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2016 – 2017 ÖĞRENCİLERİMİZ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYOR? 

 

Sadece günlük konuşmalarda kendimi anlatacak kadar İngilizce biliyorken, Hazırlık eğitimi ile 

birlikte akademik derecede bir İngilizceye sahip oldum. Ayrıca, Hazırlık okumanın bir avantajı 

da hiçbir kursta size bir yılda ayrılamayacak kadar zaman ayrılıyor ve haftada 24 saat İngilizce 

dersiyle dil öğrenmeye zaman ayırabiliyorsunuz.  

Lilay AYTEN – lilayayten98@gmail.com 

BE-3E SINIFI 

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ  

 

 

Başlarda herkes gibi ikilemde kaldım: seçersem bir yıl daha uzayacak, seçmezsem okul bittikten 

sonra İngilizcem ne olacak? Ben de 9 yıl boyunca İngilizce görüp ‘ben hiçbir şey bilmiyorum’ 

diyenlerdendim. İnanın gerçekten de hiçbir şey bilmiyormuşum; çünkü okuldayken genelimiz 

diğer derslere yoğunluk veriyor, İngilizce için de okul bitince kursa giderim olur biter diyor. Bize 

1 yıl boyunca gerçekten sıkmadan zevkli bir şekilde İngilizce öğrenme imkânı sunulurken, neden 

boş yere o kadar para verip kendimizi yoralım ki? Ben inanılmaz güzel anılar, arkadaşlıklar ve 

bilgiler edindim. Şu an birçok bölümden arkadaşlarım ve herhangi bir konu hakkında essay 

yazabilecek kadar bilgim var. Bir kez daha Hazırlık okur musun deseler, ikilemde kalmaz ve 

‘EVET’ derdim.  

Bilge GÜNGÖREN – bilgegngrnn@gmail.com  

BE-3E SINIFI 

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 
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Hazırlık sınıfının İngilizce öğreniminde çok faydası olduğunu düşünüyorum. Derslerin reading-

writing listening-speaking ve grammar olarak ayrılması da insanın İngilizcede  kendini  daha 

çok geliştirmesine yardımcı oluyor. Hocaların sizleri cesaretlendirmesi, derslerin dolu dolu 

etkinliklerle  geçmesi  kitaplardaki ve okuma metinlerindeki kelime hazineleri,  ders 

bitimlerinde isteğe  bağlı olarak katılabileceğiniz etkinlikler de  oldukça etkili bir öğrenme 

ortamı oluşturuyor. Ayrıca quizlerin vizelere göre daha sık aralıklarla olması öğrenciyi ders 

çalışmaya daha çok bağlıyor. Ve kendinizi faklı bir dilde geliştirdikçe özgüveninizin ve 

başarınızın daha çok arttığını göreceksiniz. Ne kötü ki yıllarca İngilizce dersi görüp  bir türlü 

başarılı olamayan biri olarak İngilizceyi en iyi öğrenme yolunun Hazırlık okumak olduğunu 

düşünüyorum. 

  Emine DİŞLİ – eminedisli81@gmail.com  

  BE-08 SINIFI 

  ULUSLARARASI TİCARET 

 

 

Speaking sınavları sayesinde İngilizce konuşurken kendime olan güvenim arttı. Öğretmenlerin 

İngilizce konuşmalarının dinlediğimi anlamama büyük yararı oldu. Hazırlığa başladığımda 

konuşulanları anlamak için büyük çaba sarf ederken, sonlara doğru dikkatimi tam olarak 

vermesem bile anlayabilir hale geldim. Kitaplardan ve okuma metinlerinden birçok kelime 

öğrendim.  

Manolya SARIBAŞ – 3306manolya@gmail.com  

BE-08 SINIFI 

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ 
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Hazırlık sınıfından önce yıllarca ilkokul ve lisede İngilizce eğitimi gördüm ama liseden mezun 

olduğumda bana hiçbir şey katmadı diyebilirim. Hazırlıkta 1 yıl boyunca İngilizce eğitimi 

gördüm. İlk başta korkularım vardı, sınıfta benden iyileri olup ben de yapamazsam ya da 

konuşamazsam diye. Her şeye sıfırdan başlayarak öyle ilerledik. Hocalarımız bize her şekilde 

yardımcı oldu. Benim özellikle konuşma konusunda korkularım vardı ya yanlış bir cümle 

kurarsam diye. Bu konuda hocalarım çok yardımcı oldu. Her zaman korkusuzca konuşmamız 

gerektiğini söylediler. 12 yıl boyunca öğrenemediğimi burada öğrendim. Çünkü burada sadece 

İngilizce öğrenmiyorsunuz, öğrendiklerinizi kullanmayı da öğreniyorsunuz. Bunun için sadece 

birazcık düzenli çalışmak yeterli. Hazırlığa başladığım ve bitirdiğim İngilizce seviyesini 

kıyaslarsam başladığımda okuduğum çoğu yazıyı anlayamaz ya da herhangi bir yazı yazamaz 

ve konuşamazdım pek. Ama şimdi okuduğum şeyin ne anlattığını anlayabiliyor, orta derecede 

bir metin yazabiliyor ve konuşabiliyorum. Eğer gerçekten bir şeyler öğrenmek istiyorsanız, 

içinizden geliyorsa hazırlıkta gerçekten bu isteğinizi gerçekleştirebilirsiniz. 

