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Tepebaşı Belediyesi  
Yaşam Köyü 
Alzheimer  
Konuk Evleri

Tepebaşı Belediyesi Yaşam Köyü yerleşkesi 5 yıldan 
uzun bir zamandır sürmekte olan bir proje. Bugün 
içinde bir anaokulu, bir ilköğretim okulu, Down 
sendromlu kişilerin çalıştığı bir montaj atölyesi, 
fizik tedavi merkezi, sağlık ocağı, bölge halkının el 
sanatları ve el işleri atölyelerine katıldığı bir belde 
merkezi, sağlıklı yaşlılar merkezi, Görsem Vakfına ait 
bir görme engelliler evi ve bir de sanat ve sinema ça-
lışmalarının yer aldığı Art Colony’yi barındırıyor olsa 
da, sahip olduğu 7 Alzheimer Konuk Evi ile Yaşam 
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Köyü temelde Alzheimer hastalarına hizmet etmek 
amacıyla kurulmuştur. 

2014 yılının Mart ayında ilk binasıyla hizmete giren 
Alzheimer Bakım Evlerinin altıncısı 2019’un Ekim 
ayında açıldı. Bu son bina ile birlikte 140 yatak 
kapasitesine ulaşan Yaşam Köyü Alzheimer Merkezi 
halen bu alanda Türkiye’nin en büyük yataklı merkezi 
durumundadır. Merkez ayrıca haftanın iki günü, böl-
geden gelen gündüzlü Alzheimer hastalarına ücretsiz 
hizmet veriyor.

Yaşam Köyü Alzheimer Merkezinin kuruluşunda 3 
ana hedef seçildi;

1 Eskişehir bölgesindeki Alzheimer hastalarına ve 
bunların bakımıyla ilgilenen aile üyelerine ve yakın-
larına etkili bir sağlık hizmeti verebilmek

2 Hem Alzheimer hastalarının hem de yakınlarının 
sosyal hayata bir ölçüde katılabilmelerini, toplumsal 
destek ve aidiyet duygularını yaşayabilmeleri

3 Daha uzun vadede Alzheimer hastalığı ve hastaların 
bakımı konusunda veri toplamak ve bilgi birik-
tirmek, toplanan bu veriyi Türkiye’de aynı alanda 
çalışan kişi ve kurumlarla paylaşmak

Elinizdeki Demans Dostu Sanat Rehberi, hem mer-
kezimizde sürdürülmekte olan çalışmaları anlatıyor, 
hem de yurtdışında aynı başlık altında son birkaç yıl 
içinde toplanan bilgileri ve uygulanan bazı başarılı 
çalışmaları içeriyor. 
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Önsöz
Demans ile yaşam kişinin kendisi ve yakınları açı-
sından zorlu bir süreç olsa da baş edilemez ya da 
çekilmez değildir. Önemli olan kişinin hayatına kaldı-
ğı yerden, ufak dokunuşlarla devam etmesini sağla-
yabilmektir. Kişiyi var eden sosyal yaşamın içindeki 
yeridir ve her insan sosyal yaşamından vazgeçtiğinde 
ruhsal olarak bir çöküşe doğru gider. Demanslı kişi-
nin çevresi sosyal aktivitelerinin devamlılığını sağla-
mak için destek olmalıdır. Bu da ancak, etkinliklere 
erişim sorunlarının ve çevresel engellerin ortadan 
kaldırılmasıyla mümkündür.
Demans günden güne yaygınlaşmakta olup tüm 
sektörlerde çalışan insanları etkilemektedir. Ama-
cımız demanslı bireylere yaşamlarını rahat idame 
edebilecekleri alanlar yaratmaktır. Öncelikli hedefimiz; 
demans konusunda geniş çaplı bir farkındalık yarat-
mak ve demanslı kişi ile çevresini desteklemektir.
Demans dostu bir kuruluş olmakla istenilen hedefe 
ulaşmak çok zor değil. Farkındalık için düzenlenecek 
eğitimler sadece demanslı yakını ve bu alanda çalı-
şacak olan kişilerle sınırlı değildir. Bu eğitimler saye-
sinde demanslı bir kişiyle karşılaşıldığında ne yap-
manız gerektiğini bilecek ve onun yaşamına olumlu 
bir dokunuşta bulunacaksınız. Kişi iletişim kurabildiği 
zaman varlığını hisseder ve mutlu olur. Demans dos-
tu olmak kişiyi var eder, değerini arttırır. Bunun için 
de farkında olmak ve farkında olmak önemlidir.
Bu rehber aracılığı ile sanatın insan hayatındaki 
yerine, değerine ve önemine inanan mekan sahipleri 
ve çalışanları mekanlarını demans dostu kılarak in-
sanlığa unutulmaz bir hizmet sunacaklardır. Böylece 
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sanat dostu mekanlardan 
faydalanan demanslı kişiler 
ve bakımını üstlenenler 
sosyal yaşamlarına kaldık-
ları yerden devam edebile-
ceklerdir.
Sanat insanın beş duyu 
organına da hitap edebi-

len bir alan, kişinin yaşam kalitesini arttırması için 
de vazgeçilmez bir araçtır. Sanat aracılığıyla kişinin 
sosyalleşmesini sağlamak, insan beyninde müthiş 
bir etki yaratır. Bu nedenle, sanat sadece demanslı 
kişiler için değil, onların aileleri ve bakımlarını üstle-
nenler için de sürekli ve ulaşılabilir olmalıdır. Sanat 
organizasyonları için toplumla bağlantı kurmak ve 
topluma hizmet açısından bu büyük bir fırsattır.
Sinemada 7’den 70’e keyifle izlenen filmler her yaş 
grubunda farklı deneyimler kazandırır. Film izlemek 
hafızamız için çok değerli bir egzersizdir. Demans 
dostu olan sinema salonları, insanın sevdikleriyle hoş 
zaman geçirip sosyalleşmesini ve yaşadığını hisset-
mesini sağlar. Demansla kaliteli yaşam sadece tıbbın 
imkanlarıyla ya da iyi bir bakım hizmetiyle olmaz. 
Kişi yaşamına kaldığı yerden engelsiz devam edebili-
yorsa demansla yaşamak zorlayıcı olmaktan çıkar.
Bir kişinin demans tanısı almasından sonra bu 
zevklerinden mahrum kalacağı fikri kabul edilemez. 
Hazırlanan bu pratik rehber, sanat alanında çalışan 
insanların da desteğiyle bu kabul edilemez fikri önle-
meyi de hedefliyor.

Burcu Gazozcu Göçmez 
Tepebaşı Belediyesi Yaşam Köyü 
Alzheimer Konuk Evi Psikologu 

Demans dostu olmak  

kişiyi var eder,  

değerini arttırır.
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Sinema,  
Zihin ve Demans

Katadrom Art Colony olarak, Tepebaşı Belediyesinin 

Yaşam Köyünde bize tahsis ettiği dört bloktan oluşan 

bir binada yaşıyoruz. Alzheimer Konuk Evlerinden 

biri hemen kapı komşumuz. Daha ilk günden bu yapı 

içinde yer almanın, bu yakınlığın üzerimizdeki etkisi-

ni hissettik ve üzerinde konuşmaya başladık.

Art Colony’de birçok farklı etkinlik gerçekleştiriyoruz 

ama sinema, çalışmalarımızın ağırlıklı kısmını oluş-

turuyor. ‘Unutulmaz’ hikayeler peşinde koşan sinema 

sanatı ile Alzheimer Konuk Evinin yan yana gelmesi-

nin anlamını düşünmeye başladık ister istemez. Kısa 

süre sonra da aynı düşüncede ilerleyen ilk kişilerin 

biz olmadığını fark ettik.
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Yaşam Köyündeki Alzheimer Konuk Evlerinde, bazı-
larını bu rehber içinde de göreceğiniz farklı sanatsal 
çalışmalar, etkinlikler yapılıyor. Amaç, Alzheimer has-
talarını kolayca içine girebildikleri kopuk ruh halin-
den uzak tutmak. Zaman içinde burada tanıştığımız 
Konuk Evi personeli ve hasta yakınları yürütülen bu 
çalışmaların hastalar ve kendileri üzerindeki güçlü, 
dönüştürücü etkisinden söz ettiler.

Sinemacılar her şeyden önce hevesli insanlar oluyor. 
Tepebaşı Belediyesinin onayını ve desteğini alarak, 
Art Colony de Yaşam Köyünde yaşlılar ve Alzheimer 
hastaları için film gösterimleri düzenledi. Anlatılan 
olumlu etkileri birinci elden deneyimleme şansımız 
oldu. Şans derken abartmıyoruz, bunlar gerçekten 
değişik ve farklı bir anlamda tatmin edici film izleme 
deneyimleri oldu.

Sanat, sinema ve demansı birlikte alan bir rehber 
fikrine böyle ulaştık. Bunun uzun ve verimli bir proje-
ler serisinin başlangıcı olmasını diliyoruz.

Hülya Demirden 
Katadrom Art Colony 
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Demans nedir?
‘Demans’ şemsiye bir terimdir. Alzheimer hastalığı ve 
bir dizi benzeri hastalık sonucu beynin farklı ölçüler-
de zarar görmesiyle ortaya çıkar. Alzheimer dışında 
sık rastlanan iki türü; Vasküler demans ve Lewy 
cisimcikli demanstır. Demans her kişide farklı etki-
ler gösterir. İlerleme gösteren bir yapıya sahiptir ve 
belirtileri giderek artma ya da daha zorlu hale gelme 
eğilimindedir. Demansın en yaygın belirtileri;

Hafızada değişimler meydana gelir; kişi yakın 
zamanı hatırlayamaz, söylediklerini birden fazla 
kez tekrarlar, aynı soruyu defalarca sorar, geçmiş 
olayları şimdi yaşıyormuş gibi hatırlar.

Düşünme, muhakeme, planlama ve karar 
vermede sıkıntılar ortaya çıkar; kişi odaklan-
ma sorunu yaşar, iş takibi yapamaz, sorun çözme 
konusunda zorlanır, yeni fikirleri kavrayamaz, en 
önemlisi de rutin işlerini yapamaz hale gelir.

İletişim ve dil problemleri yaşanır; kişi konuş-
maları takip edemez, söylemek istediği kelimeyi 
bulamaz, sohbeti devam ettiremez, söylenenleri 
yorumlayamaz ve hatalı sözcük kullanabilir.

Zaman ve yer konusunda kafa karışıklığı ya-
şanır; kişi saati, günleri, yılı ve mevsimleri takip 
edemez, çok tanıdık bir yerde bile nerede olduğunu 
bilemez.

Görme ve görsel algı sorunları oluşur; kişi 
mesafeleri algılayamaz, basamakları fark edemez, 
desenler ve renkler kafa karışıklığı yaratabilir, 
olmayan şeyleri duyma ve görme gibi halüsinatif 
durumlar yaşanabilir.

Ruh hali sürekli değişim gösterir; kişi asabi, içe 
kapanık, alıngan, kaygılı ya da üzgün olabilir.
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Dünyada ve Türkiye’de demans

2030’da 
76 milyon ve 

2050’de ise 135,5 
milyon Alzheimer 
hastası olması 

bekleniyor

Türkiye’de 
600 bin 

ailede demanslı 
bir birey 

yaşamaktadır

 
Dünyada  
şu anda  

47 milyon  
Alzheimer hastası 

bulunuyor 

Her  
3 saniyede 
bir 1 kişide 

demans belirtileri 
ortaya çıkıyor

Nüfusun 
ortalama 
ölüm yaşı 

yükseldikçe demanslı 
kişilerin sayısı da 

artmaktadır

Mevcut 
demanslı 

kişilerin 3’te 
2’si kadın

Türkiye 
nüfusunun 

%8,7’sini 65 
yaş üzeri kişiler 
oluşturmaktadır

 
60 yaşından 

sonra bir kadının 
Alzheimer olma riski, 

kadınlarda çok korkulan 
meme kanseri olma 

riskinden 2 daha 
kat fazla
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Demansla yaşamak
Bizi biz yapan keyifli geçirdiğimiz zamanlardır. 
Gündelik hayatımızda, sinemaya, tiyatroya, müzikale, 
konsere ya da bir müzeye gitmek, evde televizyon 
izlemek, araba kullanmak, hobilerle ilgilenmek ya 
da işe gitmekten son derece keyif alabiliriz. Tanının 
konmasıyla, demanslı kişiler sıklıkla tüm bu sosyal 
etkinlik ve etkileşimlerin dışında kalmaktadırlar. Oysa 
demans durumu ilerlerken bile insanlar aktif ve sağ-
lıklı bir hayata devam edebilirler. 

Demanslı kişinin sosyal yaşamına devam etmesini 
sağlamak çok önemlidir. İlgili ve anlamlı etkinliklere 
dahil edilerek kişilerin kendilerini dışlanmış hisset-
meleri önlenebilir. Araştırmalar demanslı kişilerde 
sıklıkla rastlanan depresyon ve huzursuzluk hallerine, 
yalnız ve işlevsiz hissetmelerinin neden olduğunu 
ortaya koymuştur. Demanslı kişilerin zihinsel ve duy-
gusal açıdan daha dengeli hissetmeleri için toplumun 
harekete geçirilmesi ve farkındalığın arttırılması 
hayati önem taşımaktadır.
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Bu konudaki farkındalık arttıkça, demanslı kişilerin 
günlük yaşama katılımı da artacaktır. Demans duru-
mu ilerledikçe, kişiler anlaşılmama ve ihtiyaçlarının 
karşılanmaması konusunda endişe yaşamaya başlar 
ve bu nedenle sosyal yaşamlarından vazgeçmek du-
rumunda kalırlar. Bir noktadan sonra, çarşıya gitmek, 
alışveriş yapmak, fatura ödemek, eczaneye gitmek, 
komşuya gitmek gibi günlük aktivitelerinden uzakla-
şırlar. Böylece yaşam kalitesi bozulan kişinin sağlığı 
da bozulmaya başlar.

Sosyal yaşamdan kopmak sadece 
demanslı kişilerin değil, onların bakımını 
üstlenen aile üyelerinin de birincil 
sıkıntılarındandır.

Yaşam Köyü Alzheimer Konuk Evinde 
hasta yakınlarıyla yapılan görüşmeler, 
hastalık tanısının konulmasının ardından, 
aile üyelerinin sosyal hayatlarının büyük 
ölçüde kesintiye uğradığını göstermiştir.
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Bu rehber kimler için hazırlandı?
Rehber konuya ilgi duyan herkesin kullanımına açık 
olmakla birlikte özellikle aşağıdaki kişi ve gruplar göz 
önünde bulundurularak hazırlandı;

Demanslı kişilerin bakımlarıyla ilgilenen aile 
üyeleri, yakınları ve çevresi

Demans konusunda çalışan sivil toplum örgütleri 
ve gönüllüleri 

Demanslı kişilere hizmet veren hastaneler, 
bakımevleri ve huzurevleri 

Demanslı kişilerle çalışan sağlık personeli - 
doktorlar, hemşireler, hasta bakıcılar ve diğer 
personel 

Sağlık eğitimi veren eğitim kurumları - tıp 
fakülteleri, hemşirelik ve hasta bakım meslek 
okulları

Yerel yönetimler

Demans dostu mekanlar oluşturmak isteyen 
sanatla ilgili merkezler, kuruluşlar, sanat mekanları

Demanslı kişilerle çalışmak isteyen sanatçılar
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Rehber hakkında 
Bu rehber üç ana bölümden oluşmaktadır. 

