçük siyah daireler insanları temsil etmektedir) 

 
 

a- A  b- B  c- C  d- D 

a- Bicros cihaz 

b- Cross cihaz 

c- Sağa hafif; sola güçlü bir cihaz 

d- Sağa CIC; sola BTE 