Betül ÇAKMAK – betulcakmak333@gmail.com 

BE-07 SINIFI 

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 

 

 

To begin with,Düzce University Hakime Erciyas Foreign Languages Faculty has enough facilities 

for good education.Moreover teaching staff provides quality education. At the end of the year, 

changes are obvious.Speaking lesson and speaking exams helped me very much.These also 

affected my self-confidence in a good way.Furthermore, after a tough university exam year I 

met good friends from different majors and the best English teachers that I have ever seen.I 

got used to the new city and the new school easily. 

Burkay UÇAR – burkayucar16@gmail.com  

BE-03 SINIFI 

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 
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Öncelikle İngilizce hazırlık sınıfını sene kaybı olarak görmemenizi öneririm. Hazırlık okumak 

benim için şimdiye kadar ilköğretim ve lise yıllarında öğrenemediğim veya yanlış öğrendiğim 

birçok konuda beni oldukça aydınlattı. Her ne kadar okula başlamadan önce çekincelerim, 

“Acaba başarabilecek miyim?” gibi düşüncelerim olsa da hiçbirinin korkulacak kadar 

olmadığını anladım. Dersler başladığı zaman da öğretmenlerin oldukça ilgili olmaları,bizler için 

özveriyle çalışmaları beni daha da cesaretlendirdi. Aynı zamanda İngilizce öğrenmeye sıfırdan 

başlamak temelimi kuvvetlendirdi.Ayrıca başladığım zamanki çekincem şimdi o kadar  yok ve 

konuşma ve yazma konusunda ilk güne göre oldukça iyiyim. Size tavsiyem sadece derste 

öğrendiklerinizle kalmamalısınız ve siz de gayret göstermelisiniz. 

Begüm Güzel  

BE-04 SINIFI                               

ULUSLARARASI TİCARET 

Hazırlık sınıfına dair daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz benimle iletişime geçebilirsiniz. 

bgmguzel@gmail.com 

 

 

Benim fikrime göre Hazırlık sınıfının niteligi etkili ve kalıcı egitim saglamaktır .Bir yılımızı 

veriyoruz ve karşılıĝını fazlasıyla alıyoruz .Gördüĝümüz eĝitimi sadece dil öğrenmek olarak 

tanımlamak yanlış olur.Bu bir yıllık süreçte ilk konular sosyal yaşantımızda iletişimimizi 

artıracak şekilde ilerlerken  sonraki konularin daha çok bölümde alacaĝımız derslere destek 

niteliĝi taşıyor.Bu sayede bizler açısından daha kullanışlı olması sebebiyle kalıcı hale geliyor 

.İngilizceyi bir zorunluluk olarak görüp hazırlıĝı tercih etmiştim şimdi ise ingilizce hayatıma 

dahil oldu ve bundan mutluluk duyuyorum .               

Esma YILDIRIM – esmyldrm331@gmail.com                  

BE-02 SINIFI                                

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ 
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Hazırlık sınıfına geldiğim vakit seviyem çoğu lise mezunu gibi yalnızca   ders geçmek için 

öğrenilen seviyedeydi.Fakat hazırlık sınıfında aldığım eğitim süresince sınav odaklı değil 

öğrenim odaklı eğitim üzerinde durulduğu için öğrenememe korkusu olmaksızın en iyi şekilde 

derslere katılım sağlayıp eğitimimi sürdürdüm.Listening-Speaking ve Reading-Writing dersleri 

benim için çok önemliydi.Çünkü speaking dersi süresince yapılan diyaloglar ve reading dersi 

süresince okunulan özel metinler çok önemli bir yere sahip. Ama en önemli noktalardan biri ise 

her gün düzenli olarak kelime tekrarı yapmam ve devamlı metinler okumam diye 

düşünüyorum. Alınan eğitimi derslerle sınırlandırmayıp bireysel çalışmalarla desteklediğiniz 

vakit başarının kaçınılmaz olacağını düşünmekteyim. Yanlış yaparım diye korkmadan, bol 

çalışmalı, derslere katılımın yüksek olduğu bir yıl geçirirseniz mutlu bir son ile sonuçlanacağı 

kanaatindeyim. 

Erhan ÜNAL – erhanunal98@gmail.com 

BE-08 SINIFI 

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 

 

 

I believe that English is so important nowadays. So I decided to attend preparatory class. 

Thanks to it, I learned to write English essays speak more fluently. Besides this, teachers make 

the lessons more fun by doing different activities so that we can learn easily.  

