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4 Aralık 2013 tarihinde hizmete başladık. 

Çoğu aktif çalışma hayatını bırakmış veya emekli olmuş 65 yaşın üstündeki bireylerin eve

kapanmasını engellemek, yaşıtlarıyla bir araya gelerek yeni sosyalleşme ortamları oluşturmak,

hoşça vakit geçirmelerini ve üretkenliklerinin devamını sağlamak amacıyla açılmış bir merkezdir.

İlk olarak Sahrayıcedit mahallesinde hizmete başlayan Sosyal Yaşam Evi'nin ikincisi Alzheimer

Merkezi ile kompleks oluşturularak 21 Eylül 2017 tarihinde 19 Mayıs mahallesinde açılmıştır

A



• Kişisel Gelişim Faaliyetleri

• Sosyo-Kültürel Faaliyetler 

• Psikolojik Danışmanlık Hizmeti 

• Aktif ve Sağlıklı Yaş Alma Seminerleri

• Kişisel Bakım Hizmetleri



• Resim

• Yoga

• Pilates

• Dans

• Satranç

• İngilizce

• Tiyatro

• El Sanatları

• Ritim Atölyesi

• Karikatür Atölyesi

• Örgü Atölyesi

• Baskı Atölyesi



ALZHEİMER MERKEZİ



Yapılan araştırmalar sonucu 65 yaş üzerinde Alzheimer hastalığının

görülme sıklığının %5 olduğu tespit edilmiştir. Kadıköy ilçesinde

+65 yaş üzeri nüfus oranının %18 civarında olması sebebiyle bu

alanda yapılan ön çalışmalar projenin ortaya çıkmasına sebep

olmuştur.



• 21 Eylül 2017 tarihinde hizmete başlayan Alzheimer Merkezimizde; hastaları
yaşama bağlamak, günlük yaşam faaliyetlerini keyifli geçirmelerini sağlamak,
hastanın yaşam kalitesini yükseltmek ve zihinsel rehabilitasyon
çalışmalarıyla, hastalığın evre atlamasını geciktirmek ilk hedefimizdir.

• Hasta yakınlarını da desteklemek, bilinçlendirmek ve sosyal yaşama dahil

etmek

• Hastalık ile ilgili toplumsal bilinç oluşturmak



• Alzheimer tanısı almış olan ilk ve orta evredeki  

hastalar merkezimize kabul edilmektedir.

• Başvuruda bulunan tüm hastalara bilişsel 

testler(MOCA, BAYER) uygulanmaktadır.

• Merkezde oluşturulan komisyon tarafından

değerlendirilen hastalar uygun görüldüğü taktirde

merkeze kabul edilmektedir.



• Hastalara Yönelik Rehabilitasyon Hizmetleri

• Hasta Yakınlarına Yönelik Psikolojik Danışmanlık ve 

Sosyo-Kültürel Destek

• Hasta Yakını Destek Grubu Toplantıları

• Hasta Yakını Etkileşim Grupları 

• Halkı Bilinçlendirme Toplantıları

• İyi Oluş Psiko – Eğitim Programları 



• Zihinsel Aktiviteler 

• Psiko - Motor Aktiviteler

• Fiziksel Egzersizler

• Kültür Sanat  Aktiviteleri

• Sosyo Kültürel Geziler 

• Paylaşım Saati Aktiviteleri 

• Kuşaklar Arası Etkileşim Atölyeleri

• Lezzet Atölyeleri 

• Bahçe Uğraşları 



Yaşlının yeniden öğrenme, düşünme, karar verme ve değerlendirme

gibi süreçleri bozulmaktadır. Bu bozulmaları yavaşlatmak amacıyla

düzenlenen aktivitelerdir. Bunlar hastaların mevcut hastalıkla başa

çıkma kapasitelerini arttırmak amacıyla uygulanmaktadır.



İnce ve kaba kas motor becerilerini korumak, koordinasyonu sağlamak,

mevcut hastalıktaki davranışsal bozuklukları kontrol etmek amaçlı

yapılmaktadır.



Hareketsizlikler ile ortaya çıkacak olan problemleri engellemek ve

hastanın daha zinde kalmasını sağlamak amacıyla yapılmaktadır.



Hastaların özgüvenlerini kaybetmemeleri ve yaşamlarındaki tercih ve

ilgi alanlarını ortaya çıkartmak hedeflenmektedir. Dikkat ve motor

becerilerin devam etmesi sağlanıp, hastanın grup çalışmalarına katılımı

esas alınmaktadır.



Hasta ve hasta yakınlarına yönelik düzenli aralıklarla yapılan kültürel

gezi aktiviteleridir. Bu gezilerin yapılmasındaki amaç hem hastayı hem

de hasta yakınını sosyal hayata dahil etmektir.



Hastaların genç kuşaklar ile bir arada etkileşimde bulunmaları onların

geçmişten gelen anılarını genç nesillere aktarmalarına olanak sağlamaktadır.

Bu etkileşim hastaların geçmiş ile bağ kurmalarını sağladığı için zihinsel ve

duygusal fonksiyonları da olumlu etkilemektedir.



Hastaların geçmişten gelen anılarını aktarma isteği ile beraber;

benlik saygısının artması, hafızayı canlı tutma, terkedilmişlik ve

değersizlik hissinden sıyrılması, depresif belirtilerin önüne geçilmesi

için düzenlenmektedir.



Hastaların iyilik halinin sağlanması, birlikte bir şeyler yapabilme yetisinin

kaybolmaması ve geçmiş alışkanlıklarının unutulmaması amacıyla grup

halinde yapılan mutfak atölyeleridir.



