
“TEMEL ODYOLOJİ”DEKİ TEMEL HATALAR-GÜNCELLENMİŞ 2. BASKI 

“Temel Odyoloji”deki bilgi yanlışlarını “Temel Odyoloji’de Temel Hatalar” yazısıyla anlatmaya çalışmıştım.  Aldığım tepkiler, 

eleştiri ve özeleştiri kavramlarının odyoloji camiası içinde henüz yeteri kadar yerleşmediğini gösterdi. Kitap eleştirime gelen 

tepkiler, “meyve veren ağaç taşlanır”, “çok biliyorsan kendin yaz”, kitap yazmak öyle kolay değil, bu tür hatalar olabilir”, “daha 

ilk kitap, bu hataları mazur görmek lazım” türündendi. Bu tepkiler, bilimsel sorumluluktan ve ciddiyetten uzak, yanlışların üzerini 

kapatmaya çalışan, eleştirileri savurma çabalarıdır.  

Kitabın “güncellenmiş” 2. Baskısı çıktığına göre, yazarların ve editörlerin biraz daha tecrübe sahibi olmuş olması beklenirdi. 

Üstelik ilk baskının yanlışları tek tek ortaya konup, doğrusunun ne olduğu da açıklandığına göre, düzeltmeleri yapmak, sadece bir 

“bilim insanı” olma sorumluluğu ile sınırlıydı. Ancak, güncellenmiş yeni baskı da eskisini aratmayacak ölçüde yanlışlar içeriyor.  

Yapılan yanlışlar, önceki eleştiri yazısında olduğu gibi, konu başlıklarına göre sınıflandırılarak incelenmiştir. İlk baskıdaki yanlışlar 

daha önce ortaya konduğu için birkaç tanesi hariç, tekrar üzerlerinde durulmadı.  

İŞİTME FİZYOLOJİSİ VE ANATOMİSİ 

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 30. 

Bu bariz yanlışı Belgin’in düzeltmemiş olması, sadece okuyucuya değil, Pickle’a da büyük saygısızlıktır.  

Doğrusu: Pickle kanal rezonans frekansını 2500 Hz’de bulmuştur. Belgin bilgiyi tahrif ediyor. Bkz: 

http://www.klinikodyoloji.com/post/2016/05/10/temel-odyoloji-deki-temel-hatalar2 

Yanlış: “Dış kulak yolu iki yerde daralma gösterir; birincisi kartilaj dokunun bittiği yer, ikincisi ise kemik dokunun başladığı, 

isthmus adı verilen, timpanik membrana 0,5 cm uzaklıkta olan bölgedir.” Sayfa 30. 

Doğrusu:  

1- Kartilaj dokunun bittiği yerle kemik dokunun başladığı yer aynı bölgedir.  

2- İsthmus (bağlantı bölgesi), kıkırdak dokunun daralıp, kemik dokunun başladığı bölgedir. Bu nedenle kulak zarından 0,5 cm 

değil, en az 1,5-2 cm uzak olmalıdır. Çünkü kulak kanalının 2/3 lük bölümü kemik yapıdan oluşur. 

 

Kaynak: http://hearinghealthmatters.org/waynesworld/2014/human-ear-canal/ 

 

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

(…) (Moller,2000; Seikel et.al 2010; Lee,2012) Sayfa 32 

Doğrusu:  

1- Yüksek şiddetlerdeki sesler insanlarda tensor timpaninin kasılmasına neden olmaz. Çünkü insanlarda Tensor Timpani (TT)’yi 

innerve eden V. Sinir ile işitme siniri (8. Sinir) arasında refleks arkı yoktur. Refleks arkı, Stapes’i innerve eden VII. Sinir ile 

İşitme siniri arasında oluşur. 

2- TT kasıldığında kulak zarını gevşetmez tam tersine gerilmesini sağlar (Bkz: Moller, Hearing: Anatomy, Physiology and 

Disorders of the Auditory System. İkinci baskı, sayfa 37). Belgin’in referans olarak verdiği Moller, TT’nin neden olduğu gerilme 

hakkında Belgin’in söylediklerinin tam tersini söylüyor. 