Demans Dostu Sinema başlıklı ilk bölümde, başta 
sinema olmak üzere tüm sanatsal etkinliklerde de-
mans dostu bir mekan ve etkinlik programı yaratma 
yollarına değiniliyor. Bu bölümde anlatılan uygula-
maların önemli bir kısmı kurumların karşılıklı işbirli-
ğine ve bazı temel yenilemelere dayanıyor. Bunlar ilk 
bakışta masraflı ve büyük emek isteyen bir çaba gibi 
görünse de aslında toplumsal dayanışma ve gönüllü-
lükle çözülebilecek düzenlemelerdir. 

Pratik Uygulamalar Kitapçığı adını taşıyan ikinci 
kısım demanslı kişilerin ve Alzheimer hastalarının 
bakımlarının yapıldığı konuk evlerinde ve hatta 
demanslı kişilerin yaşadığı evlerde uygulanabilecek, 
gündelik ve basit çalışmaları bir araya getiriyor. 

Son bölümde ise Tepebaşı Belediyesi Yaşam 
Köyü Alzheimer Konuk Evleri Uygulamaları yer 
alıyor. Türkiye’deki hastalarla ve buradaki imkanlarla 
gerçekleştirilen çalışmaların, kültürel açıdan uyumlu 
olmaları nedeniyle işlevsel olacağını düşünüyoruz. 

Rehber, mümkün olduğunca fazla etkinliği bir ara-
da sunmaya çalışmaktadır. Yerel yönetimler, büyük 
sanatsal mekanlar, hastane ve bakım evleri rehberde 
sunulan daha kapsamlı, yatırım ve eğitim gerektiren 
çalışmaları örnek alabilirler. Öte yandan sanatçılar, 
aile üyeleri, çalıştıkları ortamda farklılık oluşturmak 
isteyen sağlık personeli ya da küçük işletmeler ise 
daha kolay uygulanabilecek çalışmaları seçebilirler. 

Rehberden bir beklentimiz, kullanan kişilerin kendi 
özgün çalışmalarına ilham vermesidir. 
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Nasıl demans dostu olunur?
Demansla ve demanslı kişilerle ilgili bilgi edinerek 
farkındalık yaratmak, demanslı kişilerin ve bakımla-
rını üstlenenlerin hayatını kolaylaştırmakla ‘demans 
dostu’ olunur. 

Demans, yaygınlığına rağmen toplumda hakkında az 
ve kötü bilgi sahibi olunan bir durumdur. Demans 
dostları önce kendilerinin sonra da yakın çevrelerinin 
bilgilerini arttırarak demanslı kişilerin yalıtılmışlığını, 
karşılaştıkları zorlukları azaltmayı amaçlar. 

Kişiler gibi, kuruluşlar ve mekanlar da demans dostu 
olabilirler. Bu rehberde ayrıntılarını vereceğimiz basit 
düzenlemelerle sanat mekanları, demanslı kişilerin ve 
onların bakımını üstlenenlerin daha rahat ve güvenle 
kullanacağı bir hale getirilebilir.

Demans konusunda farkındalık arttıkça demansla ya-
şayan kişilerin kendilerini toplum tarafından destek-
lenmiş ve anlaşılmış hissetmeleri kolaylaşacak. 

Bu rehberi okuyarak demans 

dostu olmak için ilk adımı da 

atmış olacaksınız.
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• İnsanların demansla daha iyi bir hayat 
sürmelerine yardımcı olmak – Demanslı 
kişilere toplumun bir parçası olabilmeleri, 
günlük rutinlerini sürdürebilmeleri için 
destek olmak çok önemlidir. Demans dostu 
bir sanat mekanı olduğunuzda demanslı 
kişilere hoşlandıkları şeyi yapmaları için 
olanak sunmuş olursunuz.

• Demanslı kişinin bağımsız olmasına 
yardımcı olmak – Demanslı kişiler mümkün olduğunca başkalarına bağlı 
olmadan yaşamlarını sürdürmek isterler. Gittikleri mekanlarda destek 
görmeleri bunu gerçekleştirebilmelerinde önemli bir rol oynar.

• Herkes için erişebilirliği arttırmak – Demanslı kişilere yönelik 
düzenlemeler diğer ziyaretçilerin de hayatını kolaylaştıracaktır. Daha görünür 
tabelalar, daha sessiz bir ortam gibi değişiklikler herkesin hoşuna gidecektir.

• Sosyal yalıtılmışlığın azaltılması – Anlayış kıtlığı ve damgalama gibi 
sebeplerle demanslı kişiler ve yakınları sıklıkla toplumun geri kalanından 
yalıtılmış bir halde yaşarlar. Yalnızlık ve sosyal yalıtılmışlığın insan sağlığına 
zararları olduğu kanıtlanmıştır. Bazı kişiler için sanat mekanlarına gelmek, 
yalnızlıkla baş edebilmek için birincil çözümlerdendir.

Mekanları 
demans dostu olarak 

düzenlemek diğer 
yaşlıların da daha 
kolay kullanmasını 

sağlayacaktır.

Toplumsal 
sebepler

Sanatsal 
nedenler

Ticari 
nedenler

Sosyal 
faydalar 

Sağlık 
sebepleri

Mekanları demans dostu yapmanın  
topluma katkıları

Herkes sanatın 
bir parçası olmayı 

hak eder ve 
demans teşhisi 

bu durumu 
değiştirmez.

Demanslı 
kişilerin hem 

fiziksel hem de 
zihinsel olarak 
sanattan büyük 

fayda gördüklerini 
gösteren 

bilimsel kanıtlar 
mevcuttur.

Demanslı kişilerle birlikte 
çalışmak sanatçılara ilham 

verir ve güçlü eserler 
yaratmalarını sağlar.
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Rehberde kullanılan bazı kavramlar
Demans Dostu Sanat ve Sinema Rehberinde günlük 
hayatta az kullanılan ya da farklı anlamlarla kullanı-
lan bazı ifadeler ve kavramlar yer alıyor. Bunlardan 
demans dostu kavramını yukarıda anlattık. Rehberi 
daha doğru anlayabilmek için diğerlerine de kısaca 
değineceğiz. 

Demanslı kişi - Bu rehber boyunca ‘hasta’, ‘demans 
hastası’ gibi ifadeler yerine ‘demanslı kişi’ ifadesi 
kullanıldı. Demans genel başlığı altında Alzheimer 
gibi hastalıklar yer alsa da demanslı kişilerin önemli 
bir kısmı hasta olarak tanımlanmamaktadır. De-
mansın birçok tipi ve çeşitli aşamaları vardır. Erken 
ya da orta aşamada birçok demanslı kişi günlük 
hayatına rahatça devam edecek durumdadır. Hasta 
olarak tanımlanmaları bu rehberde sık sık gündeme 
gelen damgalama, yalıtılma, yalnızlaştırma etkilerini 
arttırmaktadır. Bu nedenle ‘demanslı kişiler’ terimi 
kullanılmıştır. 

Bakımlarını üstlenenler / Bakıcılar - Demanslı 
kişilerin ayırt edici özelliklerinden biri, nadiren yalnız 
olmalarıdır. Hemen her zaman onların yanında bu-
lunan ve günlük rutinleriyle ilgilenen birileri bulun-
maktadır. Bu kişiler doktor, hemşire, hasta bakıcı, 
bakım evi personeli olabileceği gibi, demanslı kişinin 
aile üyeleri ve arkadaşları da olabilir. Rehber boyunca 
kullanılan ‘bakıcı’ ya da ‘bakımını üstlenen’ tabirleri 
bu kişileri işaret etmektedir.



21

Kişiye özel bakım - Bu rehberdeki etkinlikler kişiye 
özel bakım yaklaşımı benimsendiğinde işe yaraya-
caktır. Kişiye özel bakım, bakımı yapılan kişinin ilgi, 
yetenek, geçmiş ve kişiliğine uygun bakımı kapsa-
maktadır. Burada ümit edilen, bakıcıların ilgilendik-
leri kişileri keyif aldıkları aktiviteleri gerçekleştirme 
konusunda teşvik etmeleridir. 

Kişiye  
Özel 

Bakımın 
Temel 
İlkeleri

Demanslı kişiye saygıyla yaklaşılmalı. 

Demanslı kişinin geçmişi, hayat tarzı, kültürü, 
sevdikleri ve sevmedikleri, hobileri, ilgi alanları 
da dahil olmak üzere tercihlerine karşı anlayışlı 
olunmalı ve her insana birey olarak değer 
verilmeli. 

Olaylar ve durumlar, bakımı yapılan kişinin bakış 
açısından da değerlendirilmeli.

Diğer insanlarla sohbet etme ve iletişim kurma 
fırsatları yaratılmalı. 

Kişinin yeni şeyler denemesi, keyif aldığı 
etkinliklere katılması teşvik edilmeli.

Araştırmalar, sanatın anlamlı aktiviteler sunabilece-
ğini, ilaçla sağlanabilen çözümlere bir alternatif ola-
bileceğini, gelişmiş iletişim imkanları sunduğunu ve 
insanların kendilerini bir topluluğun bir parçası gibi 
hissetmelerine yardımcı olabileceğini göstermiştir.
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Sanat ve demans
Sanatın yararları iki yönlüdür: Demanslı kişiler 
üzerinde doğrudan ve olumlu bir etkisi vardır. Ayrıca 
içinde yaşadıkları bakım evinin kültürünü ve çevresi-
ni de iyileştirme etkisine sahiptir. Ulusal ve uluslara-
rası araştırmalar, kısa süreli yaratıcı etkinliklerin bile 
olumlu sonuçları olduğunu ortaya koymuşlardır. 

Bu etkinlikler 

geçmişi 
hatırlama 
yeteneğini,

kaygı,

sözlü 
ve sözlü 
olmayan 
iletişimi,

kafa 
karışıklığı,

fiziksel 
hareketliliği,

korku,

uyum ve 
dikkati,

fiziksel 
sıkıntı,

hayat 
kalitesini 
ve sosyal 
etkileşimi,

sıkıntı,

yüz 
tanıma 

yeteneğini,

yıkıcı 
davranışları, 

 
anlık bir 
aktiviteye 
katılımı artırır.

azaltır.
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Bölüm 1 
Demans Dostu 
Sinema



24

Demans Dostu Film Gösterimleri

Sinema da dahil olmak üzere sanat, özgün değerinin 
yanı sıra demanslı kişiler için ciddi farklar yarata-
bilmektedir. Demanslı kişiler mevcut durumlarından 
ötürü, karmaşık olay dizileri konusunda hafızalarına 
güvenemezler ve giderek zorlaşan sözlü iletişimin 
yerine yeni yollar bulmaya çalışırlar. Sokakta yapılan 
bir gezintinin kendisi unutulabilir ama duygusal ha-
fıza daha temkinlidir, bu yüzden olumlu deneyimlerin 
ve yüksek tutulan moralin büyük önemi vardır. 

Demans dostu film gösterimleri, erişilebilir, eğlenceli, 
kucaklayıcı ve özel bir deneyim sunarak, sinemayı 
demans dostu camianın temel parçası haline getirir. 
Böylece demansla yaşamak zorunda olan kişilerin, 
ailelerinin ve bakıcılarının güvenli ve huzurlu bir şe-
kilde sinema etkinliklerinden faydalanmalarını sağlar.

Demans dostu film gösterimleri görece olarak yeni 
bir uygulama olmasına rağmen çeşitli ülkelerde 
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faaliyetlere başlamıştır. Rehberin bu bölümü, hızla 
büyüyen bu talebi karşılamayı ve mekan sahiplerinin 
demans dostu film gösterimleri için gerekli bilgiyi 
sağlamayı amaçlamaktadır. 

Asıl olarak sinema salonlarındaki ve film programla-
madaki detaylar anlatılacak olsa da buradaki bilgiler 
sanatın diğer alanlarındaki mekanlar için de - müze, 
sanat galerisi, kültür merkezi, tiyatro ve konser sa-
lonları- gerekli bilgiyi sağlayacaktır. 

Atılması Gereken İlk Adımlar
Burada sıralanan çalışma yöntemleri ve değişiklikler, 
sinema salonları dışındaki diğer sanat mekanlarında 
ve hatta işyerlerini demans dostu yapmak isteyen 
tüm işletmelerde uygulanabilir. 

 Seyircinizi anlayın 
Seyirciyi anlamak, içinde bulundukları demans duru-
munu iyi bilmekle başlar. Bu konuda uzman kişiler-
den, demanslı kişinin yakınlarından, çevresinden ya 
da bakımını üstlenen kişilerden bilgi alabilirsiniz. 

 Bölge halkı ile iletişim kurun ve bir ağ oluşturun 
Demanslı kişilerle çalışan kurum ve kuruluşlarla ile-
tişime geçin. Böylece seyirci potansiyelinizi belirleye-
bilir, bölgedeki farklı demans derecelerini ve türlerini 
anlayabilir, katılımcıların profiline daha uygun bir 
mekan düzenlemesi yapma ve etkinlikleri sergileme 
fırsatı bulabilirsiniz. Ayrıca bu kuruluşlar aracılığıyla 
demans dostu etkinliklerin reklamını yapabilirsiniz. 

 Farkındalık yaratın
Demans dostu olan kişilere ve mekanda çalışan per-
sonele eğitim verin. Demanslı kişilerin yaşayabileceği 



26

ve yaşatabileceği sıkıntılar hakkında bilinçlendirin. 
Demanslı kişiler, yön konusunda problem yaşayabilir-
ler ve mekana ulaşımda sıkıntılar olabilir, filmlerdeki 
sahneleri beklenmedik tepkiler gösterebilirler, etkinlik 
programı bu kişilere karmaşık gelebilir. Tüm bu ve 
benzeri sebeplerden dolayı demanslı kişi kendini kötü 
ve hatta dışlanmış hissedebilir. Bunların yaşanma-
ması için görevli olan herkesin eğitilerek hazırda 
bulunması gerekmektedir. Hatta personel arasından, 
diğer çalışanların destek almak için başvurabilecekle-
ri sorumlu bir kişi seçmek daha verimli olacaktır.

 İletişim kurun 
Demanslı kişi ve yakınlarından yada demans dostu 
olarak sanat faaliyetlerinde bulunmuş olan kişilere 
ulaşın, edindikleri geri bildirimleri öğrenin. Danış-
manlık, eğitim ve ortak projeler de deneyimlerinden 
yararlanın. Kurum ya da kuruluş liderlerini seçilen 
mekana davet edin ve yerinde bilgi alın.

  Basit çözümler üretin 
Bir mekanı demans dostu hale getirmek uzun, 
karmaşık ve pahalı bir süreç olmak zorunda değil-
dir. Bazen yapacağınız küçük ve kolay bir değişiklik 
mekanınızdan faydalanmak isteyen demanslı kişiler 
açısından önemli farklar yaratabilir. Çalışan gönüllü 
sayınızı arttırın. Gönüllülerin varlığı çevrede yeterli 
destek olduğunu bildikleri için izleyiciler ve katılımcı 
grup açısından bu deneyimin etkisini arttıracaktır. 
Daha sessiz bir alan sağlayın. Mekana gelmeden 
önce kişileri bilgilendirin. Önceden mekana gelmiş 
olan demanslı kişi ve yakınlarından mekan hakkında 
geri bildirim alın. Bu tür kolay uygulanır yöntemlerle 
demans dostu çalışmanıza hemen başlayabilirsiniz. 
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  Mekanın ön incelemesini yapın

Bütün salonlar birbirlerinden farklıdır ve haliyle 
bazılarını demans dostu yapmak diğerlerinden daha 
kolay olacaktır. Bunun bir anlamı da şudur, rehber-
de önerilen tüm değişiklikleri, en azından hemen 
yapamayabilirsiniz. Önemli olan, sinemanızın demans 
dostu bir görünüm kazanması, demanslı kişilerin 
ve bakımlarını üstlenenlerin kendilerini güvende ve 
dahil olmuş hissedecekleri bir yer haline gelmesidir. 
Yapabileceğiniz ilk şeylerden biri, bulunduğunuz 
bölgede demans ve Alzheimer konusunda çalışan bir 
örgüt, sağlık merkezi, bakım evi ya da hastane olup 
olmadığını kontrol etmektir. Doğru adresi bulduktan 
sonra, bir uzmanın gelip salonunuzda ön inceleme 
yapmasını ve sizi değişiklikler konusunda bilgilendi-
mesini isteyebilirsiniz. Böyle bir ön inceleme, salon-
ların yerleşimi, giriş-çıkışlar, aydınlatma, işaretler, 
tuvaletlerin yerleri, gibi birçok detayı kapsayacaktır. 
Bu sayede elinizde bir yol haritası olur. 

