
Değerli Okuyucu,

“Unuttuysa Tıkla (REMEM)”nin 4. Uluslarötesi toplantısı 23-24 Haziran 2022 tarihlerinde proje
ortağı Cluj-Napoca Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde ROMANYA Baia Mare'de gerçekleştirildi.

Toplantıya tüm ortaklar katıldı: Pamukkale Üniversitesi'nden Arzum ISITAN ve Şahin KAPIKIRAN,
DİDER'den Şaban VAROL ve Volkan GESUR, COSVITEC'ten Aniello GERVASIO; KLU'dan Evren ÇAĞLARER,
Gülcan İNER ve Fırat ÖZCAN ve U.T.Cluj Napoca'dan Gratiela Dana BOCA.

Dördüncü toplantıda ortaklar, uygulama projesinin sonunu dikkate alarak proje için tamamlanmış ve
devam eden faaliyetleri analiz ettiler. Toplantı detayları ve toplantıda alınan kararlar şöyle:

Arzum IȘITAN (PAU) müdür koordinatörü olarak kitabın 17. Bölümlerini akrabalar için sunar ve son
incelemeden sonra Eylül ayında kitap için bir ISBN'nin alınacağını onaylar. Geribildirime göre İngilizce
versiyonu mümkün olacaktır.

DİDER'den Ayşe ÇAKIR, hem yakınları için hem de çocuklar için kapak kitabının tanıtımını yapıyor. Bu
arada, tüm ortaklar kendi dillerindeki çeviriyi bir kez daha doğrulayacaktır.

Platform, Kırklareli Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 3. ulusötesi toplantıda ortakların ifadeleri
doğrultusunda gelişiyordu. Ayrıca oyunlar bölümünün kalitesi de ses getirmeye başlamıştı.

Ayrıca 19-23 Ekim 2022 tarihleri arasında Tiran Arnavutluk'ta düzenlenecek olan ICETAS 2022'ye REMEM
sözlü sunumları için özel bir bölümle katılım ve proje sonuçlarının yaygınlaştırılması kararlaştırıldı.

16-17 Eylül 2022 tarihlerinde Romanya'nın Baia Mare kentinde gerçekleştirilecek olan NICE 2022'de özel
bir REMEM oturumu planlanıyor. Davetli açılış konuşmacısı için konuyu belirliyoruz: Arzum İȘITAN (PAU),
Evren ÇAĞLARER (KLU) ve Şahin KAPIKIRAN (PAÜ) ve uluslararası konferansa katkıları.

Ayrıca Evren ÇAĞLARER (KLU), O3 - Mobil uygulama kullanım kılavuzu hazırlanması bölümünü
hazırlayacaktır. ortaklar, anket sonuçları ve hasta yakınları ve hastalar tarafından kullanılan telefon mobil
uygulaması kapsamında, projenin hedefi olan yaşlılar ve onların bilgileri dikkate alınarak tüm bilgilerin
sahada verilmesi gerektiğini belirtmektedir.

UT Cluj Napoca'dan Gratiela BOCA tarafından, projenin veri tabanı sonuçlarını kullanarak '' Bir Kesit
modeli '' sunan ve ülkeler arasında karşılaştırma yapan ve proje sonuçlarının bir SWOT Analizi
oluşturmayı hedefleyen bir sunum yapıldı, Arzum ISITAN lise ve genel okul öğretmenleri için başka bir
uygulama ile yeni bir projede devam etmeyi teklif ediyor. Saban VAROL ve Volkan GESUR'un sunduğu
DİDER dahil tüm ortaklar aynı fikirdeydi.



Proje son aylarda olduğu ve projenin bitimine yakın olduğu için, yönetici koordinatör Arzum İȘITAN,
belgelerin gerekliliğini ve her bir ortak için proje maliyetlerini bir kez daha hatırlatmış, çıktı ve format
raporu ve nihai sonuçlara vurgu yapmıştır. . Ayrıca proje çıktıları, pandemi döneminin proje sürecini
etkilemiş olmasına rağmen ortaklar arasındaki iyi işbirliği kanıtlanmış oldu.

Son toplantı 16-17 Kasım 2022 tarihlerinde Denizli'de Pamukkale Üniversitesi'nde Denizli'de yapılacak bir
çalıştay olarak gerçekleştirilecektir.

Panelleri 2 gün boyunca kuruyoruz, ilk gün ortaklar İtalya, Romanya ve Türkiye tarafından yapılan
projenin açık özel sunumu. Final çalıştayında mobil uygulama ve bilgilendirme kitabı kullanımının
aktarılması için dernekler, işletmeler, politika yapıcılar ve girişimciler gibi paydaşlara projenin sonuçları
sunulacaktır. İkinci gün için öğrenci izleyicileri ve davetli uzmanlar arasında beyin fırtınası etkinliği
yapılacaktır.

Nihai kapanıştan sonra yarım günlük bir Maramures Turu yaptık ve projenin nihai sonucu olarak Baia
Sprie ve Sighetul Marmatiei'den yaşlılar için özel rejenerasyon ve sağlık merkezleri belirledik ve sahada
teorik ve pratik faaliyetler arasında bir köprü oluşturduk.

İLetişim:

Web sitemiz üzerinden proje çıktılarını ve haberlerini takip edebilir ve ulaşabilirsiniz.:
http://www.pau.edu.tr/remem

REMEM Project Facebook page:

REMEM Project Twitter sayfası: https://twitter.com/RememProject

REMEM Project Twitter sayfası: https://www.instagram.com/rememproject/

Her türlü soru ve bilgi için: remem@pau.edu.tr
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