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Sosyal-Bilişsel Ve İnce Motor Problemi Olan Bir Çocukta 
Ergoterapi Müdahalesi: Bir Olgu Sunumu 

Remziye Akarsu1 ,  Başar Öztürk2 ,  Elif Kalkan3 

ÖZET 

Amaç: Bu çalışmanın amacı 5 yaşında anaokuluna devam eden bir olgunun sosyal- bilişsel ve ince 

motor problemlerine yönelik ergoterapi müdahalesinin etkililiğini araştırmaktır. 

Yöntem: Ergoterapi müdahalesi öncesi, sırası ve sonrası olmak üzere olguya 3 kez Ayres Güney 

Kaliforniya Duyu Bütünlüğü testi; müdahale öncesi ve sonrası olmak üzere çocuğun ebeveynine 2 kez 

Dunn Duyu Profili testi uygulandı. Araştırmada, Ayres Duyu Bütünlüğü testinin postüral praksis, orta 

hattı çaprazlama, bilateral motor koordinasyon, sağ-sol ayrımı, ayakta dengede durma, dokunmanın 

lokalizasyonu, çift dokunma uyarısının lokalizasyonu, şekil kopya etme parametreleri kullanıldı. 

Ergoterapi müdahalesi 20 seans sürdü ve öncesi-sonrası skorlar karşılaştırıldı.  

Bulgular: Ayres Güney Kaliforniya Duyu Bütünlüğü testi sonuçlarına göre postüral praksis, bilateral 

motor koordinasyon, ayakta dengede durma parametrelerinde iyileşme mevcuttur. Müdahale öncesi ve 

sonrası sağ-sol ayrımı, orta hattı çaprazlama, şekil kopya etme parametrelerindeki skoru 0 olarak 

ölçüldü. Olgu, dokunma lokalizasyonu ve çift dokunma uyarısının lokalizasyonu parametrelerinde 

müdahale öncesi ve sonrası tam puan aldı.  Dunn Duyu Profili Testi sonuçlara göre: kesin fark olarak 

ölçülen duyusal işlem parametreleri, görme işlemi,   vestibüler işlem, çoklu duyusal işlem, oral duysal 

işlem, endurans ve tonus ile ilgili duysal işlem, hareket ve vücut pozisyonu ile ilgili düzenleme 

aktiviteleri, duyusal işlemin davranışsal sonuçları idi. Davranışsal-duygusal cevaplar parametrelerinden 

kayıt, araştırma, hassasiyet; modülasyon parametrelerinden duyusal girdi arama, düşük endurans /tonus, 

oral duysal hassasiyet,duyu hassasiyeti, algısal ince motor skorları kesin fark aralığındaydı. 20. haftalık 

müdahale sonunda uygulanan Dunn Duyu Profili testine göre: kesin fark aralığındaki skorların artış 

gösterdiği belirlendi. Sonuç: Ergoterapi müdahaleleri ile bireyin sosyal, bilişsel ve motor becerileri 

gelişmiş olup, bu sayede günlük yaşam aktivitelerindeki bağımsızlığının arttığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal-Bilişsel Problem, Duyu bütünleme, Ergoterapi, İnce Motor Beceriler 
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Ergotherapy Intervention in a Child with Social-Cognitive and 

Slim Motor Problem: A Case Report 

ABSTRACT 

Purpose: The aim of this study is to investigate the effectiveness of occupational therapy 

intervention for social-cognitive and fine motor problems of a  5-year-old child in  kindergarten. 

Methods: Ayres Southern California Sensory Integration test was applied to the patient 3 times 

before, during and after occupational therapy intervention. The parents was practiced Dunn's 

Sensory Profile test 2 times before and after the intervention. In this study, postural praxis, 

midline crossover, bilateral motor coordination, right-left distinction, standing balance, 

localization of touch, localization of double-touch stimulation, shape copying parameters were 

used. The occupational intervention was 20 sessions and the test scores were compared before 

and after the therapy. 

Results: According to the Ayres Southern California Sensory Integration test results, postural 

praxis, bilateral motor coordination, standing balance parameters were improved.  Before and 

after the intervention, the right-to-left distinction, the midline crossing and the score of the 

copying parameters were measured as zero point. The patient achieved full score before and 

after intervention in the localization of touch localization and double touch warning parameters. 

