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Alnıaçık 

1. Normal işiten genç ve yetişkin bireylerin işitme fonksiyonlarının 

Konuşma, Konumsal Algı ve İşitme Kalitesi (KKİK12) Ölçeği -

[Speech,Spatial and Qualities of Hearing Scale - SSQ12)] ile 

araştırılması 

2. "Koklear implant kullanan bireylerde yaşam kalitesinin 

Nijmegen Koklear İmplant ölçeği (Nijmegen KİÖ) Türkçe 

versiyonu ile değerlendirilmesi" 

3. "Kulaklıkla müzik dinleme ile gürültü hassasiyeti arasındaki 

ilişkinin Schütte'nin Gürültü Hassasiyeti Ölçeği (NoiSeQ) 

Türkçe versiyonu ile değerlendirilmesi" 

Öğr. Gör. Dr. Kübra Özmen 1. Lisans öğrencilerinin gürültü hassasiyeti ile sürekli öfke-öfke 

ifade tarzı düzeyleri arasındaki ilişki 

2. Lisans öğrencilerinin gürültü hassasiyetleri ile uyku kaliteleri 

arasındaki ilişki 

3. Simulody Simülasyon Programının Geliştirilmesi 

4. Youth Attitudes toward Noise Scale’in (YANS) Türkçeye 

Adaptasyonu ve Lise Öğrencilerinin Gürültüye Yönelik 

Tutumlarının Cinsiyet, Okul Türü, Program Türü, Sınıf Düzeyi 

ve Sosyoekonomik Statü Durumlarına Göre Karşılaştırılması 

Öğr. Gör. Sema Acar 1) 60-72 ay arası okul öncesi çocuklarda fonolojik çalışma belleği 

performansının incelenmesi 

2) Okul öncesi dönemdeki çocuklarda hızlı otomatik isimlendirme 

ve görsel bellek becerilerinin incelenmesi 

3) Okul öncesi dönemdeki çocuklarda işitsel ayırt etme becerileri, 

morfosentaktik beceriler ve epigenetik faktörlerin incelenmesi 

4) 60-72 ay arası çocukların sesbilgisel farkındalik becerilerinin 

incelenmesi 

Öğr. Gör. Anı Parabakan 

Polat 

1) Okul çağı çocuklarında motor ve bilişsel ek görevlerin denge 

üzerindeki etkisi 

2) Düzenli egzersiz yapan üniversite öğrencilerinde bilişsel ek 

görevin statik ve dinamik dengeye etkisi 

3) Yaşlılarda fiziksel aktivite düzeyinin denge güveni ve düşme 

korkusu üzerindeki etkisi 

4) Genç yetişkin bireylerde işitsel beyaz gürültünün statik ve 

dinamik denge üzerindeki etkisi 

Öğr. Gör. Merve Deniz 

Sakarya 

1) Üniversite öğrencilerinde mizofoni belirtileri ile 

sosyodemografik özellikler ve kaygı semptomları arasındaki 

ilişkinin incelenmesi 

2) Müzik eğitimi alan ve almayan üniversite öğrencilerinin 

konuşmayı anlama becerisi, işitsel konum algısı ve işitme kalitesi 

açısından karşılaştırılması 

3) Üniversite öğrencilerinde gürültü hassasiyeti ve günlük müzik 

dinleme alışkanlığı arasındaki ilişkinin incelenmesi 

4) Üniversite öğrencilerinde gürültü hassasiyeti ile yaşam kalitesi 

ve depresyon arasındaki ilişkinin incelenmesi 

 


