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Gökhan DİLAVER Görevli

Muhammed ÇANKAYA Görevli
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Cumali GÜNDÜZ Tesis Amiri 
Karşılama, Kayıt ve Akreditasyon Ekibi Sorumlusu

Ahmet BAYAT Tesis Amir Yardımcısı  
Karşılama, Kayıt ve Akreditasyon Ekibi Sorumlu 
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Utkun GÜNGÖR Karşılama, Kayıt ve Akreditasyon Ekip Görevlisi

Sercan YILDIZ Karşılama, Kayıt ve Akreditasyon Ekip Görevlisi

Adem ARDAKALAN Karşılama, Kayıt ve Akreditasyon Ekip Görevlisi

Merve CEYLAN Karşılama, Kayıt ve Akreditasyon Ekip Görevlisi

Şevval İNAL Karşılama, Kayıt ve Akreditasyon Ekip Görevlisi

Nihal Elif Nur DUMAN Karşılama, Kayıt ve Akreditasyon Ekip Görevlisi

Emre ÖZKARTAL Karşılama, Kayıt ve Akreditasyon Ekip Görevlisi

Asiye TOPUZ Karşılama, Kayıt ve Akreditasyon Ekip Görevlisi

Ali Haydar DURADEMİR Karşılama, Kayıt ve Akreditasyon Ekip Görevlisi

Ebru ARPACI Karşılama, Kayıt ve Akreditasyon Ekip Görevlisi

Ceren AYDEMİR Karşılama, Kayıt ve Akreditasyon Ekip Görevlisi

Gülçen YILMAZ Karşılama, Kayıt ve Akreditasyon Ekip Görevlisi

Burcu BURUK Karşılama, Kayıt ve Akreditasyon Ekip Görevlisi

Sümeyra TAŞDEMİR Karşılama, Kayıt ve Akreditasyon Ekip Görevlisi

Ayşegül YILDIZ Karşılama, Kayıt ve Akreditasyon Ekip Görevlisi

Volkan GÖKMEN Tesis Amiri  
Fotoğraf ve Video Çekim Ekibi Sorumlusu
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Fotoğraf ve Video Çekim Ekibi Sorumlu Yardımcısı

Seren SEZİGEN Fotoğraf ve Video Çekim Ekip Görevlisi
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Merve KUMAŞ Fotoğraf ve Video Çekim Ekip Görevlisi

Nurullah KARATAŞ Fotoğraf ve Video Çekim Ekip Görevlisi
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Erdem ÖTEV Tesis Amiri 
Sahne Etkinlikleri ve Program Akışı Düzenleme 
Ekibi  Sorumlusu

Başak ASLAN Tesis Amir Yardımcısı 
Sahne Etkinlikleri ve Program Akışı Düzenleme 
Ekibi Sorumlu Yardımcısı

Serhat Kemal YILDIZ Sahne Etkinlikleri ve Program Akışı Düzenleme 
Ekip Görevlisi

M. Zeki YILDIRIM Sahne Etkinlikleri ve Program Akışı Düzenleme 
Ekip Görevlisi
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Otopark ve Güvenlik Ekibi Sorumlusu
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Ekrem GÖKTÜRK Otopark ve Güvenlik Ekip Görevlisi
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Program Alanı Planlama ve Hazırlama Ekibi So-
rumlu Yardımcısı
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Protokol Karşılama ve Ağırlama Ekibi Sorumlusu
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Protokol Karşılama ve Ağırlama Ekibi Sorumlu 
Yardımcısı

Ahmet İhsan TEKECİ Protokol Karşılama ve Ağırlama Ekip Görevlisi
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Esra YILDIZ Protokol Karşılama ve Ağırlama Ekip Görevlisi

Hasan TANATTİ Tesis Amiri 
Ulaşım, Lojistik ve Destek Ekibi Sorumlusu

Erhan KÜÇÜK Ulaşım, Lojistik ve Destek Ekibi Sorumlu Yardımcısı

Mustafa BOZAN Ulaşım, Lojistik ve Destek Ekip Görevlisi

Yusuf İslam AKBAY Ulaşım, Lojistik ve Destek Ekip Görevlisi
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Alaattin BAKAY Tesis Amiri 
Etkinlik ve Fuaye Alanı Ekibi  Sorumlusu

Sinem ASLAN Tesis Amir Yardımcısı 
Etkinlik ve Fuaye Alanı Ekibi Sorumlu Yardımcısı

Mesut SOYLU Etkinlik ve Fuaye Alanı Ekip Görevlisi

Raşit DALKIRAN Etkinlik ve Fuaye Alanı Ekip Görevlisi

Zeynep Naz SELÇİN Etkinlik ve Fuaye Alanı Ekip Görevlisi

Akif USLU Etkinlik ve Fuaye Alanı Ekip Görevlisi

Kayhan AYKURT Etkinlik ve Fuaye Alanı Ekip Görevlisi

Nezide KİYGA Etkinlik ve Fuaye Alanı Ekip Görevlisi

Firdevs TANRIKULU Etkinlik ve Fuaye Alanı Ekip Görevlisi

M. Akif FİLİZ Tesis Amiri 
1. Komisyon Alanı Koordinasyon Ekibi Sorumlusu

Başak SÖNMEZ 1. Komisyon Alanı Koordinasyon Alan Görevlisi

Mehpare KURT 1. Komisyon Alanı Koordinasyon Alan Görevlisi

Volkan BAYRAM Tesis Amiri 
2. Komisyon Alanı Koordinasyon Ekibi Sorumlusu

Cem Aziz TEZCAN 2. Komisyon Alanı Koordinasyon Alan Görevlisi

İrem ERDÖNMEZ 2. Komisyon Alanı Koordinasyon Alan Görevlisi

Gülcan MUTLU Tesis Amir Yardımcısı 
3. Komisyon Alanı Koordinasyon Ekibi Sorumlusu

Sibel YILDIRIM 3. Komisyon Alanı Koordinasyon Alan Görevlisi

Kübra SAMSAMA 3. Komisyon Alanı Koordinasyon Alan Görevlisi

Uğur YILDIRIM 4. Komisyon Alanı Koordinasyon Ekibi Sorumlusu

Işıl ERGÜL 4. Komisyon Alanı Koordinasyon Alan Görevlisi

Ayşe ERDÖNMEZ 4. Komisyon Alanı Koordinasyon Alan Görevlisi

Orhan GAZİMEHMETOĞLU Tesis Amir Yardımcısı 
5. Komisyon Alanı Koordinasyon Ekibi Sorumlusu

Taha YILMAZ 5. Komisyon Alanı Koordinasyon Alan Görevlisi

Gizem EROL 5. Komisyon Alanı Koordinasyon Alan Görevlisi

Yakuphan GÜZELEL 5. Komisyon Alanı Koordinasyon Alan Görevlisi

Mehmet MAŞLAK 5. Komisyon Alanı Koordinasyon Alan Görevlisi

Batuhan KARDEŞ 5. Komisyon Alanı Koordinasyon Alan Görevlisi
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İbrahim Halil ALTUN Tesis Amir Yardımcısı 
Yemek ve İkram Ekibi Sorumlusu 
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Yönlendirme Ekibi Sorumlusu

Mustafa AVCI Tesis Amir Yardımcısı  
Yönlendirme Ekibi Sorumlusu

Enes Bilal YEŞİLÇİÇEK Yönlendirme Ekip Görevlisi

Nurettin SONTUR Yönlendirme Ekip Görevlisi

Lokman BİLGİN Yönlendirme Ekip Görevlisi

Simay SARMA Yönlendirme Ekip Görevlisi

Tugay DUR Yönlendirme Ekip Görevlisi

Hakan SARISOY Yönlendirme Ekip Görevlisi

Mücahit Emre PEKER Yönlendirme Ekip Görevlisi

Safa SEVİM Yönlendirme Ekip Görevlisi

Fatih KALKAN Yönlendirme Ekip Görevlisi

Onurcan KODALAK Yönlendirme Ekip Görevlisi

Oğuzhan TAŞLI Yönlendirme Ekip Görevlisi

Ömer KOCA Yönlendirme Ekip Görevlisi

Samet YARAMAZ Yönlendirme Ekip Görevlisi

Hasan Basri DOĞAN Yönlendirme Ekip Görevlisi

Kemal EŞREF Yönlendirme Ekip Görevlisi

Kadir Can GÜRELİ Yönlendirme Ekip Görevlisi

Ahmet BAKIR Yönlendirme Ekip Görevlisi

Mert Can DUYGUN Yönlendirme Ekip Görevlisi

Yasin BAŞAK Yönlendirme Ekip Görevlisi

Tina ÖZDEMİR Yönlendirme Ekip Görevlisi

Feyza Nur KÜÇÜK Yönlendirme Ekip Görevlisi

Beyza AKSOY Yönlendirme Ekip Görevlisi

Bilgehan KUCUR Yönlendirme Ekip Görevlisi

Emre DEĞİRMENCİ Yönlendirme Ekip Görevlisi

Ahmet Talha ÇİÇEKLİ Yönlendirme Ekip Görevlisi

Ahmet BÖLÜKBAŞ Yönlendirme Ekip Görevlisi

Bedirhan ÇOLPA Yönlendirme Ekip Görevlisi

Ahmet DALKILIÇ Yönlendirme Ekip Görevlisi

Zeynep ÇELEBİ Yönlendirme Ekip Görevlisi

Beril SARIKUŞ Yönlendirme Ekip Görevlisi
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YASİN KARTOĞLU - BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
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PROF. DR. KORKUT ULUCAN
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KOMİSYONLAR
DOWN SENDROMLULARDA ANTRENMAN KOMİSYONU
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DOWN SENDROMLULARDA YAŞAM BOYU ÖĞRENME VE SPOR KOMİSYONU

DOWN SENDROMLULARDA SPOR HUKUKU KOMİSYONU
YEREL YÖNETİMLERDE DOWN SENDROMU OLGUSU KOMİSYONU

ÇALIŞTAY PROGRAMI 
08.00 - Kayıt
09.00 - Açılış

09.10 - Müzik Dinletisi
09.30 - Günün Anlam ve Önemini Belirten Konuşma 

09.40 - Film Gösterimi
09.45 - Protokol Konuşmaları

10.00 - Özel Sporcular İçin Ödül Töreni 
10.30 - Panel

12.00 - Öğle Arası
13.00 - Komisyon Çalışmaları

16.00 - Sonuç Raporlama
17.30 - Gala Yemeği

GENEL KOORDINASYON



Değerli katılımcılar,

Başakşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde oluşturduğumuz, Sportif Araştırma ve 
Geliştirme Merkezi'nin (SARGEM) bünyesinde kurduğumuz Spor Bilim Kurulu ile yaklaşık 1,5 yıldır gerek 
çalıştaylar gerekse konferans ve panellerle Başakşehir halkına ve Türk sporuna katkı sağlamaya çalışı-
yoruz. Spor Bilim Kurulu olarak; Spor Müdürlüğü’nce yapılan bütün spor faaliyetlere akademik bir bakış 
kazandırmak ve bilimsel bir altyapı kurmak istiyoruz. Bu amaçla, 2019’da, Milli Mücadele’nin 100. yılında 
“Sporda Milli Mücadele Çalıştayı” ile başladığımız bu serüven, bugün 21 Mart Dünya Down Sendromu 
Farkındalık Günü dolayısıyla düzenlediğimiz “Down Sendromu ve Spor Çalıştayı” ile devam ediyor.

Çalıştayın başlığının “Down Sendromu ve Spor” olmasının nedeni; günümüzde doğan her 800 çocuktan 
bir tanesinin down sendromlu olarak doğmasıdır. Dünyada yaklaşık 6 milyon, ülkemizde ise 70 bin civa-
rında down sendromlu birey bulunmaktadır. 

Hepimiz biliyoruz ki her canlı doğduğu andan itibaren annenin ve babanın ilgisine muhtaçtır. Ancak 
down sendromlu kardeşlerimiz için bu süre biraz daha uzundur. Bugün bu süreyi kısaltmak ve onları 
spor yoluyla bağımsız bir birey haline getirmek için spor etkinliklerini bir araç olarak kullanıyoruz. Gerek 
devletimizin ilgili birimleri gerekse Başakşehir Belediyesi gibi yerel yönetimlerin katkılarıyla yapacağımız 
bu farkındalık çalışmaları ile onların spora özel uygulamalarla hayata tutunmasına, iletişim becerileri-
nin geliştirilmesine, başarıyı ve özgüveni yaşamalarına vesile olmak istiyoruz. Dolayısıyla çalıştay isminin 
“Down Sendromu ve Spor” olarak belirlenmesi Spor Bilim Kurulumuz ve Başakşehir Belediyesi için son 
derece anlamlı ve önemlidir.

Bugün yaptığımız bu organizasyon iki temel bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, bu alanda önemli 
çalışmaları gerçekleştirmiş olan değerli akademisyenlerimizin paneli gerçekleşecektir. İkinci bölümde ise, 
farklı komisyonlarda alanında uzman arkadaşlarımız Down Sendromlularda Antrenman, Down Send-
romlularda Beslenme ve Ergojenik Destek, Down Sendromlularda Yaşam Boyu Öğrenme ve Spor, Down 
Sendromlularda Spor Hukuku ve Yerel Yönetimlerde Down Sendromu Olgusu komisyonlarıyla bu konu-
ların derinden ele alınmasına katkı sağlamaya gayret edeceklerdir.

Ben burada, Mutluluğun Şehri Başakşehir’de bu ortamı bize oluşturduğu için Belediye Başkanımız Sn. 

Sıcak bir ortamda insanların yüzlerinin güldüğü, gülümsediği bir ortamda beraberiz. Mart ayının soğuğu-
nu güzele dönüştüren bir programdayız. Öncelikle davet için teşekkür ediyorum. 