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.” Sayfa: 35 

Doğrusu: Bu yanlış bilgilere ilk baskıda da verilmişti. Açıklamalar tümüyle bilim dışıdır.  

Bkz: http://www.klinikodyoloji.com/post/2016/05/10/temel-odyoloji-deki-temel-hatalar2 

 

Eksik: Kokleanın anatomi ve fizyolojisi anlatılırken, koklear amplifikasyonun ve supresyonun temeli olan dış tüylü hücreler ve 

efferent sistem bölüm içinde konu edilmemiştir. Bkz: Sayfa 29-40. 

REFERANSLARIN VE BİLGİLERİN ÇARPITILMASI 

Belgin’in, söylenmeyenleri söylenmiş, yapılmayanları yapılmış gibi gösterip, üstelik gerçek dışı referanslarla desteklemek gibi bir 

alışkanlığı var. Bu nedenle Belgin’in referansla desteklediği her bilgiye güvenilmemesi gerekiyor. Yukarıda, bu şekilde yapılmış iki 

çarpıtmaya (kulak kanalı rezonansı ve Tensor Timpani) değinildi. Belgin’in bu alışkanlığının iyi anlaşılması için birkaç örnek daha 

vermek gerekiyor: 

Sayfa 32: “Böylece kulak zarındaki ses enerjisi, kemikçik zincirinin kaldıraç etkisi ve zarın aktif bölgeleri ile stapes tabanı 

arasındaki farkın oluşturduğu hidrolik etki sonucu iç kulağa yaklaşık olarak 17 kat daha arttırılmış olarak iletilir. Bu değer (…) 

yaklaşık 24 dB’e karşılık gelir. Wever ve Lawrance kedilerde orta kulak iletim sistemini çıkararak koklear mikrofoniği kayıtlarla 

incelemiş ve 30 dB kadar ses kaybı olduğunu ortaya koymuşlardır. Bu değer insan kulağında hesaplanan 24 dB’lik şiddete yakın 

değerde bulunmuştur (Pickles 1982)”.  

Doğrusu: Pickles, kitabının “orta kulak” bölümünde, kedilerle çalışma yapanların Wever ve Lawrance değil, Nedzelnitsky (1980), 

Voss ve Shera (2004) olduğunu yazıyor. Wever ve Lawrance’in 1954’te yaptığı hesaplamaların ise aritmetik olarak doğru ama 

fiziksel olarak doğru olmadığını belirtiyor. Ayrıca kedilerin kokleasında ölçülen 29 dB’lik basınç artışıyla insan kadavrasında 

ölçülen 20 dB basınç artışı (24 dB değil) arasında anlamlı farklılık olduğunu belirtiyor (Bkz: Şekil 1).  

Yani Belgin’in, Pickles’in söylediğini iddia ettiği bilgilerin hiçbiri doğru değildir. 

 

 

Şekil 1:  Kaynak: J.Pickles “An Introduction to the Physiology of Hearing” ikinci bölüm sayfa 15-24. 4. Baskı 

 

http://www.klinikodyoloji.com/post/2016/05/10/temel-odyoloji-deki-temel-hatalar2
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Yanlış: “ASHA konuşmayı alma eşiğinin değerlendirilmesinde ascending yöntemin kullanılmasını önermektedir”. Sayfa 109 

Doğrusu: ASHA “ascending” değil, “descending” yöntemini öneriyor. Yani Belgin’in söylediğinin tam tersini (Bkz: Şekil 2). 

 

Şekil 2: ASHA, SRT testi için Descenting yöntemini öneriyor.( http://www.asha.org/policy/GL1988-00008.htm) 

 

Yanlış: “Tablo 1. Jerger & Hayes’e göre konuşmayı tanıma yüzdelerine göre iletişim özellikleri”. Tablonun referansı Jerger ve 

Hayes 1977. Sayfa 111 

Doğrusu: Belgin’in referans olarak verdiği Jerger ve Hayes’in 1977’deki yayınında böyle bir tablo bulunmuyor. 

Yanlış: Aynı sayfadaki Tablo 2’de koklear patoloji için “Sunum seviyesindeki artış ne olursa olsun konuşmayı tanımanın %100 

olması olanaksızdır” deniyor. Sayfa 111. 