According to the results of Dunn Sensory Profile Test, there was definite difference in sensory 

process parameters, visual processing, vestibular procedure, multiple sensory process, oral 

sensory processing, sensory processing related to endurance and tonus, movement activities 

and body position related editing activities, behavioral sensory processing results. Behavioral-

emotional responses from the parameters of recording, research, sensitivity; sensory input 

searching, low endurance / tonus, oral sensory sensitivity, sensory sensitivity and perceptual 

fine motor scores were within the definite difference in the modulation parameters.  At the end 

of the 20-week therapy, when the Dunn Sense Profile test results were analyzed, it was observed 

that the scores in the exact difference range increased. 

Conclusion: The social, cognitive and motor skills of the case have been improved with the 

occupational therapy intervention and also the independence of daily living activities has 

increased. 

Key words: Social-Cognitive Problem, Sensory integration, Occupational therapy, Fine 

motor dexterities. 
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Giriş 

Çocuklarda 0-72 ay dönem, temel alışkanlıkların oluştuğu, zihinsel yeteneklerin hızla 

geliştiği en yoğun öğrenme dönemidir (1). Bu dönem çocuğun bedensel, zihinsel, duygusal, 

sosyal gelişimi açısından önemlidir (2). Sosyal beceriler çocuğun, çevresindeki bireylerin 

beklentilerine uygun şekilde pozitif etkileşim, iletişim, dinleme, dikkati sürdürme, talimatları 

takip edebilme gibi becerileri kazanmasını gerektirmektedir (3). Bu becerileri 

gerçekleştirebilme 5-6 yaş için önemlidir (4). 

Gelişim basamaklarına göre 5 yaş bir çocuğun dikkat kontrolü sağlayabildiği, ince el 

becerileri (makas kullanma, kesme- yapıştırma, fermuar açma kapama) ve kaba motor (top 

yakalama, denge tahtasında yürüme) becerilerinin gerçekleştiği bir dönemdir (5,6). 

Ergoterapi anlamlı ve hedefe yönelik aktivitelerle sağlığı ve refahı geliştiren bir sağlık 

mesleğidir (7). Ergoterapinin temel amacı,bireylerin günlük yaşam aktivitelerine katılımını 

sağlamaktır. Ergoterapistler hastaların ve toplulukların istekleri ve ihtiyaçlarının neler 

olduğunu belirler; kişilerin beklentilerine göre aktiviteleri yapabilme becerilerini geliştirerek 

veya ortamı ve mesleği kişinin katılımını artıracak şekilde düzenleyerek müdahale 

gerçekleştirirler (8). Ruhsal ve fiziksel olarak yetersizliklere sahip olan çocuk, ergen ve yetişkin 

tüm bireylerde, yaşlı ve engelli hizmetleri, çocuklarda hastalıklara veya günlük yaşama uyum 

sağlama ve daha birçok meslek grubunu da  kapsayan bir sağlık alanıdır (9). 

Ergoterapinin hedeflerinden biri duyu-algı-motor bütünlüğü eğitimini sağlamaktır (9). 

Duyusal bütünleme ilk kez Jean Ayres tarafından  yapılan çalışmalar ve araştırmalar sonucu 

ortaya konulmuştur. Gelişimin bir evresi olarak çocuğun vücudundan ve çevresinden gelen 

duyu uyaranlarının algılanabilmesi, yorumlanması, öğrenebilmesi ve ortaya uygun davranışsal 

adaptasyonu ortaya çıkarabilmesi sonucunda çevreye uyumu için merkezi sinir sisteminin 

organize etme yeteneği olarak tanımlanır (10). Duyusal bütünleme tedavisi ise, duyu temelli 

aktivite ile bireyin ihtiyaçlarına yönelik, adaptif cevap odaklı bir müdahaledir (11). 

