
Yetişkinler İçin Rehabilitasyon: Koklear İmplantınızla 

İşitsel Eğitim  3. Bölüm - Etkinlikler  

Konuşma izleme,  

Konuşma izlemeyi uygulamanın dört farklı yolu vardır.  

1. Okuyucu metini okur ve dinleyici aynı metini dinleyip bakarak takip eder 

2. Okuyucu metini okur ve dinleyici aynı metini dinleyip bir kopyasını izler. Metinin 

dinleyici kopyasında, bazı anahtar kelimeler kaldırılmıştır. Dinleyici bu kelimeleri 

okuyucuya dikkatlice dinleyerek tanımlamalıdır. 

3. Okuyucu metini okur ve dinleyici aynı metini dinleyip bakarak izler. Daha sonra 

okuyucu metinde bir yerde durur ve dinleyici bir sonraki kelimeyi tanımlamalı ve 

cümlenin geri kalanını okumalıdır. 

4. Okuyucu, dinleyici metini görmeden bir cümlecik veya cümle okur. Dinleyici, 

duyduklarını tekrarlar. 

Alıştırma 1, 3 ve 4 için herhangi bir metini kullanabilirsiniz. Günlük gazetenizi veya en 

sevdiğiniz kitabı bulunuz ve alıştırmalarınıza başlayınız! 

 

 

2. Etkinlik 
Bu etkinlikte okumanız için bir metin paylaştık. "Okuyucu’nun Metni" ve "Dinleyicinin 

Metni" vardır. Dinleyicinin metninin kopyasında bazı anahtar kelimeler kaldırıldı. 

Okuyucu metni okuyacak ve her cümlenin sonunda duracak, dinleyici okuyucuyu 

dikkatlice dinleyerek metinde eksik olan kelimeleri tanımlamalıdır. Başlamanız için iki 

örnek verdik. İlginç bulduğunuz metinlerle kendiniz yapınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEYAHAT: (Okuyucunun metni) 

Seyahat etmekten hoşlanır mısınız sorusuna vereceğim cevap tabii ki de evet. Yeni 

yerler görmek, yeni insanlar tanımak, farklı lezzetleri tatmak ve şehrin, gezdiğimiz 

yerin havasını tüm bedenimizde hissetmektir. Tarifsiz bir mutluluk verir. Hele bir de 

seyahat esnasında her şey planladığınız gibi gitmişse o zaman değmeyin keyfimize. 

Bir seyahate başlamadan önce gideceğimiz yeri iyi tespit etmek gerekir.  Zorunlu bir 

seyahat değilse (iş, okul, sağlık) öncelikle gideceğiniz yer hakkında bir ön araştırma 

yapın.Gideceğiniz yeri belirledikten sonra o yer hakkında bilgi edinin. Örneğin ben bir 

seyahate çıkacağım zaman gideceğim yer hakkında şunları araştırırım: Nereleri 

gezmeliyim, öresel lezzetleri nelerdir, en güzel örneklerini nerelerde tadarım. Yöreye 

özgü alışverişleri nerede yapabilirim. Farklı mekanları araştırır farklı renkleri bulurum. 

Yolculuk benim için önemlidir. Seyahate çıktığımda canımın sıkılmaması için her 

zaman müzik dinler, fırsat buldukça da kitap okumaya çalışırım. Tabii yol boyu güzel 

manzaralar görürsem her şeyi bir kenara bırakır sadece manzarayı izler ve düşler 

kurarım. 

Kendinize arada zaman ayırmayı unutmayın. Kişinin kendine en güzel ayıracağı 

zamanlardan biriside seyahat etmektir. Ne zaman bunalsanız, sıkılsanız seyahat etmeyi 

asla ihmal etmeyin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEYAHAT: (Dinlecinin metni) 

Seyahat etmekten _______   ________ sorusuna, vereceğim cevap tabii ki  de______. Yeni 

yerler ________, yeni insanlar tanımak, ________lezzetleri tatmak ve şehrin, gezdiğimiz 

yerin havasını tüm bedenimizde _____________. Tarifsiz bir _________ verir. Hele bir de 

seyahat esnasında her şey ________________ gibi gitmişse o _______ değmeyin keyfimize. 