Ön inceleme için diğer önemli nokta mekanınızı 
demanslı kişilerin gözünden değerlendirebilmektir. 
Bunun için tanıdığınız demanslı kişilerden, demans-
lı kişilerle yaşayan aile üyelerinden ve bakımlarını 
üstlenenlerden geri bildirim isteyebilirsiniz. 
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Demanslı kişilere, ailelerine ve  
bakımlarını üstlenenlere  
sorabileceğiniz sorular:

Sanat merkezimizde ne tür 
etkinlikler ve gösteriler izlemek 
istersiniz?

Hizmetlerimizden ve bina 
koşullarımızdan daha iyi 
faydalanmanızı sağlayacak ne 
yapılabilir? (Örneğin sanatsal 
nesneleri elleyebilmek ya da 
daha sakin zamanlarda mekana 
gelebilmek gibi)

Mekanımıza gelmek için sizi nasıl 
teşvik edebiliriz?

Yaklaşan etkinliklerden haberdar olabilmeniz için en etkili 
yol hangisi olur?

Ziyaret için tercih ettiğiniz belli bir saat var mı?

Geldiğinizde burada geçirmek istediğiniz ideal süre nedir?

Mekanın kendisi dışında buraya gelişinizde başka zorluklar 
var mı? Örneğin toplu taşıma. 
Seçeceğiniz mekanın değişimlere açık olması önemlidir. 
Gerektiğinde üzerinde değişiklikler yapabileceğiniz bir yer, 
zamanla fark edeceğiniz yeni ihtiyaçlara uyum sağlamanızı 
kolaylaştırır. Mekanın katılımcılar tarafından kolay ulaşıla-
bilir olması da dikkate alınmalıdır. Çünkü, demanslı kişinin, 
ailelerinin ya da bakıcıların demans dışında da hareketleri-
ni zorlaştıran sağlık sorunları olabilir.
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Demanslı kişilerle iletişim 
Doğru iletişim, bir mekanı ya da genel olarak her-
hangi bir ortamı demanslı kişi açısından rahat ve 
güvenli hale getirmek için yapılabilecek en iyi şeydir.

• Rahatlaması için dostça ve sıcak davranın.
• Duygularına uygun şekilde karşılık verin.
•  “Sizin için ne yapabilirim?” yerine, “Aramamı 

istediğiniz biri var mı?” gibi sorular sorun.

• Göz temasında bulunun 
• Ağzınızı elinizle kapatmayın. 
• Beden dilinizle ifade etmek istediğiniz şeyin 

aynı olmasına dikkat edin. 
• Çok yakın mesafeden kaçının.

• Demanslı kişi söylediklerinizi anlamayabilir 
ya da hatırlayamayabilir. Böyle bir durumda 
saygılı olunmalıdır. 

• Yakınları ile iletişim halinde iken bile demanslı 
kişiyle ilgilenmekten vazgeçmeyin. 

• Gülümseyin, onaylayın ve cevap verin

• Onların yetişkin bireyler olduklarını unutmayın. 
Sadece cümleleriniz yalın ve basit olsun. 

• Onları dikkatle dinleyip cesaretlendirin. 
• Tam olarak anlamadıysanız kişiye anladığınız 

şeyi aktarın.

Zaman 
tanıyın.

Beden 
dili 

önemli. 

Saygılı 
davranın. 

Çocuk 
muamelesi 
yapmayın. 
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Sinema Salonunu  
Demans Dostu Yapmak 
Sinema salonlarını ya da genel olarak kamuya açık 
binaları demans dostu hale getirmenin birçok avan-
tajı vardır. Bu düzenlemeler, yalnızca sayıları sürekli 
artan demanslı kişilerin değil daha birçok insanın 
hayatını kolaylaştıracak ve sanatsal etkinliklere katıl-
maları için cesaretlendirecektir. 

• Demanslı kişilerin aile üyeleri - Birçok araştırma ve 
sözlü tanıklıklar, demanslı kişilerle birlikte, aile üye-
lerinin de sanat mekanlarına gidemez hale geldiğini 
ortaya koyuyor. Mekanın düzenlenerek demanslı ki-
şilerin kullanımının kolaylaşması, yanlarında gelecek 
kişileri de salonlara çekecektir.

• Yaşlı kişiler - Demanslı kişiler için bir mekanda sıkın-
tı çıkaran konuların önemli bir kısmı yaşlı insanların 
da salonlara gelmesini zorlaştırmaktadır. Örneğin 
yönlendirme işaretlerinin daha görünür olması ya da 
aydınlatmanın değiştirilmesi, bu kesimin de sinema 
deneyimini iyileştirecektir. 

• Ortopedik ve görme engelliler - Tuvaletlerin ve giriş 
çıkışların demans dostu olarak düzenlenmesi erişim 
konusunda büyük sıkıntılar yaşayan engellilerin de 
hayatını kolaylaştıracak ve sinemaya gelmelerini 
cesaretlendirecektir. Benzer şekilde, belli bir dereceye 
kadar görme engeli olan kişiler, yönlendirmelerin ve 
renklerin değiştirilmesinden fayda sağlayacaktır. 

• Genel izleyici - Demans dostu salon uygulaması-
nın yaygınlaşmaya başladığı İngiltere’de yapılan 
araştırmalar, demans dostu düzenlemelerin önemli 
kısmının ortalama izleyici sayısını da arttırdığını 
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göstermektedir. Mekanlar programlarını hazırlama, 
web sayfalarını daha kullanıcı dostu hale getirme, 
etkinliklerini farklı kanallardan duyurma ve personeli 
kişisel farklılıklar konusunda eğitme yoluna gittikçe 
daha fazla seyirciye ulaşmaya başlamıştır. 

Salona Varış ve Gişe
Açık, net işaretler ve iyi bir renk kontrastı (örneğin, 
beyaz fon üstüne siyah kalın harfler) kullanarak in-
sanların mekanı dolaşmaları kolaylaştırılmalı. Sembol 
ve resimler özellikle anlaşılır olmalı.

Parlak renkli tişörtler giyen görevli ve gönüller, kolay 
takip edilebilecekleri noktalara yerleştirilmeli. Böyle-
likle endişeli ya da kafası karışan ziyaretçilere sami-
mi şekilde yardım ve rehberlik teklif edebilirler.

Mekandaki her köşe, özellikle de giriş, çıkış ve merdi-
venler iyice aydınlatılmalı. Doğru noktalara yerleşti-
rilmiş ekstra birkaç lamba faydalı olacaktır.

Bekleme ve dinlenme alanlarındaki gerekli olmayan 
sesler tespit edilmeli. Ekran sesi, fon müziği gibi 
sesler olabildiğince azaltılmalı.

Çevreyi kafa karıştırıcı veya dikkat dağıtıcı olmaktan 
kurtarmak için tabela ve işaret karmaşası ortadan 
kaldırılmalı. Fuaye alanı görsel olarak karışık mı, 
bilgilendirme, tabela ve işaretler yeterince açık mı, 
kontrol edilmeli.

Çevre Düzenlemesi 
Yer döşemesi çok önemlidir ve demansla yaşayan, 
özellikle de algı ve boyut konusunda sorun yaşayan 
kişiler açısından çok büyük bir engel olabilir.

Fazla parlak ve kaygan döşeme kullanılmamalı. Sade 
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ya da belli belirsiz desenli döşemeler idealdir. Müm-
künse döşemenin renkleri değiştirilmeli. Kontrast 
zemin şeridi kullanmaktan kaçınılmalı çünkü şerit-
ler bazıları için bir engel ya da derinlik farkı olarak 
algılanabilir.

Binadaki her kat tabela üzerinde açık şekilde belirtil-
meli. KAT 1, KAT 2, KAT 3 gibi. 

Kolay fark edilmeleri için merdiven ve asansörlere 
gerekli işaretler konmalı.

Görüş alanının dışındaki koridorlar, tuvalet ve salon-
lar, demanslı kişilerin hangi kapıyı kullanacaklarını 
anlamaları için tabelalarla belirtilmiş olmalı. 

Mümkün olan her yerde, görünür noktalara yönlen-
dirme işaretleri yerleştirilmeli. Odanın diğer ucundan 
görülebilen bir işaret demanslı kişinin oradan rahat-
ça çıkabilmesine ya da bir sonraki noktaya gidebil-
mesine yardımcı olacaktır. 

Tekerlekli sandalye, yürüteç ve scooter gibi yardımcı 
araçlar için özel bir alan ayrılmalı.

Tuvaletler
Kişinin öz saygısıyla doğrudan ilintili olduğu için 
tuvaletler özellikle önemlidir.

Tuvaletlere erişim kolay olmalı ve kapılarında tabela 
bulunmalı.

Soyut işaretlerden ve çöp adam çiziminden uzak 
durulmalı. ‘Tuvalet’ kelimesi, hatta fotoğrafı en iyi 
çözümdür. Tuvaletlere girildiğinde birden fazla kapı 
demanslı kişiler için kafa karıştırıcı olabilir ve de-
manslı kişi çıkmak için yolu bulmakta zorlanabilir. 
Uygun bir kapının üstündeki basit bir “ÇIKIŞ” yazısı 
kolay bir çözüm olabilir.



33

Modern musluklar ve el kurutucuları hemen anlaşıl-
mayabilir. Bu araçların amaçları belirgin işaretlerle 
açıklanabilir. Mümkünse tuvaletler, demanslı kişinin, 
kendisine eşlik eden kişiyle birlikte girebileceği ve 
mahcup olmayacağı büyüklükte olmalı.

Oturma Düzeni 
Fuaye, tuvalet, gişe gibi insanların sırada beklediği 
yerlere yüksek arkalıklı koltuklar yerleştirilmeli.

İnsanların istedikleri zaman gidip vakit geçirebilecek-
leri sessiz bir alan belirlenmeli. Özellikle kalabalık ve 
büyük alanlar bazen insanlara fazla gelir ve yorulup 
oturmak isteyebilirler. Bu alanın kolay erişilebilir ve 
kargaşadan uzak bir yer olması gerekir. 
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İşaret ve Yönlendirmeler 

• Tuvaletlerin, park yerlerinin, giriş ve çıkışların işaret-
lenmesine özellikle önem verilmeli.

• Bilet teminini nereden sağlayabilecekleri ile ilgili 
yönlendirmeler açık olarak yapılmalı. 

• Yürüyüş rotaları, merdivenleri, asansörleri gösteren 
belirgin işaretler kullanılmalı.

• Uyarı yazılarını ve isimlendirmeleri yazarken küçük 
harf kullanılmalı ve harflerle arka plan arasında iyi 
bir kontrast olmalı. Böylece işaretler herkes tarafın-
dan anlaşılabilir.

• Büyük ve basit yazı karakterleri kullanılmalı. 

• Soyut resim ya da ikonlar kullanılmamalı. Metnin 
yanı sıra semboller veya resimler içeren çeşitli ipuç-
ları kullanılabilir..

• Jargon veya kısaltma yerine sade bir dil kullanılmalı.

• İşaretler iyi aydınlatılmış, göz hizasında ve göster-
mek istedikleri kapılara takılı olmalı.

• Cam kapılar belirgin bir şekilde işaretlenmiş olmalı.

• Başta asansörler olmak üzere, aynalar ve diğer yan-
sıtıcı yüzeyler mümkün olan her yerde kapatılmalı.

• Mekanda hazır bulunan ve kafa karışıklığına yol aça-
bilecek ya da ilgisiz işaretler devre dışı bırakılmalı.
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Demans Dostu Film Gösterimlerinin  
Diğer Gösterimlerden Farkları 
• Demans dostu gösterimlerde, demans dostu işaret, 

levha ve tabelalar kullanılır, park yerinde park alanı 
ve gösterim alanına yönlendirme yapan bir gönüllü 
bulunur.

• Film seçimi izleyiciye göre yapılır ve filmler onlardan 
gelen talepler doğrultusunda belirlenir. 

• Gösterimlerde, reklam, tanıtım filmi ve fragman 
gösterilmez.

• Işıklar kapatılmaz, kısık seviyede bırakılır ve ses daha 
düşük seviyededir.

• Salon yakınlarında sessiz bir yer mevcuttur.

• İzleyici sayısı sinema kapasitesinin 4’te 3’ü oranında 
olmalıdır.

• Gösterimler daha rahattır ve izleyici film sırasında şarkı 
söylemeye, dans etmeye ve konuşmaya teşvik edilir.

• Fazladan tekerlekli sandalye yerleri ayrılır.

• İkramlar için 15 dakikalık bir ara verilir.

• İçecekler ve film sonrası sosyalleşme bilet fiyatlarına 
dahil edilir.

• Gönüllülerden oluşan bir ekip konukları karşılar ve 
yerleşmelerine yardım eder.

• Günün anısına, kartpostallar ve filmin konusuna göre 
hatıra objeler sağlanır.

• Anı kutusunda, geçmiş sinema deneyimlerini 
hatırlatacak sinema anıları bulunur.
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Film Programı Yapmak
Film Seçimi
Film seçimi gösterimlerin hazırlanma sürecindeki en 
eğlenceli kısımlardan biridir. Hedef seyircinin ilgisini 
çekecek, ses getirecek filmlerin seçimi bu sürecin en 
güzel kısımlarındandır. 

Zaman içinde hangi filmlerin seyircinize uygun 
olduğunu anlayacaksınız ve onların ihtiyaçlarına göre 
film seçeceksiniz.

Demanslı kişilere ne izlemek istediklerini sorun. De-
mansın başlangıç ya da orta aşamasında olan kişiler 
kendi beğenileriyle ilgili ayrıntılı bilgi verebilecek du-
rumdadırlar. Ayrıca, demans konusunda çalışan yerel 
örgütlerle ve sağlık kuruluşlarıyla iletişime geçerek 
bilgi alabilirsiniz. 

Müzikli film gösterimleri iyi olabilir çünkü araştırmalar 
beynin müziği diğer fonksiyonlara göre farklı bir şekilde 
işlemden geçirdiğini ve demanslı kişilerin kayba uğra-
yan diğer yetilerinden uzun süre sonra da şarkı söyle-
melerine, müzikten zevk almalarına olanak sağladığı 
kanıtlanmıştır. Müzikli bir film gösterecekseniz şarkı 
sözlerinin olduğu kağıtlar sağlayabilir hatta gösterim 
sırasında eşlik edecek bir koro bile ayarlayabilirsiniz. 

Pek çok mekan demans dostu sinema konusunda 
iyi bir seyirci kitlesi oluşturmak için nostaljik ya da 
klasik filmler göstermektedir. Ancak yeni filmler gös-
termekten de çekinmemelisiniz.

Demografik yapınızı dikkatlice inceleyin. Bölgenizde 
belli bir etnik grup olup olmadığını, bu durumun film 
seçiminize etkisini düşünün. Benzer şekilde deman-
sın erken aşamalarında olan izleyici grubunu da göz 
önünde bulundurun. 
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Demanslı kişilerin yeni ve karmaşık filmleri anlama 
konusunda her zaman yetersiz kalacaklarını düşün-
meyin. İnsanları küçümsememek ve onlara seçenek 
sunmak çok önemli. Popüler filmlerin demans dostu 
bir mekanda gösterilmemesi için hiçbir neden yok.

