
 

REFERANSLAR  

ANIL  DEMİR  
İzzet Hocayla Doğuş Üniversite’sinde İngilizce hazırlık eğitimi alırken tanışma fırsatı buldum ve sekiz 
aylık eğitim periodunun yarısında öğretmenim olmasından mutluluk duydum. Açıkcası hazırlık 
eğitimimin bu kadar yararlı olmasını beklemiyordum fakat İzzet Hocam bunun aksinin kanıtlayarak 
İngilizce seviyemin gözle görülür bir şekilde gelişmesinde büyük rol oynadı. Kendisinin öğretmeye 
doğal bir yeteneğinin olmasının yanında bu konu da oldukça istekli olması ve bu isteğini pozitif 
enerjisi ile harmanlayarak öğrencileriyle paylaşması İngilizce’yi sıkıcı bir zorunluluk olmaktan çıkarıp 
eğlenceli bir hale getiriyordu. Her öğrenciyi eşit şekilde aktif olarak derse katmaya çalışması kimsenin 
dersten kopmamasını sağlıyor.Sahip olduğu geniş kelime bilgisi sayesinde öğrencileri sadece 
akademik İngilizce bilgisiyle değil özellikle yurt dışında sıkça kullanılan günlük konuşma dilinden 
kelime ve deyimlerle donatıyor. Öğrettiği kelime sayısı eş anlamları ve zıt anlamları ile birlikte çok 
fazla olmasına rağmen kullandığı kelime oyunları ve şakalar kelimenin anlamından yazılış ve 
telaffuzuna kadar akılda kolayca kalmasını sağlıyor. Tabi bunu son kurda, ilk kurda İzzet Hoca’dan 
öğrendiğiniz bir kelime yeni bir kelime olarak size gösterildiği zaman daha iyi anlıyorsunuz. İzzet 
hocamın çok takdir ettiğim özelliklerinden biri de elindeki imkanları çok verimli kullanmasıydı. Öyle ki, 
eğer bir kurum veya kuruluşa bağlı olarak çalışıyorsanız kullanabildiğiniz imkanlar size sağlananlar ile 
kısıtlıdır fakat İzzet hoca bu imkanları dahi sonuna kadar kullanarak elinde olsa çok daha iyilerini de 
yapabileceğini hissettirdi. Sonuç olarak ben İzzet hocayla tanışma imkanına sahip olduğum için 
kendimi şanslı hissediyorum ve sadece İngilizcem seviyemdeki ilerleme açısından değil, hayata bakış 
açısı ile bana yaptığı katkılardan dolayı minnettarım. 
 
Anıl Demir 
Doğuş Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği 

AHMET YAYMACI  
Doğuş Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü – İngilizce Hazırlık Sınıfı – Başkanı olarak, Eylül 2005 – Şubat 
2007 tarihleri arasında, Sayın İzzet AKIN ile çalışmaktan büyük bir mutluluk duydum ve bu süre 
zarfında, kendisinin öğrenciler ve öğretim elemanları tarafından son derece sevilip sayıldığını 
gözlemledim.Sayın İzzet AKIN, herhangi bir öğretim ya da idari görev için her yönüyle uygun bir 
eleman, güvenir, olgun, çalışkan, takım çalışmasına yatkın ve yeni fikirlere açık bir kişidir.Sınıf içinde 
ve sınıf dışında öğretim tarzı ve davranışlarını devamlı olarak gözlemleme fırsatı bulduğum Sayın 
İzzet AKIN, meslektaşları tarafından örnek alınması gereken bir öğretim elemanıdır. 

