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SORULAR 

1. Aşağıda odyogramı verilen hastada, hangi uygulamayla en yüksek fonksiyonel kazanç elde edilir? 

 

2. Koklear implantlı bir hastanın duyduğu sesleri tizleştirmek için aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılamaz? 

a- Apeksteki üç elektrot kısılır 

b- Apeksteki elektrotların uyarım rate’i (saniyedeki uyarım sayısı) arttırılır 

c- Apeksteki elektrotların atım genişliği daraltılır 

d- Apeksteki  üç elektrot kapatılır 

3.  “Maksima” ile “aktif elektrot” arasındaki ilişki nedir?  

a- Maksima sayısı arttıkça, aktif elektrot sayısı azalır.  

b- Maksima, aktif elektrotlar arasından seçilmiş elektrot numaralarıdır.   

c- İkisi de aynı kavramdır. Farklı firmalar aynı anlamda kullanmaktadır.  

d- Maksima, her işlemde kullanılmak üzere aktif elektrotlar arasından seçilmiş elektrot sayısıdır.  

4. Koklear implantlı bir hastada aşağıdaki testlerden hangisinin eşik seviyesinin en yüksek (büyük) olması beklenir? 

a- eABR 

b- eSRT 

c- eCAP  

d- Eşiklerde belirgin bir farklılık beklenmez 

5. Bebeklere 1 yaşından önce koklear implant ameliyatı yapılması neden önerilmez? 

a- Ameliyat süreci riskli olduğu için 

b- Koklea anatomik olarak gelişmeye devam ettiği için 

c- İşitme siniri fizyolojik olarak gelişmeye devam ettiği için  

d- İşitme eşikleri güvenilir olarak saptanamadığı için 

6. Hangisi koklear implantların dezavantajıdır?  

a- Maksima değiştiğinde, elekrotların frekans değeri de değişir 

b- Afferent liflerin yanı sıra efferent lifleri de uyarır  

c- Maksima değiştiğinde, aynı uyarım farklı spiral ganglion bölgesine aktarılır. 

d- Elektrot sayısı sınırlı olduğundan, frekans çözünürlüğü düşüktür.  

 
 
 
 

a- Koklear implant 

b- Orta kulak implantı 

c- Kemik yolu implant 

d- Hibrit implant 

 



7. Perkutan (vibratörün cilt üzerine yerleştirildiği kemik yolu sistemler) implant ile transkutan (vibratörün doğrudan 

kemiğe monte edildiği sistemler)  implantlar karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

a- Transkutan sistem sadece perkutan sistemin yetersiz kaldığı koşullarda kullanılır. 

b- Perkutan sistemlerde maksimum kazanç biraz daha düşüktür 

c- Transkutan sistemler kemiğe monte edildiğinden cihaz daha güvendedir. 

d- Perkutan sistemle transkutan sistem arasında kazanç açısından fark yoktur. 

8. Aşağıda işitme cihazı kullanan bir çocuğun 5 ve 7 yaşındaki sol kulak işitme eşikleri verilmiştir. Sağ kulak dikkate 
alınmazsa sol kulak için nasıl bir uygulama önerirsiniz?  

 

a- Hibrit implant 

b- Kemik yolu implant 

c- Orta kulak implantı 

d- Koklear implant  

9. Afferent Tip I’in düşük duyarlı liflerinin etkin olmadığı, yüksek duyarlı liflerin etkin olduğu bir kulağa koklear 

implant yerleştirildiğinde, aşağıdaki testlerden hangisinden sonuç alınması beklenmez? 

a. eSRT 

b. eABR 

c. eCAP 

d. Hepsinden cevap alınır 

10. Afferent Tip I’in yüksek duyarlı liflerinin fonksiyonel olmadığı, düşük duyarlı liflerin etkin olduğu bir kulağa 

koklear implant yerleştirilse, aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? 

a- C seviyesi normalin üzerine çıkacağından dinamik ranj genişler 

b- Hafif sesler duyulmaz 

c- Çok hafif sesler çok yüksek duyulur 

d- T seviyesine ulaşmak için akım seviyesininin normalin üzerinde yükseltilmesi gerekir. 

