
Yetişkinler İçin Rehabilitasyon: Koklear İmplantınız 

ile İşitsel Eğitim Bölüm 2 -Etkinlikler 

Belirli sesleri dinleme 

LİNG SESLERİ 

Ling ses testi, 6 ses içerir. Bunlar, konuşma seslerinin alçaktan yükseğe tüm frekans 

aralığını kapsar. Kİ kullanan kişinin destekleyen kişi her bir LİNG sesini ayrı ayrı, 

normal biçimde, normal şiddet seviyesinde, ne uzatarak ne kısaltarak söyler. İlk 

hedefiniz sesi fark etmesi olmalıdır, ardından sesin tanıması için uğraşınız. İlk önce 35-

50 cm uzaklıktan, sonra 3 metre uzaklıktan Ling sesleri söylenir.  

MM…….Mama, UU ……..Uçak, AA……Araba, İİ……Cik, ŞŞ……Şemsiye, 

SS…..Sarı 

Sese tepki: Kİ kullanıcısı, sesi duyduğunu göstermek için parmak kaldırır.  

Sesi tanıma: Kİ kullanıcı sesi tekrarlayarak sesi tanıdığını gösterir. 

Ling sesi veren sırasını karıştırarak vermeli 

Aşağıdaki tabloyu kullanarak, her pratik yaptığınızda tepkilerinizi  kayıt edebilirsiniz. 

Böylece gelişmenizi görürsünüz  ve bir sorun varsa odyoloğunuza ayar için 

gidildiğinde bu tabloyu gösterirsiniz.  

Tarihi: Ses fark edilirse √ 

Ses tanınırsa × 

 ☐M ☐U ☐A ☐İ ☐Ş ☐S 

 ☐M ☐U ☐A ☐İ ☐Ş ☐S 

 ☐M ☐U ☐A ☐İ ☐Ş ☐S 

 ☐M ☐U ☐A ☐İ ☐Ş ☐S 

 ☐M ☐U ☐A ☐İ ☐Ş ☐S 

 ☐M ☐U ☐A ☐İ ☐Ş ☐S 

 ☐M ☐U ☐A ☐İ ☐Ş ☐S 

 ☐M ☐U ☐A ☐İ ☐Ş ☐S 

 ☐M ☐U ☐A ☐İ ☐Ş ☐S 

 ☐M ☐U ☐A ☐İ ☐Ş ☐S 

 ☐M ☐U ☐A ☐İ ☐Ş ☐S 

 ☐M ☐U ☐A ☐İ ☐Ş ☐S 

 ☐M ☐U ☐A ☐İ ☐Ş ☐S 

 ☐M ☐U ☐A ☐İ ☐Ş ☐S 

 



2. Hece Sayısı’nı Dinleyip Yakalamak 

 

Bu etkinlikte uzun kelimeler kısa kelimeler ile karşılaştırır. Örnek olarak isimleri ve 

yaygın kullanan kelimeleri seçtik, ancak dinleyici olarak sizin için anlamlı olan 

kelimeleri kullanmanız daha motive edici ve yararlı olabilir. Hecelerin sayısına göre 

karşılaştırılacak kelimeleri seçiniz. 1 hece, 4 hece kelimesi ile karşılaştırıldığında büyük 

bir fark olur. Bu, 2 hece ile 2 hece kelimesi arasında ayırım yapmaktan daha kolay 

olacaktır. 

Aşağıdaki kelimeleri veya birlikte oluşturduğunuz kelime listenizden, dinleyiciye ilk 

kelime çiftini gösteriniz; Ayşe Hanım, Gül. Her birini söylediğiniz gibi işaret edin ve 

dinleyiciden sizden sonra söylemesini isteyiniz. Bu, dinleyiciye kelimenin nasıl 

duyulduğunu öğretir. Sonra kelimelerden birini işaret etmeden tekrar sununuz ve 

dinleyicinin hangi sözcük olduğunu tanımlamasını sağlayınız. Dinleyicinin cevabının 

doğru olup olmadığını bilmesi için anında geri bildirim sağlayınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Belirli Sesleri Dinleme 

Aşağıdaki etkinlikler "Ş" sesini hedefler. Sık kullanılan kelimeleri örnek olarak seçtik, 

ancak ‘Ş’ sesiyle dinleyici olarak sizin için anlamlı olan başka kelimeler de 

seçebilirsiniz. Bir sonraki sayfadaki kelime listesine bakınız. Konuşmacı her kelimeyi 

birer birer söylemelidir. Söylemeden önce her kelimeyi işaret ediniz ve dinleyiciyi her 

kelimeyi tekrarlamaya teşvik ediniz. Bu, dinleyiciye faydalı bir uygulama sağlar. 

Ardından, listedeki kelimelerden birini işaret etmeden tekrar sununuz ve dinleyicinin 

hangi sözcük olduğunu tanımlamasını sağlayınız. Alıcının yanıtının doğru olup 

olmadığını bilmesi için hemen geri bildirim sağladığınızdan emin olunuz. Bu zorsa, 

seçenek sayısını azaltınız, örneğin alıcının aralarından seçim yapabileceği yalnızca üç 

kelime gösteriniz  veya aralarından seçim yapabileceğiniz bir çift seçenek veriniz; daha 

1 hece 4 hece ile 
kıyaslama 

Ayşe Hanım Cem 

1 hece 3 hece ile 
kıyaslama 

Ali Bey Ben 

1 hece 2 hece ile 
kıyaslama 

Tavşan At 

1 hece 2 hece ile 
kıyaslama 

Erkek Kız 

3 hece 3 hece ile 
kıyaslama 

Ayşecan Ataberk 

2 hece 2 hece ile 
kıyaslama 

Gizem Adnan 



fazla kontrast için listeden bir kısa kelime ve bir uzun kelime seçiniz. Rastgele kelime 

listesine devam ediniz. 

Bu işlem aşağıdaki alıştırmalarla kullanılabilir. 

 

Kelimedeki belirli sesleri dinlemeyi daha zor hale getirmek için, hedef kelimelerinizin 

her biri için bir cümle oluşturunuz, örneğin “Her sabah şarkı söylerim.”  

Bunları yazınız  ve dinleyiciden söylediğiniz cümleyi tanımlamasını isteyiniz. İsterseniz 

aşağıdaki hazır olan cümleleri  kullanınız. 

 

 

 



 

 