En gelişmiş toplum insanıyla, canlı ve cansız varlıklarıyla hayatı tamamıyla kuşatabilmiş, onu içine ala-
bilmiş bir toplum. Bugün gelinen noktada çok önemli bir mesafe alınmış durumda. Hayata belki birçok 
boyutlu dokunabiliyoruz ama başarı yaptıklarımızdan ziyade yapamadıklarımızla ölçülecekse, göz ardı 
ettiklerimizi, farkında olamadıklarımızı, dikkate alamadıklarımızı göze alacaksak eğer önümüzde çok 
uzun bir mesafe var. 

Ben her şeyden önce başta Sn. Belediye Başkanımızın nezdinde Başakşehir Belediyesi'nin ve programın 
bütün katılımcılarının vermiş olduğu destekten dolayı kendilerine minnettar olduğumu ifade etmek iste-
rim, bir vatandaş olarak bunu söylüyorum. Programa destek veren bütün insanlar önemli bir iş yapıyorlar 
ve önemli bir adım atıyorlar ama farkındalık netice almaya yetmeyeceği beyanıyla diyorum ki farkındalı-
ğın da ötesinde bir iş bölümüne, paylaşıma ve sahiplenmeye varan sadece yerel değil küresel bir sahip-
lenmeye varan bir beraberlikte buluşalım. 

Gün ışığı malum aydınlıktır, ziyadır ama yağmurla beraber ayrıştığı o yedi rengin ortaya çıkışı hayatı bü-
tün boyutlarıyla yaşamamız gerektiğini gösteriyor bize. 

Yasin Kartoğlu’na, Gençlik ve Spor Müdürümüz Selim Çelebi’ye ve bizlerle beraber bu programın oluş-

masını sağlayan tüm Spor Bilim Kurulu üyelerimize saygılarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum.

İyi niyetlerle çıktığımız bu yolda, günün sonunda hepimizin mutlu ve down sendromlu kardeşlerimize 

katkı sağlayacak şekilde programdan ayrılmasını diliyorum.

Hepinize saygılarımı sunuyorum.

PROF. DR. VEYSEL KÜÇÜK SPOR BİLİM KURULU BAŞKANI

PROF. DR. GÜLFETTIN ÇELIK İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ
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Türkiye çok güzel örneklikler yaşamıştı. Mesela, bir zamanlar mülteciler ve okurken öğrencilerimizin kar-
şılaştığı ayrımcılıklar da toplumun sahip olduğu o hissiyatta bizi birçok nimetle buluşturdu. Bu itibarla 
hayatın birer parçası olan bütün insanlarımızın hayatta renk ve varlık bulabilmelerine zemin oluşturmakta 
kimbilir Allah’ın bize ne tür lütufları ve ikramına sebep olacaktır. Hayatın bereketi herhalde budur diye 
düşünüyorum. 

Bu itibarla sözü özde bırakarak diyorum ki biz Medeniyet Üniversitesi olarak Allah'ın izniyle oluşabilecek 
bütün beklentilerde var olduğumuzu beyan ediyorum. 

Allah cümlemizin yar ve yardımcısı olsun.

Saygılar.

Başakşehir’i tanımlarken yalnızca ‘’Mutluluğun Şehri’’ demiyoruz, ‘’Yeni Nesil Bir Belediye’’ olarak tanım-
lıyoruz. Sizler de bugün buraya, Başakşehir'imize geldiğiniz ve programa katkı sağladığınız için teşekkür 
ediyorum.

Bir araya gelinen yerde bereket ve ilim olur. Çalıştaylar, problemlere çözüm üretilmesi ve yeni projelerin 
hayata geçirilmesi için bir araya geldiğimiz çok önemli programlar. Sizler 21 Mart Dünya Down Sendromu 
Farkındalık Günü dolayısıyla oluşturulmaya çalışılan yeniliklere imza atmak için buraya geldiniz. 

Komisyon odalarında yapılan değerli çalışmalar sonrasında çok önemli bilimsel raporlar alınacak ve çö-
züm önerileri sunulacak. Elbette o ürünleriniz kıymetli olacak. O ürünlerinizin hem üniversiteler, sivil top-
lum kuruluşları, yerel yönetimler, paydaşlar ve aileler tarafından hem de bakanlıklarımız ve bürokrasi 
tarafından ciddiye alınacağına ve hızlı bir şekilde hayata geçirileceğine inanıyorum. 

Buraya gelen misafirlere, paydaşlara ve tüm akademisyenlere teşekkür ediyorum. Ayrıca bu program ve 
bu program gibi birçok proje ile örnek olan Başakşehir Belediye Başkanı Sn. Yasin Kartoğlu’na ve Gençlik 
ve Spor Müdürü Selim Çelebi’ye teşekkürlerimi sunuyor ve kendilerini tebrik ediyorum.  

Sizleri en içten duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Mutluluğun şehri Başakşehir’imize, çevre 
dostu yeni hizmet binamıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında düzenlediğimiz Down Sendromu ve Spor Çalış-
tayımızın “+1 farkla” hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Öncelikle down sendromlu kardeşlerime ve onların kıymetli ailelerine,  karşılıksız sevgileri, sıcacık kalpleri 
ve farkındalıklarıyla dünyamızı güzelleştirdikleri ve zenginleştirdikleri için teşekkür ediyorum. İyi ki varsı-
nız, iyi ki bugün bizimlesiniz.

Kıymetli Konuklar,

Down Sendromu ve Spor Çalıştayı'mızla özel gereksinimli kardeşlerimize yönelik farkındalık oluşturmayı 
amaçladık.  Ülkemizin önde gelen üniversitelerinden akademisyenlerimizi, uzman isimleri ve özel spor-
cularımızı, down sendromlu çocuklarımız ve aileleriyle buluşturmak istedik.

Down sendromlu kardeşlerimizin spor alanında da desteklenmesini ve böylece hayatlarına +1 değer kat-
mayı arzu ediyoruz. Bu amaç doğrultusunda, çalıştayımız kapsamında 5 komisyon oluşturduk.

Antrenmandan beslenmeye, yaşam boyu öğrenme ve spordan yerel yönetimlerde down sendromuna 
kadar farklı başlıklarda gerçekleştirilecek komisyon oturumlarında hocalarımız ve uzmanlarımız, kardeş-
lerimizin hayatlarına nasıl dokunabileceğimizi, onlara daha fazla nasıl faydalı olabileceğimizi konuşacak-
lar. Komisyonlar ve düzenlenecek panelde, down sendromu ve spor tüm yönleriyle ele alınacak.  

Komisyon çalışmaları sırasında ailelerimiz ve diğer konuklarımız da kendileri için hazırladığımız etkinlik 
alanında vakit geçirebilirler. Çalıştayımızın down sendromuyla ilgili farkındalığa katkı sağlamasını ümit 
ediyorum.

Çalıştayımız sonunda ortaya çıkacak raporlar doğrultusunda Başakşehir Belediyesi olarak 

UĞUR TURAN BAŞAKŞEHİR KAYMAKAMI

YASIN KARTOĞLU BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
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gerekli adımları atacağız. Kardeşlerimiz ve ailelerinin hayatlarına değer katacak çalışmaları hayata geçi-
receğiz inşallah. Ama bunlardan önce, benim yaptığım bazı tespitler ve hayata geçirmeyi hedeflediğimiz 
bazı çalışmaları sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Sporun şehri Başakşehir’imizde her mahallemizde bir spor parkı bulunuyor. Spor parklarımızda, kardeş-
lerimizle ilgili “özel sporcular branşları” açmak için kollarımızı sıvadık. 

İnşallah yakın zamanda, geleceğin özel şampiyon sporcularını Başakşehir’de yetiştireceğiz.

Tabii bunun için öncelikle spor parklarımızda uzman antrenörler istihdam edeceğiz. Bu sayede özel spor-
cularımızın paralimpik oyunlara hazırlanmalarını, hatta katılım sağlamalarını hedefliyoruz. 

Diğer taraftan Edirne’nin Enez ilçesinde, Saroz denizine sıfır konumdaki gençlik Kampımız için de bazı 
çalışmalara başladık. Tesislerimizde özel sporcularımıza yönelik kamp planlaması yapıyoruz. Şartlar im-
kân verirse down sendromu şenliği de yapmayı düşünüyoruz. 

Türkiye’nin en büyük gençlik ve spor organizasyonu İstanbul Gençlik Oyunları'mızda, özel sporcularımız 
için önümüzdeki yıla dair yeni düzenlemeler üzerinde çalışıyoruz. 

Şu an İstanbul Gençlik Oyunları’na katılan her bir öğrencimiz için, okul hanesine yarım puan ekliyoruz. 
Takımlarında özel öğrenci bulunan okullarımızın hanesine ise her bir özel öğrencimiz için artı 10 puan 
ilave ediliyor.

Yeni dönemde okullarımızı desteklemek, özel öğrencilerimizi spora daha fazla teşvik etmek için yeni 
adımlar atacağız. 

Bunların dışında, en büyük adımı Başakşehir’imizde atacağız inşallah. Tüm belediye tesislerimizi down 
sendromlu kardeşlerimize özel tasarlamak için çalışmaları en kısa zamanda başlatıyoruz. Tesislerimizin 
dönüşümünü sağlayarak, Başakşehir’imizin “Down Kenti” ilan edilmesi için gayret göstereceğiz. Kardeş-
lerimiz için elimizden geleni yapacağız. Başakşehir Belediye Başkanı olarak bunun sözünü veriyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle down sendromlu kardeşlerimiz ve kıymetli aileleri başta olmak üzere, bugün 
bizleri yalnız bırakmayan hocalarımıza, özel sporcularımıza ve konuklarımıza saygı ve sevgilerimi sunu-
yorum. 

Son olarak, dünyanın en güzel gülen insanlarına, kardeşlerime şunu söylüyorum: “Aramızdaki sevgi bağı-
na hiçbir kromozom engel olamaz.”

IREM ÖZTEKIN AYFER ALBAYRAK

FATIMA KEVSER KIDEYŞFURKAN ÖZDEMIR

UĞUR GENÇAL

Özel Milli Yüzücü/ Dünya Gençler Kelebek Rekortmeni 
İrem, plaketini Başakşehir Belediye Başkanı Sn. Yasin 
Kartoğlu’nun elinden aldı.

Down Futsal Milli Takım sporcusu olan Furkan plaketini 
Başakşehir AK Parti İlçe Başkanı Sn. Sebahattin Kayas’ın 
elinden aldı.

 Dansçı olan Uğur, plaketini Başakşehir Kaymakamı Sn. 
Uğur Turan’ın elinden aldı.  

 “İlahi Kromozom” kitabının yazarı ve aynı zamanda 
bir öğretmen olan Ayfer Albayrak plaketini Spor Bilim 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Veysel Küçük’ün elinden aldı.

Para Tekvando Dünya Şampiyonu Fatıma Kevser, 
plaketini Medeniyet Üniversitesi Rektörü Sn. Prof. Dr. 
Gülfettin Çelik’in elinden aldı.
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PROF. DR. KORKUT ULUCAN

PROF. DR. DILARA ÖZER 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ 

‘’Down Sendromlu bireylerin daha kaliteli bir hayat yaşaması için neler yapmalıyız? 

Özellikle motor, fiziksel ve mental özelliklere yönelik çalışmalara ne kadar erken başlanırsa o kadar önem-
li sonuçlar elde edilir ve bu bireyler hayatın içine daha erken adapte edilebilir. 

Düzenli yapılan egzersizin kattığı fayda tartışılmaz. Bu nedenle işe ne kadar erken yaşta başlanırsa o 
kadar hızlı sonuçlar elde edilebilir. 

‘’Genler engel mi değil mi?’’ sorumuza geldiğimizde, genler tabii ki de engel değil. Genetik bir çağdayız. 
Genetik çalışmalarda, egzersiz ve beslenme için genetik farklılıkları ortaya koyuyoruz. Bu verilere daya-
narak özellikle milli sporcularla önemli başarılar elde ettik. Gerekli çalışmalarla, sporcu hangi gen yapısına 
uygunsa ona uygun antrenman yöntemi belirliyoruz. Örneğin bir sporcu patlayıcı kuvvete daha yatkınsa 
o yönde hareketler, dayanıklılığa yatkınsa o yönde egzersizlerle kısa sürede dopinge bağlı olmayan sür-
dürülebilir başarılar sağlıyoruz. 

Özellikle down sendromlu bireylerde en önemli sorun obezite yani uygun besin kaynaklarını yakalayama-
mak. Birçok gen ile çalışarak genetik haritalar çıkarabiliyoruz. Bu genetik testler bizlere hangi besini, ne 
sıklıkla ve ne kadar almalıyız konusunda işlevsel sonuçlar veriyor. Bu testlere bağlı olarak bizler yani ge-
netik alanında çalışan uzmanlar olarak sakatlıklar, gereksiz zorlanmalar veya inflamasyona sebep olacak 
besinleri vücuda almayarak bir beslenme programı çıkartıyoruz. Bu programı hazırlayarak diyetisyenlere 
destek oluyoruz. Örneğin, kafein sporda, dopingde çok kullanılır ama herkes aynı miktarda kafein alma-
malıdır. İbrahim Çolak milli bir sporcumuz. Biz onunla olimpiyattan önce geniş çaplı bir çalışma yaptık ve 
antrenmanından beslenme programına güzel bir uygulama hazırladık. İbrahim bir röportajında;  ‘’Ant-
renmanlardan önce kahve içerim’’ dedi. İşte tam da burası bizim için önemli çünkü daha uyanık durumda 
kalması için biz kahve içmesini kendisine şiddetle tavsiye ettik. Kişiye özel beslenme ve gereksiz besinleri 
vücuda almamak çok önemli. Down sendromlu bireyler için de bu uygulamaları organize edebiliriz. 