Ailelerin de katılacağı bir gösterim planlanmıyorsa, 
gösterim yetişkin izleyiciyi hedef almalı.

Demanslı kişiler hikaye akışını takip etmekte zorlana-
cakları için filmlerin konularına dikkat edilmeli.

İzleyici için uygun olduğundan emin olmak için film 
baştan sona izlenmeli, trailer ya da özetten yola 
çıkarak film seçilmemeli.

Gösterimlerin hep aynı zaman diliminde olması, se-
yircinizin kendi programını yapmasını kolaylaştırır. 

Etkinliğin Duyurulması 
 Seçilen dil çok önemlidir. Demans hakkında konuşur-

ken doğru bir dil kullanmak fark yaratacaktır. 

 Yerel hizmetler ve örgütler aracılığıyla etkinliğinizin 
reklamını ve tanıtımını gerçekleştirebilirsiniz. Tanıtı-
mınızı sadece internet üzerinden değil, aile hekimleri, 
yerel gazeteler, destek grupları üzerinden de yapabi-
lirsiniz. Böylece etkinliğinizin bilgisini izole bir hayat 
yaşayan kişilere de kolayca ulaştırabilirsiniz.

 Seyircilere ve daha geniş bir kitleye net bir mesaj 
vermek için etkinliği “Demans Dostu” olarak açıkça 
etiketleyin. 

 İlgili tüm bilgileri erişilebilir ve demans dostu bir 
tarzda paylaşmak için bir broşür hazırlayın.

 Yazı tipi ve renk kontrastına dikkat edin, gereksiz 
bilgileri kaldırın. Daha fazla kişiye ulaşabilmek için 
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metninizi anlaşılır bir şekilde hazırlayın. Broşüre gös-
terim konusunda bilgi sahibi olan bir kişinin irtibat 
numarası ekleyin. Birçok bakıcı ziyarete gelmeden 
önce arayıp emin olmak isteyecektir. 

 Mümkünse, mekanınızın web sitesinde, demans 
dostu gösterimlere ayrılmış ve tüm ayrıntılı bilgileri 
içeren bir sayfa oluşturun. Internete koyduğunuz tüm 
bilginin erişilebilir olup olmadığını kontrol etmeyi 
unutmayın. Demanslı kişilerin ya da bakıcılarının 
farklı bir formata ulaşma konusunda bilgi gerektiren 
engelleri olabilir.

 Sosyal medya da gerçekten etkili olabilir. Paylaşım-
larınız için bölgenizdeki grupları hedefleyin ve benzer 
işler yapan kurumları, gönderilerinizi kendi sayfala-
rında paylaşmaları için teşvik edin.

 Rezervasyon alındıktan sonra izleyiciye kapsamlı bir 
bilgilendirme paketi sunulmalı. Böylece izleyicinin 
etkinliğe katılımıyla ilgili lojistik planlarını yapması 
kolaylaştırabilir.

Tanıtım yapılırken salonun yeri, iniş yerleri, otopark 
tesisleri, ikramlar, tuvaletler ve film araları konusun-
da bilgilendirme yapılmalı. Ayrıca otoparkta kullanı-
lacak bozuk para, bulacakları park yeri ya da indikleri 
yerde kendilerini gönüllülerin bekleyeceği gibi bilgiler, 
tanıtım metninde belirtilebilir. Bazen tanıtım pake-
tinde film içeriğiyle ilgili bilgi de yer alabiliyor.

Bu ayrıntılar, seyircinin güvenini arttırır, ekibinize ve 
mekanınıza inanmalarını sağlar.
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Film dışı aktiviteler
Minik katkılar büyük önem taşır. Gösteriminiz önce-
sinde ve sonrasında yapabileceğiniz ilave etkinlikler 
planlamaya çalışın. Filmlerde ara vermek bir seçe-
nek olabilir ancak seyircilerin bir kısmı bunu dikkat 
dağıtıcı da bulabilir. Mümkünse bu durumu grupla 
önceden konuşun.

Kafe ve ikramlar
Demans teşhisi yapılmadan önce insanlar sosyalleşir-
ken yaptıkları basit şeyleri yeniden yaratın. Bu açıdan 
kafe deneyimi çok önemlidir. Bu yüzden sadece çay, 
kahve, kek ya da sandviç de olsa bunu özel kılın.

Mobilya, kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda kolayca 
yer değiştirebilir olmalı.

Açık ve kolay okunur bir menü hazırlayın. Seçimi 
kolaylaştırmak için mümkünse fotoğraf koyun.

Gruplar için masa rezerve edebilirsiniz ve ön sipa-
riş alabilirsiniz. Böylece baskı altında karar almak 
zorunda kalmazlar.

Yüzeyler arasında kontrast sağlayın. Beyaz masalar 
üzerinde, beyaz tabak, algı sorunu yaratıp yemeyi 
zorlaştırabilir. Canlı bir renge sahip yada renkli bir 
masa örtüsü sorunu çözebilir.

İhtiyaçları önceden sorun, yiyecek ve içecekleri taşı-
yacak, insanları yerleştirecek yeterli sayıda personel 
bulundurmaya dikkat edin. Yeterli sayıda peçete ve 
içmeyi kolaylaştıracak pipetler bulundurun. Kupa 
tabaklı fincanlardan daha iyi sonuç verir.
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Atölye ve etkinlikler
Demans dostu gösteriminize etkinlik eklemek bu 
deneyimi demanslı kişiler, bakımlarını üstlenenler 
ve yanlarındaki kişiler açısından zenginleştirmek 
için harika bir yol olabilir. Böylece izleyiciye birbiriy-
le tanışma, filmden söz etme ve farklı bir deneyim 
yaşama fırsatı vermiş olursunuz.

İşini bilen kişilerle çalışın. Bir el sanatları biriminiz 
varsa, yaşlılarla çalışıp çalışmadıklarını öğrenin. 
Yerel bir kurum ya da bir üniversite grubu demanslı 
kişilerle el sanatı çalışmaları yapıyor olabilir.

Etkinliği abartmamaya çalışın. En iyi sonuçlar; basit, 
uygulanabilir ve kişiye anı olarak kalabilecek etkinlik-
lerden alınıyor.

Yapılabilecekler konusunda gerçekçi olun. Atölyeler 
bir saati geçmemeli. Bu sürede ne yapabileceğinizi, 
daha sonra devam edip edemeyeceğinizi göz önünde 
bulundurun.

Etkinliğinizi güvenli ve rahat bir yerde gerçekleşti-
rin. Açık alanlar özellikle sesle mücadele ediyorsanız 
sorunlu olabilir. Etkinliğe salonda devam edeceksiniz 
sorun yok ancak başka bir yere gidecekseniz rahat ve 
sessiz bir yer bulun.

Dostça ve pozitif bir atmosfer yaratmaya çalışın.

Etkinliklerin el sanatlarıyla ilgili olması şart değil. 
Dans, şiir, drama atölyeleri de demanslı katılımcılarla 
büyük başarı sağlayabilir. Gösterim sonrası gruplar 
için sadece sessiz bir alan sağlamak bile çok faydalı 
olabilir. Bu sosyal etkileşimi uzatır ve insanlara gör-
dükleri film üzerine tartışma fırsatı sunar.
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Demans Dostu Gösterimler için  
Adım Adım Rehber
Seyircinin Sinemaya Gelişi
Seyircinin ineceği yerde, karşılamak için birileri 
beklemeli ve grup toparlanırken ihtiyaç duyulabile-
ceği ihtimali düşünülerek fazladan sandalye bulun-
durulmalı -katlanır sandalye gibi-. Park yeri gişeleri 
konusunda yardım için ekipten birileri ya da gönüllü-
ler olmalı.

Salonunuzun giriş noktasına bakıp, gerçek bir giriş 
gibi görünüp görünmediğini kontrol edin. Yansıma-
lı cam kapılar demanslı kişiler için algılanması zor 
olabilir. Gerekli durumlar için girişi belirtmek ve cam 
kapılara çarpmalarını önlemek için ekstra işaretler 
kullanın.

Gişe çalışanları genelde izleyiciyle ilk temas eden 
kişiler olur. Bu yüzden gerekli durumlarda izleyiciyle 
paylaşabilmeleri için bilginin tamamının ellerinde 
bulundurabilmeliler. Bunun için kendilerine sık soru-
lan soruları içeren bir liste sağlanmalı.

Hazırda izleyicileri gülümseyerek karşılayacak, ihtiyaç 
duydukları anda yanlarında olacak, kolay fark edilir 
ve yeterli sayıda personel olmasına dikkat edin. Geri 
bildirimler, demans dostu film gösterimlerinin en 
pozitif yönlerinden biri olarak izleyicileri sıcak bir şe-
kilde karşlılayan personelin olduğunu göstermektedir.

İhtiyaç duydukları anda yardımın hazır olduğuna ikna 
etmek için konukları kapıda karşılayın. Kafalarındaki 
tüm soruları sormalarına ve mekanı tanımalarına 
izin verin. Yönlerini bulmalarına yardım edin, tuva-
letlerin ve ikramların yerini gösterin. Merdivenler ve 
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yerlerine yerleşme konusunda onlara destek olun. So-
ruları için kime gidecekleri konusunda çok net olun.

Koltuklara ulaşıncaya kadar konuklarınızın ne kadar 
yürüyeceklerini hesaba katarak, gerekirse yol boyunca 
sandalyeler yerleştirin.

Yardımcı yürüyüş aletleri için ekstra yer açın ve film 
aralarında yardıma ihtiyaç duyabilecek kişilere yar-
dım için hazırda personel bulundurun.

Sinema salonu
Daha büyük ya da özel yardım isteyen gruplara 
gösterim yapıyorsanız ve ayrılmış koltuklar varsa, 
ekibinizin elinde oturma planı bulunsun. Böylece bu 
gruplara yardım etmeleri için görevli belirleme ko-
nusunda kolaylık sağlamış olursunuz. Bazen koltuk-
ları rezerve etmemek izleyicinin rahat edeceği yere 
yönelmesi açısından daha kolaydır.

Gösterim öncesi insanların yerleşmesi için bol vakit 
ayırın.

İzleyiciler arasında kısıtlı hareket yetisine sahip kişiler 
olabilir. Acele ettirmek sıkıntıya neden olup gösterim-
den alınacak keyfi azaltabilir.

Destek aletleri kullanan bazı izleyiciler için, koltuklara 
yerleşme ve tuvaletlere gitme sırasında koridordaki 
koltuklara büyük talep olabilir.

Tekerlekli sandalyeler için yeterince yer açın ve müm-
künse kapasiteyi arttırın.

Salonunuzun düz olmasına dikkat edin. Kabare tarzı 
masalı sandalyeli yerleştirmeyi de düşünebilirsiniz. 
İzleyiciniz yanında içecek getirmiş ve onları koyacak 
bir yere ihtiyaç duyuyor olabilir. Ayrıca yürüme des-
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tek aletleri için daha fazla yeriniz olur.

Düz zemin yaratma ya da tekerlekli sandalye konu-
lacak ekstra yer açma konusunda esnekliğiniz yoksa, 
tüm duyurularınızda sınırlı sayıda tekerlekli sandalye 
bulunduracağınızı duyurun. 

Koltuk kapasitenizin sadece yüzde yetmişini kullanın. 
Böylece izleyiciniz aşırı kalabalık ya da klostrofobiden 
(kapalı alan korkusu) kaçınmak için alternatif koltuk-
lara geçebilir.

Yer değiştirmek isteyecek kişilere yardım etmek için 
çalışanların doğru yerlerde tutulması gerekmektedir.

Aydınlatma
Az ışıklandırma ve güçlü yansımalar karışıklığa ve 
oryantasyon bozukluğuna neden olabilir. Daha yumu-
şak ve rahat hissettiren ışıklar daha etkilidir.

Gösterim esnasında ışıklar düşük seviyede açık 
bırakılmalıdır. Böylece tuvalete gitmek isteyenler için 
çıkışları ve çıkış işaretlerini bulma endişesi azalır. 

Ses düzeni 
Doğru ses ayarını yapmak zor olabilir. Demanslı kişi-
lerin duyma yetisinin azaldığı bilgisini de göz önünde 
bulundurmalıyız. Sesi kısmak bazı kişilerin duyma 
sorunu yaşamasına neden olabilir. Doğru sesi bulma 
konusunda en iyi yöntem demanslı kişilere sorup 
alınacak geri bildirim doğrultusunda teknisyeninizin 
doğru ayarı bulmasını sağlamak olacaktır.

Filminizin çok gürültülü olması sıkıntı yaratabilir. 
Demanslı bazı kişiler için yüksek sesler acı verici ola-
bilir. Bu yüzden yüksek sesli sahneleri rahat geçirme-
leri için hazırda kulak tıkacı bulundurun.
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Gösterim öncesi
İster daha önce gelmiş olsun, ister ilk kez katılıyor 
olsun, salon, görevliler ve filmin konusu hakkında 
izleyicinize bir ön bilgilendirme yapın.

Gösterime başlarken esnek olun ve herkesin yerine 
oturmasını bekleyin.

Demans dostu film gösterimlerinizde reklam göster-
meyin.

Filmden çıkacak kişiler için sessiz bir alan ayırın.

Salondan çıkanlar için farklı bir ekran da sağlayabi-
lirsiniz. Bu yardım ettikleri kişi salonda rahat etme-
yen refakatçiler için çok değerli olabilir. 

Tepebaşı Belediyesi Alzhemier Merkezinde düzenli 
film gösterimlerinin yanı sıra, uzman sanatçılar eşli-
ğinde şarkı söyleme, hikaye anlatma, dans ve resim 
atölyeleri entkinlikleri düzenliyor.  
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Değerlendirme ve geliştirmeler
İlk demans dostu film gösteriminizin iyi geçmesi için 
çok zaman ve enerji ayırmak gerekiyor. Gösterimden 
çıkarılan derslerin yitip gitmemesi de çok önemli. 
Değerlendirme yönteminin deneyime özel olması 
gerekmektedir. Bu yüzden geri bildirim alma konu-
sunda yaratıcı olun ve bilgilere ulaşmak için basit 
yöntemler kullanın. Anketler bunaltıcı, uzun ve metin 
ağırlıklı olabilir. Bu yüzden dostça ve yaratıcı yön-
temler iyi bir değerlendirme ve kaliteli bir geri bildi-
rim için en iyi çözüm olabilir. Eğer bir anket yaratma 
mecburiyeti hissediyorsanız olabildiğince açık ve 
basit olmasına dikkat edin. Seçenekleri en aza indirin 
ve çoklu şıkları kullanın. Hep tam soruyu sorun ve bir 
önceki soruyu işaret eden sorular sormayın.

Düşük teknoloji kullanın ve sohbet edin. Bazen en iyi 
geri bildirimler sohbetlerden çıkar. Film arasını ve 
film sonrası etkinliği izleyici görüşlerini almak için 
kullanın ve deneyimlerini kendi cümleleriyle aktar-
malarını isteyin.

Tarafsız olun. Bu etkinlik için ekibinizle birlikte çok 
çalıştığınız için elbette etkinliğinizle ilgili en iyi şeyleri 
duymak isteyeceksiniz. Ama gelebilecek yapıcı olma-
yan eleştirileri de saygıyla karşılayın.

Daha iyisini yapmak için tavsiye isteyin ve tavsiyede 
bulunanlara teşekkür edin.

Geri bildirimi kullanın. Kurumunuz içinde bilgiyi 
topladığınızdan emin olun. İçeriden ve dışarıdan tüm 
geri bildirimleri alın ve sonraki etkinlikler için bir 
hareket planı çıkarın.

