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2017-2018 ÖĞRENCİLERİMİZ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI HAKKINDA 

NE DÜŞÜNÜYOR? 

Öncelikle bir senelik hazırlık sınıfını kendi tercihimle okuduğuma hiç pişman değilim. İngilizcemi 

çok fazla geliştirdim, bir sürü yeni insan ile tanıştım ve çok iyi vakitler geçirdim. Hocalarımız 

gerçekten işlerinde çok başarılı olmalarının yanında öğrencileri ile iletişim yönünde de çok 

başarılılar. Öğrenciler için başarılı ve verimli eğitim yollarını uyguluyorlar, oldu ki bu sisteme 

uyum sağlamakta zorlandınız birebir görüşmeler sonucu sizin için daha verimli olan sonuçlara 

ulaşmanızda da kolaylık sağlayacaklarından şüphem yok. Sadece sizin dersinize giren hocalar ile 

değil orada bulunan bütün hocalar ile iletişime geçebilir ve fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. 

Benim bir senelik serüvenim ise çok başarılı ve verimli geçti. Hazırlık sınıfına başlarken 

halihazırda fena olamayan bir seviyede idim, bu bana sınav sonucum ile B sınıfında eğitim görme 

fırsatı verdi. Fakat zaman ilerledikçe yazma ve konuşma kısmında daha başlangıç seviyesinden 

biraz önde olduğumu fark ettim. Şuan ise istediğim konuda Dünya'nın her yerinden insan ile 

İngilizce konuşabilir ve yazışabilir hale geldim. Bunun dışında rastgele seçilen bir konu üzerinde 

bir kompozisyon yazabilecek durumdayım. Bütün hocalarıma teşekkür ediyor, herkese hazırlık 

sınıfını tavsiye ediyorum.                                                                                        

Enes Bilal ŞEKER 

Bilgisayar Mühendisliği  

2017-18 Eğitim Öğretim Yılı 

enesbilal99@gmail.com 

 

Benim fikrime göre hazırlık sınıfı öğrencinin kendisini geliştirmesine olanak sunan ve diğer 

öğrencilerden farklı bir seviyeye çıkmasını sağlayan bir programdır. Hazırlık sırasında ve bitiminde 

katıldığım için pişman olmadım. Çünkü hazırlığa başladığımda kendimi İngilizce olarak düzgün 

ifade edemiyordum, görüşlerimi doğru bir biçimde dile getiremiyor ve savunamıyordum. 

Duyduğum ve okuduğum cümleleri ve kelimeleri net bir şekilde anlayamıyordum. Fakat hazırlık 

sayesinde bu becerilerimi geliştirdim ve sahip olmak istediğim dil seviyesine büyük bir oranda 

yaklaştım. Aynı zamanda üniversiteye alışma süreci olarak güzel bir yıl geçirdim. Farklı 

bölümlerden arkadaşlar edindim ve gelecek sene için belli bir çevreye ve deneyime sahip oldum. 

Koca bir yılın ardından geri dönüp baktığımda dil olarak kendimi geliştirdim, samimi arkadaşlıklar 

edindim, gelecek için kendimi bir adım öne attım ve son olarak hazırlık sürecinde derslerden 

kopmadan arkadaşlarımla farklı şehirleri gezdim ve bu derslerimi etkilemedi. Kısacası hazırlığı 

seçtiğim için mutluyum. Kendimi dil olarak geliştirmek için farklı programlara katılmaya devam 

edeceğim. Eğer gerçekten kendinizi geliştirmek istiyorsanız ve bunu sadece başkalarından 

beklemiyorsanız hazırlığa katılmanızı tavsiye ederim. 

Emre Kaya 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği 

2017-18 Eğitim Öğretim Yılı 

emre-kaya55@hotmail.com 
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Hazırlık sınıfını seçip seçmeme konusunda ilk başlarda çok ikilemde kaldım. Fakat ilkokul ve lise 

hayatım boyunca gördüğüm İngilizce eğitiminin yetersiz olduğunu biliyordum. Hazırlık sınıfının 

bölümümde ilerlememe yardımcı olacağını düşündüm ve bir yıl boyunca İngilizce eğitimi gördüm. 