Bir ____________ başlamadan önce gideceğimiz yeri _____ tespit etmek gerekir.  Zorunlu 

bir seyahat _________ (iş, okul, sağlık) öncelikle gideceğiniz yer hakkında bir ön ________ 

yapın. Gideceğiniz yeri belirledikten ________ o yer hakkında _______ edinin. Örneğin 

ben bir __________ çıkacağım zaman ____________ yer hakkında şunları araştırırım: 

Nereleri gezmeliyim, ____________ lezzetleri nelerdir, en güzel _________ nerelerde 

tadarım. Yöreye özgü ______________ nerede yapabilirim. Farklı mekanları araştırır 

_______ renkleri bulurum. 

Yolculuk benim için ____________. Seyahate çıktığımda canımın _______________ için her 

zaman _________ dinler, fırsat buldukça da kitap _________ çalışırım. Tabii yol boyu güzel 

_________ görürsem her şeyi bir kenara bırakır sadece manzarayı ______ ve düşler 

________. 

Kendinize arada zaman __________ unutmayın. Kişinin kendine en güzel ayıracağı 

zamanlardan ___________ seyahat etmektir. Ne zaman _____________, sıkılsanız seyahat 

etmeyi asla ihmal etmeyin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



YANKI (Okuyucunun metni) 

 

Bir adam ve oğlu ormanda yürüyüş yapıyorlarken birden oğlan takılıp 

düşüyor ve canı yanıp "AHHHHH" diye bağırıyor. İleride bir dağın 

tepesinden "AHHHHH" diye bir ses duyuyor ve şaşırıyor. Merak 

ediyor ve "SEN KİMSİN?" diye bağırıyor. Aldığı cevap "SEN 

KİMSİN?" oluyor. Aldığı cevaba kızıp "SEN BİR KORKAKSIN" 

diye tekrar bağırıyor. Dağdan gelen ses "SEN BİR KORKAKSIN" diye 

cevap veriyor. 

Çocuk babasına dönüp "BABA NE OLUYOR BÖYLE?" diye soruyor. 

"OĞLUM" diyor adam, "DİNLE VE ÖĞREN!" ve dağa dönüp 

"SANA HAYRANIM" diye bağırıyor. Gelen cevap "SANA 

HAYRANIM" oluyor. Baba tekrar bağırıyor, "SEN MUHTEŞEMSİN!". 

Gelen cevap "SEN MUHTEŞEMSİN!". Oğlan çok şaşırıyor, ama halen 

ne olduğunu anlayamıyor. 

Babası açıklamasını yapıyor. "İnsanlar buna `Yankı` derler, ama 

aslında bu `Yaşam`dır. Yaşam daima sana verdiklerini geri verir. Yaşam yaptığımız 

davranışların aynasıdır. Daha fazla sevgi istediğin zaman, daha çok sev! 

Daha fazla şevkat istediğinde, daha şevkatli ol! Saygı istiyorsan 

insanlara daha çok saygı duy. İnsanların sabırlı olmasını istiyorsan sen 

de daha sabırlı olmayı öğren. Bu kural yaşamımızın bir parçasıdır, 

her kesiti için geçerlidir." 

Yaşam bir tesadüf değil, yaptıklarınızın aynada bir yansımasıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

YANKI (Dinlecinin metni) 

 

Bir adam ve ______ ormanda yürüyüş yapıyorlarken ______ oğlan takılıp 

düşüyor ve canı yanıp "AHHHHH" diye ____________. İleride bir dağın 

tepesinden "AHHHHH" diye bir ses ____________ ve ____________. Merak 

ediyor ve "SEN KİMSİN?" diye bağırıyor. Aldığı cevap "_______  _____________?" oluyor. 

Aldığı cevaba kızıp "SEN BİR KORKAKSIN" 

diye __________ bağırıyor. Dağdan gelen ses "SEN BİR ________________" diye 

__________ veriyor. 

Çocuk babasına ____________ "BABA NE _______________ BÖYLE?" diye soruyor. 

"OĞLUM" diyor adam, "DİNLE VE _____________!" ve dağa dönüp 

"SANA HAYRANIM" diye ____________. Gelen cevap "SANA 

HAYRANIM" _______________. Baba tekrar bağırıyor, "SEN _______________!". 

Gelen cevap "____ MUHTEŞEMSİN!". Oğlan çok _________, ama halen 

ne ____________ anlayamıyor. 

Babası _______________ yapıyor. "İnsanlar buna `______` derler, ama 

aslında bu `________`dır. Yaşam daima ______ verdiklerini geri verir. Yaşam yaptığımız 

_________________ aynasıdır. Daha fazla _________ istediğin zaman, daha çok ____! 

Daha _____ şevkat istediğinde, daha _________ ol! Saygı istiyorsan 

______________ daha çok _____ duy. İnsanların _______ olmasını istiyorsan sen 

de daha sabırlı _________ öğren. Bu kural yaşamımızın bir _______________, 

her _________ için geçerlidir." 

Yaşam bir tesadüf değil, ___________________ aynada bir yansımasıdır. 

 

 


