
 
 
 
 
„Down Sendromu“ nedir? 
Down Sendromu hakkında önemli bilgiler 
 
 
Her insanın vücudunda çift yapılı 23 kromozom bulunur. Bu kromozomlar, insanın 
tüm kalıtsal bilgilerini taşırlar, göz, ten, saç rengi gibi. Down sendromlu insanlarda 21 
numaralı kromozom, kural gereĝi olması gerektiĝi gibi çift yapılı deĝil üçlüdür. İşte bu 
durumda Trizomie 21´den söz edilir. Dünyaya gelen her 700. çocuk down sendromlu. 
Sadece Hamburg´da 2250´den fazla down sendromlu insan yaşamakta. 
 
İnsanlardaki bu genetik farklılıĝın özelliklerini ilk kez İngiliz doktoru Langdon-Down  
bulduĝu için bu genetik farka onun ismi verilmiştir. Down sendromlu insanların yön 
kestirme yeteneĝi çok gelişmiştir ve genelinde sevimli, esprili, candan insanlardır. 
Karakteristik yapıları ve istekleri konusunda her insanda olduĝu gibi farklı özelliklere 
sahiptirler. Deĝişen genetik yapı, saĝlık sorunlarına yol açabilir, örneĝin, kalp 
sorununa, kas gerilimine veya işitme zorluĝuna neden olabilir. Özünde bu sendrom 
hem bedensel hem de zihinsel gelişimi etkiler. Her bireyin gelişme olanaĝı tabii ki 
farklı olabilir. Son yıllarda geliştirilen ve büyütülen imkânlar, down sendromlu 
insanların okuma ve yazmayı öĝrenmelerini ve hatta yetişkin olduklarında kendi 
başlarına yaşayabilmelerini mümkün kılmıştır. 
 
KIDS Hamburg e.V. Kontakt- und Informationszentrum Down-Syndrom  
İrtibat ve Bilgilendirme Merkezi Down Sendromu- Hamburg Kayıtlı Derneĝimiz  down 
sendromlu insanların çıkarlarını göz önünde tutarak hizmette bulunmayı kendine 
hedef olarak belirlemiştir. Dernek, insanlararası ilişkileri geliştirmek, yakınları, 
terapistleri ve ilgi duyan herkesi down sendromu konusunda bilgilendirip 
ilişkilendirmek istemektedir. Bir başka hedef de, kamuoyunu Trizomi 21 konusunda 
aydınlatmak, bu yolla önyargıların yok olmasını ve duyarlı bir toplumun oluşmasını 
desteklemektir. 
Farklı yaş gurupları için bilgilendirme seminerleri ve ayrıntılı dayanışma KIDS 
Hamburg Derneĝinin çalışmalarının içinde yer almaktadır. KIDS Hamburg Derneĝi 
yaklaşık 400 üye sayısına ulaşmış bulunmakta ve maddi giderlerini çoĝunlukla üye 
aidatları ve baĝışlar sayesinde karşılamaktadır. 
 
Bu konuya ilgi duyan herkese kapımız açıktır! 
 
İletişim:  KIDS Hamburg e.V. 

Heinrich-Hertz-Straße 72 
22085 Hamburg 
Tel.: 040-38616780   
info@kidshamburg.de 

  www.kidshamburg.de 
 
Derneĝimizi bir baĝışla desteklemek mi istiyorsunuz? Kamu çıkarına görev yapan kurum olarak kabul 
edilmiş bir derneĝiz ve yapacaĝınız baĝış için elbette fatura verebiliriz. 
Baĝış hesap numarası: Haspa Hamburg, IBAN DE97200505501238142952, BIC HASPDEHHXXX 
 