Ahmet Yaymacı 
Doğuş Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Eski Başkanı 



Z EYNEP GÖĞÜŞ  
İzzet Akın’ın ilkokul öğrencisi olan oğluma verdiği özel derslerden büyük yarar gördük. İlk başlayanlar 
için düzenlenen Cambridge sınavında oğlumun gösterdiği başarıda İzzet Hoca’nın katkısının 
yadsınamaz olduğunu düşünüyorum. Eğitmen olarak İzzet Hoca’nın sevecen ilgisi ve sabırlı yaklaşımı, 
kullandığı teknikle de birleşince iyi bir sonuç almamıza belki de şaşmamak lazım. 
Zeynep Göğüş 
 
ZEGO İletişim Stratejileri Merkezi CEOsu 

  

DR.ABDUSSAMET BAKKA LOĞLU  
İzzet Bey’den haftada beş gün olmak üzere tam sekiz ay ders almak nasip oldu.Bu süre içerisinde 
sıradan bir öğretmenin canını sıkabilecek bir çok şey yapmış olmama rağmen hâlâ kendisiyle 
dostluğumuzun devam ediyor olması bile bir şeyler ifade eder, diye düşünüyorum. Beraber ingilizce 
çalıştığımız süre içerisinde önce Oxford sonra da McMillian’ın “advanced” sözlüklerinden her 
söylediğini kontrol etmiş olmama rağmen maalesef bir hataya rastlayamadığımı itiraf 
etmeliyim!Kendisi dersi eğlenceli hale getirmek için gelişmiş “sense of humour”ını kullanır ve esprili 
bir şekilde işlenen dersten sıkılmazsınız. Pratiği “perfect” olduğu gibi öğrencilerinin gelişimini takibi 
de mükemmeldir. Sağlam hafızası sayesinde hangi öğrencinin hangi kelimelerin telaffuzunda hata 
yaptığını hafızasında tutar ve o hataları düzeltmek için hiçbir fırsatı kaçırmaz. (Mesela “family” 
kelimesini doğru telaffuz edemeyen bir öğrenciyi uzun bir dönem takip ettiğini ve her fırsatta onu 
kibarca “femily” demekten vazgeçirmeye çalıştığını hatırlıyorum.) Aynı hafıza kendisine, derste geçen 
kelimelerin “synonym” ve “antonym”lerini alt alta sıralama imkanı da tanır. Bunun da “vocabulary” 
gelişimi açısından ne denli önemli olduğu erbabı tarafından bilinmektedir.Gide-gele Amerika’yı “su 
yolu”na çevirmiş olması sayesinde, gündelik dilde kullanılan İngilizce hakkında çok canlı örnekler 
verebilir. İzzet Bey sadece listening-speaking alanında değil, aynı zamanda gramer alanında da 
başarılıdır. Kendisiyle çalıştığımız dönemde girmiş olduğum ÜDS sınavından 80 puan almamda 
katkıları büyüktür. Kendisine “teachers’ teacher” şeklinde hitap etmekte haklı olduğumu 
düşünüyorum. Zira kendisinden ders alarak İngilizce’de belli bir seviyeye geldikten sonra, with his 
kind permission, artık ben de birkaç yıldır ÜDS-KPDS dersi veriyorum. (Daha fazla översem bizim 
öğrencileri kaptırma tehlikesi söz konusu olabileceği için!) bu kadarıyla yetinerek İzzet Bey hocama 
şükran ve başarı dileklerimi sunuyorum. 
 
Dr. Abdussamet Bakkaloğlu 
Sakarya Üniversitesi 

  

 



