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Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Duyu Bütünleme Terapisi

Sosyal Sorumluluk Kategorisi



Duyu Bütünleme Terapisi Nedir?

Duyu Bütünleme bireylerin 
çevresinden gelen bilgileri 

doğru işlemlemesi ve 
organize etmesidir. 



Nörogelişimsel problemleri olan( Başta otizm olmak üzere, down
sendromu, bedensel problemlerin de eşlik ettiği  Serebral Palsi,  

dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu vb), düşük doğum 
ağırlığı olan, prematüre öyküsü olan bireylerde duyuların 

işlemlenmesi sürecinde problemler görülür.



Duyu Bütünleme 
Problemleri

•Denge Problemleri

•Davranış Problemleri

•Kalem Tutma Becerisindeki Zayıflıklar

•Okuma Ve Yazma İle İlgili Problemler

•Hiperaktivite

•Göz Teması Süresinde Kısalık

•Dikkat Dağınıklığı

•Yeme Problemleri

•Motor Koordinasyon Ve Planlama 

•Problemleri Gibi Çok Çeşitli Alanlarda Olabilir.



Özel olarak oluşturulmuş zenginleştirilmiş ortam içeren sınıflarda 
bu alanda lisans sonrası eğitimler almış fizyoterapist veya 

ergoterapistler eşliğinde bireysel olarak oyunlar ile etkileşim 
üzerinde durularak uygulanır.



Amacımız;

• Bu proje ile Mersin Büyükşehir Belediyesi olaral özel gereksinimli bireyler için 
kritik önem taşıyan ve yoğun şekilde eğitim ve terapi almaları gereken erken 
çocukluk dönemini terapisel anlamda desteklenmesi ve  bilimsel geçerliliği yüksek 
olan ve uygulayıcısı az olan bu terapi yöntemine  her engel grubundan ve sosyo-
ekonomik düzeyden bireyler ulaşabilmesidir.



Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Duyu Bütünleme Terapisi Projemiz ile;

özel olarak oluşturulan 
bireye özgü terapi 

protokollerinin başlatılması

özel gereksinimli aile 
bireyinin sorunlarının 

anlaşılması için 
bilgilendirilmeler yapılması 

terapi sürekliliği için ailenin 
bilinçlendirilip ev ödevleri 
verilmesiyle sürece dahil 

edilmesi amaçlanmaktadır. 

Böylece erken dönem 
çocuklukta hayati önem 

taşıyan yoğun terapi süresi 
desteklenecektir ve aile de 
süreç içinde yer alacağı için 

kalıcı hale gelecektir. 



Kimlere Hizmet Vermekteyiz?

• Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı
bünyesindeki Engelsiz Yaşam Merkezi’nde uygulanan ‘’Özel Gereksinimli Bireylere
Yönelik Duyu Bütünleme Terapisi Projesi’’ ile Mersin ilinin Akdeniz, Mezitli,
Toroslar, Yenişehir ve Tarsus ilçesinde ikamet eden 0-7 yaş arası tanısı konulmuş
zihinsel , bedensel, işitsel ve görme engeli bulunan bireylere hizmet vermekteyiz.



Duyu Bütünleme Terapisi Kapsamında verilen Hippoterapi
(Hayvan Destekli Terapi) Hizmeti

Duyu Bütünleme Terapisi kapsamında;
Adana Yeşiloba Hipodromu işbirliği ile
Hippoterapi- Hayvan Destekli Terapi
hizmeti de devam etmektedir. Hippoterapi
duyu bütünleme terapisini
desteklemektedir ve terapi sürecine
olumlu katkılar sağlamaktadır. Haftada bir
gün olmak üzere özel gereksinimli bireyler
duyu bütünleme terapistinin gözetiminde
Hippoterapi almaktadır. Bu şekilde
gelişimsel olarak çok kritik olan yoğun
terapi dönemi yoğun bir şekilde
desteklenmesi amaçlanmaktadır.





PROJE ORTAKLARI: 

• Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Duyu Bütünleme Terapisi Projesi Mersin
Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülmektedir. Ancak özel gereksinimli
bireylerin gelişimi ile ilgilenen diğer kamu ve özel kuruluşlar ile işbirliği içerisinde
çalışmaktadır. (Hippoterapi- Türkiye Jokey Kulubü )



PROJE SÜRECİ:

Mersin ili Akdeniz, Mezitli , Toroslar, Yenişehir ve Tarsus ilçelerinde ikamet eden özel gereksinimli birey 
velisi/vasisi tarafından Engelsiz Yaşam Merkezine şahsen gelinerek başvuruda bulunulur.

Özel gereksinimli bireye alanında uzman Fizyoterapist ile yaşına ve gelişimine uygun duyusal profil 
testleri (Baby Dunn- Dunn-SPM) yapılır. Yapılan test sonucuna göre duyu bütünleme eğitimine 

ihtiyacının olup olmadığı belirlenir. 

Duyu bütünleme testinde ihtiyacın belirlenmesi halinde özel gereksinimli birey özel olarak oluşturulmuş 
zenginleştirilmiş ortam içeren yaklaşık 120 metrekarelik alan üzerine oluşturulan sınıfta haftada 
minimum bir ders saati (45 dakika) olacak  şekilde  bireysel olarak plan ve programa dahil edilir. 