Doğrusu: Belgin’in referans gösterdiği Jerger ve Hayes’in 1977’deki makalesinde, konuşmayı tanıma skoru %100’e ulaşmış bir 

sensori-neural işitme kaybı örneği veriliyor (Şekil 3). 

 

 

 

MASKELEME 

Güncellenmiş 2. Baskının en çarpıcı bölümü “Klinik Maskeleme” başlıklı 10. Bölüm.  

10. Bölüm büyük ölçüde, Brad Stach’ın editörlüğünü yaptığı “Clinical Audiology An Introduction” adlı kitabın “Masking” 

bölümünün çevirisinden oluşuyor. Yararlanılan kitaptaki maskeleme bölümü, iyi bir referans kaynağı değil. Kitap, maskeleme 

tekniği açısından bazı yanlış önerilerde bulunuyor. Örneğin kemik yolu maskeleme tekniğini anlatırken şöyle deniyor: 

 

Şahlı bu bölümü olduğu gibi alıp, referans vermeden koyu harflerle çevirmiş:  

“Kemik yolu maskeleme için kural oldukça basittir: 

Her kemik yolu ölçümünde test edilmeyen kulak mutlaka maskelenmelidir. Bu IA’nın meydana gelmemesi için en güvenilir 

yoldur.” 

Kesinlikle doğru bir yöntem değil. Evet, bu yöntemle IA (interaural attenuation)oluşmaz ama overmasking (fazla maske) riski 

azami ölçüde artar. Aşağıdaki örnekte, bir hastanın sağ kulak kemik yolu eşiklerine maskeli (yanlış ölçüm) ve maskesiz (doğru 

ölçüm) bakıldığında aradaki farkın ne kadar büyük olduğu görülmektedir. 

 

Örnekte, sol kulak kemik yolu eşikleri 70 dB civarında bulunmasına rağmen, sağ kulak kemik yolunun maskeli olarak ölçülmesi 

“overmasking”e neden olmuştur (Bu örnekteki tek yanlış bu değildir. Ayrıntılı bilgi için Bkz: “Maskeleme Teknikleri” 

www.klinikodyoloji.com)  .  

Dediğim gibi, Stach, çok yönlü düşünmeden yazmış. Ayrıca biçimsel olarak da fazla özen göstermemiş. Ama Şahlı bu özensizliğin 

farkında olmadığından, yazarın yaptığı biçimsel yanlışları da olduğu gibi alıp, aktarmış.  

Stach’tan aktardığı odyogram şekli (118. Sayfa, şekil 3), aslında bir “editör”ün yapmaması gereken büyük bir hata örneği.  

Odyogramın orijinali şekil 5’te verilmiştir. 

Stach, odyogramı açıklarken sağ kulakla sol kulağı karıştırıyor. Sol kemik yoluna, yanlışlıkla “maskesiz sağ kemik yolu eşiği”; sağ 

hava yoluna ise “sol kulak maskesiz hava yolu eşiği” diyor (Bkz: Şekil 5). Aynı hataya Şahlı da düşüyor: “Sağ kulakta maskesiz 

kemik yolu eşiği 0 dB’dir. Sol kulağın maskesiz hava yolu işitme eşiği ise 60 dB’dir”diyor. Üstelik odyogramda sağ kulağın hava 

yolu eşikleri 60 değil 70-80 dB civarında. 

Şekil 3: Sağ kulağında sensori-neural işitme kaybı olan 

bir hastanın konuşma testi sonuçları. 

(Jerger&Hayes, Arch Otolaryngol 103:216-222, 1977) 

Kaynak: Duysel arşivi 

http://www.asha.org/policy/GL1988-00008.htm
http://www.klinikodyoloji.com/


Çeviri yapılırken, hiç olmazsa odyolojinin temeli olan sağ kulak, sol kulak işaretlerinin doğru bilinmesi ve çevirisi yapılan yazara 

da körü körüne inanılmaması gerekiyor. 

Editörlerin bilimsel ve etik değerlerini fazlasıyla ortaya çıkaran bu örnekleri daha fazla uzatmaya gerek yok.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 5: Orijinal metinde (solda) sağ hava yolu yanlışlıkla “sol hava yolu”, sol kemik yolu ise “sağ kemik yolu” olarak tanımlanmış. 
Şahlı aynı yanlışları kendi bölümüne taşımış. 
 