İlk başlarda çok fazla korkum vardı, derslerde hocalarla İngilizce konuşmaya utanırdım, 

yapamayacağımı düşünürdüm. Fakat bu konuda hocalarım çok fazla yardımcı oldu ve özgüvenimi 

kazandım. Hocalarımızın dersler ve ders dışındaki zamanlarda da bizlere gösterdikleri ilgi ve 

öğretme istekleri bizlere de özgüven ve öğrenme arzusu kazandırdı. Hazırlığa başladığım ve 

bitirdiğim İngilizce seviyesini kıyaslarsam başladığım seviyede okuduğum basit bir cümleyi bile 

pek anlayamazdım. Ama şimdi okuduğum metinlerin ne olduğunu anlayabiliyor ve kısa metinler 

yazabiliyorum. Eğer kendinizi geliştirmek istiyorsanız ve bunun içinde gerçekten azminiz varsa 

hazırlık sınıfına bir yılınızı ayırmalısınız. 

Medine KIRIKCI  

Biyomedikal Mühendisliği 

2017-18 Eğitim Öğretim Yılı  

mdnkrkc766@gmail.com 

 

There are several reasons to prefer prep class. First, learning English is too important for career. 

For example, if a person speaks English, person can find work faster. Second, travelling is so fun 

for students, especially going abroad. If students go abroad, they learn new cultures. That’s why 

learning English is so important. In conclusion, students should prefer prep class. I think students 

should learn English. I mean they speak English to the world over. They can improve themselves. 

In this way they can live a quality life.  

Tuğçe Ateş 

İşletme   

2017-18 Eğitim Öğretim yılı 

tugceates1099@hotmail.com 

 

Hazırlık bana İngilizce olarak inanılmaz bir fark kattı. Ben sınıftan içeri girdiğimde sadece kulak 

aşinalığıyla bildiğim şeyler vardı ama hazırlıktan sonra aradaki farkı ben bile anlayamıyorum 

halen. Öğrendim diyebildim. Biri çıksa konuşabilirim onunla, hocalarımızın bize tavrı ilgisi çok 

iyiydi, Hepsi yardımcı oldular ama büyük bir eksiğimiz var ne yazık ki o da sınıflarımız da 

speaking’in az olması. Daha fazla İngilizce konuşmalıydık ve bundan sonrakiler de konuşmalı. 

Aşağı yukarı diyebileceğim bunlar. Her şey için sağ olun. Allah razı olsun. 

Furkan Tuğra  

Elektrik Elektronik Mühendisliği – Mühendislik Fakültesi 

2017-18 Eğitim Öğretim Yılı 

furkan.tugra88@gmail.com 
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Sıkmayan, dersleri mümkün olduğunca eğlenceli işlemeye çalışan hocalarıyla hazırlık sınıfı 

beklediğimden daha verimli geçti. Ders içerisinde yapılan ikili ve grup çalışmalarıyla öğrenciler 

konuşmaya teşvik edilip, konuşma konusundaki çekinceleri azaltılıyor. Hazırlık sınıfı İngilizce 

düşünmeyi, kuramadığımız zor cümleleri basitleştirerek ifade etmeyi ve gerek kitap okumaya 

teşvik ederek, gerek ise çeşitli uygulama ve ödevler ile bizlerin daha fazla İngilizceye maruz 

kalarak daha iyi ve daha çabuk İngilizce öğrenmemizi sağladı. Sadece çok basit yazıları 

okuyabildiğim ve kendimi basit bir şekilde tanıtacak kadar İngilizce bilerek katıldığım hazırlık 

sınıfında, 4. - 5. seviye kitapları rahatlıkla okuyabilip biriyle İngilizce olarak çok karmaşık olmayan 

sohbetler içerisinde bulunabilecek kadar İngilizce öğrenmiş olarak hazırlık sınıfından başarılı 

geçtim.        

Furkan KOYUNCU  

Mekatronik Mühendisliği  

2017-18 Eğitim Öğretim Yılı  

fk-864@hotmail.com 

 

First of all, welcome to prep school dear prep school students.  

