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MENÜ
Akdeniz Üniversitesi (http://www.hurriyet.com.tr/index/akdeniz-universitesi) Gerontoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmail
Tufan tarafından, TÜBİTAK (http://www.hurriyet.com.tr/index/tubitak) desteğiyle 81 ilde yürütülen GeroAtlas çalışması
kapsamında Akdeniz Üniversitesi (http://www.hurriyet.com.tr/index/akdeniz-universitesi) bünyesinde GeroAtlas
60+Tazelenme Üniversitesi (http://www.hurriyet.com.tr/index/geroatlas-60-tazelenme-universitesi) (Yaşlı Üniversitesi
(http://www.hurriyet.com.tr/index/yasli-universitesi)) kuruldu.
Yaşları 60 ile 92 arasında değişen 300 kadın (http://www.hurriyetaile.com/) ve erkeğin eğitim gördüğü üniversitede,
öğrencilerin taleplerine göre dersler düzenlendi. Anatomi, tıp, psikoloji, tarih, arkeoloji, hukuk, fizik tedavi başta olmak
üzere farklı derslerin yanı sıra bir üst sınıfa geçebilmek için erkeklere yemek pişirme ve kazak örme, kadınlara ise

Türkiye’de ilk kez Akdeniz Üniversitesi bünyesinde kurulan GeroAtlas
60+Tazelenme Üniversitesi bir ilke daha imza attı. Erkekler örgü örmeyi
öğrenmeden mezun olamıyor

tamirat yapmayı öğrenme şartı getirildi.
Sınıfta ön sıralardan yer alabilmek için erken saatlerde okula gelen öğrenciler, teorik derslerden önce yarım saat
(http://www.hurriyet.com.tr/index/saat) boyunca Japon eğitmen Hiroshi Nakajima ile spor
(http://www.hurriyet.com.tr/spor/) yapıyor.

Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan tarafından, TÜBİTAK desteğiyle 81 ilde
yürütülen GeroAtlas çalışması kapsamında Türkiye'de ilk kez Akdeniz Üniversitesi bünyesinde açılan GeroAtlas
60+Tazelenme Üniversitesi (Yaşlı Üniversitesi) bir ilke daha imza attı. Yaşlı Üniversitesi'nde, yemek pişirmesini ve
kazak örmesini öğrenemeyen erkek öğrenciler bir üst sınıfa geçemiyor.

Düzenli olarak derslere katılan, yemek pişirmeye ve kazak örmeye çalışan erkek öğrenciler, tamirat yapan kadınlar
renkli görüntüler oluşturuyor. Öğrenciler, kazak örerek alzaymır ile de mücadele ediyor.

BUNAMANIN İYİ İLACI
"Kazak örmek, alzaymır ve bunamanın ilacı"

Yaşları 60 ile 92 arasında değişen 300 kadın ve erkeğin eğitim gördüğü üniversitede, öğrencilerin taleplerine göre
dersler düzenlendi. Anatomi, tıp, psikoloji, tarih, arkeoloji, hukuk, fizik tedavi başta olmak üzere farklı derslerin yanı

Öğrencilerden 84 yaşındaki Abdurrahman Polat, üniversite (http://www.hurriyet.com.tr/index/universite) sayesinde yeni

sıra bir üst sınıfa geçebilmek için erkeklere yemek pişirme ve kazak örme, kadınlara ise tamirat yapmayı öğrenme şartı

arkadaşlar kazandığını söyledi. Arkadaşının önerisiyle üniversiteye kaydolduğunu anlatan Polat, "Emekli hakimim.
Aşçılık dersini geçerim, yemek yapabiliyorum ama kazak örmesi zor. Bu dersi zor geçeceğim galiba" dedi.

getirildi. Sınıfta ön sıralarda yer alabilmek için erken saatlerde okula gelen öğrenciler, teorik derslerden önce yarım
saat boyunca Japon eğitmen Hiroshi Nakajima ile spor yapıyor. Düzenli olarak derslere katılan, yemek pişirmeye ve
kazak örmeye çalışan erkek öğrenciler, tamirat yapan kadınlar renkli görüntüler oluşturuyor. Öğrenciler, kazak örerek