Down sendromlu çocuklarda dikkat ettiğimiz nokta; bu bireylerin klinik verileri çok önemli. Bu bireylerin 

‘’ Motivasyon kaynağım daha önce çalıştığım çocuk ve yetişkin down sendromlu bireyler. 

Bu bireylerle 2000 yılında Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde görev yaparken gönüllü bir 
programda Özel Sporcular Spor Eğitim Programı’nda tanıştık. Bu program ilk olarak yüzme branşıyla 
başladı ve 13 farklı spor branşına yayılarak devam etti. 

Daha sonra, Antalya'da ilk defa Özel Olimpiyat Oyunları’nı başlattık. Bu oyunların da kendine özel sere-

C1 ve C2 olarak ifade ettiğimiz omurlarında problem çok fazla ve kendilerini ifade edemedikleri zaman 

‘’Çok başım ağrıdı veya boynum ağrıdı’’ diyorlar. Aslında burada fizyolojik bir durum var. 

Down sendromlu çocukların sporda daha sağlıklı ilerlemeleri için kafaya darbeli sporlarda örneğin fut-

bolda kafa vurmama gibi hamleleri yapmaları gerekiyor. Özellikle alzheimer gibi aile hastalıkları ya da 

psikolojik rahatsızlıkları varsa kafaya darbeli sporlar çok tehlikeli oluyor. 

İddiamız her sporcunun genetik bir kartının olması. Sadece lisanslı sporcuların değil sedanter bireylerin 

de egzersizin faydalarından en iyi düzeyde yararlanmalarını istiyoruz. Fizyolojik parametreye, düzenli ya-

pılan ve sistemik rahatsızlığa neden olmayan egzersizler destek oluyor bu yüzden özellikle uygun egzer-

siz parametrelerinin uygulanmasını gerektiğine inanıyoruz. Kaliteli yaşam için düzenli egzersiz önemlidir.‘’

GENLERİMİZ ENGEL Mİ?

DOWN SENDROMU OLAN BİREYLERDE SPOR YOLU 
İLE TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM 
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monisi var. Bu yarışmalara katılan herkes başarıyı tadar ve ödülü alır. Özel Olimpiyat yemininin de dediği 
gibi “Bana kazanma şansı verin, kazanamazsam bile çabamda cesur olmama yardım edin.”

Sadece sporcuların değil hayatın çeşitli aşamalarında bizim de ihtiyacımız olan bir slogan bu slogan. 
İrlanda’da Özel Olimpiyatlara da katıldık. Daha sonra Uluslararası bir spor organizasyonu yaptık. 

İstanbul Kalkınma Ajansı’ndan destek alarak ‘’Aktifim Toplumun İçindeyim’’ isimli bir proje başlattık. Bir 
akademik çalışma için down sendromlu 10 sporcunun annesi ile görüşmeler yaptık. Görüşmede katılım-
cılara yöneltilen sorular ve sonuçlar şu şekildeydi: 

1- Spor yapmak down sendromlu bireyleri nasıl etkiliyor? Spor yapma öncesi ve son-
rası arasında bir fark var mı? 

Sporun kazanımları olarak, bu bireylerin spor becerisini kazanması çok önemli. Bunun yanında spor or-
tamında mücadele etmek, çevreden alınan takdirler ve ilgiler de değerlidir. Spor yapan bireyler ilk olarak 
başarı duygusu yaşıyorlar. Daha sonra ise bireyselleşmeyi öğreniyorlar, doğdukları andan itibaren hep 
aileleri ile birlikteler halbuki onlarda bir bireyler. Down sendromlu olmak onların yüzlerce özelliklerinden 
sadece bir tanesidir. Sadece down sendromlu birey çerçevesinde ele alamayız. 
Ailelerin de en çok söyledikleri şey; bu bireylerin kendilerine güveni artmasıdır. Aynı zamanda sosyalleşi-
yorlar ve arkadaşları oluyor. Kısaca toplumda bir yer ediniyorlar. 

Hepimiz benzer psikolojik ihtiyaçlara sahibiz, hepimiz sevmek, sevilmek ve takdir görmek isteriz ve bu 
ihtiyaçlarımız karşılanınca mutlu oluruz. Down sendromlu bireyler için de aynı, değişen hiçbir şey yok 
ama onların dezavantajları önlerinde toplumsal engellerin olması. Bu engelleri de biz koyuyoruz. Sporla 
bu bireyler değişiyor ve sporcu kimliği kazanıyorlar. 

2- Ebeveynler ve kardeşlerin yaşamında neler değişiyor? 

Onlardaki değişimlerde hiç fena değil. Şunu unutmayalım ki bunun çekirdeğinde annelerin sevgisi var. Bu 
sevgi pat diye başlamıyor hatta belki de birtakım travmatik yaşantılara dayanıyor. Bu travmatik yaşan-
tılardan sonra bir sevgi inşa süreci başlıyor ve bu inşa olduktan sonra peşi sıra özveriyi getiriyor. Özveri 
kaynağını sevgiden alıyor. Bu annelerin tek rolleri yalnızca down sendromlu çocuk annesi olmak değil. Bu 
insanların başka sorumlulukları da var. 

Spor çalışmalarından sonra çocuklarda gözlemlenen bu değişimlerin annelerin de ödülü olması gere-
kiyor. Anneler de mutlu oluyorlar, çocuktan ayrılmayı öğreniyorlar ve onlar da sosyalleşiyorlar. Anne-
ler ilk zamanlarda çocuklarından ayrılmak istemiyorlar ama sporda başarı sağladıkça alışıyorlar, gurur 
duyuyorlar ve mutlu oluyorlar. Anneler artık kendilerini çocukları ile tanıtıyorlar ve toplumda bir statü 
kazanıyorlar. Bu arada bazı aileler topluma katkı veriyorlar, bu alanda dernekler kuruyorlar. Spor alanında 
ilerleyen down sendromlu bireyler diğer kardeşler için de bir rol model oluyorlar. 

3- Spor başarıları, toplumun down sendromu olan bir bireye yaklaşımında nasıl farklı-
lıklar yaratıyor?

Down sendromu bireylerin spora başladıktan sonra ortaya çıkan değişim sadece anne ve kardeşlerle 
sınırlı değil, topluma da bakmak gerekiyor. Toplum dediğimizde okulları ele alıyoruz. Örneğin, madalya 
almış bir sporcu toplumun bakış açısını değiştiriyor çünkü okul çıkışında yapılan törende o sporcunun 
başarısı açıklanıyor ve öğretmenleri tarafından tebrik ediliyor. Güç sembolleri ve otorite figürleri bu ço-
cukları desteklediği zaman topluma güzel örnek oluyor. Bireyler sporda başarılı olduğu zaman akranları 
bu bireyleri de yanlarına alıyor çünkü ayrımcılığa uğramalarının bir nedeni bu çocukların spor becerileri-
nin gelişmemiş olmasıdır. Spor yapan bireyler çevredeki insanların da bakış açılarını değiştiriyorlar. Spor 
tüm kapıları açan bir alan. 

Aslında bu çalışmanın sonucu denize düşen su dalgaları ve onun yarattığı halkalar gibi. Halkalar nasıl 
büyüyorsa down sendromlu sporcular da elde ettikleri başarılarla ve kendilerindeki dönüşümlerle etki-

leşimde bulundukları insanları katman katman etkiliyorlar. Böylelikle toplumda olumlu değişime neden 
oluyorlar. 

Aslında bu çalışmanın orijinal tarafı şu; hep araştırmalar down sendromlu çocukların başarıları üzerine 
çevresel etmenlerin etkisine yoğunlaşmış fakat bu çalışma bize ‘’biz down sendromlu çocukları spor yo-
luyla güçlendirirsek sadece çocukların hayatlarını değil toplumu da değiştiririz’’ farkındalığını gösteriyor. 
Toplumun da değişmesine ihtiyacımız var. Toplum olarak daha iyi olmaya ve farklılıklarla yaşamaya ihti-
yacımız var. Herkes aynı olmak zorunda değil. 

Eğer ki güç birliği yaparsak bu tür projeleri hayata sokabilir ve birçok insana dokunabiliriz. 

Bu işleri yardım olsun diye değil o insanların hakkı olsun diye yapacağız."

PROF. DR. MENŞURE AYDIN AVCI HALİÇ ÜNİVERSİTESİ

‘’İnsan, anne karnına düştüğü andan yaşamın sonuna kadar birçok dönemlerde değişir. Herkesin birbirin-
den farklı özellikleri olmasına karşın genellikle aynı şekilde motor gelişimi gerçekleşir. Ama down send-
romlu bireyler için bu gelişim daha farklıdır çünkü kendilerinin fiziksel özelliklerine ve kromozom yapısına 
bağlı olarak değişim ve gelişim özellikleri vardır. Bu durum da çocukların motor gelişimlerine etki ediyor. 
Down sendromlu bireyleri iyi tanımak ve yapılacak motorsal aktivitelerin ona bağlı olarak hazırlanması 
gerekiyor. 

Down sendromlu bireylerde ne gibi farklılıklar var?

Öncelikle hipotoni yani kaslarda bir gevşeklik söz konusudur. Bu bireylerin eklem yapıları esnektir. 
Ağız-motor beslenmeleri zordur. Ağızlarına göre dillerinin büyük olması ve kaslarının güçlü olmamasın-
dan kaynaklı emmede zorluk yaşarlar. Ciddi postür yani duruş bozuklukları söz konusudur ve buna bağlı 
denge sorunları vardır. Kaba motor ve ince motor gelişimlerinde gecikme vardır. Hareketlerin zorluk de-

DOWN SENDROMLU ÇOCUKLARDA MOTOR GELİŞİM
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recesi arttığında yani daha karmaşık hale geldiğinde bilgileri birbirine transfer etmekte problem yaşarlar 
ve karmaşadan ziyade basit komutlar kullanmak gerekir. 

Vücut duruşunu kontrol etmekte zorluk yaşarlar ve kas kuvvetlerinde ciddi yetersizlikler vardır. Sözel 
ipuçlarından ziyade daha uygulamalı eğitimler yapılmasında fayda vardır. 

Algı - motor bütünlük gerektiren becerilerde zorlanma yaşarlar. Hareketlerde reaksiyon zamanları daha 
düşüktür. Fiziksel olarak da farklılıklar vardır bu yüzden spor yapılan mekanların onlara özel olarak hazır-
lanmış olması gerekir. 

Gelişimsel özelliklerinde mental, motor, dil, duygusal ve sosyal alanlarda gerilikler söz konusudur. Normal 
gelişim gösteren çocuklara oranla bu alanlarda geri oldukları gözlemlenir. 

Doğduklarında yaşıtlarıyla aralarında çok farklılık olmamasına rağmen yaşları ilerledikçe fiziksel yapı 
özelliklerinden dolayı ciddi bir gerileme söz konusudur. 

Kaslarda gevşeklik sonucunda tüm gelişim alanlarıyla ilgili olarak motor gelişimlerinde gecikme vardır. 
Özellikle ince ve kaba motor becerilerinde yutma ve çiğneme gibi solunum, dil ve konuşma gibi yeterli-
likleri az olur ve kendilerini ifade etme ile ilgili problem yaşarlar. 

Çocuk büyüdükçe ve yeni beceriler kazandıkça hipotoni yani kaslardaki gevşeklik azalmaya başlar. Eğer 
bu çocuklara fırsat verilip sporla ilgilenmeleri sağlanırsa, hipotonide azalmaya rastlanır. 

Yaşamın ilk yıllarında tutma, oturma, yakalama ve yuvarlanma gibi beceri içeren aktivitelerde gecikme 
olur. Ama aktif olarak spor hayatına katılırlarsa bu alandaki gelişmeler cok daha iyi hale gelir. 

Eklemlerdeki ve ligamentlerdeki gevşeklik ve esnekliğin aşırı olması çocuklarda hareket kabiliyetinde 
özellikle de denge ile ilgili problem yaşamasına neden olur.

Diz, kalça ve ayak bileklerindeki bu esneklik motor becerilerini aktif olarak kullanmalarını olumsuz etkiler. 
Bu yüzden egzersiz sırasında çok dikkat etmek gerekir. 

Hipotoni, ligament gevşekliği, kas kuvveti yetersizliği ve eklem hipermobilitesine (eklemlerin aşırı hare-
ketlenmesi) bağlı yetersizlikler nedeniyle down sendromlu bireyler başlarını boyunlarına doğru dayama, 
kambur oturma, bacaklarını aşırı abduksiyona getirerek oturma ve ayakta durma gibi ciddi problemler 
yaşarlar. 

Eklem gevşekliği ve düşük kas tonusu nedeniyle postüral yani duruş pozisyonlarını sürdürmekte olum-
suz etki olur. Esnekliğin aşırı olması nedeniyle postüral kontrol sağlamakta ciddi güçlükler yaşanır. Bu 
problemlerin azaltılması ve daha sağlıklı motor gelişim için egzersizi ve sporu çok önemsiyoruz. 

Down sendromlu bireyler normal akranlarına oranla yer değiştirme problemleri yaşarlar. Bu da daha geç 
yürümelerine neden olur. 

Bilişsel gelişim sırasında normal çocuklar gördüğü şeyi taklit yolu ile yapmaya çalışırlar ama down send-
romlu çocuklar bu gelişimleri yapmakta zorluk çekerler çünkü algılama ve algıladıklarını yerine getirme 
ile ilgili problem yaşarlar. Bu çocuklarda bağımsız hareket etme ve bağımsız olma gibi bilişsel gelişimleri 
tam olmadığı için motor gelişimin sağlanmasında olumsuzluklar yaşanır. 

Down sendromlu bireylerde en çok dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi kalp hastalıkları ile doğ-
malarıdır. Spor yapmak istediklerinde kalp ile ilgili problemin olup olmadığı kontrol etmek gerekir.