HÜSEYİN KEÇİC İ  
İngilizce öğrenmek istiyorsanız her yerde kurslar, özel dersler var. Ama İngilizce konuşabilmek 
istiyorsanız fazla seçenek yok. Zaten fazla söze gerekte yok. Bu yazıyı okuyorsanız doğru adrestesiniz 
demektir. Artık gereken tek iş İzzet Bey ile irtibata geçmenizdir.Ben İzzet Bey ile bir kursta tanıştım. 
Yaklaşık 25 kişilik bir sınıfı yaşından beklenmeyecek bir ustalıkta elinde tutuyordu. Sınıfta dersine olan 
ilgi sürekli üst düzeyde idi. Herkesi durumuna göre değerlendiriyordu ve ona göre davranıyordu. 
Mesela sınıfta fırlamalık yapana altta kalmıyor(bu dinleyene bir şeyler öğretiyordu) ciddi davranmak 
isteyene ciddi oluyordu. Bunu yaparken her iki tipteki insanın aynı sınıfta olduğunu unutmamak 
gerekir. En önemli özelliği klasik kurs kitaplarına bağlı olmamasıdır. Bu önemi anlatmak zor yaşamak 
lazım.Ben kursa başladığımda lisede ne öğretilemediyse o kadar İngilizce bilgisine sahip biri idim. 
İzzet Bey’den önce aynı kursta üç kuru üç farklı öğretmenle geçtim. Dördüncü kurda kendisiyle 
tanıştığımda geçen üç kurluk zamana acıdım. Gerçekten boşa geçmişti zaman. Çünkü üç kur 
bitirmeme rağmen bir iki cümleyi konuşmak çok zor oluyordu. Şimdi kendime bakıyorum da yurt 
dışında, fuarlarda, gelen yabancı misafirlerimle konuşabiliyorum. Bu çok güzel bir duygu. Teşekkürler 
İzzet Bey. 

Yanlış anlaşılmasın, yazdıklarım bir insanı övmek, yüceltmek için değildir. Doğruyu bulma çabalarına 
bir katkıdır. Eğer sizde “ANLIYORUM AMA KONUŞAMIYORUM” diyorsanız vakit kaybetmeyin. 

Hüseyin Keçici 
Çevre Mühendisi 

KEREM AYDIN 
İzzet Akın ile 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılının Eylül ayında Doğuş Üniversitesinde tanıştım.Hazırlık 
bölümünün ilk kuru olan Foundation’da Main Cour-2 eğitmenim oldu.Ayriyetten 3. kur olan Upper-
İntermediate’da da Main Cour-1 hocam oldu.Yani kendisi 4 kur olan hazırlık sınıfının 2 kurunda 
hocam oldu,bu şansa eriştiğim için kendimi mutlu hissediyorum.İzzet Akın hocam ile geçirdiğim 
dersler,İngilizcem için çok yararlı oldu.Çünkü dersleri sırasında,günün programı bittikten sonra,ders 
dışı aktiviteler yaptık.Örneğin;kelimelerin eş anlamlıları,zıt anlamlıları,ön ekleri,sona eklenen eklerini 
öğrendik.Bunlara ilaveten,günlük konuşmada sıklıkla duyulabilecek deyimler ve atasözlerini 
öğrendik.Ayriyetten,bir cümleyi başka tekniklerle nasıl yazılabileceğini öğrendik.Kısacası öğrendik 
oğlu öğrendik:).Böyle ders dışı aktivite yapan hocaları öğrenciler diğer öğretmenlerden ayırır.İzzet 
hoca da böyle biri ve farklılığını kanıtlamış bir öğretmendir benim gözümde.Onun dersinde 
öğrendiğim kelimeler,bilgiler hala zihnimde yerini koruyor. Bana göre,bir öğretmenin dersi nasıl 
işlemesini gerektiğini biliyor.Yaptığı şakalar olsun,anlattığı fıkralar olsun,İngilizce kelimelerin Türkçe 
telefuzları olsun hepsi çok komik oluyor. Bugüne kadar karşılaştığı komik çevirileri anlatmasıda ayrı 
bir komiklik oluyor.İzzet hocanın dersinde öğrenilen kelimelerin çoğu bulunduğumuz seviyenin 
üstünde olduğu için İngilizce’mizin gelişmesine çok katkıda bulunuyor.Bizi en azından bir sonraki 
kurun kelimelerini öğretiyor ve biz o kura geçtiğimizde de dersin zevkini daha çok yaşıyoruz.Örneğin, 
sınavdayken ya da kitap okurken,İzzet hocanın bize verdiği kelimeleri görüyorum ve hemen İzzet 
hocayı hatırlıyorum.Bu her sınavda oluyor.Onun sayesinde sınavları hep yüksek notlarla 



