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KRM Koşuyolu rehabilitasyon merkezi

 Koşuyolu rehabilitasyon merkezi 1992 yılında Koşuyolu Mehmet akman sokak 
no 33 Kadıköy İstanbul da kurulmuş olup pediatrik fizyoterapi amaçlı kurulmuş 
ve halen aynı adreste ruhsatlı olarak faaliyetine devam etmektedir.

 Bedensel rahatsızlığı olan bireylerin manuel terapi hizmetlerini yürüten kurumda 
halen 4 fizyo terapist ve çeşitli alanlarda uzmanlığı olan 15 meslek elemanı 
çalışmaktadır.





 Koşuyolu rehabilitasyon merkezinde cp,afazi,skolyoz,ms,ve nörolojik 

ve ortopedi sevkli hastaların, rehabilitasyon hizmetleri yapılmakta 

olup hastalar heyet raporuyla yönlendirildiğinde ücretsiz 

hizmetlerden yararlanabilmektedir.

 Koşuyolu rehabilitasyon merkezi Kadıköy İstanbul vergi dairesinden 

5810542938 vergi numarası ve İstanbul ticaret odasında 33 koduyla 

sağlık kurumu ünvanlıyla hizmet vermektedir.



 Koşuyolu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi(KRM) 1992 yılından 

itibaren fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında hizmet vermektedir. 

Özellikle 0-18 yaş grubu olmak üzere bebekler ve erken yaştaki 

çocuklarda Rehabilitasyon Programımıza dahil edilen hastalık 

grupları şöyledir:

•Serebral Palsi

•Epilepsi

•Down Sendromu

•Duyusal ve motor bozukluklar

•Mental motor gerilik



 •Tortikolis
•Travma nedenli merkezi sinir sistemi rahatsızlıkları
•Doğuştan Kas Hastalıkları
•Spina Bifida
•Merkezi sinir sistemini etkileyen dejeneratif, metabolitik ve genetik 
kökenli hastalıklar
•Brakial pleksus yaralanmaları
•Erken doğuma bağlı (prematüre) riskli bebek takibi
•Yürüme, denge ve koordinasyon bozuklukları ve ortopedik 
engeller
•Fasial paralizi





Kurumumuzda konusunda eğitimli ve deneyimli uzman 

fizyoterapistler "Bobath Terapisi", kinesiotaping uygulamaları, 

ihtiyaca göre manuel terapi uygulamalarının dahil edildiği, aynı 

zamanda denge, koordinasyonu geliştiren ve uzuvların birçok 

hareket paterni yönünde çalıştıran televizyon ve bilgisayar destekli 

teknolojiler kullanmaktadır.

Rehabilitasyon uygulamalarında özellikle tüm dünyada yeni doğan 

döneminden sonraki fizyoterapi yaklaşımlarında temel olan ve 

bilimselliği yüksek Bobath Terapi Yöntemini.



 (Nörogelişimsel Terapi) deneyimli fizyoterapistlerimizle 

gerçekleştirmekteyiz.

Bobath konseptinde hastanın motor fonksiyon bozukluk analizi 

yapılır ve fonksiyon sınırlılıklarına karar verilir. Değerlendirme sonrası, 

doğru hareketi açığa çıkarmak için uygun tutuş teknikleri, 

pozisyonlamalar, ağırlık aktarımı, fasilitasyon teknikleri, işitsel ve 

görsel uyarıcı ekipman kullanımı aileye rehabilitasyon seanslarında 

birebir öğretilir.



 Aynı zamanda fizyoterapi seanslarımızda, ev ortamında ve günlük 

yaşamda  hastaya  destek amaçlı, hareket kısıtlılığının azaltılması ve 

vücut düzgünlüğünün korunması amaçlı ortez, protez, ayakta 

durma sehpası, walker , baston, theratogs gibi giysiler, tekerlekli 

sandalye ve diğer adaptif cihazlar önerilir ve aile ile işbirliği içinde 

planlanıp organize edilir



Ataşehir Beceri rehabilitasyon merkezi

 Beceri rehabilitasyon merkezi Atatürk mahallesi Erzincan sok no 11 

Ataşehir İstanbul adresinde 2014 yılı itibariyle hizmet vermeye 

devam etmektedir

 Bünyesinde ayrıca duyu bütünleme ,uzay terapi gibi altarnatif fizik 

tedavi hizmetleri sunuduğu gibi ruhsatlı olup raporlu hastaların 

tedavileri devlet desteğiyle sürdürülmektedir, bünyesinde 5 

fizyoterapistin çalıştığı kurumumuzda manuel terapi, bobath terapisi 

ve ostiyapati çalışmaları yürütülmektedir





Yıltaş medikal olarak halen çalışılan 

hastane

 Yıltaş medikal ve sağlık hizmetleri olarak özel hastanelerde fizik tedavi 

hizmetleri işletmesi yürütülmüş olup iş ortaklığı şeklinde devam etmiş ve 

halende devam etmektedir.

 Yıltaş medikal olarak 2013 yılından beri tuzla özel gisbir hastanesi fizik tedavi

 Bölümü işletilmekte hastane ortamında doktor ve kadrolu fizyoterapist ve 

teknisyenlerle tedavi hizmeti sürdürülmektedir



 Kırık sonrası rehabilitsyon

 Omuz problemleri

 Diz/kalça protezleri

 Kireçlenme menüsküs problemeleri

 Bel/boyun fıtık tedavisi

 Spor yaralanmaları

 Hemipleji

 Parkinson,parapleji rehabilitasyon

 Amputasyonel/ayak rehabilitasyon



Geçmişte Hizmet sağladığımız bazı 

özel hastaneler

 Yıltaş medikal sağlık hizmetleri olarak.

 çamlıca universal hospital(alman hastanesi)2010-2012



 Medivia hastanesi,çengel köy Üsküdar İstanbul adresinde bulunan 

hastanenin fizk tedavi rehabilitasyon merkezi işletmesi:2009-2014



Ümraniye hospitalyum

 2013 yılında fizik tedavi bölümünde 6 aylık bir çalışma yapılmış,hastane 

yönetiminden kaynaklı hizmet sonlandırılmıştır


