REKTÖRÜMÜZDEN KIZ İHL'YE ZİYARET
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı,
kız öğrenciler ile konferansta bir araya geldi.
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı Alanya Kız
Anadolu İmam Hatip öğrencileri ile bir araya geldi.
Okul Müdürü Celalettin Ağralı’nın daveti ile 11’inci ve 12’inci sınıf öğrencilerine kariyer ve
gelecek planlaması üzerine bir söyleşi gerçekleştiren Rektör Pınarbaşı; onlara önemli
tavsiyelerde bulundu. Rektör Pınarbaşı, mesleklerini seçerek hayatlarına yön verecek olan
öğrenciler ile sohbetinin başında ALKÜ hakkında bilgiler verdi.
ALKÜ’de halihazırda açık olan ve açılacak olan fakülteler, yüksek okullar ve bölümler
hakkında öğrencilere tanıtıcı bilgiler veren Rektör Pınarbaşı, “Büyük bir üniversite olmak için
yola çıktık. Kestel Kampusumuzun mastır planını yaparak Alanya’ya yakışır bir kampus inşa
etmek istiyoruz. Öğrencilerimizin boş zamanlarında güzel vakit geçirecekleri alanlar
yapacağız. Fakülte binalarına ek olarak birçok sosyal alanlar; kafeler, spor sahaları ve parklar
da mevcut olacak. Öğrencilerimiz ders dışı vakitlerini buralarda da geçirebilecek” dedi.

Kestel yerleşkesine ek olarak Cikcilli bölgesinde inşa edilmesi planlanan ana kampusun
doğası ve manzarası ile eşsiz güzelliğe sahip olacağını aktaran Rektör Pınarbaşı, Cikcilli
Kampusu’nun bu konuda Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden biri olan Boğaziçi
Üniversitesi ile de yarışabileceğini söyledi.

Konuşmasında, salondaki öğrencileri Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’ni (ALKÜ)
kazanabilecek adaylar olarak gördüğünü ifade eden Rektör Pınarbaşı, onları üniversiteye
davet etti. Üniversite logosunun taşıdığı felsefeyi de anlatan Pınarbaşı, logoda olduğu gibi
kampus binalarında da Üniversite adına uygun olarak Selçuklu izlerinin ve mimarisinin
bulunacağını ifade etti.

“BEN VATANIMA HİZMET ETMEYİ SEÇTİM”
Rektör Pınarbaşı kendisini dinleyen kız öğrencilere tavsiyelerde de bulunarak; “Bizler çok
zeki insanlarız. Amerika’daki insanlar sizden daha zeki değiller. Çok çalışarak vatanımıza ve
milletimize hayırlı hizmetlerde bulunabiliriz. Siz gençlerde bu inancı, bu azmi görüyorum.
Güzel işler yapma hedefinizi asla bırakmayın. Ben yüksek lisans ve doktora eğitimim
nedeniyle uzun yıllar Amerika'da bulundum. Amerika’da kalabilirdim, hayatımı orada idame
ettirebilirdim. Ama ben vatanıma hizmet etmeyi seçtim. Şeyh Edebali'ye atfedilen sözde ifade
edildiği gibi:
'Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri', bu yüzden sizler de hayatta iz bırakacak işler
başarmalısınız.” dedi.
“ALKÜ’YE SAHİP ÇIKMALIYIZ”
Okul Müdürü Celalettin Ağralı da davetlerini kırmayarak öğrenciler ile bir araya gelmesinden
dolayı Rektör Pınarbaşı’na memnuniyetini dile getirerek teşekkürlerini belirtti. Ağralı
konuşmasının devamında; “Alanya için büyük önem arz eden ALKÜ’ye sahip çıkmalıyız.”
diye konuştu.