geçiyorum.Hocamızın derslerinde,çok nadiren sıkılmışımdır.O da o günkü moralimden dolayıdır.Ama 
öğrencisini neşelendirmek için herşeyi yapar İzzet Hoca.Hani bazı hocalar için denir ya,anlatılmaz 
yaşanır.İşte İzzet AKIN hocamızda bunlardan biri.Dersinize girdikten sonra ne demek istediğimi daha 
iyi anlayacaksınız.Derste yaptığı aktivelerden biride kelime telaffuzu.Tahtaya yazdığı kelimleri herkesin 
telaffuz etmesini ister.Daha sonra benzer telaffuza sahip kelimeleri tahtaya yazar ve bunlar arasındaki 
farkı anlatır.Diyebilirim ki İzzet AKIN hocam,açık ara en iyi eğitmen Doğuş Üniversitesindeki.Onun 
ders anlatış tekniği için Türkçe’de bir kelime yaratılmış sanki;tahmin edilemeyecek kadar 
mükemmel.Zaten ben İzzet Hoca’nın Türk olduğunu düşünmüyorum çünkü İngilizce konusunda 
sahip olduğu bilgi dağarcığı kelimeden tutun da konuşmaya kadar sanki bir İngiliz gibi.İzzet Hoca bu 
zamana kadar tanıdığım,en iyi,en bilgili eğitmenlerden biri.Onun öğrencisi olduğum için kendimi 
şanslı hissediyorum.İnşallah,bölümüme geçtiğimde kendisi benim hocam olur.Onun gibi hocayı zor 
bulacağımı biliyorum ama inşallah hocam olur.Zaten İzzet Hocam izin verdiği müddetçe,bu okulda 
okuduğum sürece onun derslerine girmek isterim.Yani diyeceğim şudur ki İngilizcenizi geliştirmek 
istiyorsanız,İzzet Hocam en iyi seçimdir.Hocanız olduktan sonra ne demek istediğimi anlayacaksınız… 
 