Right now you guys expect me to tell the benefits of prep school, what its earned etc.. But I want 

to tell what would have happened if I hadn't go to prep school for both reviving my memories and 

seeing what I would miss. Before anything else, if I hadn't go to prep school, my English level, 

thanks to the TV series and movies that I watched, still would be mediocre. But with that English, 

I narrowly would be a waiter in hotels in coastal region. Because of that, if your department is 

connected with English, you should definitely hug prep school. 

Second advantage is the chance of studying abroad. If I hadn't go to prep school, I wouldn't get this 

chance but now I feel relaxed because I believe I can pass Erasmus exam. 

Third is sincere teachers. When I passed Collage, I had a thought that make me think teachers are 

rude and egoist. But our teachers never showed that to us. They not only gave the information, but 

also repeated until we learned. 

In the essence of these letters, I'm saying that now you have a chance to improve your English, to 

travel abroad and to spend time with our good teachers. Just don't spoil that. 

Ziya KARAGÖZ  

Bilgisayar Mühendisliği 

2017-18 Eğitim Öğretim Yılı 

ziyakaragoz42@gmail.com 
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Öncelikle çoğu kişi hazırlık sınıflarının zaman kaybı olduğunu ve hiçbir şey öğrenmediğini 

söylüyor. İlk geldiğimde kafam böyle cümleler ile karışmıştı ve biraz şüpheli yaklaşmıştım ama 

zaman ilerledikçe İngilizcede konuşma ve anlama kabiliyetim arttığında anladım ki zaman kaybı 

değilmiş ve şunu da anladım o İngilizce öğretemiyorlar diyenler kesinlikle dersleri boşlamış ve 

hocalarımızın dediği hiçbir şeyi yapmamış kişilerdir. Ben ilk geldiğimde A1 seviyesindeydim ve 

şimdi B1 seviyesindeyim. Hazırlıktan başarılı geçtiğimde çoğu kişi bana inanmadı ve bir test 

yaptım ve B2 seviyesini az farkla kaçırdım. Benden yeni gelecek arkadaşlara tavsiye dönemin ilk 

quizlerinden başarılı sonuçlar alırlarsa son final sınavına biraz daha rahat girebilirler. 

Yakup Sürücü   

Elektrik Elektronik Mühendisliği - Mühendislik Fakültesi  

2017-18 Eğitim Öğretim Yılı 

yakupsrc77@gmail.com 

 

Yeni başlayan öğrenciler için her ne kadar gereksiz ve öğrenci ağzıyla 'bir yıl kaybı' olarak 

nitelendirilse de hazırlık sınıfı tüm öğrenciler için önemli ve ayağa gelmiş büyük bir nimettir. 

Benim anladığım tanıma göre üniversite, ilim-bilim, irfan yuvasıdır ve bu ancak dil ile mümkündür. 

Bir dili öğrenmek o dilin bilimini, edebiyatını, siyasetini, kültürünü, felsefesini öğrenmek 

demektir. Dolayısıyla hazırlık sınıfı ve dil öğrenilmeden okunan üniversitenin bir fonksiyonu da 

yoktur.  

Hazırlık sınıfı dil öğretmenin yanında verdiği sorumluluk ve ödevlerle öğrencinin hazırlık 

sınıfından sonraki yıllarda öğrencinin sorumluluklarını ve karşılaştığı problemler karşısında nasıl 

üstesinden gelebileceğini öğreten bir yuvadır. Burada amaç sadece dil öğrenmek değil bir sonraki 

dört yılın temelleri de atılır. 

Hazırlık sınıfı okuyan öğrencinin ilişkileri sadece sınıfla ve arkadaşlarıyla sınırlı değildir. Amaç 

öğrenmek olduktan sonra bütün okul öğrenci için birer bilgidir. Dersine giren öğretmen, sınıf 

arkadaşı, kantinci, personel belki de panoda asılı bir uyarı yazısı... Okuldaki her şey öğrenmek ve 

öğretmek adına bir ilişki içindedir tabi öğrenme isteği varsa. 