64 yaşındaki Ali Akbaş da 2000 yılında emekli olduğunu, yıllar sonra üniversiteye sevinçle başladığını belirtti.
Üniversitede öğrendiklerini torunlarına ve komşularına anlattığını söyleyen Akbaş, "Mümkün olduğunca derslerden bir
saat önce gelip, bekliyorum. Okula ilk başlayan öğrenci gibi bize iyi geldi" diye konuştu.

alzaymır ile de mücadele ediyor. Arkadaşının önerisiyle üniversiteye kaydolduğunu anlatan 84 yaşındaki
Abdurrahman Polat, "Emekli hakimim. Aşçılık dersini geçerim, yemek yapabiliyorum ama kazak örmesi zor. Bu dersi
zor geçeceğim galiba" dedi.
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Yazıcı Dostu Ekran

25.12.2016

YAŞLI ÜNİVERSİTESİ'NDE KAZAK ÖREMEYEN ERKEK
MEZUN OLAMIYOR

Şeker (http://www.hurriyet.com.tr/index/seker), tansiyon, tiroid
hastalıklarının olduğunu dile getiren Akbaş, üniversiteye başladıktan

http://www.hurryet.com.tr/buunverstedekazakoremeyenerkekmezunolamyor40328296
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Türkye'nn en yaşlı ünverste öğrencler ders başı yaptı haber

Türkѐye'nѐn en yaşlı ünѐversѐte öğrencѐlerѐ ders başı yaptı
Türk㉘ye'n㉘n 60 yaş üzer㉘ öğrenc㉘lerden oluşan ㉘lk Yaşlılık Ün㉘vers㉘tes㉘ açıldı.

Akdeniz Üniversitesi bünyesinde kurulan Yaşlı Üniversitesi'nde 300 kişi
eğitim görüyor. Erkek öğrencilerin ise işi bir hayli zor. Yemek yapmasını
bilmeyen ve kazak öremeyen erkek öğrenciler bir üst sınıfa geçemiyor.
07 Ocak 2017 Cumartesi 16:55

Akdeniz Üniversitesi bünyesinde kurulan Yaşlı Üniversitesi'nde 300 kişi eğitim görüyor.
Erkek öğrencilerin ise işi bir hayli zor. Yemek yapmasını bilmeyen ve kazak öremeyen
erkek öğrenciler bir üst sınıfa geçemiyor. TÜBİTAK desteğiyle 81 ilde yürütülen GeroAtlas
çalışması kapsamında Akdeniz Üniversitesi bünyesinde GeroAtlas 60+Tazelenme
Üniversitesi kuruldu. Yaşları 60 ila 92 arasında olan 300 kişi bu üniversitede eğitim
görüyor.
Pozitif bilimlerin yanısıra yemek pişirme ve kazak örme gibi derslerde var
Yaşlı Üniversitesi'nde eğitim gören öğrenciler anatomi, tıp, psikoloji, tarih ve arkeoloji
gibi derslerin yanısıra yemek pişirme ve kazak örme gibi dersler de görüyor. Erkek
öğrenciler eğer yemek yapamıyor ve kendi kazağını öremiyorsa bir üst sınıfa geçemiyor.
Kadın öğrencilerin de tamirat yapmayı öğrenme şartı bulunuyor. Derse girmeden önce
öğrenciler Japon eğitmen Hiroshi Nakajima ile spor yapıyor. Okulun öğrencileri, okula
çok kolay kaydolup yeni arkadaşlar edinebiliyorlar. Öğrencilerin birçoğunu emekliler
oluşturuyor.