Hastalarımızın kendi ekip biçtiği, herkesin kendi bitkisini

yetiştirdiği, toprak ile uğraşıyor olmanın verdiği iyilik halinin

günlük hayatlarına yansıması ve teröpatik bir etki yaratması

amaçlanmaktadır.



• Seminerler ve Eğitimler 

• İyi oluş programları 

• Hasta yakını destek grup toplantıları

• Hasta ve yakınına yerinde destek olmak için ev 

ziyaretleri

• Sosyal Yaşam Evi’ndeki faaliyetlere katılım

• Kültürel gezi aktiviteleri 



• Alzheimer Hasta Yakınlarının Karşılaştığı Hukuki 
Sorunlar. Adli Tıbbi Yaklaşım

• Demans ve Alzheimer Nedir? Tanı ve Tedavisi 
Eğitimi

• Alzheimer Hastalığından Korunma Yöntemleri 

• Alzheimer Hastalığında Bakım Verenlerde 
Sorunlar ve Çözüm Önerileri

• Alzheimer Hastalığında Tıbbi Sorunlar

• Alzheimer Hastalığında Davranışsal Sorunlar

• Demans Hastası Bakımı ve Hasta ile İletişim







 

 

KADIKÖY BELEDİYESİ ALZHEİMER MERKEZİ ETKİNLİK PROGRAMI 

09:45 – 10:15 HAL HATIR SOHBET SABAH EGZERSİZİ 

10:15 – 10:45 KAHVE SAATİ – ANI PAYLAŞIMI VE GAZETE OKUMA 

10:45 –  11:30 ZİHİNSEL REHABİLİTASYON 

11:30 –  12:00 PSİKOMOTOR REHABİLİTASYON 

12:00 –  12:30 YEMEK 

13:00 – 13:30 HAL HATIR SOHBET ÖĞLEN EGZERSİZİ 

13:30 – 14:00 KAHVE SAATİ – ANI PAYLAŞIMI VE GAZETE OKUMA 

14.00 - 14:45 ZİHİNSEL REHABİLİTASYON 

14:45 – 15:30 PSİKOMOTOR REHABİLİTASYON 

 



ALZHEİMER ERKEN UYARI SİSTEMİ

Beynex, herkes için uzmanalarca hazırlanmış ve sonuçları
uzmanlarca değerlendirilen internet üzerinden ulaşılabilen
beyinsel ve fiziksel egzersizlerin yer aldığı etkin bir
sistemdir. Kadıköy ilçesinin sahip olduğu yaşlı nüfus
dolayısı ile BEYNEX, yerel yönetimlerde yaşlılık çalışmaları
kapsamında ilk kez Kadıköy’de uygulanmaktadır.

Bu proje Prof. Dr. Türker Şahiner tarafından
yürütülmektedir.

Bu çalışma Chicago Dünya Alzheimer Kongresinde sunulmuştur.



Beynex Alzheimer erken uyarı sistemine web sitemizden direkt 

giriş sağlanabilmektedir. 



Alzheimer hastalığı en ağır bakım yükü olan hastalık gruplarından

biridir. Bakım verenlerin psikolojik sağlamlığını ve iyilik halini

sağlamak, ilişkilerin yönetilmesi ve hastalığın seyri bakımından

pozitif etki yaratmaktadır.



Alzheimer hastası yakınlarının depresyon, endişe, bakım verme güçlüğü
ve yaşam kaliteleri üzerindeki davranışsal bozuklukların etkileri
araştırıldı. Yapılan araştırmada evde bakılan, özel bakım evinde bakılan
ve Kadıköy Belediyesi Alzheimer Merkezinden hizmet alan hasta
yakınları ile görüşüldü ve karşılaştırmalar yapıldı.

Evde bakılan hastaların yakınlarının yoğun depresyon halinde olduğu,
özel bakım evinden hizmet alan hasta yakınlarının vicdani olarak rahat
olmadığı, Kadıköy Belediyesi Alzheimer Merkezinden hizmet alan hasta
yakınlarının ise ruhsal ve duygusal durumlarının iyi olduğu tespit edildi.

Bu çalışma Prof. Dr. Nilgün Çınar(Maltepe Üniversitesi Nöroloji ABD) ve Kadıköy
Belediyesi Alzheimer Merkezi iş birliği ile yapılmıştır.

Bu çalışma 11. Uluslararası Alzheimer Hastalığı ve Demans konulu
konferansta sunulmuştur.



Kadıköy Belediyesi Alzheimer Merkezinden faydalanan hastalara bakım

veren hasta yakınları ile yapılan bir diğer çalışmadır.

Çalışma sonucunda “Bakım yükünü arttıran faktörler” ve “Bakım

yükünü azaltan faktörler” olmak üzere iki tema belirlenmiştir. Hasta

yakınlarının olumlu baş etme yöntemlerini kullanabildikleri ve

Kadıköy Belediyesi Alzheimer Merkezinin ve Sosyal Yaşam Evinin

çalışmalarına katılabildikleri oranda sosyal etkileşimlerinin arttığı ve

yaşamlarında olumlu gelişmeler elde ettikleri sonucuna varılmıştır.

Bu çalışma Yeditepe Üniversitesi işbirliği ile yapılmıştır



• İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 

• Maltepe Üniversitesi

• Yeditepe Üniversitesi

• Üsküdar Üniversitesi

• Kadıköy Alzheimer Derneği

• Türkiye Alzheimer Derneği

• Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi

• Erenköy Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi

• Türk Kalp Vakfı 




