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Tiirltiye'rJe ilk de'a Antafya'da kurufan 'GeroAtfas60+ Tazelenme Universitesine
yafntzca 60 yal iizerindeki kiliferkaJ'lt yaptlrabifiyor.

Herkes bu maLikanenin

pe~indel

Bavramda tatiLi otelLerde aravanlar
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Akdeni z On iversitesi Ollretim Oyes i Prof. Dr. isma il Tufan·1n Tu rki ye Ge ronto loji Atlas l
(GeroAtlas) ara~t lrmasl son ucu kuru Ian iinive rsitede fe lsefe. ta rih. teknoloji. biyoloji.
t ip. kimya. ziraat. eczac ili k. sosyoloji VI' psi koloji gibi a lanlarda ders ler ve riliyor.
Bodrum'da herkes buraYI

konu~uyor

o EN <;OK OKUNANLAR

Eldiven tak lp atei etti! lite dakika
dakika yaiananlar ...

"Ya~ll

Onive rsitesi"nde erkeklere yemek pi~irme . kad lnlar da ta mir de rsleri de
ve riliyor. Ellit im sure sinin ii~ Yll oldullu universite 60 ya~ iize ri he rkes uuet5 iz kaYl t
olabiliyor. De rsle re ball zaman lar ge n~ ler de katl labiliyo r.
Prof. Dr. ismail Tufan. iin ivers itede ki tell. amaD n oll renmek oldullun u belirte rek. ~unla n
kaydetti: ·Gen~ ler iin ivers iteye e nder hallerde oll renmek amaclyla gelir. Onla r. daha
ziyade mesle k. ka zan~ VI' kar iyer kavra mlanna oda klld lr. Ya~llla r iinive rsiteye ge liyorsa.
o zama n bunu n yeqane sebebi oll renmektir."

Filiz Aker"in so syal medyada dikkat
~eken foto graflarl

Vatan

~aimaz · m

eii 4 ayllk hamileyd i

Bu yazlya ilk siz yorum yapm

Gin, yapln VI' yorum ya' In
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Transferde hat trick haftasl!
Fenerbah~e·den 3 bomba ...

Kahreden tesadiif... Izleyic iler
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sonunda buldu mu?