'Öğrenerek Aktѐf ve Anlam Dolu Bѐr Yaşam' felsefesѐyle Akdenѐz Ünѐversѐtesѐ
Gereontolojѐ Merkezѐ'nde eğѐtѐme başlayan ünѐversѐtede, öğrenerek sağlıklı ve
aktѐf bѐr yaşlanma hedeflenѐyor. Ücretsѐz ve halka açık olan ünѐversѐtede, ѐsteğe
göre haftalık ya da aylık olarak planlanan derslerde felsefe, tarѐh, teknolojѐ,
bѐyolojѐ, tıp, kѐmya, zѐraat, eczacılık,sosyolojѐ, psѐkolojѐ gѐbѐ bѐlѐm dallarında
eğѐtѐm verѐlѐyor. Üç yıl sürmesѐ planlanan eğѐtѐmler sonunda katılımcılara belge
verѐlecek.
Akdenѐz Ünѐversѐtesѐ İbrahѐm Şencan Gerontolojѐ Merkez Bѐnası'nda,
Gerontolojѐ (Yaşlılık Bѐlѐmѐ) Bölümü Kurucu Başkanı Prof. Dr. İsmaѐl Tufan
önderlѐğѐnde, 'Yaşam Boyu Öğrenme' felsefesѐ ѐle Türkѐye'nѐn ѐlk Yaşlılık
Ünѐversѐtesѐ kuruldu. 60 yaş ve üzerѐndekѐ 60 yaşlı, bölüm öğrencѐlerѐ ve
akademѐsyenler sabahın erken saatlerѐnde başlayan derslere katıldı. Not ve
rekabetѐn olmadığı, sadece öğrenmenѐn temel alındığı Yaşlılık Ünѐversѐtesѐ'nde
bѐlgѐ sayesѐnde aktѐf ve başarılı bѐr yaşlanma olabѐleceğѐne dѐkkat çekѐlѐyor.
Çağın yaşlısına, çağdaş yaşlanma ѐmkanı sunulan, yaşlılara günlük yaşamda
fayda sağlayacak, yaşamlarını anlamlı şekѐlde yapılandırmalarını sağlayacak
olan ünѐversѐtede; sağlık, fѐzѐk tedavѐ ve rehabѐlѐtasyon, sağlıklı ve dengelѐ
beslenme, tarѐh, felsefe, edebѐyat ve kompozѐsyon, teknolojѐ, ѐletѐşѐm, sosyolojѐ,
psѐkolojѐ, gerontolojѐ ve gerѐatrѐ, hukuk gѐbѐ dersler verѐlѐyor.

Yaşlı Üniversitesi pek çok soruna iyi geliyor
Uyku ve tansiyon sorunu gibi pek çok soruna iyi gelen üniversite sayesinde öğrenciler
daha enerjik ve daha mutlu oluyorlar. Bayan öğrencilerden zorlanan olmasa da erkek
öğrenciler en çok kazak dikerken zorlandıklarını söylüyorlar. 60 yaşını tamamlayan her
yaşlı bireyin başvurabileceği okulu başarı ile bitirenlere 4 yıllık lisans diploması da
veriliyor.
http://www.antalyahaberler.com.tr/ sitesinden 07.01.2017 tarihinde yazdırılmıştır.

http://www.antalyahaberler.com.tr/pr儅nt.php?type=1&儅d=9002

Prof. Dr. İsmaѐl Tufan, Türkѐye'de Gereontolojѐ Atlası adı altında bѐr çalışma
yürüttüklerѐnѐ belѐrterek, ardından Nazѐllѐ Yaşlılık Araştırması ve Uygulamalı
Gereontolojѐ gѐbѐ çalışmaların da ortaya çıktığını söyledѐ.
19611978 yılları arasında Nazѐllѐ Öğretmen Okulu mezunları ѐle temas
ettѐklerѐnѐ aktaran Prof. Dr. Tufan, "Bugün onlar yaşları 64 ѐle 80 bulan bѐr
topluluğu oluşturuyorlar. Gereklѐ çalışmalar sonrası Türkѐye'de ѐlk defa Yaşlı
Ünѐversѐtesѐnѐ kurmaya karar verdѐk. Gönüllü öğretѐm üyelerѐnden oluşan ekѐple
ѐlk dersѐmѐzѐ sabahın erken saatlerѐnde yaptık. Kapılarımızı 60 yaş üstü
vatandaşlarımıza ve katılmak ѐsteyen herkese açtık" dedѐ.
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