Kerem Aydın 
Doğuş Üniversitesi Matematik Bölümü Öğrencisi 

AHMET TÜFEKÇİ  
İzzet Hoca is a Must ! 
İzzet Hocam’ı 2009 yılında Doğuş Üniversitesi Hazırlık Bölümünde tanıdım.Aslında tanışmamış biraz 
tuhaf oldu:). Okulun ilk günü sınfıma gittiğimde O’nu gördüm.Dersime ilk girdiğinde tamam dedim 
işte ders işte alemin kral hocası. Bazıları abarttığımı düşünebilir,eğer İZZET HOCA’YI tanımıyorsanız 
onu bilemezsiniz.Gördüğüm en esprili en babacan sabırlı derste ya da ders dışında aktif sınıftaki en 
haylazları bile kendine ve dersine hayran bırakan kişidir O. Neyse ilk günün sonunda çok mutluydum, 
eve gittiğimde herzaman yaptığım gibi derste öğrendiklerimizi tekrar ettim. Ertesi gün gittiğimde 
girdiğim o ders meğer İzzet Hocamla son dersimmiş. Bana seni başka sınıfa aldılar dedi,yemin 
ederimki ağlıyacak gibiydim. Niye diye soramadım bile,yeni sınıfıma alışıyordum ama hep 
istemişimdir izzet hocayla okumak ilk kuru.Upper da izzet hocamla birlkikte olmak nasip oldu. O 
kurda izzet hocanın ilk kurdan öğrencileri vardı zaten belliydi izzet hocanın derslerine 
girdiği.konuşmalarımız birbvirine yakındı ama o diğer 2 öğrenci benden kelime olara ve günlük 
konuşma dilinde kullanılan kalıpları fazla biliyordu.Zaten izzet hoca synonym-antonymlerle 
meşurdur.Ben bir insanın bu kadar fazla ph verb ve kelime hazinesi olduğunu görmedim.İzzet hoca 
derste 15 kişi varsa herkesin ne yaptığıyla ilgilenir.Herkesi ciddiye alır ve birebir ders verir gibi 
ilgilenir.Kendi öğrencilerinin herzaman iyi olmasını ve her yerde ingilizce konuşmasını ister.Yaptığı 
esprilere gülmemek mümkün değildir,en iyiside yaptığı espriyi zaman zaman kendiside beğenmez:) 
Telafuzu ‘perfect’dir.Her kelimeyi günümüzün İngilizcesi’ne uygun olarak mükemmel söyler ve 
öğrencisinden de bunu ister.Verdiği bilgileri öğrencisinden geri almak ister.Zaman zaman boş bir 
kağıt ister ve bildiğiniz tüm kelimeleri yazın der.Yaptığı bu aktivite ile bilgilerin taze kalmasını 
ister.Okula gitmek çoğu öğrenci için eziyettir.Ama eğer ders İzzeet Hoca’nın ise öğrenciler derse 
koaşarak gider.Sınıf listeleri asıldığı zaman herkes ilk olarak İzzet Hoca’nın hangi sınıfa verildğini 
merak eder eğer İzzet Hoca öğretmeniniz ise siz diğer öğrencilerden her zaman bir adım 
öndedir.Yeni hocalar gibi derste sürekli kağıda bağlı kalmaz.Ben hiç kağııtan ders anlatmaya 
çalıştığını görmedim.Kendisi sözlük gibidir sözlüktende fazl kelime barındırır.Her seviyeden insana 



hitab eder bilgileri öğrencilerin anlayabileceğe kıvama indirger ve onu bir şırınga gibi öğrenciye 
verir.İstediği tek şey teşekkürler hocam sözünü duymaktr.Yeri geldiğinde tam bir abi baba ve her 
zaman bir öğretim üyesidir.Bu insan bir çok kurumda çalışmış yılların tecrubesidir.Öğrencinin ne 
istediğini bilir ve onu verir.Ben şahsen diğer öğrencilerden daha şanslıydım çünkü İzzet Hocamla 
tanıştım ve diğer öğrencilerden daha fazla artım olduğunu düşünüyorum.Aynı zamanda kendisi 
Amerika’da da bir mühlet yaşadığı için herşeyi bulabilirsiniz aradığınızın fazlasını.Onun derslerinde 
tuttuğum notu heralde bidaha tutamam.Zaten kendisinin sahip olduğu defter defter demek az kalır 
muhteşemdir.Aradığın herşeyi onda bulabilrsiniz.Aynı zamanda yakışıklıdır benim 
hocam:)Yardımsever alçak gönüllü neşeli olduğu için bölümde herkes İzzet Hoca’yı tanır ve 
sever.Öğrencinin ilgisi dağıldığında bunu hemen farkeder ve hemen dikkatleri tekrar dersinde 
toplayamaı başarır.Tüm konularda çoğu kimsenin bilmediği güzel ip uçları verir ve konuyu öğrenmeyi 
kolaylaştırır.İyiki sizi tanımışım sizi hiç unutmayacağım.O İZZET AKIN’dır ve öğrencisi olmak büyük bir 
ŞANSTIR. 
 
