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Remem projesinde hazırlanan bir 
uygulamamız

  “for Alzheimer People”

Kişiselleştirilmiş Oyun özelliği ile 
Alzheimer hastalarının, tanıdıkları 
kişilerin(akraba, arkadaş, komşu.. vs.) 
fotoğra�arı veya istedikleri nesnelerin 
fotoğra�arı ile oyun oynayabilmeleri 
için tasarlanmıştır.

Forum özelliği ile hasta merak ettikleri 
konular hakkında diğer hastaların 
yaptıkları yorumları okuyabilir veya 
kendi tecrübelerini diğer hastalar için 
paylaşım yapabilir. Hastalar arasında 
motive edici bir ortam oluşturulması 
hede�enmiştir.

Bunların yanı sıra uygulama içerisinde; 
alarm kurma, makaleler, galeri oluştur-
ma, not ekleme özellikleri mevcuttur.

Remem - for Alzheimer
People

REMEM Mobil Uygulama Kullanım Klavuzu



Giriş Ekranı

Dil Değiştirme

Anasayfa

Uygulamaya Facebook 
ile giriş yapabilir veya 
giriş yapmadan devam 
edebilirsiniz.

Türkçe, İngilizce, 
İtalyanca ve 
Romence dillerini 
seçebilirsiniz

Anasayfada bulunan 
menülerden yapmak 
istediğinizi seçebilirsiniz.



Yeni not eklerken 
rengini, başlığını ve 
içeriğini dilediğiniz gibi 
doldurabilirsiniz.

Dilediğiniz zaman çöp 
kutusu  ikonuna tıklayarak 
notlarınızı silebilirsiniz.

İstediğiniz günler için alarm 
kurabilirsiniz.

Not Ekleme

Not Listesi

Alarm Ekleme



Fotoğraf eklemek için önce 
galeri oluşturmalısınız.

Galerinize Kameranızı kullanarak 
veya Telefon Galerinizden 
fotoğra�ar ekleyebilirsiniz.

Galeriye Fotoğraf 
Ekleme

Not Listesi



Bir oyun kategorisine en az 
4 fotoğraf eklemelisiniz.

Açtığınız oyun kategorisine telefon galerinizden 
veya kameranızdan fotoğraf ekleyebilirsiniz.

Buradan oyun 
kategorisi 
ekleyebilirsiniz.

Kişiselleştirilmiş Oyunlar



Oyuna başlamak için oyun 
kategorisi ve oyun çeşidini 
seçiniz.

İlk seviye genel hatırlatma 
amaçlıdır. Resme, adına ve 
okunuşuna erişebilirsiniz.

Gördüğünüz resim için doğru 
seçeneği seçmelisiniz.

Kişiselleştirilmiş Oyunlar



Gördüğünüz resmin adını 
yazınız.

Duyduğunuz ses ile resmi 
eşleştiriniz.

Resimler ile isimleri eşleştiriniz.

Kişiselleştirilmiş Oyunlar



Forumda diğer kullanıcıların 
yaptıkları paylaşımları okuyabilirsiniz.

Forumda paylaşım yapabilmek için 
hesap oluşturup giriş yapmanız 
gerekmektedir.

Yayınlanan makalelerimizi katego-
rilerine göre seçip okuyabilirsiniz.

Makaleler Forum



Remem projesinde hazırlanan diğer 
mobil uygulamamız

  “Word Games”

Kolaydan Zora giden farklı seviyelerde 
oynanabilecek kelime oyunlarını 
içermektedir.

Remem - Word Games



“Oyna”  butonu ile direkt oyun oyna-
maya başlayabilirsiniz.

Anasayfa



“Ayarlar”   butonu ile  oyunun içinde olan sesleri 
ayarlayabilirsiniz ve dil değişikliği yapabilirsiniz. Ayarlar



Oynamak istediğiniz zorluk derecesini 
seçebilirsiniz. Oyunlar zorlaştıkça 
sorulan kelimelerin har�eri artacaktır.

Zorluk Derecesi



Oyun hakkında genel bilgilendirmelere buradan 
ulaşabilirsiniz.

Bilgilendirme


