
 

Normal işiten bir bebeğin yapabilmesi gereken 
şeyler: 
Doğumdan 3 Aya kadar 
• Ani bir yüksek ses olduğunda, gözlerini kırpıştırır veya zıplar 
• Kendisiyle konuşulduğunda susar veya gülümser 
• "Ohh", "ahh" gibi sesler çıkarır 

 
3 ila 6 Aylık 
• Sesleri gözleriyle arar 
• Gevezelik etmeye başlar (“baba”, “mama”, “gaga”) 
• Birçok ses, çığlık ve kahkaha kullanır 

 
6 ila 9 Aylık 
• Kafasını yüksek seslere doğru çevirir 
• “Hayır-hayır” veya “güle güle”yi anlar  
• Ses çıkarır, örneğin “baba”, “mama”, “gaga” 

 
9 ila 12 Aylık 
• Söylediğiniz basit kelimeleri ve sesleri tekrarlar 
• "anne" veya "baba"yı doğru kullanır 
• Şarkı söylemeye veya müziğe tepki verir 
• Sorulduğunda favori oyuncakları ve nesneleri işaret eder 

 
 
Bebeğinizin işitme duyusu veya bu listeyle ilgili 
herhangi bir sorunuz varsa, bebeğinizin sağlık 
uzmanıyla görüşün. 

Başka nereden bilgi alabilirim ? 

New Jersey Department of Health 
Early Hearing Detection and Intervention Program 
PO Box 364 • Trenton, NJ 08625-0364 
(609) 292-5676 (Voice only) 
ehdi@doh.nj.gov 
www.nj.gov/health/fhs/ehdi/ 
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Philip D. Murphy, Governor 
Sheila Y. Oliver, Lt. Governor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Judith M. Persichilli, RN, BSN, MA 
Commissioner 

Bebeğiniz Başka Bir İşitme 
Testine Daha İhtiyacı Var 

mailto:ehdi@doh.nj.gov
http://www.nj.gov/health/fhs/ehdi/


Bebeğimin işitmesi neden test edilmelidir ? 
• Bazi bebekler aşağıdaki nedenlerden dolayı başka bir test 
gerektirilebilir: 

• Kulakta sıvı • muayene odasında görültü 
• Bebek çok hareket ediyordu • bebekte işitme kaybı vardır 

• Başka bir işitme testine ihtiyaç duyan bebeklerin çoğu 
normal işitmeye sahiptir. Bazılarında işitme kaybı var. 

 
En kısa zamanda başka bir işitme testi 
yaptırmak neden önemlidir ? 
• Bebeğin işitme kaybı olup olmadığının bilmenin tek yolu 
testtir. 

• İşitme kaybı ne kadar erken tespit edilirse bebek için o 
kadar iyidir. 

• Bebeğinizin işitme kaybı varsa, ona yardımcı 
olabileceğimiz birkaç yol vardır. 

 
İşitme kaybının erken tespiti, bebeğin 
hayatında büyük fark yaratabilir. 

Vizite sırasında ne olacak? 
• Bir işitme uzmanı (bir odyolog) bebeğinizi test edecek ve 
sonuçları size söyleyecek veya daha fazla testin gerekip 
gerekmediğini size söyleyecektir.  

• Test güvenli ve ağrısızdır. 
• Birkaç bebeğin daha eksiksiz bir işitme testi setine ihtiyacı olacaktır, 
bu nedenle bebeğinizi geri getirmeniz istenebilir. 

• Bebeğinizin daha fazla teste ihtiyacı varsa, mümkün olan en kısa sürede 
yaptırın. 

 
Yeni doğan bir bebek işitme testini geçtikten 
sonra işitme kaybı ortaya çıkabilir mi ? 
• Evet, bazı bebekler ilk testi geçecek kadar iyi işitir, ancak daha 
sonra aşağıdaki nedenlerden dolayı işitme duyularını kaybeder: 

• Bazı hastalıklar • bazı ilaçlar 
• Bazı yaralanmalar • ailenin işitme kaybı öyküsü 

•Bebeğiniz büyüdükçe işitme kaybı belirtilerine dikkat edin.. 
• Kılavuz olarak arka kapaktaki listeyi kullanın. 
• Bebeğinizin işitmesiyle ilgili sorularınız varsa, bebeğinizin 
sağlık uzmanıyla görüşün. 

 
Bebeğinizin bir sonraki işitme testi için randevu alınmıştır: 

 
Bebeğinizin Adı     

Odyolog Adı          

Saat ve Tarihi 

Telefon Numarası 
 
Ertelemek istediğinizde lütfen arayın. 
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