


 

        İşitsel yanıt                                          Örnek                                           Cevap 

1 Çocuğunuz aşina olduğu kişilerin seslerine 
yanıt veriyor mu? 

Gülüyor; sesin nereden geldiğine 
bakıyor; ses çıkartıyor... 

Evet 
Hayır 

2 Çocuğunuz konuşan bir kişiyi dinliyor 
mu? 

Dinliyor; bekliyor ve dinliyor; uzun 
bir süre için konuşan kişiye bakıyor. 

Evet 
Hayır 

3 Birisi konuştuğunda, çocuğunuz 
başını konuşan kişiye döndürüyor mu? 

 Evet 
Hayır 

4 Çocuğunuz, ses çıkaran veya müzik 
çalan oyuncaklara ilgi gösteriyor mu? 

Oyuncağı sallama, sıkma. Evet 
Hayır 

5 Çocuğunuz göremediği bir konuşan 
kişiyi arar mı? 

  Evet 
Hayır 

6 Radyo, CD/kaset çalar çalarken 
çocuğunuz dinliyor mu? 

Dinliyor: Sese doğru dönüyor, 
dikkatini veriyor, gülüyor veya 
müzikle birlikte mırıldanıyor. 

Evet 
Hayır 

7 Çocuğunuz uzaktan gelen seslere 
tepki veriyor mu? 

Örneğin başka bir odadan ona 
seslenildiğinde 

Evet 
Hayır 

8 Çocuğunuz sizi görmeden onunla 
konuştuğunuzda çocuğunuzun 
ağlaması duruyor mu? 

Göz göze gelmeden onu yumuşak 
bir sesle veya şarkıyla yatıştırma. 

Evet 
Hayır 

9 Çocuğunuz sinirli konuşan bir kişinin 
sesini duyduğunda (onu görmeden) 
ürküyor mu? 

Ağlamaya başlıyor. Evet 
Hayır 

10 Çocuğunuz rutin olarak yapılan sesleri 
‘tanıyabiliyor’ mu? 

Yatak yanında müzik kutusu; 
küvete su akması; ninni 

Evet 
Hayır 

11 Çocuğunuz sağından, solundan veya 
arkasından gelen seslerin nereden 
geldiğine bakıyor mu? 

Seslendiğinizde, bir şey 
söylediğinizde, köpek havladığında 
çocuğunuzun bu seslerin nereden 
geldiğine bakması 

Evet 
Hayır 

12 Çocuğunuz kendi ismi söylendiğinde bir 
tepki veriyor mu? 

 Evet 
Hayır 

13 Çocuğunuz yukarıdan veya aşağıdan 
gelen seslerin nereden geldiğine 
bakıyor mu? 

Duvar saatinin sesi; yere düşen bir 
şeyin sesi. 

Evet 
Hayır 

14 Çocuğunuz üzüntülü veya huysuz 
olduğunda müzik ile 
sakinleştirilebiliyor mu? 

 Evet 
Hayır 

15 Çocuğunuz telefonu dinleyip, 
duyduğunun konuşma sesi olduğunu 
anlıyor gibi görünüyor mu? 

Anneanne veya dede aradığında 
telefonu alıp dinlemek gibi 

Evet 
Hayır 

16 Çocuğunuz müzik duyduğunda, başkası 
hareket göstermeden kendi ritmik 
hareketler yapıyor mu? 

Radyodan gelen müziğe el ve bacak 
hareketleriyle eşlik etmek 

Evet 
Hayır 

17 
 

Çocuğunuz duyduğu sesin neyle ilişkili 
olduğunu anlıyor mu? 

Araba sesi duyduğunda yola 
bakması 

Evet 
Hayır 

 

 



 

 

18 Çocuğunuz basit bir söz duyduğunda ona 
uygun tepki verir mi? 

"Dur" deyince durur mu? Evet 
Hayır 

19 Çocuğunuz "Oo-oo" dendiğinde bir şeyin 
ters gittiğini anlıyor mu? 

"Hayır" ünlemini durduğunda 
yaptığı şeyi bırakır mı? 

Evet 
Hayır 

20 Çocuğunuz yakın akrabaların 
isimlerini tanıyor mu? 

Baba, anne, Ayşe nerede? Evet 
Hayır 

21 Çocuğunuz söylenen sesleri 
istenildiğinde taklit ediyor mu? 

“Aaa”, “ooo”, “iii”  Evet 
Hayır 

22 Çocuğunuz basit emirlere uyuyor mu? “Buraya gel!”, “Ayakkabılarını 
çıkar.” 