TİMPANOGRAM VE AKUSTİK REFLEKS 

Yapılan hatalara bakıldığında, timpanogram konusunun gerek yazarlar gerekse editörler tarafından pek anlaşılmadığı 

söylenebilir. Örneğin Kırkım, timpanogram bölümünü tümüyle değiştirip, büyük ölçüde düzeltmiş (Kırkım, bu değişikliği yaparken 

ilk baskıdaki hatalara dair hiçbir açıklama yapmamış. İlk baskıdaki hataların ve bu hataların oluşma sebebinin okurlara içtenlikle 

açıklanması gerekirdi). Ama hala temel bilgilerde yanlışlıklar var. Örneğin, admitansın bileşenleri, sürtünme, kütle ve gerginlik 

olarak açıklanıyor.  

“Admittansın üç değişkeni vardır: Sertlik, kütle ve sürtünme” (Sayfa 124)  

Doğrusu, “Admittansın üç değişkeni vardır:  iletkenlik, esneklik ve hareketlenme yeteneği” olmalıydı.  Bu yanlışlık daha sonraki 

sayfalarda tekrarlanıyor: 

“…frekans değişimi ile admittans bileşenleri arasındaki ilişkinin nasıl olduğunu anlamak önemlidir. Akustik kondüktans 

(sürtünme), frekanstan bağımsızdır, oysa sertlik ve kütle (susceptance) frekansa bağlıdır.” (sayfa 132). 

Burada ilginç olan, kondüktans “iletkenlik” anlamına gelmesine rağmen, ısrarla “sürtünme” olarak tanımlanmış. Yine 

susceptance’ı oluşturan bileşenler sertlik ve kütle değil, esnek ve sistemin hareketlenme yeteneğidir. Sertlik ve kütle impedansın 

sanal bileşenleridir. 

…………………….. 

Başar, “compliance”ı yine “uyum” olarak çevirmiş. Referans olarak da Şerbetçioğlu’nu vermiş. Halbuki teknik terimler sözlüğü 

“compliance”ı, “esneklik” olarak çevriliyor. (bkz: http://www.muhendislikterimleri.com/) 

366. Sayfada şöyle deniyor: 

“Timpanometri ile orta kulaktaki akustik uyum değişir. Pozitif ve negatif basınç değerleri, dış kulak kanalı ve orta kulak arasında 

minimum uyumun olduğu referans noktalarıdır.” 

 “Uyum” ile ne kastediliyor? Minimum veya maksimum olan “uyum” neyin uyumu? Belli değil. Tümüyle kafa karıştırıcı bir tanım. 

Ayrıca doğru değil. Uluslararası literatürde, dış kulakla orta kulak uyumu (veya compliance) üzerine temellendirilmiş herhangi bir 

timpanogram testi bulunmuyor. Timpanogramda söz konusu olan “compliance” (esneklik), orta kulak geçirgenliğinin (dış 

kulaktan iç kulağa geçiş) bileşenlerinden biridir. 

ABR 

Yeni bir ekibin hazırladığı ABR bölümü, çok fazla bilginin hızlı bir şekilde harmandığı izlenimi veriyor. Bu hızlı harmanlama 

sırasında, önemli hatalar ve eksik tanımlar ortaya çıkmış. Örneğin, koklear patolojilerde ABR bulguları anlatılırken, V.Dalgadaki 

latans uzamaları tipik bulgu olarak verilmiş.  

“Koklear işitme kayıplarında V. Dalga latans uzaması en belirgin özelliktir (Jerger, 1978)”denildikten sonra, şöyle devam ediliyor: 

“Flat koklear işitme kaybına sahip hastalarda, latans-şiddet fonksiyon eğrisi kontrol grubuna ait üst ve alt değerlerin oluşturduğu 

iki eğrinin arasında yer alır”. Sayfa172-173 

Yani odyogram konfigürasyonu düz olan hastalarda, V. Dalga latansı normal sınırlar içinde bulunuyor. Demek ki, koklear 

patolojinin en belirgin özelliği V. Dalga latansının uzaması değilmiş. Zaten yazarların referans olarak verdiği Jerger, 1978 yılındaki 

çalışmasında, V.Dalga latans uzamasını koklear patolojilerde en belirgin özellik olarak tanımlamıyor. Sadece, latans uzamasındaki 

esas etkileyici faktörün, odyogram konfigürasyonundaki eğim olduğunu söylüyor.  