Geri bildirim süreci başladığında hızı düşürmemek 
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çok önemli. Filmler konusunda izleyici reaksiyonlarını 
gözden kaçırmayın. Alan konusunda içeriden görüş-
ler, tanıtım verileri ve izleyici deneyimlerini almak da 
çok önemli.

Örnek Uygulama
Şu anki modelimizi geliştirmek, üzerinde değişiklik ve düzeltme 
yapmak için yoğun bir fikir alış-verişi süreci geçirdik. Bu süreçte;

Mekanın demanslı kişiler için uygun bir hale getirilmesi için 
kapsamlı bir inceleme yapıldı (İşaret ve tabelalar, merdiven ba-
samaklarının kontrastı, aynaların örtülmesi, sütunların süngerle 
kaplanması gibi yapılacak geçici değişiklikler.)

Ekibin iş bölümü tamamlandı ve ekip üyelerinden biri kurumun 
demans dostu sorumlusu olarak eğitildi, sonrasında bu sorumlu 
ekibin diğer üyelerini eğitti.

Demanslı kişiler, aileleri ve bakıcıları için uygun, sağlam bir de-
ğerlendirme sistemi oluşturuldu

Seyircinin niteliklerine uygun filmlerin seçilmesi ve değerlendiril-
mesi yapıldı

Fiziksel düzenlemeleri gerçekleştirmek ve ilave personel istihdam 
etmek için fon bulundu

Tynisced Cinema Newcastle

Sinemaya gitmek pek çoğumuz için üzerinde durmadığımız 
normal bir etkinlik. Bu girişim, demansın bu deneyimi yaşama 
konusunda bir engel teşkil etmemesini ve demanslı kişilerin sev-
dikleriyle birlikte kaliteli zaman geçirmesini hedefliyor.

The Queens Film Theatre Belfast 
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Demanslı kişilerle çalışırken  
dikkat edilmesi gerekenler 
██ Bir soru soruyorsanız, yanıtını dinleyin.  

Bir soru sorduğunuzda yanıtını beklemeniz ve dinlemeniz çok önemli. 
Çünkü kişinin ne söyleyeceğini bilmelisiniz. Böylece demanslı kişi 
kendinden söz etme cesaretini bulur ve kendini ifade ederken 
kullandığı kelimeler konusunda özgüvenli olur. Dinlendiğini 
bilmek önemli ve teşvik edicidir.

██ Kabul edin, düzeltmeyin. 
Hislerini ya da bir fikri anlatmak için seçtikleri kelime ya 
da ifadeyi düzeltmeyin. Kullandıkları kelimeleri yorum 
yapmadan kabul edin. Kelimelerin ardındaki yaratıcı 
seçenekleri anlamaya çalışın. Bir soruyu cevaplamanın 
yanlış yolu yoktur. Yazarak, çizerek veya şarkı 
söyleyerek de yanıt verilebilir.  

██ Katılımlarını cesaretlendirin ve takdir edin.  
Demanslı kişinin ifade biçimini ve katılımını takdir ve 
teşvik edin. Bu kişiye özel bakımın temel prensibidir.  

██ Dağınıklık sizi rahatsız etmesin. 
Egzersizlerin bir kısmı için mekanda değişiklik yapmak 
ve yeni malzemeler kullanmanız gerekebilir. Toplama ve 
temizleme işi iletişim açısından çok faydalı bir zaman 
aralığı olabilir. Demanslı kişiler heyecanlandıklarında 
yaptıkları şeyler hakkında konuşmak isteyebilirler. Bu aynı 
zamanda çok duygusal da olabilir. Siz temizlik yaparken 
bırakın onlar yaptıkları şeyler hakkında konuşsun. 

██ Sakın utanmayın 
İnsanlar topluluk karşısında şarkı söylemeye çekinebilirler.  
Onları cesaretlendirerek ve kendilerini güvende hissetmelerini 
sağlamaktır. Bakımını üstlendiğiniz kişi adına harekete geçmekten 
korkmayın ve onları cesaretlendirin. Şarkıların gücüne inanın.

██ İnsanlarla birlikte gülün 
Birlikte eğlenin, espri yapın, onlarla birlikte gülün. 
Aktivitelerin tadını çıkarın.

Pozitif 
olun.
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Bölüm 2 

Uygulamalı 
Yaratıcı Etkinlikler
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Günlük hayatta demanslı kişilerle çalışırken 
yaratıcılığı kullanma yolları:

Araştırmalar, demanslı kişileri düzenli yaratıcı et-

kinliklere katılmaya teşvik etmenin, yaşam kalitesini 

önemli ölçüde zenginleştirdiğini, geliştirdiğini ve iyi 

yaşamalarını sağladığını göstermiştir.

Demanslı kişinin bakımını üstlenenlerin teşvik edici 

olması, demanslı kişinin sanatla haşır neşir olması 

konusunda kilit öneme sahiptir. İster ücretli, ister 

gönüllü olsun, ister bir aile üyesi olsun ister bir ya-

bancı, organize eden, teşvik eden, yüreklendiren hep 

bakımı üstlenen kişi olur. 

Rehberin bu ikinci bölümü, demanslı kişilerin bakı-

mını üstlenenlerin, fazla bir hazırlık ya da yatırıma 

gerek duymadan kolayca kullanmaları için hazırlandı. 

Bu rehberi, hem bakım evlerinde hem de evlerde 

bakım yapanların kullanarak, bakımını üstlendikleri 

kişilerle eğlenceli vakit geçirmelerini umuyoruz. Böy-

lece kişiler keyifli zaman geçirmenin yanında, 

birbirleri hakkında daha fazla bilgi edinme, çevrele-

rini tanıma, aktif ve yaratıcı olma gibi kazanımlara 

da sahip olacaklardır.Bir etkinlik için bir saatiniz 

varsa veya günlük rutininize yeni bir kıvılcım eklemek 

istiyorsanız, bu rehberde işinize yarayacak ya da size 

ilham verecek bir şeyler bulabilirsiniz.
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Demanslı kişiler anılarını anlatmaktan keyif alırlar. Onlarla dü-
zenli olarak sohbet edin, dinleyin ve yazın. Kısa öyküler oluş-
turun ve kişisel dosyalarında saklayın. Kimi zaman dosyadan 
çıkarın ve onlara okuyun. Benzer bir hikayeyi tekrarladığında 
yine yazın ve dosyadaki benzeri ile karşılaştırın, hatta ailesine 
de konudan bahsedin ve bir kez de onlardan dinleyin.

Onlarla giysilerinin tarzı, rengi, kumaşı hakkında konuşun. Bu 
sohbet özellikle demanslı kadınlar için çok keyif vericidir.

Yemeklerde, yemek anılarından ve yemek tariflerinden söz 
edin. Tariflerini yazın ve bunlardan bir yemek kitabı çıkarın ya 
da tarifleri kullanarak bir sofra hazırlayın, misafir davet edin.

Rastgele bir fotoğraf bulup bir hayat hikayesi uydurun ya da 
gazete haberlerinden faydalanın. Fotoğrafı bir tartışmayı baş-
latmak için kullanın. Nereden geldikleri, ne yaptıkları, nereye 
gittikleri gibi sorular sorun.

Radyoyu kapatıp şarkı söyleyin. (Sizin sesiniz daha cazip 
gelecektir). Şarkı söylemeyi günlük rutinin bir parçası haline 
getirin ve birini uyandırırken, banyo sırasında, yemek sırasında 
kullanın.

Dışarıdaki manzaradan söz edin. Havayla ve mevsimsel renk-
lerle ilgili sorular sorun. Ne gördüklerini, neyi güzel buldukları-
nı ve ışığın hislerini nasıl etkilediğini sorun.

Onlarla tatiller hakkında konuşun. Nerelere gittiklerini, en 
sevdikleri yeri sorun ve denizi sevenler için deniz kabuğu ge-
tirin. Seyahat etmeyi sevenler için gittikleri ya da ilgilendikleri 
ülkelere ait resim, çıktı, obje getirin.
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Odalarındaki objeler hakkında konuşun. Farklı obje ve fotoğraf-
ların onlar için ne anlama geldiğini öğrenin. Bu, mutlu anıla-
rına açılan kapı olabilir. Herhangi bir anlamı olmasa da onlar 
için bir hikaye uydurabilirsiniz.

Bir makine bulup sahip oldukları şeylerin, objelerin, onların ve 
dışarının fotoğraflarını çekin. Makineyle ne çekeceğiniz konu-
sunda konuşun. Fotoğrafların çıktısını kolayca alabilirsiniz. Çık-
tı aldıktan sonra demanslı kişiyle konuşup fotoğrafı odalarının 
ya da ortak alanlara asmanızı isteyip istemediğini öğrenin.

Etkili iletişim yöntemlerinden faydalanın 

Gözlerinizi kullanın. Bakımını üstlendiğiniz kişiyle göz temasın-
da bulunun. Ayrıca beden dillerini gözlemleyin. Gergin, endişeli, 
ya da sıkıntılı olma durumlarında teskin etmeye çalışın

Ellerinizi kullanın. Bakımını üstlendiğiniz kişiye sempatiyle, 
sıcak, şefkat dolu bir şekilde temas edin. Bunu kaygılı kişiyi 
sakinleştirmek için yapabilirsiniz.

Eğilin, diz çökün ya da yere oturun. İlgilendiğiniz kişinin 
durduğu seviyeye inmeye çekinmeyin. Hatta bırakın onlar size 
yukarıdan baksın. Bu ilişkinizdeki güç dengesini değiştirir ve 
aranızda bir bağ oluşturur.

Anlattıkları şeylerden keyif alın. Onları düzeltmeye çalışmayın 
ve istediklerini söylemelerine izin verin. Sabırlı olun ve yönlen-
dirmeyin ve sohbetin kendi yolunu bulmasına izin verin.

Sessizlikten korkmayın. Siz sessizce otururken, onların konu-
şurken rahat hissetirin. Sohbet etmeye zorlamayın. 
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Atölyeler nasıl düzenlenmeli? 
• Kimsenin sizi rahatsız etmeyeceği, iyi aydınlatılmış, 

yeterli büyüklükte bir salon ayarlayın. 
• İnsanlardan oturmalarını ya da ayakta bir çember 

oluşturmalarını isteyin. Ana etkinlik olarak yaratı-
cı yazarlık ya da görsel sanatlarla ilgili bir atölye 
düzenleyeceksiniz masaların çevresinde çember 
oluşturun. Yapamıyorsanız orta alanda bir boşluk 
bırakmaya özen gösterin. 

• Her atölye çalışmasını katılımcılara isimlerini söyle-
terek başlatın. Önce kendi adınızı söyleyin ve sonra 
sırayla devam etmesini sağlayın.

• İki ısınma egzersizi yaptırın. Isınma egzersizleri 
insanları rahatlatarak ana aktiviteye hazırlar. 

• Temel bir egzersiz seçin. Temel egzersiz ne tarz bir 
atölye çalışması yapacağınızı belirler. Mesela drama 
eğitimi ya da yaratıcılık yazarlık için bir ya da iki 
ısınma egzersizi yapmanız yeterlidir.

• Çalışmayı sonlandırmak için bir soğuma egzersizi 
yaptırın. Soğuma egzersizleri kişinin kendisiyle ve 
gerçekleştirdikleri etkinlikle ilgili olumlu bir duy-
guyla bitirmek için tasarlanmışlardır. 

• Sonuç olarak, sırayla insanlara etkinliği sevip 
sevmediklerini sorun. Etkinlikle ilgili hoşlarına 
gitmeyen şeyi öğrenin. Böylece sonraki etkinliğinizi 
planlamak kolay olacaktır.

Konu Seçmek
Tüm katılımcıların aktif katılımını sağlamak için 
konular geniş ve genel olmalı. Örneğin, yaz, moda, 
hobiler, renkler, mahalleler, v.s. Çok detaylı başlıklar-
dan kaçının. 



55

Konuları, ilgili şarkılarla sunabilirsiniz. Örneğin, kır-
mızı renk konusu, Kırmızı Gül Demet Demet türküsü 
ile başlatılabilir. 
Konuları sunarken, onları hatırlatacak nesneler geti-
rin. Örneğin, kova ve kürek, şapka, çanta, şiş ve yün 
gibi.

Isınma Egzersizleri 
Nesne değiştirme 
Bu oyunun amacı kişilerin içlerinden geldiği gibi 
harekete geçmelerini teşvik etmektir.

• Katılımcılardan çember oluşturmalarını ve içlerin-
den birinin merkezde durmasını isteyin.

• Gönüllü kişiden, aklından bir nesne seçmesini ve 
seçtiği nesneyi işaretlerle anlatmasını isteyin.

• Gruptakiler tarif edilen nesneyi bulduğunda orta-
daki kişiden, elindeki hayali nesneyi bir başkasına 
vermesini isteyin. böylece yeni seçilen kişi halkanın 
ortasına geçer. 

• Yeni gelen kişi kendi seçtiği nesneyi gene işaret-
le anlatmaya başlar. Böylece örneğin muz olarak 
başlayan hayali nesne, bir kupaya, sonra bir tarağa 
ya da telefona dönüşerek devam eder. 

Minder oyunu 
Oyunun amacı insanları birbirine tanıtmak ve kendi 
seslerini kullanmaya alışmasını sağlamaktır. Bunun 
için dört ya da beş farklı mindere ihtiyacınız olacak. 
Oyunun başında yastıklar sizde kalsın ve sonrasında 
teker teker dağıtın.

• Herkesi çember etrafında oturtun. Herkesten ismini 
yüksek sesle söylemesini isteyin.

• Sonra mutlu bir minderi takdim edin. Minder 
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parlak renkli veya yumuşak olabilir. Minderin çem-
ber boyunca elden ele geçmesini sağlayın ve her 
kişiden bu kez daha mutlu şekilde ismini yeniden 
söylemesini isteyin.

• Daha sonra üzgün minderi takdim edin. Yastık 
koyu renkli, eski ya da sert olabilir. Minder elden 
ele geçerken katılımcılardan üzgün şekilde isimleri-
ni söylemelerini isteyin.

• Sonra iki ya da üç minderi takdim edin. Kızgın, ür-
kek, gergin minderleri elden ele dolaştırın ve katı-
lımcıların bu farklı hisleri ifade etmelerini sağlayın.

Not: Farklı hisler için ağır, sıcak, hafif, kaygan, kokulu 
yastıklar kullanabilirsiniz.

Taklit etme 
Bu alıştırmanın amacı ses olmadan iletişim kurmak, 
izleyip taklit etme becerilerini geliştirmek.

• Bir çember oluşturarak oturan grup için bir hareke-
ti taklit edin. Bir fincan çay içmek, şemsiye açmak, 
ya da şapka takmak gibi basit ve kolay anlaşılır 
hareketler seçmeye çalışın.

• Hareketi arka arkaya tekrar edin ve insanlardan sizi 
taklit etmelerini isteyin. Herkes sizi taklit edince de 
bitirin.

• Sonra bir hareket göstermek isteyen olup olma-
dığını sorun. O kişiden bir hareket yapmalarını ve 
diğerlerinden de o kişiyi taklit etmesini isteyin.

• Herkes en azından bir hareket yapıncaya kadar 
devam edin.

Ne yapıyorsun? 
Bu alıştırmanın amacı katılımcıları hayal güçlerini 
kullanmaya teşvik etmek ve hareket etmelerini sağ-
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lamak. Çember şeklinde oturun. Bu egzersiz oturarak 
ya da ayakta yapılabilir. Bu katılımcıların isteğine 
bağlı olmalı. 

• Bir hareketi taklit edin. Hareketin net ve kolay an-
laşılır olması gerekir. Örneğin el yıkama hareketi.

• Sonra solunuzdaki kişi ne yaptığınızı sorsun.
• Tamamen yanlış cevap verin. Mesela el yıkama 

hareketini yaptığınızda dişlerinizi fırçaladığınızı 
söyleyin. 

