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Duyusal işleme, duyusal uyarıcının tespit 

edilmesiyle başlatılan ve gözlemlenebilir  

yanıtla sona eren süreci ifade eder.

Spesifik olarak, merkezi sinir sistemleri 

(MSS) çevredeki duyusal uyaranların 

tespitinden 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 işlem bozukluğu (SPD), 

hastalıkların özelliklerine göre 

sınıflandırılır.

Duyusal işlem bozukluğu; 

Literatürde üç spesifik SPD tipinin 

tanımlandığı ve altında toplandığı terimdir. 



‘Duyusal İşleme Bozukluğu (SPD):

1. Duyusal Modülasyon Bozukluğu (SMD), 

2. Duyusal Tabanlı Motor Bozukluğu 

(SBMD) 

3. Duyusal Ayrım Bozukluğu (SDD)

(Miller ve ark. ., 2007). 



1. Duyusal Modülasyon Bozukluğu (SMD): 

Yanıt verme kalıpları farklıdır (aşırı, düşük,  

aranan gibi), 

2. Duyusal Tabanlı Motor Bozukluğu 

(SBMD) : Dispraksi ve postüral bozukluk 

tipleriyle karakterizedir.

3. Duyusal Ayrım Bozukluğu (SDD): 

Tanımlanmış altı duyusal alandan birinde 

(görsel, işitsel, dokunsal, vestibüler, 

propriyosepsiyon, tat, koku gibi) farklılıkla 

karakterizedir.



Duyusal İşleme Bozukluğu 

(SPD)





Duyusal duyarlılığın temel bölümlerini 

(duyusal modülasyon) kullanan 

zorluklardan biri, çocukların farklı duyum 

türlerine aynı şekilde yanıt vermemesidir.

Örneğin, çocuklar sıklıkla yoğun görsel 

veya vestibüler girdi ararken, seslere aşırı 

duyarlı olabilirler.



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), 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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