Kalça çıkıklığı gibi ortopedik problemler çok fazladır. En çok dikkat edilmesi gereken yer ‘’atlanto aksial 
eklem’’ denilen yani omurganın ilk başladığı eklemler arasında olan kısımdır. Bu kısım, anne karnında 
ultrasonik olarak çocuğun down sendromlu olup olmadığının en büyük göstergesidir. Devinimsel hare-
ketleri yaparken buna çok dikkat etmek gerekir. ’’ 
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• Ailelerin özel eğitim konusunda yeterli bilgiye sahip olmaması ve ailelere yönelik bilgilendirme kaynak-
larının yetersiz olması. 

• Down sendromlu çocukların okullardaki beden eğitimi derslerine katılımının sağlanamaması. 

• Beden eğitimi ve spor derslerinde özel gereksinimli öğrenciler için ayrı bir müfredatın yer almaması. 

• Down sendromlu bireyler için uygun spor branşının yapılmamasından kaynaklı sorunların ortaya çık-
ması. 

• Üniversitelerde bu alanlara yönelik antrenörlerin yetiştirilmesi için gerekli ve yeterli bölümlerin ve müf-
redatın olmaması. 

• Down sendromu ve spor alanında kendini yetiştirmiş uzman eğitimci ve antrenörlerin istihdam edil-
memesi.

• Federasyon, sivil toplum kuruluşu ve üniversite işbirliklerinin yeterli düzeyde olmaması.

• Sınıf öğretmeninin özel gereksinimli çocukların spora yönlendirilmesi ile ilgili yeterli bilgiye sahip olma-
ması ve gerekli yönlendirmelerin yapılmaması,

• Ailelerin, özel gereksinimli çocukların ‘’sporda sürdürülebilirliği’’ hakkkında gerekli bilgiye sahip olma-
ması.

• Down sendromlu bireyin spora başlamadan önce spora katılımında sakınca olmadığını bildiren hekim 
raporunun alınması ve düzenli aralıklarla sağlığının izlenmesi için gerekli sistemin geliştirilmesi,

SAĞLIK

Başkan
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
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• ‘’Performans Sporcu Ailesi’’ olmanın gerektirdiği yönde bütüncül yaklaşımla aile eğitim programının 
uygulanması,

• Ailelere yönelik bilgilendirici bir kılavuzun oluşturulması,

EĞİTİM

Aile Eğitimi

• Down sendromlu sporcuların yetiştirilmesi açısından federasyonlar ve üniversiteler arası işbirliklerinin 
sağlanması ve down sendromlulara uygun spor dallarına yönelik uzman antrenörlerin yetiştirilmesi,

• Antrenman ve down sendromu alanındaki bilimsel kaynak noksanlığının giderilmesi ve bu alanda ge-
rekli çalışmaların yapılması,

• Down sendromu ve spor konusunda bilimsel programların ve projelerin düzenlenmesi,

• Bu alanda çalışacaklar kişilerin uzmanlaşması için bir belgelendirme veya vizeleme programlarının ha-
zırlanması,

• Alanda yetiştirilen uzman antrenörlerin istihdam edilmesi ve halen görev yapmakta olan antrenörler 
için gelişim seminerlerinin düzenlenmesi,

Antrenör Eğitimi

• Down sendromlu bireylerin spora erken katılımı için gerekli stratejilerin oluşturulması (yerel ve genel 
yönetimler), 

• Daha önce belirtilen konuları kapsayan aile ve antrenörlere yönelik rehber niteliği taşıyan sporcu geli-
şim ve performans kılavuzunun oluşturulması,

• Sınıf öğretmenlerinin özel eğitim derslerinde spora yönlendirme ile ilgili bir müfredatı olması ya da 
öğretmenlere bu konuda gerekli bilgilendirmenin yapılması,

önerilmektedir.

Sporcu Eğitimi

DOWN SENDROMU ve SPORA KATILIM

DOÇ. DR. SIBEL NALBANT ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ

Neden + 1 Fark ve Spor?

Dünyada bir milyardan fazla insanın engelli sınıflandırmasında yer aldığı ve bu bireyler arasından yaklaşık 
200 milyon kişinin ciddi işlev bozuklukları yaşadığı bilinmektedir. Bireyin engelli olarak adlandırılabilmesi 
için Dünya Sağlık Örgütü; zihinsel fonksiyonlarının işleyişinde önemli bir sınırlama olması, iki veya daha fazla 
uyum sağlama alanında yetersizlik olması ve bu engellerin 18 yaşından önce edinilmiş olması şeklinde sıra-
lanabilir (WHO, 2021). Bu engellerden biri zihinsel yetersizlik daha güncel tanımı ile entelektüel yetersizliktir.

Eğitim araştırmalarının verilerine göre özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler içerisinde en fazla nüfusu oluşturan 
grubun, entelektüel yetersizliği olan çocuklar olduğu ve bu grup içinde de en sık karşılaşılan grubun ise Down 
Sendromu (DS) olan bireyler olduğu belirtilmektedir (Şeker, 2019).  Entelektüel yetersizliğin birçok nedeni ol-
makla birlikte genetik faktörlere bağlı olarak oluşan DS, en sık rastlanan kromozom anomalisidir. DS ilk olarak 
İngiliz hekim John Langdon Down tarafından 1866’da tanımlanmıştır. DS normalde 46 olan kromozom sayısı-
nın 47 tane olması durumudur. Hücre bölünmesi sırasında yanlış bölünme sonucu 21. Kromozom çiftinde faz-
ladan bir kromozomun yer alması olarak da tanımlanabilir (TDSD, 2021). DS her ırktan, yaştan ve ekonomik 
seviyeden insanı etkilemektedir. DS’ nin sıklığı ülkeler ve etnik gruplarda farklılık olmaksızın yaklaşık 700-800 
canlı doğumda 1’dir. Erkeklerde daha sık görülmektedir. Her yıl 6000 bebek, DS olan bebek olarak dünyaya 
gelmektedir. Bu da doğan her 700 bebekten birinin DS olan bebek olması anlamına gelmektedir (CDC, 2021). 
DS genellikle kalp anomalisi ve entelektüel yetersizlikle karakterizedir. DS olan bireyler fenotipik görünümleri 
nedeni ile en çabuk fark edilen ve en etkin sosyal iletişim becerilerine sahip olan bireylerdir. DS tanısının do-
ğumla birlikte konması, tüm alanlardaki gelişim düzeylerinin erken dönemden itibaren izlenebilmesi ve erken 
dönem müdahalelerinin uygulanabilmesine olanak sağlamaktadır (Sansi & Özer, 2019).

Down Sendromu Olan Bireyler için Spora Katılımın Önemi

DS ile karakterize olan çok sayıda belirgin gelişimsel yetersizlikler mevcuttur. Hipotoni DS olan yeni doğanda 
gözlenen en belirgin bulgudur. Gelişim evreleri tipik gelişim gösteren akranları ile karşılaştırıldığında gecikmiş 
durumdadır. Baş tutma 6-7.ci ayda, oturma 12-15.ci ayda yürüme ise 2-3 yaşlarında kazanılır. Motor kazanımın 
gecikmesi hipotoni ve entelektüel yetersizlikle ilişkilidir. DS olan çocukların kalçanın dışa rotasyonu, dizlerin 
fleksiyonda ve tibianın dışa rotasyonunu içeren özel bir yürüme şekli vardır.  DS olma durumu, entelektüel 
başarıyı ve zeka gelişimini etkiler. Entelektüel başarı ve zeka gelişimi ise aile yapısı, erken müdahaleden yarar-
lanma süreci, uygun destek eğitimlere katılım ve eşlik eden ikincil sorunlardan (işitme kaybı ve diğer fiziksel 
anomaliler) etkilenir. DS olan çocuklarda motor gelişimdeki gecikme, zihinsel gelişimdeki gecikmeden daha 
belirgindir. Bu nedenle DS olan çocukların motor becerileri normal ve benzer zekâ düzeyinde olan ancak DS 
olmayan diğer akranlarından daha yavaştır. Çünkü DS olan çocuklarda entelektüel yetersizliğe eşlik eden kas 
hipotonisi ve zayıflığı, eklem laksitesi gibi motor gelişimini yani fonksiyonel durumlarını olumsuz etkileyen 
sorunlar mevcuttur. DS olan çocuklarda motor gelişim, ortalama bir çocuğun ihtiyaç duyduğu sürenin yakla-
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şık iki katını gerektirir. DS olan çocuklar kaba motor becerilerini tipik gelişim gösterenlere göre farklı yaşlarda 
kazanır ve beceriler karmaşıklaştıkça becerileri kazanmadaki zaman farkı artmaktadır (Uzun, 2019).

Motor gelişimdeki yetersizliğin bir sonucu olarak DS olan bireyler, fiziksel hareketsizlik nedeniyle zayıf kardi-
yometabolik risk profillerine ve düşük aerobik kapasiteye sahiptir (Uğur & Korkmaz 2021).

DS olan bireyler tarafından benimsenen fiziksel olarak aktif olmayan yaşam tarzı ayrıca daha düşük kardiyo-
respiratuar kapasiteye, daha yüksek yağlanmayla birlikte daha düşük kas kütlesine, zayıf kas gücüne, düşük 
dayanıklılığa, hipotonik kaslara sebep olmaktadır. Ayrıca aktif olmayan yaşam tarzı sempatik sinir sisteminin 
fiziksel aktivite ve egzersize daha az duyarlı olmasını da etkilemektedir.

DS olan çocuklar, tipik gelişim gösteren çocuklara göre her yaşta motor gelişimin yanı sıra beslenme ve sos-
yal gelişimde de gecikmeler göstermektedir. Bu sebeple DS olan bireylerin müdahale programlarına çok 
erken yaşta başlatılması gerekmektedir (Pereira vd., 2013). Müdahale programları üzerine yapılan araştır-
malar, müdahale programlarına katılan ve yeterli motor becerileri olan DS popülasyonun fiziksel aktiviteden 
hoşlandığını ve aktivitelere daha kolay katıldığını; zayıf motor becerileri ve koordinasyon eksikliği olanların ise 
fiziksel aktiviteye daha az ilgi gösterdiğini ortaya çıkarmıştır (Barr ve Shields, 2011). DS olan bireylere uygula-
nan etkin ve düzenli fiziksel aktivite programları ile DS ye eşlik eden gelişimsel yetersizlikler iyileştirilebilir. DS 
olan çocuklarda fiziksel aktivitenin önemli bir amacı, oluşabilecek gelişimsel gerilikleri önlemek için yürüme, 
denge ve atlama gibi temel motor becerileri geliştirmek adına erken bir müdahale programı uygulamaktır 
(Wang 2022). Fiziksel aktivite DS popülasyonunda kardiyopulmoner kapasitenin, kas gücünün ve kilo kont-
rolünün korunması ve iyileştirilmesinde önemli bir araçtır (Azboy, 2021).

Hak Temelli Yaklaşım ile Down Sendromu Olan Bireyler ve Spora Katılım

Engellilik bir tercih değil insan olmanın bir parçasıdır. Engellilik yetersizlikler, aktivite sınırlılıkları ve katılım 
kısıtlamaları için kullanılan ve birey ile o bireye ilişkin çevresel ve kişisel faktörler arasındaki olumsuzluklara 
atıfta bulunan bir çatı terimdir. Bireyin içinde yaşadığı çevre, engelliliğinin düzeyi ve deneyimlenmesi üzerin-
de büyük bir etkiye sahiptir. Çevrenin erişilebilir olmaması, katılım ve bütünleştirici ortamlar önünde bir set 
oluşturarak başka bir engellilik yaratmaktadır (WHO, 2021). Engelliliğin bir insan hakları sorunu olduğu pek 
çok uluslararası belgede vurgulanmıştır. Bunlar arasında Engellilere İlişkin Dünya Eylem Programı (1982), 
Çocuk Hakları Sözleşmesi (1989) ve BM Engelliler için Fırsat Eşitliği Konusunda Standart Kurallar (1993) yer 
almaktadır. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ne göre temel bir insan hakkı olarak kabul edilen eğitim, Sala-
manca Bildirisi (UNESCO, 1994) ile sosyal adalet ve eşitlik kavramlarını içermeye başlamıştır. Bu bildiriye göre 
eğitim, öğrencilerin bireysel farklılıklarına ve bu farklılıkların getirdiği ihtiyaçlara odaklanan bir yapıya sahip 
olmalıdır (Özel & Yıldız, 2020). Buradan hareketle spor ortamlarının da bireysel farklılıklara ve bu farklılıkla-
rın getirdiği ihtiyaçlara odaklı olması gerekmektedir. Bu kapsamda eğitimde evrensel tasarıma dayalı olarak 
bütünleşik spor ortamları oluşturulmalı ve özel gereksinimli olan ve olmayan çocukların birbirleri ile iletişime 
geçmelerini sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır. Bütünleşik spor ortamları yolu ile uzun vadede çocukların 
birbirlerini daha iyi tanımaları sağlanabilir ve bu yolla akranların önyargıları azaltılabilir. Nihai olarak bütünleş-
tirici spor eğitimi ile bütünleştirici ve eşitlikçi toplumlar oluşturulmasına ve geliştirilmesine katkı sağlanabilir.

Down Sendromu Olan Bireyler için Spora Katılımında Ailenin Rolü

DS olan bireylerin sahip olduğu tüm sağlık sorunları ve bunlarla başa çıkabilme mücadelesinde ailelerin 
önemli rolü vardır. Aile çocuğun eğitime katılımı ve ilgili eğitimde kalma diğer bir deyişle eğitimin sürdürüle-
bilmesi için en önemli etkendir. Bu nedenle DS olan çocuğa sahip ailelerin görüşlerine dayalı olarak yapılan 
araştırmalar ve bulguları önemlidir.  DS olan çocuğa sahip ailelerin görüşlerine dayalı olarak yapılan araştır-
malar ebeveynlerin genellikle, DS olan çocuklarının gelecekte zorluk ve engellenme yaşayabileceği, diğer 
çocuklar gibi gelişip gelişemeyecekleri ve bağımsız bir birey olarak yaşayıp yaşayamayacakları konularının en 
büyük kaygı nedenleri olduğuna işaret etmektedir (Korkmaz, 2021). Bu nedenle, DS olan bireye eğitim konu-
sunda sunulacak en önemli yaklaşım, bu bireylerin bağımsız yaşam sürmelerini sağlayıcı eğitimlerin verilmesi 
yolu ile yaşam kalitelerinin arttırılması ve toplumsal yaşama dahil edilmelerinin sağlanmasıdır (Topal, 2021).