• Siz el yıkama hareketini sonlandırın. Solunuzdaki 
kişi diş fırçalama hareketi yapsın. 

• Sonra onun solundaki kişi “Ne yapıyorsun” diye 
sorsun. Egzersiz herkes bir iki tur katılıncaya kadar 
devam etsin.

Çantanda ne var? 
Oyunun amacı birlikte çalışmak ve kaygı duymadan 
doğaçlama yapmak.

• Katılımcılardan ikili gruplar oluşturmalarını isteyin 
ve onlara bir konu sunun. (Örneğin yaz, yılbaşı, 
parti, yemek) 

• Her çifte hayali bir çanta verin.
• Çiftlerden birine çantadan konuyla ilgili bir nesne 

çıkarmasını söyleyin.
• Nesneyi işaretle anlatarak eşlerine iletmelerini iste-

yin.
• Nesnenin rengi, ağırlığı, nerede bulunduğu gibi 

konularda konuşun.
• Diğer kişiden hayali bir nesne çıkarmasını söyleyin 

ve egzersizi tekrarlayın.
• Sonra herkesi toplayıp çantadan çıkardıkları nesne 

hakkında konuşmalarını sağlayın.
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Aynalar
Oyun sözlü iletişim olmadan birlikte hareket etmeyi 
sağlamayı amaçlıyor.

• Katılımcılardan ikili gruplar oluşturarak kendilerine 
“a” ve “b” isimleri vermelerini isteyin.

• [a] beden hareketi yaparken [b] onu aynadaki gö-
rüntüsüymüş gibi taklit etsin.

• Çift aralarında hayali bir cam varmış gibi yerinde 
kalmalı.

• Bir süre sonra kişilerin yerlerini değiştirin. 
• Egzersiz iyi giderse her çiftten kendi ayna hare-

ketlerini yapmalarını isteyin. Her grup gösterisini 
bitirdikten sonra onları alkışla teşvik edin.

Piyano
Bu egzersizin amacı katılımcıların fiziksel egzersiz 
eşliğinde müzik dinleyip tepki vermelerini sağlamak. 

Bir piyano müziği açın. (Ya da dilediğiniz başka bir 
enstrüman seçebilirsiniz) 

• İnsanlardan müzikle birlikte piyano çalıyormuş gibi 
yapmalarını isteyin. 

• Sonra insanları müziğe omuzları üzerinden, başları 
üzerinden, bacaklarının aşağısından piyano çalıyor-
muş gibi yapmaya teşvik edin. 

• Katılımcılardan ikili gruplar oluşturup karşılıklı 
durmalarını isteyin.

• Sonra duydukları müziği eşlerinin ellerinde, kolla-
rında, ve başlarının üzerinde çalmalarını isteyin.

• Çiftlerin yerlerini değiştirin ki onlar da eşlerinin 
üzerinde piyano çalsın.

• İnsanlar egzersizden keyif alırsa tüm gruba göster-
melerini isteyin.

•  Her grup gösterisinden sonra alkışlatın. 
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Şarkı söyleme egzersizleri 
• Katılımcılara sevdikleri şarkıları sorup bir yere not 

alın.
• Aralarından en rahat kullanacağınız, sözleri çoğu 

kişi tarafından bilinen bir şarkı seçin ve söylemeye 
başlayın.

• Siz de şarkı önerebilirsiniz. Örneğin, herkesin bildiği 
eski türküler, şu anda moda olan pop şarkıları ya 
da marşlar seçilebilir. 

• Katılımcılar eğlendiği sürece egzersize devam edin. 
• Söylenmeyen şarkılar bir sonraki etkinlik için ayrı-

labilir.

Ünlü şarkılar
• Bilinen bir şarkıyı çalın. Mesela eski Sezen Aksu 

şarkıları ya da Zeki Müren şarkıları gibi.
• Sonra birlikte çalışarak sözleri baştan yazın. Bir 

konu seçebilir ya da sıradan bir günü anlatabilirsi-
niz.

• Müziği baştan çalın ve herkes yeni sözlerle eşlik 
etsin.

• Katılımcılar huzurluysa ve eğleniyorsa yeni sözlerle 
arka planda müzik olmadan da şarkıyı söylemeyi 
deneyebilirsiniz.

• Not: Sadece nakarat için söz yazmaya başlayabilir 
ve grubun eğlenme durumuna göre geri kalanını 
yazabilirsiniz.
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Şarkı Söyleme Etkinlikleri için Öneriler

• Katılımcılar için en uygun saati seçin. Öğleden 
önce genelde işe yarar. Bu çalışmayı günlük, 
düzenli bir hale getirebilirsiniz.

• Demanslı kişiler çoğunlukla şarkı sözlerini ve 
melodisini unutmaz. Bu yüzden popüler şarkılar 
seçmek önemlidir.

• Çift ya da küçük gruplar halinde yapılan çalışma-
lar daha kolay olur.

• Çalışma sırasında çember oluşturmak zorunda 
değilsiniz. Katılımcılar isterse mekanın içinde 
hareket edebilirler.

• Güven ve keyif bu çalışmanın anahtar kelimeleri.
• Katılımcıları kendilerini ve birbirlerini dinleme 

konusunda teşvik edin.

Yaratıcı Yazarlık Egzersizleri 
Duyusal şiir 
Bu etkinlik için bir yazı tahtası, tahta kalemi, boş ka-
ğıtlar ya da not defteri, tükenmez kalem ve makasa 
ihtiyaç var. Çalışmanın amacı “Anı Şiiri” yazmak.

Herkesin içine girebileceği bir konu seçin.
Herkese işit, hisset, kokla, gör ve tat başlıklı beşer 
kağıt fiş verin.
Her katılımcıdan anılarla bağlantılı beş duyuyu yaz-
masını isteyin. Bu biraz vakit alabilir ve katılımcılar 
cümle kurma konusunda yardım isteyebilirler. Anıları 
beş duyuyla hissetme konusunda “tatil” denince “de-
nizin kokusu”, “dondurmanın tadı”, “keten elbisenin 
elde bıraktığı his” gibi… ΩSonra herkes yazdığı beş 
duyuyu yüksek sesle okumalı. Vakit kalırsa sonraki 
adıma geçilebilir.
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Tüm fişleri bir tahtanın üzerine yerleştirin. Böylece 
kelimelerin yatay bir listesini elde etmiş olacaksınız.
Yüksek sesle okuyun ve katılımcıları kağıt fişlerin 
yerini değiştirme konusunda teşvik edin. Şiirin daha 
güzel, daha komik ya da daha duygusal olması için 
onlara yardım edin.
Sonra bir isim verin şiiri yüksek sesle okuyun.

Yazma çalışması için öneriler 

• Pek çok insan yetersiz kelime hazinesi ya da dil-
bilgisi yüzünden utanır. Bunun önemli olmadığı 
konusunda onları ikna etmek için zaman tanıyın.

• Şiir kafiye anlamına gelmez.
• Katılımcı herkese olumlu yorumlar yapın.
• Herkesin farklı hızda yazıp hatırladığını unut-

mayın ve devam etmek için herkesin bitirmesini 
bekleyin.

Yüz kelimeyle anlatılan bir hayat 
Bu etkinlik için bir kağıt tahtası, tahta kalemi, kağıt, 
defter, tükenmez kaleme ihtiyacınız olacak.

Katılımcılara hayatlarını yüz kelimeyle aktaracaklarını 
ve tek bir konu etrafında yoğunlaşacağını anlatın. 
Konunuzu seçin ve herkesin anlamasını sağlayın. Bir 
sonraki sayfada 50 kelimelik bir otobiyografi örneği 
görebilirsiniz. 
Her katılımcı bir bakıcıyla ya da bir gönüllüyle eşleş-
meli. Bakıcı ya da gönüllü eşleştiği kişinin söylediği 
sözcükleri ya da cümleleri kağıda dökmeli. Bakıcı ya 
da gönüllü katılımcının geçmişi hatırlaması için bir 
dizi soru sorarak onu teşvik de etmeli. Örneğin: Ço-
cukken ne yemeyi severdin? Yirmi yaşındayken moda 
nasıldı? Yaz tatillerinde neler yapardın? 
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• İnsanların anıları ister doğru ister yanlış olsun, 
yorum yapılmadan kabul edilmeli. 

• Katılımcılar için bu anılar çoğunlukla fazla duygu-
sal olabilir. Bu yüzden bu çalışma sırasında sizin de 
duyarlı olmanız oldukça önemli. 

• Otobiyografilerini okumaları için yeterli zaman 
ayırmaya dikkat edin.

• Otobiyografiler katılımcının kendisi ya da bakıcıları 
tarafından okunabilir. 

• Her otobiyografi övgüyle karşılanmalı. 
• İnsanlar otobiyografilerini saklamak ya da çerçeve-

letmek isteyebilir. Ya da hepsini derleyip bir kitap 
olarak basabilirsiniz.

• Otobiyografinin kompozisyon kurallarına uyması 
veya tam bir cümle olması gerekli değildir.

Örnek Çalışma

Yiyecek
Haşlanmış yumurta ve havyar 
Hepsi kızarmış ekmekle 
Sıcak gazetede kızarmış patates 
Taksim Meydanında 
Pembe tereyağı ve irmik 
Annem okula mektup yazdı 
Yemekteki kadınlar güldü
Konserve somonlu sandviçler 
Pazar banyosu, patatesler yapışkan ve çıtır 
İlk sera domatesi 
Minik fincanlarda şekerli kahve
Şantiyede bisküvi ve portakal 
Denizden fırlayan balık 
Bahçıvanlar için bitki ve bahçe
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Haiku şiir 
Bu etkinlik için bir kağıt, defter, tükenmez kaleme 
ihtiyacınız olacak.

Bu çalışma istediğiniz bir konuda kolektif bir şiir 
yazdırmayı amaçlıyor. 

• Haiku şiirlerin yapısı şu şekildedir.
Birinci mısra: 5 hece 
İkinci mısra: 7 hece 
Üçüncü mısra: 5 hece 
Haiku’nun üç mısralık bir Japon şiir biçimi olduğu-
nu gruba anlatın.

• Bir konu belirleyin.
• İki ya da üç yazar adayı belirleyin.
• Herkesten konuyla ilgili kelime ya da kısa cümleler 

bulmalarını isteyin. Belirlediğiniz yazarlarından 
bunların bir listesini büyük kağıtlara dökmelerini 
isteyin.

• Kağıt dolduğunda katılımcılardan küçük gruplara 
ayrılmalarını isteyin. Her gruba bir yazar düşmeli. 

• Her bir gruptan kelimeleri ve cümleleri 3 Haiku 
cümlesi şeklinde yeniden düzenlemelerini isteyin. 

Bu atölye çalışması için öneriler

Parçaları paylaşmak ve her aşamayı teşvik etmek 
çok önemli.
Şiir yapısına fazla takılmayın ve az heceli diye hiç-
bir cümleyi reddetmeyin



64

Hikaye Anlatıcılığı Egzersizleri

Göz göze bakmak
Bu çalışma insanların sözlü olmayan iletişim konu-
sunda daha duyarlı olmalarını sağlamayı amaçla-
maktadır. Bu iletişim empati ve duygusal iletişim için 
iyidir.

Alan açmak için bazı sandalyeleri çıkarabilirsiniz.

• Gruptan iki gönüllü isteyin.
• Birbirlerine yakın durmalarını sağlayın ve göz 

temasında bulunmalarını isteyin.
• Grubun geri kalanına onları dikkatle izlemelerini 

söyleyin.
• Çiftten 30 saniye boyunca gözlerini birbirinden 

ayırmadan, salonun içinde hareket etmesini iste-
yin. Bunu yaparken farklı hızlarda farklı yönlere 
hareket etmelerini isteyin. 

• Çiftin salonda en az 30 saniye dolanmasına izin 
verin.

• Sonra gruptan gördüğü şeyi anlatmasını isteyin. 
• Gruba “Çift nereden geliyor”, “Nereye gidiyor”, 

“Aralarında nasıl bir ilişki var” gibi sorular sorarak 
çalışmayı hızlandırabilirsiniz.

Hikaye ne? 
Bu çalışmanın amacı katılımcılardan, ellerindeki 
resimlerin hikayesini anlatmalarını sağlamak. Alan 
açmak için bazı sandalyeleri çıkarabilirsiniz.

• İki gönüllüden oraya gelmelerini isteyin birinden 
iki adım geri gitmesini isteyin. 

• Sonra gruba “Buradaki hikaye ne” diye sorun. Or-
tadaki iki kişi kim ve neler oluyor? Herkesi düşün-
cesini söylemeye teşvik edin ve doğru ya da yanlış 
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tüm fikirleri kabul edin.
• Sonra iki adım geri giden kişiye iki adım öne 

gelmesini söyleyin ve diğer kişinin yanına gelme-
sini sağlayın. Gruba tekrar “Buradaki hikaye ne” 
diye sorun. Farklı karakter ve durumlardan farklı 
hikayeler çıkmalı.

• Ve o kişiden iki adım öne gelmesini ve hafifçe öne 
çıkmasını sağlayın. Gruba tekrar “Şimdi buradaki 
hikaye ne” diye sorun.

• Bazı hikayelerin uzun tartışmalara ve kişisel dene-
yimler hakkında sohbetlere yol açtığını gözlemle-
yebilirsiniz.

Doğru hikayeler 
Bu çalışmanın amacı gruptakilerin sohbet etmesini 
ve birbiriyle hayatlarının farklı yönlerini paylaşmala-
rını sağlayacaktır. 

• Katılımcılardan yanındaki kişiyle çalışmalarını 
isteyin ve önce başlayacak kişiyi belirleyin.

• Konuya karar verin. Birinin başına gelen komik, 
utanç verici ya da tuhaf deneyimler olabilir. Ya da 
yukarıda sözü edilen klasik konular seçilebilir.

• Başlayacak kişilere hikayelerini anlatmak için 3 
dakikaları olduğunu ve sonra eşlerinin de üç da-
kikada hikaye anlatacağını söyleyin. Gerçek hikaye 
anlatacaklarını ama sırlarını paylaşmalarına gerek 
olmadığını, istedikleri hikayeyi anlatabileceklerini 
söyleyin. 

• İlk başlayacak kişiden eşine konuyla ilgili gerçek 
bir hikaye anlatmasını isteyin. Üç dakika sonra 
hikaye anlatma sırası diğer kişiye geçer.

• Herkes hikayesini anlattığında, grubu bir araya 
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toplayın ve hikayelerden bazılarını grupla payla-
şın. Hikayenin doğruluğu konusunda tartışmaya 
girmeyin. Hikayeyi kabul edip, katılımı takdir edin.

Hafızayı canlandırmak için nesneleri kullanmak
Çalışmanın amacı katılımcıları kendileri hakkında bir 
şeyler paylaşmaya teşvik etmek.

• Farklı nesneler toplayın. (Şapka, kova ve kürek, 
mum, vazo, süs, oyuncak araba, top, bir şişe par-
füm gibi şeyler...)

• Hepsini ortadaki masada toplayın ve grubu nesne-
leri incelemeye davet edin. 

• Sonra herkesten bir nesne seçmesini isteyin.
• Herkes bir obje belirlediğinde onu neden seçtik-

lerini sorun. Onlara soru sorarak seçtikleri nesne 
hakkında konuşmalarını sağlayın. Katılımcılardan 
nesnelerin resmini çizmelerini, ya da onlar hakkın-
da hikaye anlatmalarını isteyebilirsiniz.

Hikaye halkası 
Çalışmanın amacı katılımcıların hayal güçlerini kulla-
nıp yeni hikayeler üretmesi.

• Bir hikaye ‘piyonu’ belirleyin. Bu, kişilerin birbirine 
aktarabileceği herhangi bir nesne olabilir. 

