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Koklear İmplant Nedir ? 

     Koklear Implant; mucize alet, halk arasındaki ismi ile 
“biyonik kulak” işitme engelliler için son umut. Gerçekten bu 
gün için dünyada çocuk, yetişkin yüz binlerce kişi  bu cihaz 
sayesinde duyabilmekte, duyduklarını anlayarak, iletişim 
sağlayabilmektedir.  
    Koklear implant  doğuştan veya sonradan oluşan iç kulak 
tipi işitme kayıplarında klasik veya dijital işitme  cihazları ile 
duymaları mümkün olmayan işitme engellilere ameliyatla 
takılan  iyileştirici bir elektronik cihazdır. Koklear implant 
Türkiye’de bir iç kulak protez olarak tanımlanmaktadır  
 

 Koklear İmplantın Parçaları : 
      Koklear İmplant; bir işitme cihazından farklı olarak iç ve 
dış olmak üzere bir çok sayıda parçadan meydana geldiği 
gibi ameliyatla takılmaktadır Bir koklear implant cihazın iç 
parçaları; ameliyatla iç kulaktaki kokleaya (salyangoz 
şeklindeki kısım) sarmal olarak yerleştirilen  ve sayıları 
markalara göre değişen elektrot dizini ile kulağın arkasında 
derinin altına yerleştirilen şifre çözücüden (implant) oluşur. 
Dış parçalar ise; belde veya kulak üstünde taşınan kelime 
işlemcisi,(sesleri kodlayarak sinyal haline çeviren bölüm) 
sesleri almamızı sağlayan  mikrofon, sinyal haline gelen 
sesleri mıknatıslı yapısı ile derinin üzerinden içeride kafa 
tasına yerleştirilen  şifre çözücüye ileten aktarıcı ile ara 
kablolar  ve pil yuvalarından oluşur. Kulak arkası tiplerde 
kelime işlemcisi, mikrofon ve pil yuvaları toplu olarak bir 
parça halinde imal edilmektedir. Cihazın çalışma şekli 
şeması ile yandaki tabloda  yer almaktadır. 
 

Adaylar - Ameliyat – Ücretlerin Karşılanması  
      Koklear İmplant uygulanacak adayın tespiti; Kliniklerin 
koklear implant ekipleri tarafından yapılmaktadır. Bir 
implant ekibi  genellikle KKB Uzmanı Doktor( Cerrah), 
Klinik ve Eğitim Odyoloğu, Psikologdan oluşur. Bunlara 
kulağın görüntüleme işini yapan Radyoloji (Tomografi, 
Röntgen ve MR) uzmanlarını da ilave edebiliriz. Ekiplerce 
aday için yapılacak, Medikal ve Odyolojik  testlerde, 
konuşma, lisan ve işitsel, radyolojik, psikolojik  ve nörolojik 
değerlendirmelerde;  Koklear İmplant uygulama kriterleri 
göz önünde tutulur. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 
implantasyonuna karar verilenler için sağlık kurulu raporu hazırlanır.  
      Koklear implant genel anestezi altında yapılan bir ameliyatla takılmaktadır. Hastalar  ameliyattan 4 veya 5 saat sonrasında uyanırlar ve 
genelde ertesi gün ayağa kalkabilirler. Hastalar en fazla 2-5 gün içerisinde taburcu edilirler.  Dış parçalar ameliyattan 3 hafta sonrası 
takılmaktadır.  
      Koklear implant  Türkiye’de dünyada 6. ülke olarak 1987’den beri uygulanmaktadır. Ülkemizdeki  ilk ameliyatlar Eskişehirde Anadolu 
Üniversitesi Hastanesinde yapılmıştır. Halen Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Samsun, Gaziantep, Eskişehir, Bursa ve Konya illerinde  başta 
Üniversite hastaneleri olmak üzere Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinden 30’a yakın Klinlikte Koklear Implant ameliyatı 
yapılmaktadır. Ülkemizde dünya üretilen  koklear implant markalarının hepsinden de(Cochlear/Nucleus-Medel- Advanced Bıonıc/ Calarıon, 
MXM / Neurelec) ürün mevcuttur.  
        Ülkemizdeki Genel Sağlık Sigortası tespit ettiği bir dizi kurallar kapsamında Koklear İmplant ameliyatlarını yaptırmakta ve  cihazların 
ücretlerini ödemektedir. Garanti süresi sonrasındaki tamir  ve bakımları, pil paraları ile tıbbi ve zorunlu nedenlerle yenilenmeleri de finansmanı 
sağlanacak hizmetler arasındadır. Rehabilitasyon-Eğitim hizmetlerinin ücretleri de Özel Eğitim uygulamaları kapsamında ödenmektedir. Sosyal 
güvenlik kapsamında olmayan ve ödeme gücü yetersiz vatandaşlarımızın Koklear İmplant ihtiyaçları da Sosyal dayanışma fonu kapsamında 
Devlet tarafından karşılanmaktadır.  
 