Down Sendromu Olan Bireylerde Sporun Dönüştürücü Etkisi

DS olan çocuklar, çoğunlukla ilköğretim 2. sınıf düzeyinde akademik başarı gösterebilmekte ve bu süreci 

takip eden yıllarda eğitim ortamlarında uzun süreli varlıklarını sürdürememektedir. Spor ortamı,  DS olan 
çocukların kendilerini ifade edebilme, mevcut performans düzeyine göre başarılı ve aktif katılım sağlama için 
gerekli her tür uyarlamanın kolaylıkla yapılabildiği avantajlı bir ortamdır. Spora katılım, bütün çocuklar için 
olduğu gibi DS olan çocuklar için de çok daha yüksek öneme sahiptir. DS için sporun amacı;  temel hareket 
becerileri ve sporla ilişkili becerilerin geliştirmesi olmalıdır. DS olan çocukların spora katılımları çok yönlü 
gelişim açısından da önemlidir. Amaca uygun, iyi planlanmış düzenli spora katılımla temel hareket becerileri 
ve spora özgü becerilerin yanı sıra sosyo-duygusal ve bilişsel gelişim alanlarında olumlu değişim sağlanabilir. 
Spor ortamları, DS olan çocukların sosyal ilişkiler geliştirme, başarılar elde etme ve bu yolla toplumda statü 
edinmelerini sağlama özelliğini taşır.  Diğer bir deyişle sporun topluma dahil olma açısından kolaylaştırıcı rolü 
vardır. Bu yönü ile DS olan çocukların kapsayıcı ve sürdürülebilir nitelikte spora katılımları toplumla bütünleş-
meleri için araç olarak düşünülebilir.

Özetle; spora katılım herkes için en temel hak olmakla birlikte gelişimsel açıdan akranlarına göre dezavantajlı 
olan özel gereksinimli bireyler için yasalar ve sözleşmelerle güvence altına alınan bir olgudur. Özel gereksi-
nimli çocukların spora katılımlarını sağlamak için ülkemizde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,  Gençlik ve 
Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı ve sivil toplum kuruluşları da dâhil olmak üzere bütün paydaşların 
işbirliği ile bütüncül kurumsal politikalar geliştirilmelidir.

Dışlayıcı değil kapsayıcı ortamda, özel gereksinimli olan ve olmayan akranların özgürce, diledikleri ve ilgi 
duydukları sporlara, güvenli ve sürdürülebilir katılımın sağlanması ile aktif ve sağlıklı yaşam garanti altına 
alınabilir. 
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Çözüm Önerileri

• Aileye ve çocuklara, ağırlık kontrolü ve dengeli ve düzenli beslenme eğitimlerinin verilmesi,

• Karbonhidrat alımı ve insülin direncine bağlı  metabolik hastalıkların oluşmasını önleyici eğitimlerin 
sıklıkla uygulanması,

• Aktivitenin sağlanması ve hareketliliğin artırılması için özel antreman proglamlarının hazırlanması, 

• Down sendromu ve beslenme alanında, uzmanlar tarafından down sendromlu her bireye özel beslen-
me ve  ergojenik  destek eğitiminin verilmesi, 

• Tanı tespitinden sonra, doğum öncesi (biliniyorsa), hamilelik süreci ve doğum sonrasında çocuğun 
nasıl besleneceği ve bu besinlerin tarifleri ile ilgili ailelere bilgi verilmesi, 

• Çocuğun aile ile birlikte yeme alışkanlıklarının nasıl kazandırılacağı hakkında bilgi verilmesi,  

• Ailelere yönelik beslenme ile ilgili kapsamlı ve bilgilendirici broşür oluşturulması, 

• Kilo alma sorunu ile ilgili oluşabilecek diğer hastalıklar hakkında ailenin bilgilendirilmesi, 

• Anne sütünün, emme motor refleksine göre hangi şekilde verileceği yönünde annenin bilgilendirmesi,

• Ağız ve diş sağlığı kontrollerinin düzenli olarak yapılması ve ailenin çocuğun beslenme durumu ile ilgili 
bilgilendirilmesi,

BESLENME
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Üye
Üye
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DOWN SENDROMLULARDA BESLENME VE ERGOJENİK 
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Sorunlar

• Down sendromlu çocuklar ve ailelerinin yeterli ve dengeli beslenme eğitimleri konusunda yetersiz 
olması.

• Down sendromlu bireylerde metabolik hastalıklara, normal gelişim gösteren bireylere göre daha fazla 
rastlanması.

• Down sendromlu bireylerin günlük yaşamda hareketlilik düzeyinin oldukça düşük olması.

• Bireylerin fizyolojik özelliklerine uygun bir beslenme programının belirlenmemesi,

• Ailelerin down sendromlu bir çocuğun nasıl beslenmesi gerektiği konusunda yeterli bilgiye sahip ol-
maması.

• Down sendromlu bireye yeme alışkanlığının kazandırılmaması.

• Down sendromlu bireylerin fizyolojik olarak kilo alma eğilimlerinin olması.

• Ailelerin down sendromlu bireylere nasıl davranacakları konusunda yeterli bilgiye sahip olmaması.

• Down sendromu ve beslenme alanında çalışacak yeterli sayıda uzmanın olmaması.

• Bu alan için diyetisyen, psikolog ve genetik uzmanı gibi uzmanlardan oluşan multidisipliner bir birimin 
oluşturulmaması. 
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DOWN SENDROMLULARDA BESLENME ve  
ERGOJENİK DESTEK

DOÇ. DR. ILHAN ODABAŞ HALİÇ ÜNİVERSİTESİ

Down sendromlu bireylerin doğuştan gelen bu kromozoma dayalı hastalıkları ile birlikte seyreden kronik 
pek çok hastalığı bulunmaktadır. Bu hastalıkların ortaya çıkmadan önlenebilmesi veya ortaya çıktıktan 
sonra seyrinin hafifletilmesi eğer mümkünse hastalığın tedavi edilebilmesi down sendromlu bireylerin ya-
şamlarının kaliteli şekilde sürdürebilmesi için önemlidir.

Down Sendromlularda Beslenme ve Ergojenik Destek Komisyonu olarak tespit edilen en önemli metabolik 
rahatsızlığın obezite olduğu ve down sendromlu bireylerde obezitenin ortaya çıkmasının birkaç sebebe 
dayandığı sonucuna varılmıştır. Bu sebepler arasında doğru beslenme alışkanlıklarının oluşturulamaması, 
hareketsiz yaşam ve down sendromunun ortaya çıkardığı yavaşlamış metabolizma hızı, kabızlık ve insülin 
direnci gösterilebilir.

Çalıştayda down sendromlu bireylere uygun hareket alanlarının oluşturulması, etkinliklerin düzenlenmesi, 
bu konuda ailelere veya bu kişileri refakat eden bireylere eğitim verilmesi, hareketsizliğin sonuçlarının neler 
olduğu ve hareketli yaşamın down sendromlu bireylere sağlayacağı yararların anlatıldığı sunumların, top-
lantıların ve organizasyonların yapılması gerektiği kararlaştırıldı. Ayrıca hareketli yaşamın sağladığı olumlu 
sonuçların gösterildiği, hareketin nasıl ve ne şekilde artırılacağına dair broşür hazırlanması gerektiği sonu-
cuna varıldı.

Down sendromlu bireylerin eşlik eden kronik hastalıkları ile birlikte ailelerin veya bakıcıların doğru beslen-
me yöntemleri ve sağlıklı beslenme nedir/nasıl yapılmalıdır, bu bireyleri hastalıklarından koruyucu veya 
oluşmadan önleyecek şekilde nasıl besleyecekleri konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları, bu konuda 
yapılacak sunum, workshop,  kitapçıklar gibi materyallerle beslenme kısmının doğru şekilde yönlendiril-
mesi gerektiği ortaya konuldu. 

Yeme alışkanlıklarının sağlıklı bireylerde olduğu gibi bu bireylerde hali hazırda doğuştan kaynaklanan ağız 
yapısı anomalileri de göz önünde bulundurularak, anneye mümkünse anne karnında bebeğe teşhis konul-
duğu andan itibaren beslenme ve davranış eğitimi şeklinde verilmeli,  anne karşılaşacağı tüm beslenme 
sorunlarına karşı erken dönemde hazırlanmalı, bu konuda yönlendirme, bireysel beslenme danışmanlıkları, 
bilgilendirme sunumları, broşürler/ kitapçıklar yardımı ile yapılması gerekliliği ortaya konuldu."

Şayet doğum sırasında bebeğin anomalisi fark edilmiş ise bu durumda doğumdan itibaren anneye, en 
başta anne sütünün önemi anlatılmak üzere beslenme konusunda bebeği nasıl besleyeceği, bebek büyü-
dükçe neleri tüketmesi gerektiği, bebeğin yapısına uygun besinleri hazırlama yöntemleri bireysel beslen-
me danışmanlığı şeklinde, workshoplar, tarifler, sunular eğer bunlar mümkün değilse kitapçıklar yardımı ile 
anneye öğretilmesi gerektiği vurgulandı.

İlerleyen yaşlarda down sendromlu bireylerin yavaşlayan metabolizma hızları, hipo troidizim ve/veya insü-
lin direnci ile birlikte hazır gıdalara, şekerli ve paketli besinlere çok fazla ilgi duyduğu ve durumun düzelti-
lebilmesi için öncelikle ailelerin daha sonra da bu bireylerin eğitimi ve bilinçlendirilmesi gerekliliği ortaya 
konuldu.

Diğer bir üzerinde durulması gereken konu ise hareketin sağlanması ve beslenme farkındalığının oluştu-
rulması sırasında psikolojik desteğin de önemli olduğudur. Herhangi bir kronik hastalığı olmayan down 
sendromlu bireyin yeme davranışlarının, yanlışlığının ve hareketsiz yaşamının temelinde psikolojik sorun-
ların olabileceği bu konuda da bireysel danışmanlık veya eğitim desteğinin sağlanması gerektiği üzerinde 
duruldu.

Sonuç olarak down sendromlu bireylere eşlik eden kronik hastalıkları ve yanlış beslenme alışkanlıkları ya-
şam kalitelerini olumsuz etkilemektedir. Bu konuda yapılabilecekler;

• Hareketli yaşama yönlendirme ve bu konuda bilgilendirme eğitimlerinin verilmesi,   

• Doğru beslenme alışkanlıklarının oluşturulabilmesi için bireysel danışmanlıkların verilmesi,  sunumlar 
yapılması, workshoplar oluşturulması ve kitapçıklar düzenlenmesi,

• Yeme davranışının düzenlemesi için anne ve bireye psikolojik danışmanlık verilmesidir.

• Aile, yakın çevre ve eğitim-öğretimden sorumlu tüm bireylerin çocukların topluma kaynaşması ve ka-
bullenmesi ile ilgili  down sendromu hakkında bilgilendirilmesi,

• Çocuğun erken yaşlardan itibaren grup çalışmasına katılmasının sağlanması, 

• Kaynaştırma eğitimi sürecinde hizmet içi eğitim programlarına down sendromlu bireylere özel davra-
nış eğitimlerinin eklenmesi, 

• Down sendromlu çocukların ailelerine çocuklarını kabullenme ve onlarla yaşamayı öğrenmeleri açısın-
da psikolojik destek verilmesi,

• Çocukların toplumla kaynaşması amacıyla ailelere davranış eğitimi verilmesi ve down sendromlu bi-
reylere oyun bazlı eğitimlerin planlanması,

• Ailelere verilecek olan davranış eğitimlerinin broşür veya kitapçıklarla desteklenmesi, 

• Benzer durumu yaşayan ailelerin bir araya getirilerek kaynaşmalarının sağlanması ve bu ailelere bilgi-
lendirici seminerler verilmesi, 

• Down sendromlu bireylerin akranları ile spor yapabilecekleri alanların   çoğaltılması ve kafe, lokal vb. 
gibi yerlerin açılması,

• Beslenme ve diyetetik, spor bilimleri ve psikoloji bölümleri gibi birimlerin müfredatlarında down send-
romuna ilişkin özel uzmanlık programlarının yaygınlaştırılması, 

önerilmektedir.

Diğer Bir Sorun da Down Sendromlularda Sosyal Yalnızlık ve Hareketsiz 
Olma Halidir.