11. Yüksek seslerden şikayeti olmayan ama “çok hafif” sesleri “yüksek” olarak duyan bir koklear implant kullanıcısı 

için hangisi çözüm olabilir?  

I. T seviyesi düşürülür 

II. C seviyesi düşürülür 

III. Atım genişliği azaltılır 

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

12. Orta kulak implantlarının, kemik yolu implantlara üstünlüğünü gösteren özellik hangisidir? 
a- İletim patolojilerinde daha yüksek fonksiyone kazanç sağlar 
b- Bebeklerde kemik yapının gelişmesi beklenmeden uygulanabilir 
c- Progresif kemik yolu işitme kayıplarında uygulanabilir. 
d- Her iki kulağa ayrı ayrı uygulanabilir 

13. Kemik yolu implantların, hava yolu işitme cihazlarına üstünlüğü hangisidir? 
a- Tek kulakta kullanılması yeterlidir. 
b- Mikrofon yerleşimi SG/O’yu yükseltmeye daha elverişlidir.  
c- Hoparlöre ihtiyaç duyulmadığından sesteki bozulma daha azdır 
d- Yukarıdakilerden hiçbiri değildir 

 
 
 
 
 



14. Koklea dışında kalan iki elektrot kapatıldığında, aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? 

a- T seviyesi etkilenmez. 

b- Frekans çözünürlüğü etkilemez. 

c- C seviyesi etkilenmez. 

d- Frekans aralığı etkilenmez  

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

     

a- Hibrit implant 

b- Kemik yolu implant 

c- Orta kulak implantı 

d- Koklear implant 

16. Koklear implant hastalarında, eşik seviyesini etkilemeden, rahatsız edici yüksek sesleri kısmanın yolu hangisidir?  
I. C seviyesini düşürmek  

II. Maksima sayısını azaltmak 
III. Atım genişliğini azaltmak 
a- Sadece I  b- Sadece III c- II ve III d- I, II ve III  

17. Diğer implantasyon yöntemleri ile karşılaştırıldığında, sadece kemik yolu implantlara özgü özellik hangisidir?  
I. Konuşma işlemcisi tek kanallıdır. 

II. Uyarıcı (vibratör, hoparlör, elektrot vb) sayısı tektir. 
III. RF’e (radyo frekansı) ihtiyaç duymadan akustik uyaranı, uyarıcıya aktarabilir. 

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

18. Koklear implant sisteminin akustik bilgiyi alma ve iletme süreci aşağıdaki hangi sıralamada doğru olarak 

verilmiştir? 

a- Konuşma işlemci-mikrofon-iletici bobin-alıcı (receiver)-elektrot 

b- Mikrofon-konuşma işlemci-iletici bobin-alıcı-elektrot  

c- Mikrofon-iletici bobin-konuşma işlemci-alıcı-elektrot 

d- Alıcı-mikrofon-konuşma işlemci-iletici bobin-elektrot 

19. Bir koklear implant hastasında C seviyesi T seviyesine indirilirse, aşağıdakilerden hangisi doğru olur?  

a- Fonksiyonel kazanç değişmez 
b- Rahatsız olma seviyesi düşer 
c- Fonksiyonel kazanç azalır 
d- Fonksiyonel kazanç için yorum yapılamaz 

20. Koklear implantlı bir hastada saf ses akustik uyaran kullanılarak stapes refleksine bakılsaydı…  
a- C seviyesi doğru saptanmışsa akustik refleksler gözlenme olasılığı çok düşüktür. 
b- C seviyesi yükseldikçe akustik refleksin görülme olasılığı azalırdı 

c- T seviyesi, C seviyesine yaklaştıkça refleksin görülme olasılığı artardı  
d- Koklear implantlılarda akustik uyaranla stapes refleks testi yapılamaz.  
 


