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Tazelenme Univers ite ile Ya~am Boyu Ogrenme 
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60 ya~ ve uzerirKleki ler ic;ill saghkl l bir hayatm 

kapllannl . ralayan Tiirkiye'n in ilk ii\:iiocu ya~ 
iiniversttesi 60+ Tazeienme Oniversitesi ile 

Ni~a nta~ 1 Oniversrtesi . raslnda prolokol 

imzalamlL il k dersi Alzhe imer UzmaOi Prof. Or 

Terence Seedsman verdi 

60+ Tazelenme Oniversrtesi ile Ni~anta~1 

-= • -_. Universitesi . ras lnda protokol imzaiaool BOylece 

Islanbul'da ilk de!a 60 ya~ ve iizerindekiler 4 YII 

txJyun ca Ucfel siz olarak e{\ibm gbrebilecekle r 

Protokol imzalanmaSln ln ard looan Ni~an ta?1 

Universitesi Maslak 1453 NeoTech Campus 

Konlerans Salonu'nda Alzheimer konusunda dunyaca iinHi uzman alan Prof. Dr Terence 

Seedsman ilk de.s; verdi. 60 ya~ ve uze rindeki insanlar bu sosyal sorum luluk projesi sayesirKle 

ya~m boyu O{jrenmeye devam edecekler. 

A~II I ~ ko n u~masl rKla 60 ya~ ve uzeri insanlann lecru belerinden l aydalanmanm Cnemine dikkat 

yeken Ni~anla~1 Oniversrte Rekloru Pro/. Dr. Esra Halipoo;j lu, "Boyle bir pro;enin hepimize kal klsl 

o laca!j lnl dO~Oniiyorum . Son zamanlarda aslmda krooolojik ya~m bir ~ki kle s lnlfiand lnlmas l 

konusurKla kaYI ~la rdan tJahsed iliyor. 60 ya~ ve Oslundeki insanlara artlk gen~ ve orta ya~11 olarak 

tJakmaya tJa~lad l k Gelll; ar1lada~l anm yeni gelecek olan misanrierimize deslek olallm birlikle 

onlann lecru belerinden l aydalanmaya ~a l l ~a l l m Hayall esas O{jrenmemiz gereken ki~iler onlardlJ" 

dedi 

"2 birKlen fazla O{jrencimiz val" 

Akdeni.l Universttesi Edebiyat fakiinesi Gerontoloji BOlumO Kurucu Ba~kanl Prof. Dr. Ismait 

Tufan, Ni~a nla~ 1 Oniversrtesi i le protokol irnzalamaklan mul luluk duydu(ju ifade ederek, "60+ 

Tazelenrne Oniversitesi, Akdeniz Oniversrtes i biinyesinde 60 ya~ iislu vata nda~tanm l z l n 4 YII 

el'libm ve O{jrel im g6rece!j i bir sosyal so rumlulu k pro;esi olarak hayata gei;irilm~\Jr. Bugiin 2 

binden lazla O{jrencimiz programa kaYlti ld Ir. DoIaYls lyla !;Ok tJa~anll gei;m~ bi r iki Yil in ardmdan 

bugiin N~anta~ 1 Oniversitesi'nln bu taze ka mpOsuooe yeni bir d6nemin istanbul'da hep birlikte 

a<;: I I I ~ lnl yapaca!jlz . istanbul'da ya~ayan 60 ya~ OstO valarKl a~lanm lzln Ni~anla~1 Oniversrte 'sinin 

kampiisuooe kenditerine 4 YII boyunca sunulacak olan programdan yararl anabilecekler" ifadelerini 

kullaooL 

"Ya~am boyu O{jrenme ile ya~amlan na yeni bir antam kalacaklal" 

O{j renc ilerin yO ksek lisans ve ookiora program Ian il;:in talepte bulunuldul'lunu betirlen ismail Tulan, 

"Bu programa kat llabilrnek i<;:in 60 ya~l ooa o lmak, O{jrenmeye islekli otmak gerekiyor. Devam ~a rtl 

bu Oniversite il;:in de gei;erli DolaYls lyla bir sosyal so rumlu luk pro;es i olan Tazelenrne 

Oniversitesi'nin en oneml i <lzellikleri ka~ l t l kl l O{j renme , rezervlerimiz i geli~tirrne, yeteneklerim i.l i 

arttlrma ve hayatm iyerisindeki en onemli bu lgulardan biri olan ya~am boyu O{jrenme ile 

ya~mlm lza yeni bir anlam katmakt lr. Temel olarak bunlan ama~I I Yoruz . Cok olumlu geri d6nii~ler 

allyoflll. Universttemi.l in kapl smdan il;:e ri girenler bize 'YOksek l!sans ve doktora programlannl da 

a<;:mamzl bekliyoruz.' diyorlar" diye konu~tu. 

"60 ya~ ve iizerirKleki insanlann lecrDbele rinden faydalanaca{j ll" 

Ni~a nta~ 1 Oniversrtesi Rekt6r Yardimcis l Pro/. Dr i thami Colak ise , "B<lyle sosya l il;:erikli bir 

pro;eye imza almakla 60 ya~ ve uzeri insanlanmlz l tekrar ge lll; O{jrenciler arasma kazand l rm l~ 

o laca!j lz. Olkemiz ad lna katma de{teri yO ksek olan bir pro;e oldu(juna inan lyoruz. Hem 

universttemize hem de bu insanlanmlza fayda ll otacak bir pro;edir. 60 ya~ ve uzeri ge~k olan 

bu O{jrencilerim i.l 60 ya~ma Kadar Kendi hayallan rKl a edinm~ olduklan tecrDbeleri bizimle burada 

payta~acakla r DolaYlslyla universitemiz i<;:in biiyuk bir kazalll; olacal'l lna inan lyorum" dedi 

Etiketler: N i~anta~1 Oniverortesi, bug"n. i Sl~nbul. Ak<leniL, eOitim, MoIolak. iot.nbu l H.be",," 
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