• Çalışmada piyonu elinde tutan katılımcıdan bir 
hikaye anlatması istenmeli. 

• Piyonu tutarak aşağıdaki gibi hikayeler anlatmaya 
başlayın. 

Bir adam odadan içeri girer. Elinde bir paket vardır ve paketi 
masaya koyup açmaya başlar. İçine baktığında nefesi kesilir. Bu 
sırada...
Bir kadın bilet almak için tren istasyonuna gelmiştir. Sırada 
beklerken, karşıda şüpheli bir adamı fark eder. Bir grup insanın 
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yanından geçerken bir kutu alır kadın bağırır. “Hırsız var”...
Bir adam nehir kıyısında balık tutmaktadır. Oltası gerilince çekme-
ye başlar ama çok zorlanmaktadır. Olta gerilmeye, sırtı ağrımaya 
başlar ama tuttuğu şeyi çıkaramaz. Aniden...

• Sonrasında piyonu solunuzdaki kişiye verip kaldı-
ğınız yerden devam etmesini söylemelisiniz. Amaç 
gruba hikayenin devamını anlatmak.

• Hikayeye devam edemeyen olursa piyonu yanında-
kine vermesi gerek.

• Hikaye sonlanıcıya kadar piyon elden ele gezer. 
• Hikayenin uzun sürdüğünü hissediyorsanız, ancak 

sonlanmayacak gibi görünüyorsa, sıradaki kişiye 
bir son bulup bulamayacağını sorun. Bu alıştırma 
eğlencelidir ve fikirleri daha da geliştirmek istiyor-
sanız, hikayeleri ve çerçeveyi yazabilirsiniz. 

Hareket egzersizleri 

Birlikte hareket edin 
Bu çalışmada amaç, insanları fiziksel temas kurmaya 
teşvik etmek, müzik dinlemek ve yorumlamaktır.

• Bir müzik açın. Enstrümantal müzikler bu çalışma 
için en uygunu. 

• İki gönüllü seçin, tekerlekli sandalye kullanan var-
sa yeterli hareket yerleri olmasına dikkat edin.

• Eşlerin yüz yüze durmalarını sağlayın.
• Eşlerden biri yavaşça mekanı keşfederken diğeri 

de onunla temasta kalır ve iki kişi birlikte hareket 
eder.

• Eşlerden yer değiştirmelerini isteyin, böylece diğer 
ortak liderliği devralmış olsun.

• Güven sağlandığında eğilip esnemelerini, dönmele-
rini isteyin.
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Tablo 
Bu çalışmanın amacı fikir ve duyguları ifade etmek 
için katılımcıları cesaretlendirmek.

• Katılımcılara rahat bir şekilde oturmalarını ya da 
ayakta durmalarını söyleyin. 

• Gözlerini kapatıp sadece bedenlerini kullanacakla-
rını söyleyin.

• Mutluluk, üzüntü, kaygı, öfke gibi bazı hisleri 
bedenleriyle ifade etmelerini isteyin ve bunun için 
onlara zaman verin. 

• Bazı durumları ifade etmelerini isteyebilirsiniz. 
Mesela “Geç kalan bir otobüs bekliyorsunuz” ya da 
“Kaybolduğunu düşündüğünüz cüzdanı buluyorsu-
nuz” gibi.

Not: Eğer grup egzersizden hoşlandıysa, onlarla biraz 
bedenle iletişim kurma konusunda konuşabilirsiniz. 
Ayrıca katılımcılardan bazılarından diğerleri için 
gösteri yapmak ve tartışmak için gönüllü olmalarını 
isteyebilirsiniz.

Gevşeme Egzersizleri 

Hediye verme 
Bu çalışmanın amacı oturumu olumlu bir havada 
bitirmek.

• Solunuzdaki kişiye hayali bir hediye vererek başla-
yın. Özellikle sevecekleri bir şey düşünmeye çalışın. 
Atölye sırasında söz ettikleri bir şey olabilir.

• Onlara bir hediye verdiğinizi söyleyin, hediyeyi 
alıyormuş gibi yapın ve onlara verin. Nesnenin 
boyutunu, ağırlığını hayal etmeye çalışın.

• Paketi açıp hediyeyi kullanmalarını sağlayın.
• Hediyeyi aktarma sırası onlara geçsin.
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Bazen insanlar ne vereceklerini bilmediklerini söyler-
ler. Kişiye ne istediklerini sormalarını önerin. Ayrıca, 
hediye vermiş gibi yapmayı reddedebilirler. Bu önemli 
değil, önemli olan hediyedir.

Gerçekten hoşuma gitti 
Bu çalışmanın amacı etkinliklerle ilgili bir değerlen-
dirme yapmak ve geliştirmek için neler yapılabilece-
ğini öğrenmek.

• Katılımcılara etkinlikle ilgili nelerden hoşlandıkları-
nı sorun.

• Herkes hoşuna giden şeyi söyledikten sonra gru-
bun geri kalanına da hoşlanıp hoşlanmadıklarını 
sorun.

• Fikirler açıklanırken hepsini teker teker alkışlayın.

Altın halka 
Egzersizin amacı birlikte çalışmak.

• Katılımcılara ellerini dizlerine koyup avuçlarını 
açmalarını söyleyin.

• Hayali bir altın halkayı kaldırmak için birlikte çalı-
şacağınızı söyleyin.

• Grupla birlikte yavaşça halkayı kaldırın ve sonra da 
yerine indirin.
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Personel eğitimi:  
Bakım evlerinin yöneticileri için bazı fikirler
Bakım personelini bir günlük tutmaya teşvik 
edin. Bu onlara kendi bakım planlarını yapma ve 
kişisel duygularının bir kısmını yazma olanağı sağlar. 
Personeli deneyimlerini yazıya döküp, sonra okuma-
ları konusunda yüreklendirin. Böylece kendi yaratıcı 
yetenekleri hakkında bir iç görü kazanacaklar ve 
sürdümekte oldukları bakım hizmetlerine daha kişisel 
ve dürüst bir açıdan bakmalarını sağlayacaktır.

Yazma çalışmalarını bir denetim planının parça-
sı olarak teşvik edin. Bu kılavuzdaki yaratıcı yazma 
alıştırmalarından bazılarını kullanmayı deneyebi-
lirsiniz. Onların duyguları ve düşüncelerine karşı 
çıkmamaya, savunmaya geçmemeye çalışın. Persone-
linizi anlamaya ve çalışmalarını takdir etmeye çaba 
gösterin. Daha genel temalar yerine, özel konulardaki 
düşüncelerini de ifade etmelerini sağlamaya çalışın; 
örneğin yaşlanmak, demasn hakkındaki hisleri, hasta 
bakımı alanında çalışma konusundaki düşünceleri 
gibi. 

Katkılarını fark ettiğinizi belli edin. Onlara ak-
tivite fırsatları sunun ve bakım konusunda çalışan 
rolünün öneminden söz edin. 
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Bölüm 3 

Tepebaşı 
Belediyesi 
Yaşam Köyü 
Alzheimer Konuk 
Evi Uygulama 
Çalışmaları
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Rehberin bu bölümünde Yaşam Köyündeki Alzheimer 
Konuk evlerinde sürdürülmekte olan çalışmalardan 
bazı örnekler bulacaksınız. Bu bölümdeki örnek çalış-
malar iki açıdan önem taşıyor;

• Rehberin diğer bölümlerinde bahsi geçen öneri, 
çalışma yöntemleri ve örnek uygulamaların çoğu 
yurtdışındaki araştırma ve projelerin derlenmesidir. 
Tepebaşı Alzheimer Merkezlerindeki çalışmalar kültü-
rel olarak daha uyumlu örnekler içermektedir. 

• Rehber demans genel başlığı altında oluşturulduğu 
için başlangıç aşamasındaki ya da orta seviyedeki 
demanslı kişilere yönelik örnekler de içermektedir. 
Aşağıda sıralanan çalışmalar ise Alzheimer merkezin-
de yatılı olarak kalan, bir çoğu ağır Alzheimer hastası 
olan kişilerle yürütülen çalışmalardır. Bu örnekler, 
demanslı kişilerin içinde bulundukları durum ne kadar 
zor ve ileri aşamada görünse de yaratıcı çalışmaların 
ve grup etkinliklerinin yine de olumlu ve geliştirici 
etkileri olduğunu ortaya koymaktadır. Bu halleriyle de 
gayet ümit verici çalışmalardır. 

Fotoğraf sergisi 
İçerik: Alzheimer konuk evinde kalan demanslı kişile-
rin, bakım personeli ve psikolog tarafından fotoğraf-
larının çekimi ve bu fotoğrafların basılması

Özet: Gün içerisinde Alzheimer konuk evinde kalan 
demanslı kişilerin katıldığı sosyal etkinliklerin fotoğ-
rafları çekilir. Fotoğraf çıktıları belediye aracılığı ile 
temin edilir. Bu fotoğraflar, kurumda kalan kişilerin 
ortak kullanım alanlarının her köşesinde sergilenir. 
Böylece kişilerin kendi yaptıkları işleri fotoğraflardan 
görerek mutlu olması, yapılan işlere aktif katılımı, 
istek ve tüm demanslı kişilerin katılımına teşvikini 
sağlar.
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İpe boncuk dizme ve takı tasarımı
İçerik: Alzheimer konuk evinde kalan demanslı kişiler, 
bakım personeli ve psikolog 

Özet: Tepebaşı Belediyesi Alzheimer konuk evinde 
kalmakta olan ve gündüzlü gelen demans düzeyi ilk 
ve orta dereceli olan kişilerin, orta ve büyük boyutlu, 
renkli boncukları ipe dizerek sevdikleri kişilere hediye 
etmek üzere takılar tasarlarlar. Psikolog, demans-
lı kişilerin bu çalışma sırasında sevdikleri kişiler 
hakkında konuşmalarını sağlar. Sonrasında sevdiği 
kişiye hediye hazırlama konusuna alıştırıp, istekli ve 
aktif katılımlarını sağlamayı hedefler. Malzemeler 
önceden oturacakları yer düzenine göre ve her kişiye 
eşit olacak şekilde ayarlanır. Kişiler masada yerle-
rini aldıktan sonra hasta bakım personelinin eşliği 
ve psikoloğun gözlem ve yönlendirmeleriyle çalışma 
yapılır. Sonunda herkes yaptığını kendi üzerinde 
sergiler, beğeni ve alkış alır. Daha sonra her katılımcı 
takıyı kimin için yaptığını anlatır. 

Kazanımları; Demanslı kişinin büyük ve küçük kas 
becerileri aktifleşir ve iletişim becerileri artar.

Bir bilmece de sen sor
İçerik: Demanslı kişiler psikologla birlikte bilmece 
sorar ve cevaplarlar.

Özet: Demanslı kişiler, bakım personeli ve psikolog ile 
tüm günü geçirdikleri alanda hep birlikte otururlar, 
eski ve yeni bildikleri, hatırladıkları bilmeceleri payla-
şırlar. Psikolog önceden temin ettiği bilmecelerin yer 
aldığı kağıtlardan okumalar yaparak, hatırlamalarını 
yada katılımlarını sağlar. Bu etkinliğe demanslı kişi-
lerin tamamı katılmamıştır ancak, aktif bir şekilde 
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katılım sağlamayanlarında bir şekilde dinledikleri ve 
doğru cevapları alkışladıkları gözlenmiştir. 

Kazanımları; Demanslı kişinin bilişsel süreçleri aktif-
leşir ve iletişim becerileri artar.

Sen de şarkını söyle
İçerik: Konuk evinde kalanların personelle beraber 
şarkı söylemeleri. Doğaçlama bir çalışma olmakla 
birlikte sık sık tekrarlanmaktadır ve demanslı kişile-
rin en sevdiği etkinliklerden biridir. 

Özet: Alzheimer konuk evinde kalmakta olan de-
manslı kişiler ve tüm personelin katılımıyla sırayla 
şarkı söyleme aktivitesi. Öncelikle şarkı söylemekten 
keyif alan bir demanslı belirlenir ve şarkıya başla-
ması sağlanır. Sonra personel ve diğer kişilerinde 
katılımı sağlanır. Bu ortamdan olumlu etkilenen, des-
teklendiklerini gören diğer demanslı kişilerde sırayla 
bildikleri şarkıyı söylemeye başlarlar. 

Kazanımları; Demanslı kişinin bilişsel süreçleri aktif-
leşir, iletişim becerileri artar ve mutlu olurlar.

Resim boyama
İçerik: Demanslı kişiler bazen tek başlarına ama ço-
ğunlukla grup olarak resim ve boyama yaparlar. 

Özet: Alzheimer konuk evinde kalmakta olan de-
manslı kişiler, bakım personeli ve psikoloğun gözlem 
ve yönlendirmeleriyle demanslı kişilerin verilen boya-
ma etkinliğine katılımları sağlanır. Boyama etkinliği 
sırasında boyama şekilleri ve kullandıkları renkler 
dahi kişinin o anki duygu durumunu yansıtır. Kişi-
nin demans durumunun takibi açısından da düzenli 
boyama etkinliği yapmak faydalıdır. Gün içinde de-
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manslı kişiye nasıl yaklaşımlarda bulunacağınızı dahi 
yapacağınız etkinliğe olan katılımından fark edebilir-
siniz. Boya etkinliğinin yapılacağı masada, herkesin 
oturma düzenine göre boyama kağıdı ve eşit olarak 
boyama kalemleri dağıtılır. Masada yerlerini alan 
demanslı kişiler ve personelin katılımıyla, önce boya-
nacak olan resim hakkında sohbet edilir.

Kazanımları; Demanslı kişinin bilişsel süreçleri aktif-
leşir, sosyalleşir, iletişim becerileri artar, küçük kas 
becerileri, ince motor becerileri aktifleşir, eğlenir ve 
mutlu olur.

Eşleştirme Çalışması
İçerik: Kısa süreli hafızanın etkinleştirmesine yönelik, 
resimli kartların eşleştirilmesinden oluşan bir çalış-
madır.

Özet: Alzheimer konuk evinde kalmakta olan de-
manslı kişiler, bakım personeli ve psikoloğun gözlem 
ve yönlendirmeleriyle eşleştirme kartları kullanılarak 
önce bireysel çalışılır. Sonra katılım sayısı arttırılarak 
etkinlik devam eder. Önce eşleştirilecek olan kartlar 
üzerindeki resimler hakkında konuşulur. Demanslının 
kartların üzerindeki resimleri ne kadar anladığına 
bakılır. Herkes tarafından kolay anlaşılabilir olan 
kartlar seçilir ve etkinlikte kullanılır. Demanslı kişi 
ve personel karşılıklı oturur 2 nesne kartı seçilir 4 
kart demanslının önüne konulur. Kartlar önce açık 
halde gösterilir, her 2 resimden de 2’şer adet oldu-
ğu söylenir. Etkinlikte kartların kapalı olacağı, ilk 
kartı çevirdikten sonra çıkan kartın aynısını bulması 
gerektiği anlatılır. Böylece ilk örneği personel uygu-
lamalı gösterir ve anlatır. Etkinlik başlar. Çalışılacak 
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kişinin demans derecesi göz önünde bulundurularak 
kart sayısı belirlenir. 

Bu etkinlikte kullanılacak kartların seçimi önemlidir, 
anlaşılır, büyük ve canlı renkli resimler kullanılmalı. 

Kazanımları; Bilişsel süreçler aktifleşir ve demanslı 
kişi bulduğu her kart eşinde başardığı hissini yaşaya-
rak mutlu olur ve etkinliğin devamı için daha istekli 
ve dikkatli olur.

Hikaye oluşturma
İçerik: Psikoloğun yönlendirmesi ve hikaye kartlarının 
yardımıyla katılımcılar bir hikaye oluştururlar. Bu ça-
lışma demanslı kişilerin çok zorlandıkları süreç takip 
etme becerilerini uyarıcı bir niteliktedir. 