Hazırlık sınıfı tercih eden öğrenciler elbette süper bir İngilizce seviyesine sahip değiller ancak 

okulun ilk günü ile son gün arasında en az dağlar kadar fark görebilirler. 

Dil öğrenmenin birçok fırsatı var bunlardan bir tanesi öğrenciler için büyük bir fırsat olan 

'ERASMUS' programı. Bu program ile yurt dışında eğitim görme imkanı yakalanabilir.  

Nizameddin MAÇ 

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik 

2017-18 Eğitim Öğretim Yılı 

macnizam06@gmail.com 
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İngilizce dünyanın pek çok bölgesinde konuşulması ve gördüğü ilgi nedeniyle İngilizce hazırlık 

seçmekte bir sakınca duymadım her ne kadar çevremden gelen bir yılın boşa gidecek laflarına 

rağmen. 

İlk başta şunu belirtmek isterim ki her ne kadar öğretmenleriniz iyi olursa olsun eğer siz istemsiz 

bir şekilde gelirseniz buradan pek bir şey öğrenemezsiniz. Hazırlık sınıfında hocalarımızın iyi 

eğitimli olması, cana yakın olması benim gibi bazı arkadaşlarımı da derslere bağladı. Hatta bazı 

hocaların derslerine ekstra girmeyi bile düşündük :). 

Dersler ilk başladığında her yeni şeyde olduğu gibi sıfırdan başladık fakat bu işin sonunda 

gerçekten de başka insanlarla konuşacak hatta tartışma içine girebilecek kadar İngilizce öğrendik 

diyebilirim. 

Fakat unutulmamalı ki hazırlık sınıfı sizi belli bir seviyeye getirecektir bu seviyeden yukarı çıkmak 

istiyorsanız kendinizin de bir şeyler katmanız gerektiğini unutmayın. Hazırlık sınıfı düşünen 

herkese tavsiyemdir. 

Onur ARAT 

Bilgisayar mühendisliği 

2017-18 Eğitim Öğretim Yılı 

onursin90@gmail.com 

 

Her öğrencinin kesinlikle gitmesi gereken bir sınıf: hazırlık sınıfı. Hazırlık sınıfı demek İngilizce 

öğrenmekten ziyade herkesin kendi bölümüne hazırlığı demek aslında. Her öğrenci kendi 

bölümünden bir parça bulur ünitelerde ve her öğrencinin ilgi alanıyla ilgili bir şeyler vardır. 

Öğretmenlerine değinecek olursak öğretmenlikten ziyade abi abla gibidirler. Bizim gideceğimiz 

bölümdeki öğretmenlerle uzaktan yakından alakaları yoktur. Anlamadığınız bir yerde siz anlayana 

kadar bıkmadan usanmadan anlatırlar mesela. Bir derdiniz olduğunda ilk elini uzatan onlardır. Hiç 

unutmam migrenimin tuttuğu kötü bir günde öğretmenimin hızır gibi yetişip ağrı kesici bulduğunu. 

Öte yandan derslerin işlenişi de çok başkadır. Zamanın nasıl geçtiğini anlamak mümkün değildir. 

Ve o okuldan mutlu çıkmayı öğrenirsiniz, mutlu ve birçok bilgi öğrenmiş bir şekilde. Bu 

öğrendiğimiz bilgiler de seneler önceki konular değildir güncel ve size mesleğinizde lazım olan 

konulardır. Eğer Erasmus gibi bir programa katılmak ve yeni insanlarla tanışmak istiyorsanız 

kesinlikle hazırlık sınıfına gitmenizi öneririm. Hem yeni bir dil hem de kendi bölümünüze 

muhteşem bir şekilde gitmeniz için harika bir olanaktır hazırlık sınıfı. Kısacası hazırlık sınıfı her 

öğrencinin gitmesi gereken bir sınıftır.  