Ahmet Tüfekçi 
Doğuş Üniversitesi İngilizce Hazırlık Öğrencisi 

  

LEVENT YUSUF A KAR 
İzzet Hoca’nın adını ilk olarak liseden arkadaşım olan Erdem Özerten sayesinde duydum.Uzun ve 
yorucu otobüs yolculuklarımızda Doğuş Üniversitesi Hazırlık Bölümü Foundation kurunda İzzet 
Hoca’nın öğrencisi Erdem bana İzzet Hoca’dan bahsederdi.Espiritüel ve şakacı kişiliği, aynı 
zamanda derslerinde zamanın nasıl geçtiği anlaşılmayan ve en önemlisi İngilizce’yi gerek pratik 
gerekse akademik yönden ana dili gibi bilmesi ve bunu öğrencilerine en güzel şekilde aktarması İzzet 
Hoca hakkında edindiğim ilk izlenimler olmuştu.Nedense kendisini hiç görmemiş, daha önce 
tanışmamış olduysamda Upper-Intermediate kurunda dersime girene kadar kendisi hakkında kısmen 
bilgiye sahiptim.Intermediate kurunu bitiripte sınıflar ve hocalar açıklandığında İzzet Hoca’nın 
dersime girecek olması beni bir nebze heyecanlandırmıştı.Kafamdaki o İngilizce Üstadı profili beni 
sabırsızlığa iten en önemli faktörlerden biriydi.Zamanı geldiğinde yani Upper-Intermediate kurunun 
ilk günü ve tam 5.saat geldiğinde artık o kişiyle tanışacak olmak heyecanımı 2 katına çıkarmıştı.Daha 
ilk dersinde, öğrencilerde özellikle de benim üzerimde bıraktığı o etkileyici hava kendimi kendisine 
daha yakın hissetmemi sağlamıştı.Kendisiyle geçirdiğimiz diğer derslerde de başkalarında eşine sıkça 
rastlamadığım üslubu sayesinde sanki liseden beri pek ısınamadığım İngilizce derslerini sevmemi 
sağlıyordu.Sanırım bende bu dersin büyüsüne kapılıyordum.İlk zamanlar arka sırada oturuyordum 
çünkü arka taraf dersten sıkıldığınızda başkalarıyla konuşmak ya da başka birşeylerle uğraşmak için 
idealdi.Fakat İzzet Hoca’nın bir dersinde ön tarafa geçme ihtiyacı duydum.Sanırım İngilizce artık daha 
da ilgimi çekiyordu.İzzet Hoca’nın derslerinde önde olmak O’nun o bilgisinden, tecrübesinden daha 
fazla yararlanmak demekti.Zamanla derslerinde daha da aktif olabilmek için verdiği çalışma notlarıyla 
daha da haşır neşir olmaya çalışıyordum.Gel zaman git zaman İzzet Hoca’nın öğrettikleri sayesinde 
”writing” sınavlarımda da notlarım yükselmeye başlamıştı.Kelimelerin ‘synonym’lerini ve ‘phrasel 
verb’ leri ezberlemeye başlamıştım.Dahası günlük konuşmada daha aktif oluyordum.Böyle 
geçen 2 aydan sonra bitirdiğim Upper-Intermediate kurunda benim için İzzet Hoca güzel bir 
fırsattı.Bana öğrettikleri, gösterdikleri, candan öte yakınlığı, kişisel özellikleriyle benim için ideal 



öğretmen profilini oluşturdu.Ve herşey için bu site sayesinde herkesin önünde O’na teşekkür 
ediyorum. 
 