ERGOJENIK DESTEK KOMISYONU ERGOJENIK DESTEK KOMISYONU 2625



Komisyon Üyeleri
Doç. Dr. Mehmet Ilkım
Doç. Dr. Sinan Bozkurt
Dr. Öğr. Üyesi Oktay Taymaz Sarı
Murat Altınöz 
Murat Elçi
Gülşen Özer
Halil Kalkan
Seriman Canpulat
Dilek Küçük
Yasemin Güler
Aydın Sarıkuş
Ayhan Bahçeli
Gülcan Mutlu
Sevda Kızılcık

Çözüm Önerileri
• Down sendromlu bireylerin eğitiminde Türkiye'de özel olarak uzmanlaşmaya geçilmesi,

• Yüksek öğretim kurumlarının gerekli sosyolojik tespitleri yaparak bölgeler bazında ihtiyaç duyulan 
yerlerde bölümler açması ve buna göre eğitici yetiştirme müfredatı oluşturması, 

• Özel eğitim ve beden eğitimi bölümlerinin eğitici eğitimi yaparken diğer ilgili bölümlerle de işbirliği 
yapması,

• Okullarda beden eğitimi derslerinde kaynaştırma öğrencilerine de onların ihtiyacı olan eğitimin veril-
mesinin sağlanması,

• Türkiye’de bulunan down sendromlu çocuğa sahip ailelerinin doğru hizmet alabilmeleri için genel ola-
rak uygun ortamların sağlanması,

• Toplumsal olarak down sendromu farkındalığının öncelikle ailelerin eğitimi ile başlaması gerektiği,

• Yaşam boyu öğrenme ve sporun down sendromlular tarafından sürdürülebilmesi için yapılacak çalış-
maların süreklilik arz etmesi ve üniversiteler ile yerel yönetimlerin iş birliği içerisinde olması,

• Rehabilitasyon merkezlerinde bireyin yaşama katılması için eğitimler verilirken derneklerin de bu hu-
susta aktif destek vermesi,

• Yerel yönetimlerin farklı imkanlara sahip ailelerin tespitinden sonra ulaşım, spor ve hayata katılım alan-
larında katkı sağlaması ve sürdürülebilir hale getirmesi.

• Down sendromluların yaşam boyu öğrenmeleri için önce aile eğitimlerinin yapılması,

• Tüm ilgili kurumlarca down sendromluların hayatında sanatın, sporun ve öğrenmenin sürekli olmasının 
önemsenmesi. 

 önerilmektedir.

Başkan
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
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Sorunlar

• Down sendromlu bireylerin eğitiminde Türkiye'de özel olarak uzmanlaşma alanın olmaması.

• Down sendromlularda yaşam boyu öğrenme ve spor alanında yeterli bölümün ve müfredatının olma-
ması, buna bağlı olarak da uzmanların yetersiz kalması.

• Okullarda, özel gereksinimli öğrencilerin ihtiyacı olan beden eğitimi ders uygulamalarının verilmemesi.

• Down sendromlu bireylerin ailelerine yönelik eğitim verilmesi için uygun ortamların olmaması.

• Down sendromlu bireyler için sporun sürdürülebilirliği ile ilgili çalışmaların yetersiz kalması. 

• Üniversitelerin ve yerel yönetimlerin iş birliği içerisinde olmaması.

• Ailelere yönelik, down sendromlu çocuğun yetiştirilmesi için gerekli olan hazırlık eğitimlerinin yetersiz 
olması.

• Down sendromlu bireylerin spor ve egzersize ulaşımının ve erişmesinin zor olması.
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DOWN SENDROMLULARDA YAŞAM BOYU SPOR 
VE ÖĞRENME

DOÇ. DR. MEHMET ILKIM İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

Down Sendromu Olgusu, Yaşam Boyu Öğrenme ve Spor 

Dünya genelinde engelli insanların büyük oranı gelişmekte olan ülkelerde yaşamaktadır. Engelli bireylerin 
sayılarının küçümsenmeyecek derecede yüksek olması toplumun sosyal yapısıyla, sosyal davranışlarıyla ve 
sosyal organizasyonlarıyla ilgili olduğu düşünülmektedir. Türkiye’de 8-9 milyon arasında engelli bireyin ol-
duğu bilinmektedir. Engelli bireylerin beraber yaşadıkları aileleri de düşünüldüğünde bu sayı ortalama 30 
milyon civarına ulaşmaktadır. Türkiye’de yaşayan engelli insanların 2 milyona yakını aktif olarak iş hayatına 
dahil olmuş durumdadır (Yetim,2014). Engelli bireylerin yaşadıkları ortamlar, aile durumları, toplumun bu 
bireylere bakışı, yaşadıkları ülke ve şehrin sosyo ekonomik durumu yaşam kalitesi açısından önemli farklılık 
göstermektedir.  Down sendromlu bireyler bir olguyu zor öğrenip kolay unuturlar. Bunun için bu bireylerin 
eğitimi yaşam boyu olmalı ve kesintisiz olmalıdır. Bilindiği üzere down sendromlu bireylerin eğitiminde 
Türkiye’de özel olarak uzmanlaşma alanı bulunmamaktadır. Down sendromlu bireyler ile ilgili bir uzman-
laşma alanı olduğu takdirde ömür boyu öğrenme kolaylaşacaktır. Engelli bireylerin sportif aktivitelerden 
yeterince yararlanamamalarının en büyük nedeni alanında uzman antrenörlerin olmamasıdır. Yüksek Öğ-
retim Kurumu bu alandaki boşluğu doldurmak için sorumluluk almalı ve bölgesel tespitler yapıp uzman 
antrenörlerin yetiştirilmesi ile ilgili girişimlerde bulunmalıdır. Türkiye genelinde Spor Bilimleri Fakülteleri 
bünyesinde Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Bölümleri çoğalarak açılmalı ve buralardan mezun olan 
kişiler özel eğitim okullarına öncelikli olarak atanmalıdırlar. Türkiye’de bulunan down sendromlu ailelerin 
çoğu devletin, yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının sunduğu hizmetlerden yeterince yararla-
namamaktadırlar. Doğru hizmetlerin zamanında alınması için genel olarak uygun ortamlar oluşturulmalı-
dır. Down sendromlu bireylerin farkındalığını oluşturmak için öncelikli olarak ailelerin bilinçlenmesi gerek-
mektedir. Bu kapsamda ailelere yönelik gerekli bilinçlendirmeler yapılmalıdır. Down sendromlu bireylerde 
eğitimin sürekli ve yaşam boyu sürmesi için üniversiteler ve yerel yönetimlerin iş birliği içerisinde olması 
gerekmektedir. Özellikle rehabilitasyon merkezlerinde fiziksel aktiviteler için ayrılan sürenin arttırılması ve 
fiziksel aktivitelerin alanında uzman kişiler tarafından yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda sivil toplum 
kuruluşlarının da fiziksel aktivite ortamlarına aktif destek vermeleri gerekmektedir. Yerel yönetimler farklı 
imkanlara sahip ailelerin tespitini yapmalı, gençlik ve spor il müdürlükleriyle koordineli çalışarak ulaşım 
problemlerini ortadan kaldırmalıdır. Kamu kurum ve kuruluşlarında down sendromlu bireylerin aktif iş ha-
yatına dahil olmaları teşvik edilmeli ve süreklilik arz etmelidir. 

Down sendromlu bireylerin dikkat süreleri kısadır. Dolayısıyla bu bireylere verilecek eğitimlerin karmaşık 
olmaması gerekmektedir. Tüm etkinlikler oyun havasında olmalıdır. Etkinliklerin süresi kısa olmalı ve sık sık 
dinlenmeler sağlanmalıdır. Bireyler arasında rekabet ortamları oluşturulmamalıdır. Down sendromlu birey-
ler hafif zihinsel engelliler gurubuna girmektedirler. Dolayısıyla bu bireyler yaşıtlarına göre daha geridedir-
ler ve kendilerini birkaç kelime ile ifade edebilmektedirler. Vücudun hastalıklara karşı dirençsiz kalmaması 
için bireylerin fiziksel aktivitelere katılması gerekmektedir. Böylece bireylerin kas kuvveti artar, düzgün bir 
kalp ritmi sağlanmış olur. Hastalıklara karşı daha dirençli bir bünye oluşur. Düzenli fiziksel aktiviteler ile 
birlikte bireylerin ruh sağlığında olumlu değişimler sağlanır.

Bilgi çağında yaşanan hızlı gelişmeler ile birlikte bireyin bilgisi ve yeterliliği de bu paralelde zorunlu ola-
rak gelişir. Çağın ve zamanın ihtiyaçlarına ayak uydurabilmek için sahip olması gereken en önemli du-
rum yaşam boyu öğrenmedir. Yaşam boyu öğrenme süreklilik arz etmeli ve ihtiyaçlar dahilinde olmalıdır 
(Woodrow 1999). Başka bir açıklamada bireyin hayatı boyunca gerek mesleki gerekse sosyal anlamda 
gelişmesine yardımcı olan tüm etkinlikler olarak açıklanmaktadır (European Commission, 2002). Yaşam 
boyu öğrenme, bir taraftan bireylerin mesleki yeterliklerini geliştirirken diğer taraftan bireylerin toplum-
sal gelişmelere ayak uydurmasını sağlar (Kurbanoğlu ve Akkoyunlu, 2007). Yaşam boyu öğrenmenin en 
önemli bileşenlerden biri de bütüncül bir bakış açısıyla bilgi okuryazarlığının sağlanmasıdır (Doyle, 1994). 
Nasıl öğrenilmesi gerektiğini bilen birey aynı zamanda, bilgiye nasıl ulaşacağını ve bu bilgiyi nasıl kulla-
nacağını da bilir. Down sendromlu bireyler akranlarına göre bir olguyu daha yavaş ve daha geç kavrarlar. 
Aynı zamanda daha erken unutma eğilimi gösterirler. Bu nedenle down sendromlu bireylerde yaşam boyu 
öğrenme daha önemlidir. Bilgi aktarımından ziyade ebeveynleri tarafından uygulamalı olarak yapılan faa-
liyetler daha kalıcı ve daha rasyonel olmaktadır. Yaşam boyu öğrenmenin en önemli etkenlerinden biri de 
bireyin sürekli toplumsal hayatın içerisinde olması gerekliliğidir. Ev ortamında asosyal bir yaşam sürdüren 
down sendromlu bireyler teknolojik aletlere bağımlı bir hayat sürdürme eğiliminde oldukları gibi obezite 
bir yaşam tarzı ile karşı karşıya kalacaklardır. Düzenli sportif etkinlikler ile beraber down sendromlu bireyler 
kendileriyle barışık bir yaşam tarzı yakalayacaklardır. Bu durum aile yaşam memnuniyetinin pozitif anlam-
da artmasına vesile olacaktır.

Günlük yaşamımızda fiziksel aktivite yaparken kas, eklem ve kemiklerimizi kullanırız. Bu esnada vücudu-
muzda sergilediğimiz hareketler sonucunda enerji tüketimi oluşur. Buna bağlı olarak kalp atım ve solunum 
hızında yükselmeler oluşur ve yorgunluklar meydana gelecektir. Bu etkinliklerin tamamını fiziksel aktivite-
ler olarak tanımlayabiliriz (Şanlı, 2008; Zorba ve Saygın, 2013). Sağlıklı bir yaşam sürmenin etkenlerinden 
biri de fiziksel hareketliliktir ( Lim ve ark. 2007). Ancak fiziksel aktivitelerden yeterince kazanım sağlama-
nın yolu düzenli yapılmasıdır. Down sendromlu bireyler fiziksel yapılarından dolayı hareketsiz olma eğilimi 
gösterirler. Bu nedenle obezite bir görüntü sergilerler. Düzenli yapılan fiziksel aktiviteler sayesinde down 
sendromlu bireyler daha sağlıklı bir bünyeye sahip olacaklardır. Düzenli yapılan fiziksel aktiviteler ile birlik-
te metabolik hastalıkların oluşmasında azalma görülür (Şanlı, 2008).

Down sendromlu bireylerde yaşam boyu eğitimin daha etkili olması için dikkat edilmesi 
gereken bazı hususlar vardır. Bu hususlar;

• Down sendromlu bireylere hitap ederken ses tonumuza dikkat etmeliyiz.

• Down sendromlu bireyle iletişim yüz yüze olmalıdır, birey kendisini önemsemelidir.

• Bu bireylerle sürekli göz teması kurularak pozitif iletişim sağlanmalıdır.

• Her down sendromlu bireyin farklı bir algısı ve yapısı olduğundan her birey için ayrı bir program uygu-
lanmalıdır.

• Bireyin engelli olması mutlaka yardıma ihtiyacı var anlamı taşımaz. Genel anlamda eğitim görmüş en-
gelli bireyler kendi işlerini kendileri yaparlar ve destek almaktan hoşlanmazlar. Ancak yine de engelli 
bireyin yardıma ihtiyacı olduğu kanaatine varılırsa izin alarak yardım etmek gerekir.

• Down sendromlu bireyler kendilerini ifade etmekte zorlanırlar. Dolayısıyla bu bireylere kendilerini ifade 
etmeleri açısından zaman tanınmalıdır.
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• Down sendromlu bireylerde genelleme yapmak çok doğru değildir. Bu bireyler kendine özgü karakteri 
ve kişiliği olan bireyler olarak görülmelidir.

• Bireyin her olumlu hareketi takdir edilmeli ve alkışlanmalıdır. Olumsuz hareketlerinden dolayı birey ce-
zalandırılmamalıdır.

• Her bireyin algısı farklı olduğundan bireyler arası karşılaştırma yapılmamalıdır.

Down Sendromlu Bireylere Fiziksel Aktiviteler Yaptırılırken Dikkat Edilmesi Gereken 
Hususlar

• Down sendromlu bireyler ile çalışacak uzman kişilerin sık sık değişmemesi gerekir. Çünkü bu bireylerin 
gelişimi çok ağır ve farklılık göstermektedir. Bu nedenle bireylerin gelişimi sürekli kayıt altına alınmalıdır.

• Fiziksel aktiviteye dahil edilen bireyin hakkında ailesinden bilgi alınmalıdır (herhangi bir sağlık problemi-
nin olup olmadığı tespit edilmeli, varsa bir sağlık sorunu detaylı olarak antrenörleri tarafından bilinmeli-
dir. Yapılan tüm etkinliklerde aile bilgilendirilmelidir.

• Aktiviteler sık aralıklarla yapılmalıdır. Bireyin dikkati dağınık olduğundan aktivitelerin süresi kısa ve din-
lenme aralıkları uzun olmalıdır.