Fatma Nur KUMBASAR  

Biyomedikal mühendisliği 

2017-18 Eğitim Öğretim Yılı 

ftmnrkmbsr7005@outlook.com 
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Hazırlık sınıfı İngilizce öğrenmek için büyük bir fırsat. Hazırlığı okumadan önce insan öğrenip 

öğrenemeyeceği konusunda kararsız kalıyor. Benim bir sene içerisinde gördüğüm kadarıyla 

öğrencilere tahmin edilenden daha fazla emek harcanıyor ve boş bir yıl geçirmemesi için çok çaba 

harcanıyor. Ayrıca iyi derece İngilizce öğrenmenin yanında üniversiteye ve şehre alışkanlık 

kazanıyorsunuz. Bu sayede stresten uzaklaşarak daha rahat olabiliyorsunuz. Ben bir sene içerisinde 

tahmin bile edemeyeceğim noktalara geldim. İlk geldiğim zaman ağzımı bile açamazken senenin 

sonunda rahat bir şekilde konuşabiliyordum. Hazırlığın başlarında ne kadar yapamayacağımı 

düşünsem de biraz zaman geçtikten sonra her şeye alıştım. İlk hallerimi düşündüğüm zaman şunu 

fark ediyorum İngilizce öğrenmek o kadar da zor değilmiş. 

Halil ARSLANTÜRK  

Makine Mühendisliği 

2017-18 Eğitim Öğretim Yılı 

tekuhalil@gmail.com 

 

Merhabalar, kısaca kendimi tanıtayım. Mervan Aydın, 4.sınıf Elektrik-Elektronik Mühendisliği 

öğrencisiyim. Hazırlıktayken derslere çoğunlukla gelmeye çalıştım çünkü tüm dersler birbiriyle 

bağlantılıydı. Kendi düzeyim ise A2’nin biraz ilerisiydi. Ve ayrıca Erasmus gibi bir hedefim vardı 

ilerde iyi bir C.V ye sahip olabilmek ve genç yaşta, öğrenciyken Avrupa kültürünü yakından 

tanımak için. Bu hedef doğrultusunda derslere gelip hocalarımın vermiş olduğu ödev ve 

alıştırmalara kafa yorarak hedefime 2 kez ulaştım. İlk olarak Erasmusa hazırlıktan sonraki sene 

başvurup diğer senesi gittim. Ve yine geçen sene sınava girip bu sefer de C.V me bir artı olarak 

Erasmus stajına gitmeyi istedim. Ve önümüzdeki aylarda tekrardan Erasmusa gideceğim. 

Hazırlıktaki arkadaşlara nacizane tavsiyem erkenden pes etmemeleri ve düzenli olarak derse 

gelmeleridir. Bunları yaptıkları takdirde Erasmus’u kazanmamaları için önlerinde bir engel yoktur. 

Saygı ve sevgilerimle.  

 

Mervan AYDIN 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4.sınıf  

2014-15 Eğitim Öğretim Yılı  

mervanaydin21@gmail.com 

 

Hazırlık sınıfı benim için çok verimli geçen bir dönemdi. Bunda en büyük etkenlerden birisi 

hazırlık okumayı gönüllü olarak seçmem ve kendimi geliştirme arzumdur. 

Hazırlık döneminde İngilizce konusunda kendimi nasıl geliştirebilirim sorusunu peşinden 

kovaladım durdum. 

Bu sorunun cevabı herkes için farklılık gösterebilir ama herkes için elbet bir cevap vardır. Bu işte 

pes etmemek benim için en kilit noktaydı. A1 seviyesinde bile değilken en az B2 seviyesinde 

başarılı bir şekilde tamamladım. 

Hazırlık senesinden İngilizce seviyemizi geliştirirken, kazandığımız birçok güzel dostluklar da 

oldu. Bölümlerimize geçtiğimiz zaman değerini daha da fazlasıyla anladık. 
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Hazırlık eğitimi sayesinde Erasmus fırsatım oldu. En güzel deneyimlerimden birisiydi. Erasmus 

demek hazırlığı yerinde uygulamak ve hatta daha fazlasını öğrenmektir. Farklı insanlar, kültürler, 

diller ve dahası. 

Kendimi geliştirmeyi hedef alarak gittiğim Erasmus’tan çok güzel anılar biriktirerek döndüm. 