Gereç ve Yöntem 

Çalışmamız, anaokuluna devam eden, dikkat, odaklanma, grup içi uyumsuz davranışlar 

gibi bilişsel ve sosyal problemlerin yanı sıra ince motor beceri problemleri sebebiyle üniteye 

başvuran 5 yaşındaki bir çocuk üzerinde gerçekleştirildi. Ergoterapi müdahale programı, Biruni 

Üniversitesi Duyu Bütünleme ve Ergoterapi Ünitesi’nde 20 hafta boyunca haftada 1 seans 

olarak devam etti. 
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Ergoterapi müdahalesi öncesi, 10. seansta ve sonrası olmak üzere olguya 3 kez Ayres 

Güney Kaliforniya Duyu Bütünlüğü testi; müdahale öncesi ve sonrası olmak üzere 2 kez aileye 

Dunn Duyu Profili testi uygulandı. Araştırmada, Ayres Güney Kaliforniya Duyu Bütünlüğü 

testinin postüral praksis, orta hattı çaprazlama, bilateral motor koordinasyon, sağ-sol ayrımı, 

ayakta dengede durma, dokunmanın lokalizasyonu, çift dokunma uyarısının lokalizasyonu, 

şekil kopya etme parametreleri kullanıldı. Ergoterapi müdahalesi 20 seans sürdü ve sonuçlar 

sayısal olarak karşılaştırıldı. 

Dunn Duyu Profili Testi:  

Duyusal modülasyon becerileri Winnie Dunn tarafından geliştirilmiş olan Duyu 

Profilinin Türkçe versiyonu ile değerlendirildi. Test 3-10 yaş arası özür ve etkilenim seviyesi 

farketmeksizin tüm çocuklar için geçerlidir. Bu test çocukla ilgisinin en çok olduğu kişi ile 

birlikte ergoterapistle değerlendirilir ve likert sırasına göre 1 ile 5 arasında puanlanır. Testte 

duyusal işlem, modülasyon, davranışsal- duygusal cevaplar olarak üç bölüm vardır ve toplamda 

14 parametreden oluşur. Her bir parametre kesin farklılık, muhtemel farklılık, tipik performans 

şeklinde tanımlanır (12). 

Ayres Güney Kaliforniya Duyu Bütünlüğü Testi: 

Jean Ayres tarafından 1980 yılında geliştirilmiştir. Fiziksel ve entellektüel olarak 

normal seviyede olan ancak özel öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklar için geliştirilmiştir (13). 

Test duyusal bütünlükteki yetersiz fonksiyonu ortaya koymayı hedefler. Görsel algılama, 

somatosensori algılama, motor performans ile vücut orta hattını çaprazlama ve sağ sol ayırımını 

değerlendirmektedir. 17 alt testten oluşan bu test, Ayres tarafından 1972 yılında geliştirilmiştir 

(14). 

Müdahale Programı:  

Ergoterapi müdahale programı kapsamında; görsel-uzaysal-zamansal beceri aktiviteleri, 

vücut farkındalığı çalışmaları, postüral ekstansiyon, bilateral simetrik-asimetrik aktiviteler, 

propriosepsiyon, vestibüler sistemi destekleyici çalışmalar, dikkat-konsantrasyon, postür 

taklidi, işitsel işlemlemeyi geliştirici aktiviteler planlandı. İnce motor yetenekler ve el göz 

koordinasyonu için kalem tutma, şekil kopya etme, eliyle ve/veya kalemle çizgiyi takip etme, 

makas kullanma aktiviteleri çalışıldı. Aileye ev programı dahilinde kalem tutma için yardımcı 

teknolojiler, şekil-desen kopya etme çalışmaları, bağımsız yemek yemeyi destekleme 

uygulamaları ve oyun hamuru aktiviteleri önerildi. 
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Bulgular:  

Müdahale öncesi ilk değerlendirmede Ayres Güney Kaliforniya Duyu Bütünlüğü testi 

sonuçlarına göre skorlar; postüral praksis 5, orta hat çarprazlama 0, bilateral motor 

koordinasyon 0, sağ sol ayrımı 0, ayakta dengede durma gözler açıkken 5, gözler kapalıyken 

toplam 3 puan olarak belirlendi. Bu testin şekil kopya etme parametresinde sonuç 0 puandı. 