 

Ameliyat ve Sonrasında Eğitim-Rahabilitasyon  
      Ameliyat sonrası    rehabilitasyon çalışmaları başlatılır. Bu  çalışmaların süresi genellikle implant takılan kişinin göstereceği ilgi ve özellikle 
küçük kullanıcılarda ailesinin yaklaşımına bağlı olarak değişmektedir. Rehabilitasyonda; cihaz kullanıcısının olmayan veya azalmış işitsel 
bilgisinin sıkı bir çalışma ile mümkün olduğunca geri kazanılması amaçlanır. Rehabilitasyonda işitsel  bilgileri geliştirecek, lisan-konuşma 
sürecini destekleyici programlar uygulanır. Eğitimde kullanıcıya implantla sesleri dinleme, fark etme, konuşmayı tanıma, duyduklarını anlama 

 

           Koklear Implant Nasıl Çalışır 
 
 

 

1- Kulak üzerinde kelime işlemciye  monte  mikrofon sesleri alır. 
2- Alınan sesler; özel bir sistemle sesleri kodlayarak sinyal haline 
çevirecek Kelime İşlemcisine  taşınır 
3- Kelime işlemci mikrofondan gelen sesleri Sinyal haline çevirir, 
4- Sinyal haline gelen sesler işlemciden ara kablo ile  Mıknatıslı 
aktarıcıya götürülür. 
5- Mıknatıslı Aktarıcı ara kablo ile getirilen da bu sinyalleri deri 
üzerinden içerideki Şifre çözücü İmplanta aktarır   
6- İmplant tarafından alınan ses sinyalleri Koklea içerisine 
sarmal  olarak yerleştirilen Elektrotlara gönderilir.  
7-Elektriksel sinyal( uyarım) halindeki her sesi farklı 
işlemlendiren elektrotlar işitme sinirlerini uyarak sesleri beyine 
iletir ve böylece işitme sağlanır 
 



konularında takviyeler yapılmaya çalışılır. En iyi eğitim ortamı şüphesiz ki ev ve çevresidir. Bu nedenle rehabilitasyonda ailenin ve yakınlarının 
desteği olmazsa olmaz şartlardandır.  
      Eğitimin süresi hastanın doğuştan veya sonradan  kayıplı olma, işitme cihazı kullanma, konuşma eğitimi alma ve aile desteğine göre 
değişmektedir. Ancak hasta  işitmesini  lisan kazanma sürecinden sonra kayıp etmiş ise yani işitmesini sonradan kayıp etmiş gruptan ise; 6-12 
aylık dönemde konuşmaları anlama ve ayırt etme becerisini gösterebilir. Lisan becerisini almadan kayba uğrama hallerinde ise yani doğuştan 
veya konuşmayı öğrenmeden kayıp etme hallerinde hastanın biyolojik yaşı ile lisan yaşı arasındaki fark eğitim süresini tayin etmektedir. Bu yaş 
farkı 2-3 seviyesinde ise eğitim başarılı olmaktadır ama fark   4 veya daha yukarı ise başarı şansı giderek düşmektedir.  Bu grupta ailenin 
desteği daha da önem kazanmaktadır.  Rehabilitasyon-Eğitim  Özel Eğitim Kurumlarında veya ameliyatın yapıldığı kliniklerde verilmektedir.  
 

Kimlerde  Başarılı Netice Alınır 
      Türkiyede Koklear implant uygulama yaşı bir yaşının altına inmiştir. Yeni Doğan Tarama Programı kapsamında tespit edilen işitme engeli 
için bebeklere 3-6 ay işitme cihazı uygulanmakta yeterli tepki alınmaz ise konuşma eşiğine geldiği dönemlerde yani 1 yaşından itibaren implant 
ameliyatı yapılarak  bebeğin duyması sağlanmaktadır. Tam konuşmayı öğrenme çağında takılan koklear implant en başarılı sonucu 
vermektedir. Bu bağlamda 2 yaşına kadar yapılan ameliyatlarda sonuç çok çok  iyidir, 2-4 yaşı arasında iyi bir eğitim ve aile desteği ile başarıyı 
yakalamak mümkündür. Bu gruptan yukarı yaşlarda önceden çok iyi konuşma eğitimi almış olma durumu veya işitme cihazı kullanmış olma 
durumu da dikkate alınarak ameliyata karar verilmelidir.  
      İşitmesini sonradan kayıp edenlerde, kayıplı geçen sürenin uzunluğu başarıyı doğrudan etkilemektedir. Bu dönemde konuşması 
bozulanların  işittiklerini anlaması ve ayrıt etmesi çok zor olabilir. Bu gruptan kayıplı geçen sürenin 8-10 sene  gibi uzun dönem olması başarıyı 
azaltmaktadır.  Ülkemizde koklear implant  kullananların %75 si çocuktur ve çocuk kullanıcı sayısı giderekte artmaktadır.  
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