• Rakiple karşılaşma ihtimali olan spor branşlarından kaçınılmalıdır. Çünkü birey zihinsel engellidir, raki-
bine ve kendisine ciddi anlamda zarar verebilir (Büyük saha futbol, güreş, boks, hentbol, basketbol vb. 
branşlardan kaçınılmalı, bunların yerine yüzme, badminton, masa tenisi ve jimnastiğin bazı bölümleri 
uygulanmalıdır).

• Kolay ve anlaşılır etkinlikler tercih edilmeli, zor ve karmaşık etkinliklerden kaçınılmalıdır.

• Güvenlik açısından fiziksel aktivite alanlarının zihinsel engelli bireylere yönelik dizayn edilmesi gerek-
mektedir. Tehlike arz edecek tüm materyaller etkinlik alanından kaldırılmalıdır.

• Down sendromlu bireylerin kafa yapısı çok hassa olduğundan özellikle bu bölgeye yönelik egzersizler-
den kaçınılmalı, tüm aktivitelerde kafa öncelikle korunması gereken bölge olmalıdır.

• Eğitimler özellikle oyunlarla, eğlence ile desteklenmelidir ve çalışmalar bireyin gözünde oyun olarak 
görünmelidir.

Sonuç

Down sendromlu bireyler yaşamları süresince başkasına bağımlı bir hayat sürmek zorundadırlar. Ev orta-
mında hareketsiz bir yaşam tarzı sürdüren down sendromlu bireyler daha agresif davranışlar sergileme 
eğilimi gösterirler. Fiziksel olarak zayıf bir yapıya sahip olan down sendromlu bireylerin olası hastalıklara 
karşı dirençleri de çok düşüktür. Engelli bireyin yaşamın her anında sorumluluğunu alan aileler de oluşan 
olumsuzluklardan negatif anlamda etkilenmektedirler. Ailede engelli bireyin olması, sadece ebeveynleri 
olumsuz etkilemez aile içerisindeki diğer fertlerin yaşamlarını da şekillendirir. Özellikle engelli bireylerin 
aile içi bakımları zordur. Bundan dolayı engelli bireylerin günlük yaşam içindeki sorunları, aile ve toplum-
dan beklentileri tespit edilerek, beklentiler dahilinde çözüm olanakları belirlenmelidir. Down sendromlu bi-
reylerde gerek öğrenme etkinlikleri gerekse fiziksel aktivite etkinlikleri yaşam boyu olmalı ve sürdürülebilir 
niteliği taşımalıdır.
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Çözüm Önerileri
• Erken çocukluktan liseye kadar olan tüm eğitim kademelerinde beden eğitim ders saatlerinin arttırıla-

rak bu branştaki öğretmenlerin atanmasına yönelik yönetmelikte düzenlemelerin yapılması,

• Erken çocukluk döneminde bireyin tanılanması ile birlikte eğitim - öğretim faaliyetlerine ek olarak 
sportif faaliyetler ile ilgili okulların ve federasyonların kulüplerine yönlendirilerek desteklenmesinin 
sağlanmasına yönelik mevzuatta gerekli düzenlemelerin yapılması,

• Okul yöneticilerinin okula alım koşullarında özel gereksinimli çocukların eğitimlerini ikamet ettikleri 
bölgeye alması için özen göstermesi ve buna ilişkin mevzuatın uygulanmaması durumunda yaptırım-
lara yönelik yeni düzenlemelerin yapılması,

• Tüm eğitim kademelerinde bütünleştirme eğitimi konusunda yönetmelik ve Kanun Hükmünde Ka-
rarnamelerin netleştirilmesi, mevzuat hükümlerini uygulamayan yetkililere ve kurumlara uygulanacak 
yaptırımların netleştirilmesi; başta okul yöneticileri, öğretmenler ve özel eğitim alanındaki tüm pay-
daşlara mevzuat hakkında temel eğitimlerin verilmesi,

• Her ilçede belirlenen bir devlet hastanesinde özel gereksinimli sporcuya sağlık raporu verilmesini ko-
laylaştırmak adına uzmanlaşmış bir hekimin görevlendirilmesi,

• Müsabaka ücretleri için mevzuatta ilgili ulaşım, konaklama ve yolluk ücretlerinin karşılanmasına ilişkin 
gerekli düzenlemelerin yapılması,

• Yükseköğretim kurumları tarafından öğretmen yetiştiren programlarda verilen özel eğitim derslerinin 
teorik bilgiler dışında pratik – uygulama kısmının yaygınlaştırılması ve zorunlu hale getirilmesine yöne-
lik mevzuatta düzenlemelerin yapılması,

• Mevzuatta yer alan kavramların doğru kullanımına ilişkin farkındalığın arttırılması, örneğin; yönetme-
likte olmayan ‘’kaynaştırma öğrencisi’’ teriminin günlük hayatta da yönetmeliğe uygun bir dille ‘’özel 
gereksinimli öğrenci ‘’ olarak kullanılması,

Sorunlar

• Toplumumuzda özel gereksinimli çocuklara nasıl davranılacağının bilinmemesi.

• Öğretmenlere down sendromu alanında verilen uygulamalı ve pratik eğitimlerin yeterli düzeyde olma-
ması.

• Özel gereksinimli sporcuların müsabaka öncesi lisanslama sürecinde gerekli olan sağlık raporunun 
alınmasında zorluklar yaşanması.

• Özel gereksinimli sporcuların spor gereksinimlerinin ulaşım, konaklama ve diğer alanlarda daha mali-
yetli olması.

• Kullanılan terimlerin ve ifadelerin bireyler üzerinde bir etiket olarak kalması.

• Toplumsal ve sosyal ortamlarda özel gereksinimli bireylere yönelik ayrımın yapılması.

• Özel gereksinim gerektiren bireylerin yasal hakları olmasına rağmen evlerine yakın konumdaki okula 
gidememesi.

• Özel gereksinimli sporcuların ailelerine yönelik sporcu bursu desteğinin sağlanmaması.

• Belediye Kanunlarında özel gereksinimli bireylerin toplumda sosyalleşmesi adı altında yeterli sosyal 
etkinlik ve programlarının olmaması.
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• Özel gereksinimli öğrencilerin ayrı okullarda ve ayrı sınıflarda olmasının yerine her sınıfta bir özel ge-
reksinimli çocuğun bulunmasına dair ilgili düzenlemelerin yapılması.

• Özel gereksinimli sporcuların ailelerine de ‘’sporcu bursu desteği’’ adı altında katkı sağlanmasına yöne-
lik mevzuatta düzenlemelerin yapılması.

• Özel gereksinimli bireylerde özel sağlık sigortası düzenleyen şirketler tarafından toplam poliçe sayısı-
nın belli bir oranında özel gereksinimli bireylere sağlık sigortası yapılması konusunda kanuni bir düzen-
lemenin yapılması.

• Yerel yönetimlerde kültür ve sanat etkinliklerinin geliştirilmesi ve dolayısıyla yasal düzenleme yapılarak 
spor ve sanat konusunda yerel yönetimlerin gerekli sorumluluğu alması.

• ‘’Sporcu şeref aylığı’’ adı altında bağlanan aylık konusunda özel gereksinimli sporculara özel olarak bir 
düzenleme yapılıp 40 olan yaş haddinin aşağı çekilmesi.

 önerilmektedir.

DOWN SENDROMLULARDA spor hukuku

DR. ÖĞR. ÜYESI YEŞIM GÖKGÖZ

Türkiye’deki tüm kurumlarda öncelikle mevzuatta yer alan kavramların doğru kullanımına ilişkin farkında-
lığın arttırılması, örneğin; yönetmelikte olmayan kaynaştırma öğrencisi olarak kullanılan teriminin günlük 
hayatta da yönetmeliğe uygun bir dille ‘’özel gereksinimli öğrenci" olarak kullanılması gerekmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti’nde eğitim öğretim hizmetlerine bakıldığında son yıllarda özel gereksinimli öğrencile-
rin beden eğitimi ve spor derslerinden faydalanmakta sıkıntı yaşadığı gözlenmektedir. Öncesinde ilkokul, 
ortaokul ve lise düzeyinde derslere girebilen branş öğretmenleri artık okul öncesi ve ilkokul düzeyinde be-
den eğitimi derslerine girememekte ortaokul ve lise düzeyinde ise derslere branş öğretmenleri giriyor olsa 
bile var olan ders saatleri azaltılarak öğrencilerin dersten verimli olarak faydalanmalarının önü kesilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı daha önceki yıllarda müfredatta yer alan beden eğitim ders saatlerini azaltmıştır. 
Ders saatlerinin azaltılmasının yanı sıra branş öğretmenlerinin girdiği derslere özel eğitim öğretmenlerinin 
tek başlarına girmesi düzenlenerek erken çocukluk, okul öncesi ve ilkokul dışındaki yaşamlarında erişimi 
zaten mümkün olmayan fiziksel aktiviteye okulda da ulaşmaları imkansızlaştırılmıştır.

Özel gereksinimli bireylerin, günlük yaşam becerilerini geliştirebilmeleri ve akademik becerilerinde ilerle-
yebilmeleri için önemli olan kaba ve ince motor becerilerinin geliştirilmesi için fiziksel aktiviteye ihtiyaçları 
vardır. Bahsedilen fiziksel aktivitenin de alanında uzman kişiler tarafından gerçekleştirilmesi gerekliliği göz-
lenmektedir. Dolayısıyla erken çocukluktan liseye kadar olan tüm eğitim kademelerinde beden eğitim ders 
saatlerinin arttırılması ve beden eğitimi ve spor öğretmenlerin atanmasına yönelik yönetmelikte düzenle-
meler yapılması Engelli Hakları Sözleşmesi’nde de eğitim hakkı olarak işlenmiştir (Resmi Gazete, 2009).

Erken çocukluk döneminde bireyin tanılanması ile birlikte eğitim - öğretim faaliyetlerine ek olarak sportif 
faaliyetler ile ilgili okulların ve federasyonların kulüplerine yönlendirilerek desteklenmesinin sağlanması ile 
ilgili mevzuatta gerekli düzenlemenin yapılması hem ailelerin bu konuda yaşadıkları sıkıntıları giderecek 
hem de sonraki yıllarda eğitim süreçlerinin daha rahat ilerlemesi için ön koşul olarak kabul görecektir.

Uygulamaya bakıldığında okul yöneticilerinin özel gereksinimli çocukların eğitim haklarına özen gösterme 
konusunda hassas olmaları gerektiği, hatta yönetici statüsünde yer alan bireylerin okula alım koşullarında 
özel gereksinimli çocukların eğitimlerini ikamet ettikleri bölgeye almak konusunda yer alan yönetmelikleri 
uygulama aşamasında sıkıntı çıkarmadan uygulama noktasında hassas olmaları gerekmektedir. Buna ilişkin 
mevzuatın uygulanmaması nedeniyle, yaptırımlara yönelik yeni düzenlemeler yapılması gerekmektedir.

Özel gereksinimli öğrencilerin ayrı okullarda ve ayrı sınıflarda olmasından ziyade her sınıfta bir özel ge-
reksinimli bir çocuğun bulunmasına dair ilgili düzenlemeler yapılması da bu çocukların sosyal uyumları 
ve sonraki yaşamlarını idame ederlerken topluma uyum sorunu yaşamamaları için son derece önemlidir.

Tüm eğitim kademelerinde bütünleştirme eğitimi konusunda yönetmelik ve Kanun Hükmünde Kararna-
melerin netleştirilmesi, mevzuat hükümlerini uygulamayan yetkililere ve kurumlara uygulanacak yaptırım-
ların netleştirilmesi ve başta okul yöneticileri, öğretmenler ve özel eğitim alanındaki tüm paydaşlara mev-
zuat hakkında temel eğitimlerin verilmesi önem arz etmektedir.

Özel gereksinimli sporcuların müsabaka öncesi lisanslama sürecinde gerekli olan sağlık raporu alımında 
yaşanan zorluklara örnek olarak aile hekimleri özel gereksinimli bireyler oldukları için ‘’spor yapmasında 
sakınca yoktur’’ yazısını vermekten çekinmeleri gösterilebilir. Bu nedenle sporcu öğrencilerin yapacakları 
spora ilişkin rapor alırken sağlık sorunları olup olmadığının kontrolü aşamasında ilçede belirlenen bir dev-
let hastanesinde özel gereksinimli sporcuya sağlık raporu verilmesini kolaylaştırmak adına uzmanlaşmış 
bir hekim görevlendirilmelidir.

Özel gereksinimli sporcuların spor gereksinimleri (ulaşım, konaklama ve diğer alanlarda) daha maliyetli ol-
maktadır. Örneğin; otobüslerde yapılan yolculuklarda daha çok mola vermek otobüs yolculuğunu imkânsız 
kılmaktadır. Bu nedenle müsabaka ücretleri için mevzuatta ilgili ulaşım, konaklama ve yolluk ücretlerinin 
karşılanmasına ilişkin gerekli düzenlemelerin yapılması önerilmektedir.

Spor yapan özel gereksinimli sporcuların ailelerine de sporcu bursu desteği adı altında katkı sağlanmasına 
yönelik mevzuatta düzenlemelerin yapılması gerekmektir. Ayrıca uluslararası müsabakalarda derece ya-
pan sporculara verilen sporcu şeref aylığı adı altında bağlanan aylık konusunda özel gereksinimli sporcula-
ra özel olarak bir düzenleme yapılıp 40 olan yaş haddinin aşağı çekilmesi isabetli olur.

Yükseköğretim kurumları tarafından öğretmen yetiştiren programlarda verilen özel eğitim derslerinin te-
orik bilgiler dışında pratik – uygulama kısmının yaygınlaştırılması ve zorunlu hale getirilmesine yönelik 
mevzuatta düzenlemeler yapılması gerekmektedir.