Merve BAHTİYAR – mervebahtiyar19@hotmail.com 

BE-04 SINIFI 

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 
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At first, i wasn't sure about taking prep classes because I thought my English is good enough 

but for getting used to this new city, taking these classes were reasonable. While taking these 

classes I wasn't paying attention. Then I realized that there is so much about English that I 

didn't know. I improved myself in terms of speaking, reading and writing. Especially writing. I 

had no idea about academic writings but prep classes gave me a chance of learning it. I took 

that chance and here I am. I finished these classes with best score and this situation gave me 

something that I never had. Confidence... Our teachers were the best. My classmates were the 

best. I even have achieved my first goal. I got used to this city.  

Mustafa Gelişen - mustafagelisenn@gmail.com  

BE-03 - Computer Engineering 

 

 

İngilizce öğrenmek için bir çok kurs var. Ancak Üniversite hazırlık sınıfları İngilizce eğitiminizi 

tamamlamak için en güzel yer. Hazırlık sınıfları çok donanımlı. İlk bir hafta alışma süresi ve A1 

seviyesi İngilizce öğretilir ilk dönem sonunda A2 bitmiş ve B1 seviyesine başlanmıştır. Sadece 

İngilizce öğretilmez aynı zamanda konuşma ve ve yazma dersleri de vardır. Ayrıca Hazırlık 

Okulunda katılabileceğiniz bir çok kulüp mevcut. Ders öğretmenleri sizlere karşı çok ilgili ve 

öğrenmeniz için çalışan öğretmenlerdir.İngilizce hazırlık bana B2 seviyesinde bir İngilizce, bir 

çok dost ve dopdolu bir yıl sağladı. Bu yüzden İngilizce hazırlık okumanızı şiddetle tavsiye 

ederim. 

Aleyna Nalbant - nalbant_aleyna@hotmail.com  

BE-04 SINIFI 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER 
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Öncelikle değerli hocalarıma bana okula başlamadan önceki kafamda bulunan hazırlık 

sınıfında İngilizce öğrenilmez düşüncesini yıktıkları için teşekkür ederim. Başka okullarda 

nasıldır bilmiyorum ama Düzce Üniversitesi Hazırlık Sınıfında aldığım İngilizce eğitimi için çok 

memnunum, tüm hocalarımız bizlere karşı son derece öğretme azimlilerdi ve son derece 

güleryüzlülerdi. Ben 1997 doğumluyum, bir sene mezuna kaldım ve bir sene hazırlık 

okuyacağım fikri kafamı çok kurcalıyordu ama okula ve hocalarımıza alıştıktan ve onları 

sevdikten sonra iyi ki hazırlık okumuşum dedim. Seviye olarak kendimi istediğim seviyede 

görmüyorum fakat bu kesinlikle benden kaynaklı ama başladığım seviye ile bitirdiğim seviye 

arasında dağlar kadar fark var 😊 

Kaan NAZLI - knnazli@gmail.com  

BE4E SINIFI 

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK 

Öğretim görevlileri ders dışında da öğrencilerinin ders konularında anlayamadıkları yerleri ofis 

saatlerinde anlatarak öğrencinin derse ilgisini arttırıp , konuyu daha net bir şekilde anlamasını 

sağlamaktadırlar. Ders kitapları ile en temel konulardan başlayarak dönem sonuna kadar dil 

bilgisi ağırlıklı ilerlemekte ve ikinci dönemin başlaması ile birlikte konu olarak birbirini takip 

eden okuma, yazma, dinleme becerileri kitapları ile dil öğreniminin her bölümünün 

geliştirilmesi sağlanmaktadır. Ders dışında film, satranç, kitap kulüpleri düzenli olarak 

etkinlikler oluşturmakta ve motivasyon oturumları, yazı yarışmaları gibi aktiviteler ile öğrenciyi 

sosyalleştirerek dil eğitimine katkıda bulunmaktadırlar. Hazırlık Sınıfı biz öğrencilere günlük 

yaşam ve çevre hakkında anlaşılır cümleler kurabilmeyi, genel konuları dinleyerek 

anlayabilmeyi, genel metinleri ve makaleleri anlaşılır bir şekilde okuyabilmeyi, yazım ve 

noktalama kurallarının öğrenilmesi sonunda makale yazabilmeyi, eğitim boyunca kültürel, 

bilimsel ve teknolojik konulara yer verilerek dili kültürü ile birlikte öğrenmemizi sağlamaktadır. 

H. Orkun ÖZDİKMEN - orkun.ozdikmen@gmail.com  

BE-3E SINIFI 

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK 

That was a great year for me. I made lots of friends and I got used to the life in Düzce. I've 
devoloped my English very well with my perfect teachers. I appreciate them. 

Sinan DEMİRCİ - sinandemirci98@hotmail.com  

BE-03 SINIFI - ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 
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