“From the standpoint of the clinical application of BER latency, the most important correlational measure is the slope coefficient of 

the regression equation. This slope coefficient allows us to predict the likelihood that any observed prolongation of latency can be 

attributed solely to audiometrie configuration.” (Jerger & Mauldin, Arch Otolaryngol 104:456-461, 1978).  

Yüksek frekanslarda artan koklea kaynaklı işitme kayıplarında V.Dalga latansının uzaması, “klik” uyaran eşiği ile 3000-4000 Hz 

eşiği arasındaki ilişki ile açıklanabilir. Klik uyaranın frekans bandı genellikle 200 Hz ile 8000 Hz arasındadır. Ancak kulağın iletim 

özelliklerinden dolayı, klik eşiği ile en yüksek korelasyon 3000-4000 Hz saf ses işitme eşiğinde görülmektedir. Eğer verilen uyaran 

4000 Hz eşiğinin üzerindeyse, V.Dalga latansı normal şiddet-latans aralığı içinde elde edilmektedir. Eğer verilen uyaran 4000 Hz 

eşiğinden daha düşükse, ABR cevapları 4000 Hz’den değil, kokleanın apekse daha yakın olan alçak frekans bölgelerinden 

gelecektir. Alçak frekans bölgelerinden kaydedilen cevapların iletimi daha geç olduğundan V.Dalga da daha geç ortaya 

çıkmaktadır. Bu nedenle, örneğin, ton burst uyaran kullanıldığında 500 Hz’de elde edilen V.Dalga latansı 1000 Hz’den; 1000 

Hz’de elde edilen V.Dalga latansı da 4000 Hz’den daha uzundur.  

173. Sayfada verilen 37. Şekilde yine koklear patolojilerde V.Dalga latansında uzama görüleceği belirtilmiştir: 

“37. Şekilde görüldüğü gibi, yüksek şiddetlerdeki V. Dalga latansının normal elde edilmesine karşılık, düşük şiddetlerdeki V. Dalga 

latansında gecikme olur” 

 

Şekildeki şiddet/latans değerleri ile birlikte hastanın saf ses eşikleri de verilseydi, latans gecikmesi daha doğru analiz edilebilirdi. 

Bu hastada muhtemelen yüksek frekans işitme kaybı mevcuttu. 

Temel Odyoloji, Sayfa 173. Şekil 37.  

http://www.muhendislikterimleri.com/


Aşağıdaki ABR şiddet/latans grafikleri, Yamaha ve ark.nın “Cochlear processes affecting wave V latency of auditory evoked brain 

stem responce” (Scand Audiology 8: 67-70, 1979) adlı çalışmalarından alınmıştır. 

Soldaki grafikte, meniere tipi alçak frekans kayıplarında, V. Dalga latansının normal değerlerde bulunduğu görülüyor. Sağda ise 

yüksek frekans işitme kayıplılarda V.Dalga latansının normalin üzerinde uzadığı görülüyor. Kırmızı ile çevrelenmiş alan, normal 

şiddet/latans değerlerini göstermektedir. 

 

 

ABR sonuçları değerlendirilirken, işitme eşiklerinin yanı sıra, ABR testinin hangi uyaran hızında (rate) yapıldığının da bilinmesi 

gerekir. Bu bilgi, yanıltıcı bir şekilde retrokoklear patolojilerin anlatıldığı bölümde yer almış: 

“Retrokoklear vakalarda test aynı uyarım hızına (rate), şiddete ve polariteye sahip uyaranla tekrarlandığında aynı ABR elde 

edilmez. Uyarım hızının artması ile dalga latansları uzar ve amplitüdleri azalır” (Sayfa:173) 

Uyarım hızının artması ile dalga latanslarının uzaması ve amplitüdlerinin azalması sadece retrokoklear patolojilere özgü bir bulgu 

değildir. Normal ve patolojik bütün gruplar için bu bulgu geçerlidir. Yazarların bu bilgiden habersiz olduklarını düşünmüyorum. 