Levent Yusuf Akar 

EZGİ  MER İÇ  
İzzet Akın’la İngilizce öğretmenliği yapmaya başladığım ilk yıl, stajyer olarak görev yaptığım Doğuş 
Üniversitesi’nde tanıştım. Tanıştığımız esnada öğretmenlikte ilk yılım olması dolayısıyla, işlediğim 
İngilizce derslerine birçok gözlemci gelmişti ve İzzet Bey de danışmanım olarak dersimi izleyenlerden 
biriydi. Ancak kendisinin derse ve dersi anlatan kişiye bakış açısı farklı olduğu için bana da akademik 
anlamda çok şey kazandırmıştır. Dersimi izlemekle kalmayıp, beni kendi İngilizce dersine davet etmesi 
ve ardından olumlu-olumsuz eleştiride bulunmamı istemesi, yeniliklere ne kadar açık olduğunun 
göstergesidir. İzzet Bey’in espri yeteneği kuvvetlidir ve bu özelliğini İngilizce anlatımında çok başarılı 
bir yöntem olarak kullanır. Öğrencilerin günlük yaşantılarından yola çıkarak, sözü dersin konusuna 
öyle doğal bir şekilde getirir ki, aslında İngilizce dersi işlemekte olduğunuzu anlamazsınız bile. 
Özellikle kelime bilgisinin zenginliğini derslerine yansıtır ve bu, derslerini keyifli hale getirir. Kurumda 
uzun süre çalışmamama rağmen, az zamanda kendisinden çok şey öğrenme fırsatı bulduğum için 
kendimi şanslı hissediyorum. Sıradan bir İngilizce öğretmeni olmadığı ve bana kazandırdığı bakış açısı 
için kendisine teşekkür borçluyum. 

Ezgi Meriç 
Celal Bayar Üniversitesi İngilizce Okutmanı 

  

ESRA NUR SULTA N 
Merhaba! 

Ben Doğuş Universitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı öğrencisiyim. 2006-2007 öğretim yılını Sn. İzzet Akın 
ve diğer hocalarımız ile birlite mükemmel bir şekilde tamamladık. Herkese külfet gibi görünen hazırlık 
yılı bizim için bitmesini istemediğimiz bir yıl haline geldi. Hala isterim geçen yıla geri dönmeyi ve 
hazırlık derslerine girmeyi çünkü dersler okadar eğlenceli ve verimli geçiyorduki hiç bir dersi kaçırmak 
istemiyorduk. Hele İzzet Akın ‘ın dersleri vazgeçilmezdi.Çünkü onun dersinde hiç farkında olmadan 
mutlaka birşeyler öğreniyorduk. Bugüne kadar hiç bir öğretmende görmediğim kendine has bir tarzı 
vardır. Çok nadirdir onu klasik yollardan tahtaya tek tek yazarak ders anlatırken gördüğüm. Öyleki, 
öğrenciye hiç belli etmeden , bugün bunu öğrenicez bu konuyu işleyeceğz psikolojisi içine sokmadan 
, vermek istediği bütün bilgiyi siz farkında olmadan verir ve ilginçtir, onun öğrettikleri unutulmaz:))… 
Ben ve benim gibi ingilizceyi seven arkadaslarıma ingilizceyi artık hobi haline getirdi , sevmeyenlere 
de sevdirdi ve öğretti kendileri. Hiç bir koşulda bitmeyen enerjisi ve samimietinin mükemmel 
inglizcesiyle birleştiğini gördüğümüzde zaten biz kendimiz daha fazlasını öğrenmek istiyorduk. 
Yaptığımız kullanım ve telaffuz hatalarını zaman zaman esprileriyle anlatması, zamanla kendi 



kendimizi düzeltmemizi sağlıyordu zaten. Bazen verdiği synonymlerle yetinmeyip daha fazlasını verse 

keşke diye beklediğimizi bilirim  

Okulda ingilizce öğrenmek genelde akademik olur ama İzzet Akın bu tabuyu yıkan mukemmel bir 
hocadır. Bize hep ilgimizi çekecek günlük kullanımları , deyimleri de verirdi. Çünkü bunlar 
konuşmamıza renk katar ve daha ii konuştuğunuzu hissedersiniz. 