Özel gereksinimli bireylerde özel sağlık sigortası düzenleyen şirketler tarafından toplam poliçe sayısının 
belli bir oranında özel gereksinimli bireylere sağlık sigortası yapılması konusunda kanuni bir düzenleme 
yapılması gerekmektedir.

Belediye Kanunlarında özel gereksinimli bireylerin toplumda sosyalleşmesi adı altında çok fazla etkinlikler 
yoktur. Kültür sanat etkinliklerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla da yasal düzenleme yapılarak 
spor ve sanat konusunda yerel yönetimlerin gerekli sorumluluğu almaları beklenmektedir.
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Çözüm Önerileri
• Yerel yönetimlerde psiko sosyal destek, danışmanlık ve rehberlik hizmetlerini kapsayacak bir aile des-

tek merkezinin kurulması,

• Var olan merkezler içerisinde özel gereksinimli çocuklar ve ailelerine hizmet sunacak, psikolog, sosyo-
log, diyetisyen, eğitmen ve antrenör (ilgili alanda lisans öğrenimi görmüş olan) vb. nitelikli personel 
bulundurulması,

• Var olan hizmetlere özel gereksinimli bireyler ve ailelerine ulaşım desteğinin sağlanması ve bu hizmet-
lerin erişilebilir ve sürdürülebilir olması,

• Yerel yönetimlerin sunmuş olduğu hizmetlerin görülebilir olması açısından sunulan hizmetlerin görsel 
ve yazılı medyada tanıtım ve bilgilendirilmesinin yapılması,

• Sportif başarıların; toplumun genelini teşviki üzerine çeşitli çalışmaların (reklam, tanıtım, lansman vb.) 
yürütülmesi,

• Yerel yönetimlerin alanda hizmet eden tüm paydaşlarla bilgi alışverişinde bulunması, iletişim halinde 
olması ve işbirliği yapması,(özel, tüzel, rehabilitasyon merkezleri, spor kulüpleri ve spor federasyonları)

• Özel gereksinimli bireylere düzenli olarak spor yapabilmeleri için kulüpleşme imkanlarının sağlanması 
ve desteklenmesi, 

• Yerel yönetimlerin ilgili alanlarda nitelikli personel sağlayabilecek kurumlarla (üniversiteler) işbirliği 
halinde bulunmas,

• İlgili alanlarda hizmet verebilecek personelin üniversiteler işbirliği ile staj ve antrenör desteği sağlan-
ması,

• Down sendromlu bireylerin ayrı olarak değil diğer gruplarla ve akranları ile birlikte spor yapıyor olması 
ile muhakkak bir kaynaştırma süreci olması,

• Yerel yönetimlerin Avrupa Birliği destekli projeler dahilinde yerel yönetimlerde proje kurullarının oluş-
turulması,

• Sonuç itibariyle yukarıda belirtilmiş olan hususlara çözüm üretebilmek adına sorunları yaşayan özel 
gereksinimli bireylere sahip aileleri mentor aile olarak yerel yönetimlerin içerisinde ve tecrübelerinden 
faydalanmak amacıyla karar mekanizmalarına dahil edilmesi,

 önerilmektedir.

Sorunlar

• Aileler için psikoloji ve beslenme gibi konularda danışmanlık sağlayacak çok yönlü destek merkezleri-
nin yetersiz olması.

• Gerçek ve tüzel kişiler ile yerel yönetimler arasındaki işbirliğinin yetersiz olması.

• Down sendromlu bireyler için sosyalleşme ortamlarının yeterli düzeyde olmaması.

• Bu alanda görev alacak personel için staj imkanların ve pratik yapacak alanların kısıtlı olması.

• Down sendromlu çocuğa sahip ailelere yerel yönetimde söz hakkının verilmemesi.

• Özel gereksinimli bireylerin ve ailelerinin ulaşımı için yeterli ulaşım desteğinin sağlanması.
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Yerel Yönetimlerde Down Sendromu 
Olgusu

ÖĞR. GÖR. ZUHAL PEK

Başakşehir Belediyesinin 21 Mart Down Sendromu nedeni ile düzenlenen çalıştayın amaçlarından birisi, 
engelli bireyin ve ailesinin, sporu yapabilmek için yerel yönetimlerin strateji, planlamalarının şekillenmesi 
ve geliştirilmesidir. Bu grubun çalışmalarındaki dayanak aşağıda açıklanmıştır:

Dayanak ve Amaç:

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına (Madde 90) göre milletlerarası sözleşmelere imza atılması halinde, o 
sözleşmelerin maddeleri anayasa hükmünde kabul edilir. Türkiye Cumhuriyeti 2009 yılında Birleşmiş Mil-
letler Engellilere İlişkin Sözleşmeye imza atmakla birlikte TBMM’den de 2015 yılında geçirerek engellilikle 
ilgili konulara verdiği önemin altını çizmiştir.   Bu Sözleşmenin 30. maddesi engelli bireyin sporunu içer-
mektedir. Madde 30(5):” 5. Taraf Devletler, engellilerin eğlence, dinlenme ve spor etkinliklerine diğer birey-
lerle eşit koşullar altında katılımını sağlamak amacıyla aşağıda yazılı tedbirleri alır:

 (a) Engellilerin her seviyedeki genel spor etkinliklerine mümkün olduğunca tam katılımını cesaretlendir-
mek ve artırmak; (b) Engellilerin, özel spor ve eğlence etkinliklerini örgütleme, geliştirme ve bu etkinliklere 
katılma imkanına sahip olmasını temin etmek ve bu nedenle, diğer bireylerle eşit koşullar altında onlara 
uygun bilgi ve eğitimin verilmesini ve kaynakların sunulmasını sağlamak; (c) Engellilerin spor, eğlence 
yerleri ile turistik alanlara erişimini sağlamak; (d) Engelli çocukların, okullardaki etkinlikler dahil olmak üze-
re, oyun, eğlence, boş zaman aktiviteleri ve spor etkinliklerine eşit şekilde katılabilmelerini sağlamak; (e) 
Eğlence, turistik, boş zaman aktiviteleri ve spor etkinliklerini organize edenlerin sunduğu hizmetlere en-
gellilerin erişebilmesini sağlamak” gereğince engelli bireylerin bütünleştirici ortamlarda spor yapmalarına 
ve spora teşvikine değinilmiştir. Down sendromu olan bireylerin spor yaşamları için sağlık durumlarının el 
vermesi halinde sahip olduğu olanakların da yeterliliği önemli bir konudur.  Bireyin spora uygunluğu halin-
de gerekli alt yapıdan insan kaynağına kadar her türlü düzenlemenin kamu ve özel sektörde olan herkesi 
ve her kesimi aydınlatmak ve geri bildirimlere istinaden eylem planı yapılması en sağlıklı ve köklü hareket 
olacağından Başakşehir Belediyesinin düzenlediği “Down Sendromu ve Spor” çalıştayında ele alınan alt 
başlığın “Yerel Yönetimlerde Down Sendromu Olgusu ” olması ve bu konuda ve bu yasaya ülke nezdinde 
yapılacak çalışmalarda belediyeler ile sağlanabilecek hizmetler ve ne şekilde inisiyatif alabileceklerine yö-
nelik bir çalışma amaçlanmıştır. 

Engelli sporu ülkemizde tarihi çok eskiye dayanmamaktadır. 2005 yılında 5378 sayılı Engelliler Hakkında 
Kanun’un yürürlüğe girmesinden sonra birçok konuda hareketlenme olduğu gibi Türkiye Paralimpik Olim-
piyat Komitesi ile engelli bireye uygulanan sporun rehabilitasyon çerçevesinden çıkarılarak yaygınlaşması 
için atılımlar olduğu da görülmüştür. Gençlik ve Spor Bakanlığının 2014 yılındaki projesi olarak “Antrenörler 
Engelleri Aşıyor” projesinde 1774 antrenörü özel engelli sporcular için yetiştirdikten sonra akabinde 81 ilde 
İl Engelli Spor Merkezleri kurulmuştur. Kayıtlardaki sayılara bakıldığında lisans alan sporcu sayısı artar-
ken, faal sporcu sayısının bir hayli geride olduğu görülmektedir.  Bu konuda inceleme ve araştırmaların 
yapılması gerekmektedir. Konuyu down sendromuna indirgeyerek odaklandırıldığında; özel sporcuların 
faal olabilmesi için yerel yönetimlerin üzerine düşebilecek katkının neler olabileceği konusunda sorunların 
tespiti ve çözüme yönelik önerilerin belirlenmesi ile elde edilecek sonuç bildirgesinin, eylem planları oluş-
turma ve projeler geliştirmek üzere yol gösterici olması hedeflenmiştir. 

Komisyon:

Down sendromlu bireylerin spor ve spor ile rehabilitasyonun yerel yönetimler açısından geniş bir çerçeve-
de ele alınabilmesi için özellikle belediyelerin spor yönetimlerinden ilgili kişiler, sivil toplum kuruluşlarından 
temsilciler ve konu ile alakalı üniversitelerden akademisyenler davet edilerek, konu çeşitli bakış açıları ile 
ele alınmıştır. Bu gruba ayrıca öğretmen ve down sendromlu ebeveynlere de yer verilerek, ailelerin beledi-
ye hizmetleri bakımından beklentileri ve önerileri de alınmak istenmiştir.

Komisyon çalışması iki oturumda gerçekleşmiştir. Öncelikle, sorun ve ihtiyaçların tespitine gidilmiş; her bir 
fikir grup tarafından irdelenerek ikinci oturuma bırakılmıştır. Komisyonun ikinci oturumunda ise bir önceki 
oturumda belirlenen madde üzerinde durularak çözüm önerilerinden oluşturulan sonuç bildirgesi hazır-
lanmıştır.

Sonuç Bildirgesi İçeriği:

Sonuç bildirgesi, belediyelerin çalışmalarına fikir verecek maddelerden oluşmaktadır. İmkanlarının elverdi-
ği ölçüde daha pratik ve hızlı aksiyon almaya yön verecek maddeler bulunmaktadır. Bu maddelerde down 
sendromu sadece spor açısından ele alınmamıştır. Bireyin ve ailenin sosyal yaşantısındaki düzenlemeyi 
sağlayamadan, spor faaliyetine geçilemeyeceğine göre, bireyin yaşantısının sorunsuz ve aktif yaşama el-
verişli olabilmesi için yerel yönetimin özellikle ailelere gerek danışmanlık gerekse ailelerin belediyelere sağ-
layabileceği destek irdelenmiştir.

Bir belediyenin en etkili verebileceği destek mekan, düzenli spor imkanını sağlayacak kulüp oluşturmak ve 
lojistik sağlamak gibi hizmet konuları ele alarak, doğrudan bir belediyenin halka hizmeti ile alakalı konu-
larda da görüşler bildirilip, alınan ortak kararlar ile sonuç bildirgesinde yer verilmiştir. Yapılan çalışma ve 
hizmetlerin yenilikleri için öneriler dile getirilmiştir. Belediyelerin yapabileceği hizmetlerde gerek merkez 
açılması gerekse kulüplerin açılması sadece ekonomik ve iş geliştirme ile olamayacağından, bu gibi olu-
şumların olmazsa olmazı insan kaynağı üzerinde durulmuş ve nitelikli insan kaynağı için fikirler paylaşıl-
mıştır.

Yapılan çalışmaların örnek ve ilham kaynağı olarak bilinirliğinin artması ve yaygınlaşması için bilinirliğine 
yönelik tanıtım faaliyetleri için de fikirler gündeme alınmıştır. Bu sayede sadece paydaşların değil, aileler 
tarafından bilinmesi ve bu gibi faaliyetlerden faydalanmak açısından düşünülerek ele alınmıştır.

Komisyonda gündeme alınan tüm konular kısa ve uzun vadede yapılabilecekler konusunda fayda sağ-
layacak önerileri beraberinde getirmektedir. Bildirgeden faydalanılması halinde belediyelerin faaliyetleri 
kapsamında hızlıca aksiyon alınması halinde sonuç alınabilecek çalışmalar gerçekleştirilebilir. Bildirgede 
yer alan her bir madde geliştirilip, projelendirilmesi halinde ortaya çıkacak neticelerin sürekliliği ve sürdü-
rülebilirliğinin sağlanması için sosyal politika olarak ele alınabilir. Bu sayede yasa yapıcıların çalışmaları ile 
kalıcı ve gelişime açık sistemler getirilmesi sağlanabilir. Yapılan bu çalışmanın bu bağlamda ilgili kurumla-
rın gündeminde ve planlarında yer almasını diliyoruz.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
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SONUÇ SONUÇ

Sonuç
Başakşehir Belediyesi ve Spor Bilim Kurulu tarafından 21 Mart Down Sendromu ve Farkındalık Günü 
dolayısıyla 20 Mart 2022 tarihinde düzenlenen ‘’Down Sendromu ve Spor Çalıştayı’’ programına, şehir 
içi ve şehir dışından değerli akademisyenler, bilim insanları, alanında uzman çalışanlar, aileler ve başarılı 
sporcular katılarak katkıda bulunmuşlardır.

Çalıştay sonunda gerek katılımcıların komisyon odalarındaki görüş, öneri ve araştırmaları gerekse vaka 
analizlerinin yorumlanması ve değerlendirilmesi ile down sendromluları spora yönlendirme, katılımlarını 
arttırma ve sporda sürdürülebilirliklerini sağlamalarına katkı sağlayacak önemli fikirler ve proje önerileri 
paylaşılmıştır.

Çalıştay sonunda katılımcılar için hazırlanan ‘’Down Sendromu ve Spor Çalıştayı Değerlendirme Anketi’’ 
sonucunda ortaya çıkan en önemli nokta; çalıştayın daha da genişletilerek her yıl sürdürülebilirliğinin 
sağlanması olmuştur. Bu değerlendirmeler doğrultusunda tüm katılımcılara teşekkür ediyor, yapılacak 
programlarda görüşmeyi diliyoruz. 

Down 
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