Ufkumu genişlettiğini düşündüğüm efsane bir deneyimdi. 

Elbette eksileri de var, konuşulur ama aklınızda kendinize bir şeyler katmak olsun yeter. Her şey 

dozunda güzel.  

İrfan ÇETİN 

Makine Mühendisliği 

2014-15 Eğitim Öğretim Yılı 

irfancetn@gmail.com 

 

Frankly, I could say that if there were a level A0 for English, yes that was the level that I started 

prep class. Now that this time I was determined to learn the language which we took courses of it 

both in primary school and high school. 

Many friends of mine didn't participate in the lessons because of anxiety for the inability to learn 

or wondering about the quality of education. 

However, I managed to pass easily to the upper class with a maximum 2 hours effort of a day. 

Lecture's labours and teachings were priceless, A0 to B2, not with achingly but having lectures 

laughingly and willingly. 

After I got to my department, I saw many benefits of the second language not only for a foreign 

auxiliary source but also in everyday's life. 

But it opened many doors even further than I would imagine... 

2. years first semester and 3. years second semester totally 2 times I went to Poland as being an 

Erasmus student. 

With the language, I have travelled more than 10 countries in all over Europe, I had known people, 

I have had connection and friendships that shall last long. It was indescribably incredible feeling 

to chatting with someone French or German, about science or politics etc. with another language 

fluently. 

It might take years to comprehend fully a language, I am still learning and I am enjoying it. Noone 

is an inborn talker, I remember the times that I was trying to talk English on my first abroad 

experience, believe me, the person listening you always consider the situation normal. So just talk 

freely without hesitation for new adventures... 

Kemal ASLAN 

Elektrik Elektronik Mühendisliği 

2014-15 Eğitim Öğretim Yılı 

kemalaslan.16@gmail.com 
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Zorunlu İngilizce Hazırlık Eğitimi Alan Öğrenciler 

 

Hazırlık sınıfında İngilizceye yönelik pek çok aktivitede bulunduk. Bize verilen belirli bir etkinlik 

çizelgesi mevcuttu. Bu çizelgede sunum yapmaktan tutun, birçok farklı konuda afiş hazırlayıp 

bunları İngilizce anlatarak kendimizi ifade etmemize olanak tanıdı. Sınıfta zorunlu İngilizce 

konuşma ise hepimizin bir şekilde İngilizcesini geliştirerek bizlere bu konuda özgüven kazandırdı. 

İki haftada bir gerçekleştirilen quizler sayesinde dinleme ve anlama becerilerimiz olumlu yönde 

etkilendi. Bizlere verilen ‘essay yazma’ ödevlerimiz ise İngilizce yazma konusunda bizlere epey 

katkı sağladı. Bu ödevler sayesinde İngilizceyi daha doğru kullanmaya başladık. Hazırlık 

okumadan önce İngilizce seviyem B1 civarındaydı. Hazırlık okuduktan sonra bu C1 seviyesine 

yükseldi.  
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Üniversiteye geldiğimde hazırlık için ümitli değildim ama şimdi iyi ki hazırlığa kalmışım 

diyebiliyorsam bu kaynaklar, hocaların iyimserliği, eğitimleri, derste devamlı İngilizceye maruz 

kalmak, verilen ödevler, katılım, ders dışındaki kulüpler ve daha niceleri sayesindedir. İngilizce 

öğretmenliğini kazandığım halde başta writing, speaking ve birçok alanda eksiklerim varken büyük 

oranda bunu azaltıp seviyemi ilk güne nazaran fazlasıyla yükselttim. Çoğu üniversitede olmayan 

Peer Teaching sayesinde hem öğretmen adayı olarak sınıf içi yönetimi, ders işleyişini bölüme 

başlamadan öğrendim hem de öğrencilerim eksiklerini bu sayede azalttıklarını ve keyif aldıklarını 

söyledi. Son olarak size tavsiyem derse çekinmeden her fırsatta katılıp ders ne zaman bitecek 

düşüncesinden kurtulmanız bu sayede kendinizdeki gelişmeyi benim gibi siz de fark edeceksiniz. 
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