Evet 
Hayır 

23 Çocuğunuz basit soruları anlıyor mu? “Göbeğin nerede?”; “Baban 
nerede?” 

Evet 
Hayır 

24 Çocuğunuz kendinden istenen şeyleri 
getiriyor mu? 

“Bana topu getir.” .... Evet 
Hayır 

25 Çocuğunuz sizin söylediğiniz kelimeleri 
taklit ediyor mu? 

Kelime veya hayvan sesleri Evet 
Hayır 

26 Çocuğunuz oyuncaklara doğru sesleri 
verebiliyor mu? 

“vın” ile araba,‘möö’ ile inek Evet 
Hayır 

27 Çocuğunuz belli seslerin belli hayvanlara 
ait olduğunu biliyor mu? 

Miyav – kedi, Hav hav - köpek Evet 
Hayır 

28 Çocuğunuz çevredeki sesleri taklit etmeye 
çalışıyor mu? 

Hayvan sesleri, ev aletlerinin 
sesleri, 
polis arabasının sesi 

Evet 
Hayır 

29 Çocuğunuz sizin söylediğiniz kısa ve 
uzun heceli dizileri doğru tekrar 
edebiliyor mu? 

“la-la-laaa” Evet 
Hayır 

30 Çocuğunuz sorulduğunda bir dizi eşya 
arasından doğru olanı seçebiliyor mu? 

Oyuncak hayvanlarla oynarken ‘at’ı 
istediğinizde 

Evet 
Hayır 

31 Çocuğunuz bir şarkı duyduğunda 
ses çıkararak katılmaya çalışıyor mu? 

Çocuk şarkıları Evet 
Hayır 

32 Çocuğunuz sorulduğunda belli 
kelime(ler)i tekrar edebiliyor mu? 

“Anneanneye ‘merhaba’ de.” Evet 
Hayır 

 
33 

Çocuğunuz, okumanızı dinlemekten 
hoşlanır mı? (Sadece resim göstererek 
değil) 

Resimli veya resimsiz kitaplardan Evet 
Hayır 

34 Çocuğunuz karmaşık emirleri yerine 
getirebiliyor mu? 

“Ayakkabılarını çıkar ve buraya 
gel.” 

Evet 
Hayır 

35 Çocuğunuz bildiği şarkılara sözleriyle 
katılmaya çalışır mı? 

Ninni Evet 
Hayır 

 Toplam puan = toplam “evet” cevapları  

 



Testi yapan tarafından dolurulacaktır 

Testin yapıldığı yer:     Yaş:

Kokleer implantlı veya işitme cihazlı çocuklar için;

1. Kİ -OP :        taraf: Sağ / Sol İC’ı ne zamandan beri? 

2. Kİ -OP :       taraf: Sağ / Sol Duyma yaşı*: 

Auditory age* :

* Duyma yaşının hesaplanması:

İşiten çocuklar : Duyma yaşı gerçek yaş ile eşit.

Kİ’li çocukları : Konuşma işlemcisinin ilk ayardan sonraki zaman süresi; ilk ayarı bilinmiyorsa ameliyattan

   sonraki zaman süresinden 1 ay eksik 

İC’lı çocukları : işitme cihazının ayarından sonraki zaman süresi 

Analiz : Toplam puanı eleştirel değerler ile karşılaştırın. 

Beklenen değer : ‘Normal’ işitsel gelişime sahip olan çocukların genelde ulaştığı puan. 

Minimum değer : Belirtilen duyma yaştaki çocukların ulaştığı en düşük puan.

Açıklaması : Çocuk, minimum değerin üstünde bir puana ulaştığında, yaş ile uygun bir işitsel gelişim   

  gösterdiği düşünülebilir. 

Duyma yaşı 
(ay)

Toplam

puan
Bekleni len 
değer

Minimum

değer
Duyma yaşı 

(ay)
Toplam

puan
Bekleni len 
değer

Minimum

değer

0 - < 1 3 0 12 - < 13 24 17

1 - < 2 5 0 13 - < 14 25 19

2 - < 3 7 1 14 - < 15 26 20

3 - < 4 9 3      15 - < 16 27 21

4 - < 5 11 5 16 - < 17 28 22

5 - < 6 13 7 17 - < 18 29 23

6 - < 7 15 8 18 - < 19 30 24

7 - < 8 17 10 19 - < 20 31 24

8 - < 9 18 12 20 - < 21 32 25

9 - < 10 20 13 21 - < 22 32 26

10 - < 11 21 15 22 - < 23 33 26

11 - < 12 23 16 23 - < 24 33 27

 