10.seansda yapılan Ayres Güney Kaliforniya Duyu Bütünlüğü testi  sonuçlarına göre skorlar; 

postüral praksis 11, bilateral motor koordinasyon 13, ayakta dengede durma gözler açık toplam 

8; gözler kapalı toplam 6 puan olarak değişim gösterdi. Müdahale sonrası Ayres Güney 

Kaliforniya Duyu Bütünlüğü testi sonuçları; postüral praksiste 17, bilateral motor 

koordinasyonda 13, ayakta dengede durmada gözler açık toplam 17; gözler kapalı toplam 7 

puan olarak belirlendi. Orta hat çaprazlama, şekil kopya etme ve sağ sol ayrımı alt testlerinde 

skor değişmedi. Dokunmanın lokalizasyonu ve çift dokunmanın lokalizasyonu alt testlerinde 

yapılan 3 değerlendirmede de olgu tam puan aldı. (Tablo 1) 

Tedavi öncesi ilk değerlendirmede Dunn Duyu Profili testi sonuçlara göre: Duyusal 

işlemleme alt parametrelerinden; görme işlemi 21, vestibüler işlem 42, çoklu duyusal işlem 19, 

oral duyusal işlem 27, endurans ve tonus ile ilgili duyusal işlem 20, hareket ve vücut pozisyonu 

ile ilgili düzenleme aktiviteleri 27, duyusal işlemin davranışsal sonuçları 18 puan ile kesin fark 

aralığında idi. Davranışsal-duygusal cevaplar alt parametrelerinden kayıt işlemi 40, araştırma 

81, hassasiyet de 72 puan ile; modülasyon alt parametrelerinden duyusal girdi arama 55, düşük 

endurans /tonus 20, oral duyusal hassasiyet 14,duyu hassasiyeti 12, algısal ince motor bölümü 

7 puan ile kesin fark aralığında ölçüldü . 20. seans sonunda Dunn Duyu Profili testine göre: 

görme işlemi 39, vestibüler sistem 52, çoklu duysal işlem 28, oral duysal işlem 48, endurans ve 

tonusla ilgili duyusal işlem 38, hareket ve vücut pozisyonu ile ilgili duyusal işlem 39 puan, 

duyusal işlemin davranışsal sonuçları  19,  kayıt işlemi 63, araştırma 109, hassasiyet 90,  

duyusal girdi arama 71, düşük endurans/tonus 38, oral duyusal hassasiyet 33, duyu hassasiyeti 

19, algısal ince motor 9 puan olarak ölçüldü ve parametrelerde artış dikkati çekti. (Tablo 2) 

Makas kullanma, kalem kullanma, bağımsız yemek yeme gibi günlük yaşam aktivite 

becerileri gelişmiştir. Denge-koordinasyon yeteneği, ince motor becerileri ve dikkat süresi 

artmıştır.  
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Tablo 1. Müdahale Öncesi, Sırası ve Sonrası Ayres Güney Kaliforniya Duyu Bütünlüğü 
Testi Sonuçlarının Karşılaştırılması  

 Tedavi Öncesinde Tedavi Sırasında Tedavi Sonrasında 

Postüral Praksis: 5 11 17 

Orta hat 
çaprazlama: 

0 0 0 

Bilateral motor 
koordinasyon: 

0 13 13 

Sağ sol ayrımı: 0 0 0 
Ayakta denge 
(gözler açık): 

5 7 17 

Ayakta denge 
(gözler kapalı): 

3 6 7 

Şekil kopya etme: 0 0 0 

 

 

Tablo 2. Müdahale Öncesi ve Sonrasında Dunn Duyu Profili Testi Sonuçlarının 
Karşılaştırılması 

 Tedavi Öncesinde Tedavi Sonrasında 
Görme işlemi: 21 39 

Vestibüler işlem: 42 52 

Çoklu duysal işlem: 19 28 

Oral duysal işlem: 27 48 

Endurans ve tonus ile ilgili 
duysal işlem: 

20 38 

Hareket ve vücut 
pozisyonu ile ilgili aktivite 
düzenlemeleri: 

27 39 

Duyusal işlemin 
davranışsal sonuçları: 

18 19 

Kayıt: 40 63 

Araştırma: 81 109 

Hassasiyet: 72 90 

Duyusal girdi arama: 55 71 

Düşük endurans/tonus: 20 38 

Oral duyusal hassasiyet: 14 33 

Duyu hassasiyeti: 12 19 

Algısal ince motor: 7 9 
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Tartışma: 

Çalışmamız 5 yaşındaki bir çocuğun sosyal, bilişsel ve ince motor problemlerine 

yönelik bireysel ergoterapi müdahalesinin etkililiğini araştırmak amacıyla planlandı.  

