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Ben Medine DEMİREL.Demirci Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümü 2. Sınıfta güz döneminde okuyorken farabi yapabilme fırsatımın olduğunu öğrendiğim zaman mutlu
olmuştum ve ben de başvurmak istedim.Çünkü bu sayede farklı üniversite, farklı şehir tanıma fırsatım olacaktı.
Bunun için de birtakım belgelerin hazırlanması gerekiyordu.Sağolsun değerli Yrd. Doç. Dr. Ahmet DELİL hocamın büyük yardımları ve farabi kurumunun yönlendirmeleri
sayesinde bahar dönemi için başvurumu yapmıştım.Üniversite olarak Kilis 7 Aralık Üniversite’sini seçmiştim.Çünkü biz Gaziantep’te oturuyorduk.Bu sayede aileme yakın
olabilecektim.Protokoller arasında Gaziantep üniversitesi olmadığından Kilis Üniversitesi’ni daha uygun buldum.
Farabi benim için güzel bir deneyimdi.Çoğu öğrenci farklı üniversite, farklı sınıf ortamına alışmanın zor olacağını düşünebilir.Bana bunu birkaç arkadaşım da söylemişti.Fakat
üniversiteye, sınıf ortamına alışmam umduğumdan daha kolay oldu.Arkadaşlarınızı ve üniversiteyi tanıdıkça, arkadaş edindikçe ve onlarla vakit geçirdikçe alışma süreciniz
daha kolay oluyor.
Üniversiteye gittiğim zaman hocalarımla tanıştım.Ders kaydımı yaptırdım.Üniversite girişinde bulunan öğrenci giriş-çıkışını sağlayan gişeler ve yemekhane için kart
gerekiyordu.Ondan aldım.Kendimi kütüphaneye kaydettirdim.Yapılan çoğu seminer ve etkinliklere mümkün oldukça katılmaya çalıştım.Zaman zaman arkadaşlarla Kilis’in
gezilecek yerlerini gezdik.Yani anlayacağınız farabi benim için bir fırsattı ve ben bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştım.
Kilis halkının şivesiyle Demirci halkının şivesi şüphesiz birbirine hiç benzemiyordu.
Ben Kilis Gaziantep’e yakın olduğu için gidiş-geliş yapmayı, ailemle kalmayı tercih ettim.Ama burayı tercih edecek arkadaşlar için Kilis ilinde öğrenciler için iyi yurt imkanlarının
olduğunu belirtmek isterim.Anlayacağınız hergün yaklaşık bir saatimi alan bir yolculuk yaptım.Bu pek kolay olmadıysa da yolculukta tanık olduğum olaylar da farklı birer anı
olarak kaldı.
Bir defa aracın içerisinde yolculuk esnasında Arapça konuşan insanlara rastlamanız gayet doğal.Suriye’ye gidiş-geliş yapan çok sayıda insan bulunmakta.Özellikle Suriye’de
yaşanan olaylardan sonra Türkiye ‘ye gelen çok sayıda insan var.Gaziantep’e dönüş yolunda araç çoğu zaman jandarma tarafından durdurulur ve kontroller yapılırdı.
Ayrıca Kilis Üniversitesi’ne Suriye’den ve daha birçok ülkeden gelen çok sayıda öğrenci bulunmaktaydı.Kilis’te Arapça bilen arkadaşlara tercümanlık karşılığında maaş
bağlanabiliyor.Bizim sınıfta da Türkmenistan’dan gelen üç arkadaşımız vardı.Farabi yaptığınız zaman oradaki arkadaşlarınızın çoğu sizden neden o üniversiteyi seçtiğinizi ve
kendi üniversitenizi anlatmanızı isteyebiliyorlar.Yani birnevi siz de kendi üniversitenizin tanıtımını yapıyorsunuz.Benim de Türkmenistan’dan gelen arkadaşlarla bu konuda
konuşma fırsatım oldu.Ve onlar İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde yaşayabilecekleri ulaşım, barınma gibi sorunları burada yaşamadıklarını söylediler.Ayrıca ben Kilis
Üniversitesi’nin çok eski bir üniversite olmamasına rağmen öğrencilerine çok iyi imkanlar sunan gelişmiş bir üniversite olduğunu gördüm.Burayı tercih edecek arkadaşlara
pişmanlık duymayacaklarını söyleyebilirim.
Sonuç olarak ben farabi yaparak farklı bir üniversite ve şehir tanıdım.Ve her öğrencinin de farabi fırsatını değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum.Bu sayede farklı şehir,
kültür, üniversite tanıma fırsatınız olabiliyor ve kendi üniversitenizi temsil edebiliyorsunuz.
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