Oluşturulan sınıfta salıncaklar, tüneller, top havuzları ve çeşitli eğitsel materyal ile özel gereksinimli 
bireye eğlenerek öğretmek amaçlanmaktadır. 

Test sonucunda Duyu Bütünleme Terapisine ihtiyacı olmadığı tespit edilen özel gereksinimli bireylere 
problemlerinin sebebiyle ilgili fikir verebilecek uzmanlara ulaşabilmesi için yönlendirme/bilgilendirme 

yapılır.



Duyu bütünleme sınıfına kabul edilen özel gereksinimli bireyle terapi seanslarına başlanır. 
Terapi seansları minimum haftada bir gün bir ders saati ve 3-6 ay olacak şekilde bireysel olarak 

planlanır. Özel gereksinimli birey ve ailelerine ev ödevi verilerek sürecin hızlandırılması 
sağlanır. 

Uzman tarafından seanslar devam ederken ilerleme gözlemlenen özel gereksinimli bireyler 
için duyu bütünleme testi tekrar edilir ve ailelere ilerlemenin somutlaştırılması sağlanır.

Test sonucu özel gereksinimli bireyde semptomatik belirtilerde düzelme gözlemlenmesi 
halinde son kez test yapılır ve terapi hizmeti aylık ve 3 aylık takipler için sonlandırılır.

Seanslarda belirlenen süreyi aşan ve hala iyileşme gözlemlenmeyen özel gereksinimli bireyler 
ilgili uzman tarafından hastaneler veya milli eğitime bağlı özel eğitim kurumlarına/ özel eğitim 

uygulama okullarına ve psikiyatristlere yönlendirilir. 



Duyu bütünleme terapisi hizmeti alan ve ata 
binmesinde bedenen bir sakınca görülmeyen özel 
gereksinimli bireyler Hippoterapi- Hayvan Destekli 
Terapi Hizmetine de dahil edilir. Yapılan çalışmalar 
Hippoterapi ve duyu bütünleme eş zamanlı olarak 

uygulanmasının özel gereksinimli bireylerin gelişimine 
büyük oranda katkı sağladığını göstermektedir. 
Haftada bir gün duyu bütünleme terapisti ve 

uygulayıcı fizyoterapistler eşliğinde Hippoterapi
uygulanmaktadır. 





ELDE EDİLEN SONUÇLAR ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ: 

08.10.2019 itibari ile haftalık maksimum 40 özel gereksinimli 
birey Mersin Büyükşehir Belediyesi Duyu Bütünleme Terapisi 

Projesi ile erken çocukluk gibi kritik bir dönemde yoğun terapi 
desteği almaktadır. 

Duyu Bütünleme terapisi gibi diğer alanları tamamlayıcı ve 
sosyoekonomik açıdan insanların ulaşması zor olan  bu destek 
ile özel gereksinimli bireyin terapi ve eğitimlerinde bütüncül 

bir bakış açısı yakalanmıştır.

Bu proje ile özel gereksinimli bireylerin semptomlarında 
azalmalar ve iletişim becerilerinde artmalar gözlenmektedir.



Vücutları ve çevreleri ile etkileşimleri artmıştır ve problem davranışlarında 
azalmalar gözlenmektedir. 

Erken çocukluk döneminde stereotipik hareketler ve tik gibi sosyal 
kabullenmede zorluk yaratacak alanlara çözümler ve baş etme stratejileri 

geliştirmek, iletişim becerilerinin artması ile ilerleyen dönemlerde görülecek 
akran problemlerinin önüne geçmek için çalışmalar yaparak bireyin tüm hayatı 

için sağlam bir altyapı oluşturmak için destek olunmaktadır.

Aralıklı uygulanan takipler ve ev ödevleri ile özel gereksinimli bireyin gelişimi 
devam etmiş ve gerekli noktalarda müdahale ve danışmanlık hizmetleri 

verilmektedir.



Gelecekte yaşanacak iletişimsel problemlerin
üstesinden gelebilmek ve etkileşimi arttırmak
için verilen atla terapi hizmeti ile özel gereksiniml
bireyler her alanda etkileşimi arttırmış ve
özgüvenleri artmaktadır. Bu kapsamda geleceğin
yetişkinleri olacak bu bireylerde kritik dönemdeki
bu yoğun destek ile gelecekteki bağımsızlıkları
artacak ve en azından kendi ihtiyaçlarını dile
getirebilecek seviyeye gelebileceklerdir.



SAĞLIK GELİŞİM PLANI/STRATEJİK PLANDAKİ YERİ:

Alan 3 
Engelsiz bir 

kent yaratmak



Amaç 3.1

Engellilere yönelik hizmetleri geliştirmek ve yaygınlaştırmak, 
engelli bireylerin, sosyal, ekonomik ve kültürel hayata 

katılmalarının önündeki fiziki engellerin kaldırılması amacıyla 
uygun tedbirlerin alınarak kentin erişilebilirlik standartlarına 
uygun hale getirilmesi, engelli bireylere yönelik etkin, verimli 

ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması



Hedef 3.1.1

Engelli bireylere yönelik sosyal tesisler inşa 
etmek, sosyal yardımlar ve hizmetlerin etkin 
yürütülmesini sağlamak, engelli bireylerin; 
hukuki, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan 

gelişimlerine destek olunması.



PROJE BÜTÇESİ VE FİNASMANI:

• Mersin  Büyükşehir Belediyesi öz kaynakları ile yapılmaktadır.



DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


