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Biz Kimiz?

 · Fizyoterapist 

 Merve KIHTIR

· Ergoterapist 

 Vecihe AZİZOĞLU

JKA prac��oner & therapist
SI cert. by University of Southhern California

Bobath cert. (by John Day Mohr and Heidi Steinbeck) 

İle�şim Bilgilerimiz;

Donanmacı mah. Çevik Ersin Temel Sk. No:10 D:1 Karşıyaka / İZMİR
Tel : 0 537 213 61 43

Web: 
İnstagram : @scandicotsensorykids
Facebook : @sensorykidsizmir
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· Öğrenme güçlüğü, 

· Dikkat dağınıklığı, 

· Hiperak�vite bozukluğu, 

· O�zm spektrum bozukluğu, 

· Asperger sendromu, 

· Serebral palsi, 

· Disleksi,

· Dispraxia,  

ERGOTERAPİ NEDİR?

Herhangi bir doğumsal engellilik, gelişimsel gerilik, 
hastalık, kaza veya yaşlanma sonucu ortaya çıkan mental, bilişsel, duyusal, 
duygusal, sosyal ve/veya fiziksel becerilerde oluşan bozuklukları iyileş�rmeye, 
mevcut yetenekleri ortaya çıkarmaya ve geliş�rmeye, kişinin bu yeteneklerini 
günlük haya�nda kullanabilmesini sağlamaya yönelik olarak ergoterapistler 
tara�ndan uygulanan terapilerdir.

DUYU BÜTÜNLEME NEDİR?

A.Jean Ayres (1972) Duyu Bütünlemeyi; kişinin kendi vücudundan ve 

çevreden gelen duysal bilgileri organize eden ve vücudu 

çevreye uygun bir şekilde kullanmayı mümkün kılan bir nörolojik işlem 

olarak tanımlamış�r. 

Duyu bütünleme bozukluğu hangi gruplarda görülür?

gelişim gecikmesi (İnce Motor Bozukluklar, Kaba Motor Bozukluklar, 

Görsel Motor Bozukluklar, Koordinasyon Bozuklukları vs),işitme,

dil ve konuşma bozuklukları, prematüre doğumdan kaynaklı gelişim gecikmeleri,

gene�k bozukluklar / kromozomal anomaliler vb. olan çocuklarımızda 

aynı zamanda hiçbir tanısı olmayan ancak yaşına uygun becerileri ve işlevselliği 

yerine ge�rmekte gecikme ve zorlanmalar yaşayan çocuklarımızda da  

Duyu Bütünleme Bozukluğu görülebilir. Bizler duyusal deneyimlerimizi 

dünyayı keşfetmek için kullanıyoruz. Böylelikle objeleri kullanabileceğimiz 

her yolu keşfedebilir, çeşitli beceriler geliş�rebilir, diğerleri ile ile�şim kurmanın 

yollarını bulabilir ve hem fiziksel hem de zihinsel zorluklar içeren problemleri 

çözebiliriz.        
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