
Duysal Bütünleşme Terapisi 

(Sensory Integration 

Therapy) 



Duysal İşleme

Duyusal işleme, duyusal uyarıcının tespit 

edilmesiyle başlatılan ve gözlemlenebilir  

yanıtla sona eren süreci ifade eder.

Merkezi sinir sistemleri çevredeki duyusal 

uyaranların tespitinden ve cevap 

verilmesinden sorumludur.                       

(Miller ve Lane, 2000)



Duyusal işlemenin üst basamaklarında 

bilgi işlenir, sentezlenir ve diğer girdilerle 

bütünleştirilir.

Duyusal işlemenin tamamı ve 

deneyimlerin hepsi; uyarıcıya cevap 

üreten ve otomatik cevabı oluşturan sinir 

sistemine katkıda bulunur. 



Tipik olarak çalışan bireylerde, duyusal 

uyaranlara uygun cevap, adaptif cevap 

olarak kabul edilir. 

Adaptif cevap, kişisel ve çevresel talepleri 

karşılayan cevaptır (Miller ve Lane, 2000). 



Düzenli veya etkili şekilde adaptif

cevapları (davranışsal veya motor tepkiler) 

üretemeyen bireylerin atipik duyusal 

işleme yetenekleri vardır.

Atipik duyusal işleme yetenekleri, duyusal 

işlem bozukluğu olarak nitelendirilir.



Duyusal modülasyon bozukluğunun 

analizindeki zorluk; 

Çocuklar duyusal modülasyon bozukluğu 

türlerinden birinin veya hepsinin 

özelliklerini sergileyebilir ve bunlar 

arasında değişebilir (Kern et al., 2007).



Duyusal Deneyimler Anketi (Sensory

Experiences Questionnaire SEQ; Baranek, 

1999a), 

Duyusal Profil (Sensory Profile Dunn, 

1999), 

Küçük Çocuklar için Duyusal İşlem 

Değerlendirme (Sensory Processing 

Assessment for Young Children - Baranek, 

1999b) 

Dokunsal Defensivite ve Ayrımcılık Testi 

(Tactile Defensiveness and Discrimination 

Test Baranek, 2010)



Yaş, dil ve bilişsel seviyenin karşılaştırılması 

dahil, her alt tipin kümelere göre özellikleri



Duyusal Bütünleşme teorisi. A. Jean 

Ayres, bireyin çevredeki duyumlara 

davranışsal ve fizyolojik olarak nasıl tepki 

verdiğini düzenleyen nörolojik süreçleri 

açıklamak için 1960'larda ve 1970'lerde 

duyusal bütünleşme (entegrasyon) 

teorisini geliştirdi ve yayınladı.



Duyusal bütünleşmenin, gözlemlenebilir 

davranışların temelini açıklamak, 

davranıştaki tanımlanmış eksikliklere veya 

atipiklikleri temel alan uygun müdahaleleri 

planlamak ve seçilen müdahalelerin 

sonuçları ve davranışları nasıl 

etkileyeceğini tahmin etmek amacıyla 

“beyin - davranış” ilişkileri teorisi olduğu 

düşünülmektedir.





Duyusal Bütünleşme (SI) 

Teorisi'nin 3 ana önermesi vardır:

1. Öğrenebilme becerisi, davranışı 

planlamak ve organize etmek için çevresel 

bilgileri alma ve işleme koyma becerisine 

bağlıdır.

2. Sınırlandırılmış duyumları işleme 

yeteneği, uygun eylemler üretememe ve 

dolayısıyla öğrenme ve davranışa 

müdahale etme ile sonuçlanabilir.



3. Duyguyu işleme koyma kapasitesinin 

arttırılması (böylece öğrenme ve davranış 

gibi) ve anlamlı etkinlik yoluyla hissedilen 

duyguların sonucu olan adaptif tepkiler 

ortaya çıkarılarak sağlanmış olur.

(Bundy ve Murray, 2002)



Duyusal Bütünleşme (SI), farklı çevresel 

uyarıcılara veya duyusal deneyimlere 

cevap olarak optimal uyarılma seviyesini 

sürdürmek için duyusal modülasyon 

yapısını veya adaptif kapasiteyi içerir.



Farklı çalışmalar SMD'yi otonom sinir 

sisteminin uygun olmayan aktivasyonu ile 

ilişkilendirmiştir. 

SOR'a sahip olan otizmli çocuklar, belirli 

çevresel tetikleyicilere maruz kaldıktan 

sonra genellikle atipik veya aşırı şekilde 

reaksiyona girerler.



Nötr uyaranlar, atipik sempatik sinir 

sistemi (SSS) reaksiyonları ve uyumsuz 

davranışlarla sonuçlanan bir tehdit olarak 

algılanabilir.

Bununla birlikte, SSS, adaptif davranışsal 

tepkiler üretmek için duyusal uyaranları 

kullanan çok karmaşık nörolojik sistemin 

sadece bir bileşenidir.



Duyusal Bütünleşme (SI), gözlemlenen 

davranışlara ilişkin açıklamalara göre 

nörolojik temellere dayanır.



Klinik uygulama ve araştırmalar; Duyusal 

Bütünleşme (SI) teorisini destekleyen 

nörolojik süreçler ve nörolojik 

mekanizmalarla birlikte fizyolojik modelleri 

düşünmek önemli olduğu bildirilmektedir.



Nöroviseral Entegrasyon Modeli

Nörovisseral Entegrasyon Modeli;

‘… çeşitli işlevler için ortak bir sinir 

temeli…’ (…) arasındaki ilişkiyi incelemek 

için birleştirici bir çerçeve görevi görebilir…

Birlikte uyum ve ince sağlık bileşenlerini 

temsil eden ‘kendi kendini düzenleme 

süreçleridir’.



Nörovisseral Entegrasyon Modeli;

Bu modelde, altta yatan nörolojik süreçler, 

otonom sinir sisteminin, sempatik ve 

parasempatik dallarının uyarıcı ve inhibe

edici kalıplarıdır.

NEM, ‘hedefe yönelik davranış için kritik 

olan viseral motor, nöroendokrin ve 

davranışsal tepkileri’ kontrol etme merkezi 

olarak tanımlar.



The Neurovisceral Integration 

Model
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