ÜNLÜ SANATÇILAR ALKÜ İLE BULUŞTU
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi alanlarında ün yapmış başarılı kişileri
konuk etmeye devam ediyor.
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), ünlü oyuncular Tayfun Sav, Tevfik
Ġnceoğlu, Nihat Oktay ile Yönetmen Banu Kaptanoğulları’nı öğrencileri ile bir araya getirdi.
Alanya ve GazipaĢa’da çekimleri gerçekleĢtirilecek ve TRT ekranlarında yayınlanacak olan
yeni bir dizide beraber yer alacak olan konuĢmacıların gerçekleĢtirdikleri “GeçmiĢten
Günümüze Tiyatro” konulu söyleĢiye, ECS Medya Grup olarak ekibin cast, yönetmen ve
yapım ekibi de eĢlik etti. ALKÜ ĠĢletme Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen
programa ev sahibi ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet PınarbaĢı’nın yanı sıra ALKÜ Genel
Sekreter Vekili Yrd. Doç. Dr. Fatih Selvi, Daire BaĢkanları, ALTSO MYO Müdürü Prof. Dr.
Süleyman Uyar, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı.

“ SADECE BĠLĠMSEL ALANDA DEĞĠL SOSYAL ALANDA DA ĠYĠ YETĠġMELĠSĠNĠZ”
Değerli isimlerin katılımlarıyla gerçekleĢtirilen söyleĢinin açılıĢ konuĢmasını yapan Rektör
PınarbaĢı konuĢmasına; “Biliyorsunuz ki biz yeni bir üniversiteyiz. Her yönüyle güzel bir
üniversite olacağız inĢallah. Sizleri sadece bilimsel olarak değil aynı zamanda sosyal olarak
da iyi yetiĢmiĢ bireyler olarak görmek istiyoruz.”sözleri ile baĢladı.
Senato’dan geçen ilk yönergelerden birinin Öğrenci Kulüplerine yönelik olduğunu ifade eden
Rektör PınarbaĢı; “Sizlerin Kulüpler kurmanızı istiyoruz. Aktiviteler yapın. Hayatın içerisinde

yer alın. Sadece derslerinizle uğraĢmayın. Bir tiyatro Kulübümüz var. Hatta geçen sene çeĢitli
faaliyetlerde bulundular. Özellikle onlar için bugün çok değerli konuklarımız var.” Ģeklinde
konuĢtu. Sinema ve tiyatronun kültürel öneminin yanı sıra ülkelerin tanıtımı için de ayrı bir
öneme sahip olduğunu belirten Rektör PınarbaĢı, “Binlerce yılık bir tarihimiz olmasına karĢın
tarihimizin önemli olaylarının sinemaya aktarılması konusunda bile maalesef çok ağır
ilerliyoruz. O yüzden siz değerli gençlerimizin sinemaya ve tiyatroya daha fazla önem
vermesini istiyoruz.” dedi.

ÖĞRENCĠLERĠN ZORLU SORULARI SÖYLEġĠYE RENK KATTI
Kısaca konukların kendilerini tanıtmaları ile baĢlayan söyleĢi, ardından soru- cevap Ģeklinde
devam etti. Öğrencilerin yönelttikleri zorlu soruların keyif kattığı söyleĢide Kurtlar Vadisi
Dizisinde “Mithat” karakteri baĢta olmak üzere birçok kiĢiliğe hayat veren Tiyatro ve Sinema
Sanatçısı Tayfun Sav; salonda bulunan öğrencilere çok okumaları konusunda tavsiyelerde
bulundu. Sav, uluslararası platformlarda daha fazla yer almamız gerektiğini ifade ederek;
“Sinema alanında ülkemiz adına gelen her ödül bizleri sonsuz mutlu ediyor.” dedi. Yapımcı
Erdal Açık tarafından dizi sektörünün ticari yönünün de anlatıldığı söyleĢide yapımcı Açık,
dizilerdeki bazı konuların toplum tarafından ilgi gördüğü için sıklıkla iĢlendiğini ifade etti.
SöyleĢide gençler ile bir araya gelmekten dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren
konuĢmacılar, ALKÜ’nün ilerleyen süreçte güzel ve baĢarılı bir üniversite olacağına
inandıklarını belirterek her türlü desteği vereceklerini söylediler.
Samimi bir ortamda gerçekleĢtirilen söyleĢinin sonunda konuklardan ünlü oyuncu Tayfun Sav
öğrencilere duygu yüklü bir Ģiir okudu. Beğenilerini alkıĢlarla ifade eden öğrenciler söyleĢinin
ardından konuklarla selfie çektirdiler.