Bu yanıltıcı ifade, daha çok işin aceleye getirilmesi ile ilişkili gibi görülüyor.  

Ayrıca, “Retrokoklear vakalarda test aynı uyarım hızına (rate), şiddete ve polariteye sahip uyaranla tekrarlandığında aynı ABR 

elde edilmez” hipotezi de pek doğru değil. Çünkü hiçbir ABR kaydı zaten başka bir ABR kaydı ile aynı değildir. Burada kastedilen, 

muhtemelen, retrokoklear patolojilerde ABR morfolojisinin bozulabileceğidir. Ama bu bozulma, retrokoklear patolojiler için 

genel kural değildir. Morfolojinin bozulmadığı çok sayıda tümörlü hasta kaydı da yapılabilmektedir. 

Bu acele içinde bir cümle daha kurulmuş ki, açıklaması oldukça zor:  

“Bir hastada İletim Tipi işitme kaybı, Koklear veya Retro-koklear hiçbir patoloji tespit edilemez ise ABR test protokolünde hata 

akla gelmelidir.” (Sayfa 172) 

Niye hata olsun? Belki de işitme normaldir! 

Muhtemelen burada da “ABR uygulamasında, elektrot yerleşimi, filtre ayarları, cildin temizliği, impedans değerleri vb. önemlidir. 

Bunlara dikkat edilmezse, hastadan elde edilen kayıt güvenilir olmaz”, denilmek isteniyor. 

Alelacele hazırlanan yazılar, böyle anlaşılmaz yorumlara neden olabilir. Kitap yazmak, ciddiye alınması ve aceleye getirilmemesi 

gereken bir iştir. 

SON SÖZ 

Bu yazıda, fark edilen yanlışların sadece bir kısmı konu edilmiştir. Bu kadar bilgi hatasının olduğu bir kitap ne “bilimsel”dir ne de 

“kaynak”tır. Üstelik açıklananlar sadece yanlışların bir kısmıdır. Birkaç bölümde ortaya çıkan bu kadar çok hatanın (eleştirilere 

rağmen) farkına varmayan editörlerin, kitaptaki tüm hataların farkına vararak düzeltebileceklerine inanmak gerçekçi değildir.  

Konuştuğum yazarlardan bazıları, “bu kitabın (Temel Odyoloji ilk baskı) odyolojideki ilk kitap olduğu, yapılan hataların hoş 

görülebileceği” anlamına gelen açıklamalar yaptılar. Benim açımdan bu, kesinlikle kabul edilebilir bir savunma değil. Ama diyelim 

ki öyle, o zaman “Temel Odyoloji’de Temel Hatalar” eleştirisine rağmen, “Güncellenmiş 2. Baskı”daki yanlışlar nasıl açıklanacak? 

Yanlışlar kaç defa “güncellenecek”? 

Eleştirilerin dışında kalan bölüm yazarları, kendi bölümlerini iyi hazırladıklarını düşünebilirler. Ancak, ne kadar iyi niyetli olurlarsa 

olsunlar, en azından kendi öğrencilerinin gözünde bu kitaba “kefil” olmuş oluyorlar. Çok açıktır ki, odyoloji ve odyometri 

öğrencileri kitaptaki bilgi yanlışlıklarını, bilinçli çarpıtmaları ve etik erozyonu fark edebilecek birikime sahip değillerdir. 

Dolayısıyla, yanlış bilgilerin doğruymuş gibi öğrenilmesi kaçınılmaz olacaktır. Bu nedenle kitabın hazırlanmasında görev alan 

akademisyenlerin, öğrencilerine, odyoloji bilimine ve etik değerlere karşı sorumluluklarını hatırlayarak, kitabı tümüyle gözden 

geçirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Öğrencilerin doğru bilgilerle yetişmesi ve ülkemizdeki odyoloji biliminin geleceği açısından, 

yanlışa karşı kayıtsız kalınmaması büyük önem taşımaktadır. 

 