Özet: Alzheimer konuk evinde kalmakta olan de-
manslı kişiler ve gündüzlü gelen demanslı kişilerle 
hikaye kartları kullanılarak hikaye oluşturma çalış-
ması yapılmıştır. Bu çalışma personel ile demanslı 
kişinin karşılıklı oturması ile başlar. Diğer katılımcılar 
kendi sıraları gelene kadar izleyici olarak katılım sağ-
larlar. Personel 3 kart dizisini karışık şekilde demans-
lının önüne koyar. Kartları sıra ile anlatmasını sağlar. 
Kartları tek tek bildiği kadar anlatabilen demanslı 
kişiden hangi kartın ilk kart olabileceği sorulur. Son-
rasında ikinci kart ve son kart olan üçüncü ile hikaye 
tamamlanır. Böylece oluşturulan hikayeyi demanslı-
nın tekrarlaması sağlanır. Son olarak, personel hika-
yeyi izleyicilere bir kez de kendisi kartları göstererek 
anlatır. Birkaç katılımcıdan sonra aynı hikaye kartları 
tekrar kullanılır. 

Kazanımları; Bilişsel süreçlerinin aktifleşmesini sağ-
lar, sosyalleşir ve iletişim becerileri aktifleşir.
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Müzik dinletisi
İçerik: Yerel müzik grupları ile müzik dinletisi. 

Özet: Alzheimer konuk evinde kalmakta olan de-
manslı kişilere gönüllü müzik grubunun katılımıyla 
merkez içi ufak bir konserin yapılması. Müzik gru-
bunun repertuvarını demanslı kişilerin yaş grubunu 
kıstas alarak oluşturması, konser esnasında hoşla-
nabilecekleri yiyecek ve içeceklerin ikram edilmesi 
de hastaların aktif katılımlarını ve memnuniyetlerini 
artırmıştır. 

Kazanımları; Sosyalleşir, iletişim becerileri artar.

Ebru çalışması
İçerik: Ebru öğretmeni ve refakatçı bakım personeli 
eşliğinde resim çalışması 

Özet: Alzheimer konuk evinde kalmakta olan de-
manslı kişilere yaşam köyünde bulunan Ebru öğ-
retmeni aracılığı ile tual üzerine yağlı boya çalış-
maları yaptırılmıştır. Bu çalışmaya ilk ve orta evreli 
demansa sahip olan kişiler katılmışlardır. Önceleri 
yapamayacaklarını düşünen, hatta tuale ve boyalara 
yazık olacağını ifade eden kimi demanslılar, çalışma 
sonrasında bu çalışmadan çok keyif alıp ortaya çıkan 
eserini görünce mutluluk duymuş ve diğer çalışmala-
ra daha hevesli ve istekli katılım sağlamışlardır.

Kazanımları; Bilişsel süreçleri aktifleşir, büyük ve 
küçük kas becerileri çalışır, sosyalleşir ve iletişim 
becerileri artar.

Müzik eşliğinde dans
İçerik: Radyo ya da başka bir kaynaktan sağlanan 
müzik eşliğinde personelle beraber dans. Sık tek-
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rarlanan, doğaçlama ve hatta en çok keyif aldıkları 
etkinliktir. 

Özet: Alzheimer konuk evinde kalmakta olan de-
manslı kişilerle bakım personelinin müzik eşliğinde 
dans etmeleri. Demanslı kişilerin hem fiziksel hem-
de ruhen kendilerini iyi hissetmelerini sağlar. Aktif 
katılım göstermeyen daha ileri evredeki demanslı 
kişilerinde uyanıklık durumlarını sağlar. İleri evredeki 
kişiler için izlemek dahi büyük bir katılımdır. 

Bu çalışmanın konuk evinde çalışan personel tara-
fından da sevildiği, onlar üzerinde de canlandırıcı bir 
etkisi olduğu gözlemlenmiştir. Birlikte dans etmek, 
bakıcılarla demanslı kişiler arasındaki ilişkileri de 
olumlu etkilemektedir. 

Kazanımları; Bedenen aktif katılımları büyük kasla-
rının çalışmasını sağlar, fiziki egzersiz olur. Bilişsel 
süreçlerinin aktifleşmesiyle müzik ritmine uygun 
dans etmelerini sağlar, sosyalleşirle, iletişim becerileri 
artar, eğlenirler ve mutlu olurlar.

Tavla
İçerik: Klasik tavla oyunudur. 

Özet: Alzheimer konuk evinde kalmakta olan ilk ya 
da orta dereceli tavla oynamasını bilen kişilerle tavla 
oynamak. Ya da kurumda demans başlangıcı olan ve 
tavla oynamayı seven birden çok kişi var ise onların 
karşılıklı oynamaları sağlanır.

Bu son derece basit etkinliğin aslında güçlü bir etkisi 
vardır. Süreç takip etmeyi, strateji geliştirmeyi gerek-
tiren yapısı bir yana, tavla oyunu birçok Alzheimer 
hastası açısından geçmişlerinden gelen bir alışkanlık-
tır ve onlara önemi bir normalleşme, herkesle birlikte 
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günlük bir etkinliğe katılma hissi vermektedir. 

Kazanımları; Bilişsel becerileri aktifleşir.

Hamur oyunu
İçerik: Renkli hamurlar, şekilli kalıplar, oklava çeşitle-
ri, oyun tahtası ile hamurdan heykeller yapmak

Özet: Serbest çalışmaya açık bir etkinliktir. Malze-
meler katılımcıların önüne bırakılır ve istedikleri gibi 
oynamaları, hamurdan bazı şeyler yapmaları teşvik 
edilir. Özellikle kadın demanslı kişilerin aktif katı-
lım sağladığı bir etkinliktir. Çünkü kadınlar, demans 
durumlarından önce de evlerinde yemek ve hamur 
işleri ile uğraştıkları için bu etkinliğe daha aşina olup 
severek oynamaktadırlar ve genelde ortaya heykel 
değil yemek çeşitleri çıkar.

Kazanımları; Bilişsel süreçleri ve küçük kas becerileri 
aktifleşir.

Ahşap sandalye yapma
İçerik: Ahşap sandalye yapımı için önceden hazırlan-
mış bir kutu malzeme ile mobilya yapımı

Özet: Alzheimer konuk evinde kalmakta olan, özellikle 
geçmişinde mobilya ve marangoz işi ile uğraşmış ya 
da bu tür işlere ilgisi ve yatkınlığı olan demanslı ki-
şilerin ilgisini çeken bir etkinlik olmuştur. Bu etkinlik 
sayesinde büyük ve küçük motor becerileri, bilişsel 
süreçleri aktif hale gelmiştir. Sandalyenin tamam-
lanması kimi demanslının haftalarını, kiminin ise 
aylarını almıştır.

Kazanımları; Bilişsel süreçleri ve küçük kas becerileri 
aktifleşmiştir. Başarma ve takdir edilme duygularını 
yaşayan kişiler çok mutluluk duymuşlardır. 
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Anılar ve duygular
İçerik: Fotoğraflar aracılığıyla anıların konuşulması

Özet: Alzheimer konuk evinde kalmakta olan de-
manslı kişilerin ailelerinden eskiye ait fotoğraflar 
ya da varsa albümleri istenir. Demanslı kişi ile yan 
yana oturulur. Albüm ve resimler üzerinden demanslı 
kişiyle sohbet edilir. O anda kişinin hissettiklerini 
anlamaya çalışılır. Çalışma sırasında kişinin kendini 
iyi hissetmediği anlaşılırsa fotoğraf değiştirilir ya da 
etkinliğe ara verilirerek kısa süreli başka bir sohbete 
geçilir. Psikolog demanslı kişide olumsuz ya da fazla 
olumlu etki yarattığını düşündüğü fotoğrafların notu-
nu alır ve bu durumu en kısa zamanda demanslının 
ailesiyle paylaşarak doğru bilgiye ulaşmayı ve de-
manslıyı daha iyi anlamayı amaçlar. Böylece diğer et-
kinliklerde fark ettiği bu durumun geri bildiriminden 
faydalanabilir. Genellikle demanslı kişi bu etkinlikle 
geçmiş anılarını anlatmaktan son derece keyif alır.

Kazanımları; Bilişsel süreçleri aktifleşmiştir.

Açık hava sohbetleri
İçerik: Alışıldık ortamlarının dışında iletişim kurma ve 
birlikte vakit geçirme etkinliği 

Özet: Alzheimer konuk evinde kalmakta olan ve gün-
düzlü gelen demanslı kişilerin havanın güzel olduğu 
günlerde toplu olarak bahçeye çıkmaları ve hava 
durumundan başlayıp genel olarak kendiliğinden 
gelişen konularla ilgili sohbet etmeleri. Bu sohbetleri 
hasta bakım personelleri soruları ile yönlendirebilir. 
Psikolog sohbetler sırasında gözlem yapar, personele 
gereken destek ve yönlendirmelerde bulunup doğru 
iletişimi sağlar. 
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Kazanımları; Düşündükleri, konuştukları, yorum 
yaptıkları, paylaşımlarda bulundukları için bilişsel 
süreçleri aktif olur. Sosyalleşirler ve iletişim becerileri 
artar.

Hayvan besleme
İçerik: Yaşam Köyü alanında yaşamakta olan evcilleş-
miş hayvanlarla iletişim

Özet: Alzheimer konuk evinde kalmakta olan ve 
gündüzlü gelen demanslı kişiler, bulundukları yaşam 
köyü içerisinde yaşayan kedi ve köpekleri hatta bah-
çelerine sürekli grup halinde gelen kuşları beslerler. 
Onları beslerken de sevgi sözcükleri söyleyip mutlu 
olduklarını belli ederler. Bahçelerinin belirli köşelerin-
de yemek ve su kapları bulundururlar. Kendilerince 
belirledikleri yemek saatlerinde onları beslemek için 
bahçeye çıkarlar. Kimi demanslı elindeki kuru yiye-
cek parçalarını etrafa savurarak kuşların etrafında 
toplanmasını sağlar ve bu durum onun en sevdiği iş 
haline dönüşür.

Demanslı kişilerin en önemli sorunlarından biri, 
çoğunlukla yoğun bir yalıtılmışlık hissi içinde yaşa-
malıdır. Başlangıçta kendiliğinden gelişen bu hayvan 
besleme etkinliği, demanslı kişi için temel ihtiyacın 
insan olmadığını, başka canlıların da bunu bir ölçüde 
tatmin ettiğini göstermektedir. 

Kazanımları; Sosyalleşirle ve iletişim becerileri artar.

Nesneyi tanıma ve bulma
İçerik: Resimli kartlardan nesneleri tanıma 

Özet: Konuk evinde kalan demanslı kişiler “U” şek-
linde bir masa etrafında otururlar. Etkinliğin yöne-
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ticisi (Psikolog yada bakım personeli) öncelikle oyun 
hakkında bilgi verir. Tek tek kartları gösterir, üzerle-
rindeki nesnelerin isimlerini söyler ve ne olduklarını 
yada işlevinden bahseder. Sonrasında, kişilere sırayla 
kartların gösterileceği ve kim bilirse el kaldırmasını 
ve anlatmasını ister. 

Kazanımları; Bilişsel süreçlerin aktifleşmesini sağlar, 
keyifli zaman geçirirler.

Olay anlatma 
İçerik: Resimli olay anlatan kartlar kullanılarak, 
demanslı kişilerin gördüklerini anlatması ve kendi 
hayatıyla benzerlikler kurması 

Özet: Konuk evinde kalan demanslı kişiler “U” şek-
linde bir masa etrafında otururlar. Etkinliğin yöne-
ticisi (Psikolog yada bakım personeli) öncelikle oyun 
hakkında bilgi verir. Üzerinde bir olaydan bahseden 
resimli büyük kartlar, kişilere sırayla gösterilir ve “bu 
kartta anlatılmak istenen nedir?”diye sorulur. Son-
rasında el kaldırıp söz isteyen ve olayı kendi algısına 
göre tanımlamaya çalışan kişiye teşekkür edilir ve 
benzer bir olayı yaşayıp yaşamadığı sorularak bir 
sohbet ortamı yaratılır. 

Kazanımları; Bilişsel süreçlerin aktifleşmesini sağlar, 
sosyalleşir, iletişim becerileri artar ve keyifli zaman 
geçirirler.

Yapboz
İçerik: 3 boyutlu ahşap ya da büyük parçalı bulma-
caların çözümü. Tek başlarına ya da grup olarak 
çalışabilirler. 

Özet: Konuk evinde kalan demanslı kişiler bir masa 
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etrafında otururlar. Kişinin demans düzeyine uygun 
olan puzzle kişiye verilir ve parçaları birleştirmesi 
istenir.

Kazanımları; Bilişsel süreçleri aktifleşir, parça bütün 
ilişkisi kurması sağlanır, küçük kas becerileri aktifleşir.

Nesi var?
İçerik: Alzheimer konuk evinde kalan ilk ve orta 
dereceli demanslı ve gündüzlü gelen demanslı kişiler, 
kurum içerisinde ortak alanda bulunan çeşitli nesne-
lerle (battaniye, kumanda, terlik, örtü, bardak, tesbih, 
gözlük v.b.) çalışırlar

Özet: Konuk evinde kalan demanslı kişiler sosyal 
yaşam alanları olan oturma odasında otururlarken, 
etrafa dikkatlice bakmaları istenir. Bunun sebebinin 
ortada duran bir nesnenin (her şey olabilir) oyu-
nu yöneten (psikolog, bakım personeli) tarafından 
saklanacağı ve saklanan nesneyi kim bilirse oyunu 
kazanacağı söylenir. Bu oyunu kişiler keyifle oyna-
maktadırlar.

Kazanımları; Dikkat etmeye çabalamaları, araştırıp 
sorgulamaları, merak etmeleri, heyecan duymaları ve 
sonunda şaşırmaları dahi bilişsel olarak aktif olma-
larını sağlar.
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Geliştirme için öneriler ve örnek çalışmalar
Demanslı kişilerle sanat çalışmaları yürütmek yeni 
bir alan ve biz de öğrenmek ve rehberimizi geliştir-
mek istiyoruz. Demanslı kişilerin bakımını üstlenen 
bir kişiyseniz ve rehberi daha faydalı hale getirme 
konusunda fikirleriniz varsa, lütfen bizimle iletişime 
geçin. Ayrıca bu rehberi kullanarak üreteceğiniz yeni 
projeleri, yaptığınız çalışmaları ve sonuçlarını duyma-
yı çok isteriz. 
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SANAT VE DEMANS EĞİTİMLERİ

• Demanslı Kişiler ve Alzheimer Hastalarının bakımını 
üstlenenler,

• Demans Konusunda Çalışan Kurumların Yöneticileri,
• Demanslı Kişiler ve 
• Aileleri

Sanatsal ve Yaratıcı Aktiviteler Eğitimleri alarak; 
demansla mücadelede doğrudan olumlu etkileri 
kanıtlanmış sanatsal ve yaratıcı aktiviteler ve 
etkinlikler yoluyla kurumunuzun ve çalışanlarınızın 
becerilerini artırabilir, demansla mücadelede fark 
yaratabilirsiniz. 

DEMANS DOSTU ETKİNLİKLER  
VE MEKANLAR İÇİN DANIŞMANLIK
Kültürel ve Sanatsal faaliyetlerinizde etkinlik 
içeriği ve etkinlik mekanlarının demans dostu 
olarak geliştirilmesi ve düzenlenmesi için bize 
başvurabilirsiniz. 

Eğitimler hakkında detaylı bilgi almak için: 
katadromart@gmail.com
www.katadromart.com
www.katadromartcolony.com
0212 252 49 24