Problemi çözme ve müdahale için kullandığımız Ayres Güney Kaliforniya Duyu 

Bütünlüğü Testi fiziksel ve entellektüel olarak normal sayılan fakat özel öğrenme zorlukları 

yaşayan çocuklar için geliştirilmiştir (15). Ayrıca bu testin Dunn Duyu Profili ile kullanımında 

önemli bilgiler verebileceği açıklanmıştır (16). 

Dunn Duyu Profilini duyusal profili etkilenme seviyesi fark etmeksizin tüm özür 

grupları kullanılabilir. Ortaya çıkan sonuçlar çocuğun hem o anki performansını hem de 

müdahale edilmesi gereken alanları gösterir (17). 

Bu değerlendirme yöntemleri kullanılarak birçok çalışma yapılmıştır. Huri M. ve 

Gündüz F. yaptıkları bir çalışmada Dunn Duyu Profili ve Duyusal Bütünleme ve Praksis Testi 

(SIPT) kullanmışlar ve bu testler sonucu çalışma grubuna uygun duyu temelli ergoterapi 

müdahalesini uygulayarak duyusal işlem, modülasyon, davranışsal ve duygusal cevaplarda, 

bilateral motor koordinasyonda ve makasla kağıt kesme, iki elle top atma ve taklit 

yeteneklerinde ilerleme kaydetmişlerdir (11). Yaptığımız çalışmada da uyguladığımız 

değerlendirme ve müdahale sonuncunda kesin fark skalasında olan görme işlemi vestibüler 

işlem gibi duyusal işlem, modülasyon, davranışsal ve duygusal cevap parametlerinde, ince 

motor yeteneklerde, bilateral motor koordinasyonda, makas ve kalem kullanma becerilerinde 

gelişme kaydettik. 

Elbasan B. ve arkadaşları yaptıkları bir çalışmada gelişimsel koordinasyon bozukluğu 

olan çocuklarda günlük yaşam aktivitelerini ve duyusal entegrasyonunu Ayres Güney 

Kaliforniya Duyu Bütünlüğü Testi ve Çocuklar için Fonksiyonel Bağımsızlık Testi (WeeFIM) 

ile değerlendirmişler ve bu çalışma sonucunda görsel, dokunsal ve propriyoseptif girdilerin 

alınmasında ve bunları uygun bir şekilde entegre etmede karşılaşılan sorunların günlük yaşam 

aktivitelerinde eksikliklere yol açtığını açıklamışlardır (18). Çalışmamız sonucunda da sosyal, 

bilişsel ve ince motor becerilerde kaydettiğimiz iyileşme ve gelişmeler sonucu günlük yaşam 

aktivitelerinde bağımsızlık durumunun arttığı görülmektedir. 

Pekçetin S. prematüre bebeklerin duyusal işlemlemesini değerlendirmiş ve 

değerlendirme sonucu görme, işitme, vestibüler, proprioseptif, dokunma duyuları ile aile 

eğitimini de kapsayan duyu temelli müdahale programı uygulayarak, bireyselleştirilmiş duyu 
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bütünleme müdahalelerinin gözlemlenen duyusal işlemleme, adaptif ve emosyonel 

problemlerin düzeltilmesinde etkili olduğu bulunmuştur (19). 

Barbara Prudhomme ve ark. bulgularına göre motor süreçler duyu bütünleme 

sorunlarıyla ilişkilidir (20,21). Duyu bütünleme terapisi bir yaşam tarzı modifikasyonu olarak 

ele alınabilir. Bu nedenle aile eğitimi ve ev ortamı modifikasyonu ergoterapistler için büyük bir 

önem taşır (22). 

Sonuç olarak yapmış olduğumuz değerlendirmeler kişinin günlük yaşamda yaşadığı 

zorluklara neden olan yetersizlikler hakkında bize gösterge olmuştur. Değerlendirmeler sonucu 

uygulamış olduğumuz ergoterapi ve duyu bütünleme müdahaleleri sonucu bireyin sosyal, 

bilişsel ve motor becerileri gelişmiş olup; günlük yaşam aktivitelerindeki bağımsızlığın da  

arttığı gözlemlenmiştir.   
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