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Resmî Gazete

Sayı : 28929

YÖNETMELİK
İstanbul Bilim Üniversitesinden:
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ DOWN SENDROMU UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Bilim Üniversitesine bağlı olarak kurulan, İstanbul Bilim
Üniversitesi Down Sendromu Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Bilim Üniversitesine bağlı olarak kurulan, İstanbul Bilim
Üniversitesi Down Sendromu Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilatına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu
organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci
maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: İstanbul Bilim Üniversitesi Down Sendromu Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: İstanbul Bilim Üniversitesi Down Sendromu Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,
c) Rektör: İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: İstanbul Bilim Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: İstanbul Bilim Üniversitesi Down Sendromu Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim
Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Down Sendromu konusunda güncel bilimsel gelişmeleri izlemek, katkıda
bulunacak temel ve klinik araştırmaları projelendirerek yönetmek, veri toplamak ve sonuçlandırmak, her düzeyde
araştırmayı teşvik etmek, personel ve bilim adamı yetiştirmek, Down Sendromu hastalığının ve yol açtığı hafif veya
orta seviyedeki zihinsel, fiziksel gelişim ve motor geriliğinin düzeltilmesine yönelik çalışmalar yapmak ve diğer bilim
kuruluşları ile işbirliği kurmak, güncel kılavuzlar doğrultusunda yapılacak kapsamlı çalışmalarla moleküler anlamda
21. kromozomdaki biyokimyasal süreçleri çözmek, öğrenme potansiyellerini ve becerilerini arttırmak, Down
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Sendromlu bireylere her türlü tıbbi tetkik ve tedaviye yönelik sağlık hizmeti vererek yaşam kalitelerini yükseltmek
amaçlı tıbbi ve psikososyal rehabilitasyon yapmaktır.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Down Sendromu alanında tıp bilimlerinde dünyadaki teknolojik ve bilimsel gelişmeleri izlemek, araştırma
projelerini desteklemek, yürütmek ve sonuçlandırmak.
b) Down Sendromu tedavisinde yer alma potansiyeli olan molekülleri araştırmak, geliştirmek ve uygulamaya
yönelik çalışmalar yapmak, 21. kromozomdaki biyokimyasal süreçleri çözmeyi hedefleyerek Down Sendromlu
bireylerin öğrenme potansiyellerini ve becerilerini arttırmak.
c) Down Sendromlu bireylerin engellilik derecesini belirlemek üzere sağlık kurul heyeti oluşturmak, özürlülük
ölçütü sınıflandırması ve 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü,
Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurul Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca sağlık kurulu
raporlarını hazırlamak.
ç) Araştırma ve geliştirme fonları sağlamak, eğitim, öğretim elemanlarına, idari elemanlara ve hizmet edenlere
ödüller vermek.
d) Down Sendromu alanında biyolojik ve klinik çalışma yapan ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği
yapmak.
e) Down Sendromu alanında tıp araştırmaları ve tıptaki yenilikler ile ilgili konferans, seminer, kongre,
sempozyum gibi bilimsel faaliyetleri düzenlemek ve elde edilen sonuçları kamuoyuna ve ilgili kuruluşlara duyurmak.
f) Kamu kurumlarının ve özel teşebbüsün Down Sendromu hastalığı ile ilgili bilinçlendirici etkinliklerine
katılmak ve bu çalışmaları destekleyici her türlü araştırma, bilimsel rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri
yayınları yapmak.
g) Down Sendromlu bireylere her türlü kişiye özgün tıbbi tetkik ve tedaviye yönelik sağlık hizmeti vermek.
Down Sendromlu bireylerin yaşam kalitelerini yükseltmek amaçlı tıbbi ve psikososyal rehabilitasyon yapmak.
ğ) Down Sendromu hastalığının yol açtığı sağlık sorunlarının çözümüne yönelik olarak Milli Eğitim Bakanlığı
ile işbirliği yaparak okullarda öğrencilerin ve öğretmenlerin konu ile ilgili eğitim almalarına katkıda bulunmak.
h) Yükseköğretim kurumlarında Down Sendromlu bireylerin eğitim-öğretim alabilmelerine yönelik Milli
Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM ile işbirliği yaparak Down Sendromlu bireylerin engellilik derecesine göre yükseköğretim
kurumlarına yerleşebilme olanaklarını oluşturmak.
ı) Resmi bilirkişilik ve danışmanlık yapmak.
i) Down Sendromu ve bilimsel araştırma konusunda kamuoyunda toplum bilinci yaratılması ile ilgili
çalışmalar yapmak.
j) Teknik tıp personeli ve bilim adamı yetiştirmek.
k) Down Sendromu ve insan sağlığı ile ilgili araştırma ve uygulamaları öncelikle yaparak ülkenin sağlık
standardının yükseltilmesine yardımcı olmak.
l) Rektör tarafından verilecek Down Sendromu alanındaki görevleri yerine getirmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri
Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları Müdür ve Yönetim Kurulundan oluşur.
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Müdür
MADDE 8 – (1) Rektör tarafından tıp fakültesinde tam gün statüdeki çocuk sağlığı ve hastalıkları anabilim
dalı ve bilim dalları, çocuk cerrahisi anabilim dalı, psikiyatri anabilim dalı, moleküler biyoloji ve genetik anabilim dalı
öğretim üyeleri arasından bir kişi Müdür olarak üç yıllık süre için görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür tekrar
görevlendirilebilir. Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en çok iki müdür yardımcısı
görevlendirebilir. Müdür bulunmadığı zamanlarda, Müdüre müdür yardımcılarından biri vekâlet eder. Göreve vekâlet
altı aydan uzun sürerse yeni Müdür görevlendirilir.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdür Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Faaliyet grupları arasında koordinasyonu sağlamak.
d) Faaliyet gruplarının çalışmalarının düzenli ve uyumlu bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
e) Merkeze bağlı tüm idari, teknik ve araştırmacı personelin yönetim, denetim ve genel gözetimini yapmak,
hizmetlilerin istihdamı, çalışma düzeni, nöbet, kıyafet, disiplin ve başarı durumlarının değerlendirilmesini sağlamak.
f) Kadro ihtiyacını gerekçesi ile birlikte Rektöre bildirmek.
g) Her akademik yıl sonunda Merkezin yıllık faaliyetlerini bir rapor halinde Rektöre sunmak.
ğ) Bu Yönetmelik gereğince Müdüre verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Yönetim kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen dört
üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulunda görevlendirilecek öğretim üyelerinin çocuk sağlığı ve
hastalıkları anabilim dalı ve tüm bilim dalları, çocuk cerrahisi anabilim dalı, psikiyatri anabilim dalı veya moleküler
biyoloji ve genetik anabilim dallarından olmaları şarttır.
(2) Yönetim Kurulu üç yıl için görevlendirilir. Yönetim Kurulu en az ayda bir kez olmak üzere ve Müdürün
gerekli gördüğü hallerde toplanır.
Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Faaliyet grupları kurmak ve çalışmalarını izlemek.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.
c) Müdürün getirdiği konularda karar almak.
ç) Bu Yönetmelik gereğince verilen diğer görevleri yerine getirmek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörü yürütür.