Herkesin bildiği gibi ”He is perfect in synonyms and antonyms.”. Onun synonymleri sayesinde şuanda 
cok daha verimli bi ingilizcem var ve bunun getirilerini derslerimde ve notlarımda cok rahat bi şekilde 
görebiliyorum. Ki, şöyle bir şey de var , farklı hocaların öğrencileri bir araya geldiği zaman ,İzzet 
Hoca’nın öğrencileri kendini kesinlikle tek tek gösterir. Eğer başka bir hocayla ders yapıyor yada 
konuşuyorsanız ” İzzet Bey’in öğrencisi misin sen?”sorusu kaçınılmazdır :)… Kelimeleri kullanışınız ve 
farkınız hemen farkedilir. ( Denedim, biliyorum:)) ) 

Başarılı öğretmenliğinin yanında , öğrencilerle olan arkadasça dialoğu , ayrım yapmaması ,ve her 
zaman esprili kişiliği ve öğretim tarzı mesleki kariyerine büyük artılar getiriyor bence. 

Son olarak söyelemek isterim ki, yarı yıldaki Proficiency sınavında bölüme geçebileceğimden eminken 
, yarım dönemi daha İzzet Hocayla birlikte geçirip onun İngilizcesinden birşeyler daha öğrenmek için 
sınava girmemiştim ve bundan hiç pişman değilim çünkü faydalarını hep görüyorum. 

It is an honour to be a student of İzzet Akın! Teaching is right up his alley :)) 

Esra Nur Sultan 
Doğuş Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Öğrencisi 

  

ARİF  OKAN DEMİRTAŞ  
Doğuş üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı 2.sınıf ögrencisiyim. 2005 girişli olduğum bu okulda 
Bölümde 2., hazırlıkla beraber 3. Yılımdayım. Hazırlık okuma yanlısı değildim ta ki derslerin kimin 
vereceini ögreninceye kadar… Şunu rahatlıkla söyleyebilirimki sayın “sir” İzzet AKIN hocamın ögretimi 
altındaki o 1 yıl, bölümdeki 2 yılıma çok katkısı oldu ve ileriki hayatıma da etikisini göstereceğinden 
eminim. Hepimizin bildiği üzere, eger hedefiniz ingilizceyse alt yapınızın ve onu size sağlayan 
“mimar”ın önemi çok büyük.Benim mimarım İzzet AKIN. Dürüstçe söyleyebilirim ki fırsatım olsa tekrar 
hazırlığıa dönerdim. İzzet AKIN’ı ingilizcenin “sir” ü yapan nedenleri ; 

1. Derslerinde heyecan bitmez, 30 kişilik sınıfta bir kişiden off,puff sesleri duymamışımdır. 
o. Gerek esprileri olsun gerek ders dışı yaklaşımı olsun, cana yakın, ögrencinin dilinden anlayan ve 
kendini ögrencinin yerine koyabilen bi ögretmen ki bunu başarmak çok zordur. 
o. Bölümümde zorlanmamamın, kelime haznemin gelişmesinin ve ingilizceme pratiklik kazandırmış 
bir gelişmenin nedeni. 
o. Eş anlamlar olsun, zıt anlamlar olsun bir kelimenin bir çok anlamını ve türünü hafızaya kaydetmek 



gayet kolay, ve ingilizcenin bi bakıma kelime haznesine baglı olduunu düşünürsek gayet gerekli bi 
özellik. 
o. “İngilizce yazarım ama konuşamam” diyenlerdenDİM, ama üstesinden değerli hocamın sayesinde 
geldim. Sınıf karşısında dramatik oyunlar olsun, sınıfın karşısına oturup kendinizden bahsetmek 
olsun, ve hatta hiç unutmam ve hayatımda ilk kez oynadığım “ingilizce tabu” gibi derste konuşamaya 
dayalı nice eğlenceli ve ögretici pratiklerin hepsi sizi ileriye hazırlar ki ben bu faydanın şahidiyim. 
o. Bir cümleyi yapamadığınızda yada zorlandığınızda yada pes ettiğiniz anda bir kelime duyucaksınız 
ki o kelime hiç aklınızdan silinmiyecek. 

Sayın İzzet AKIN hocamın taktikleri ve yöntemi bunlarla sınırlı değildir. Onu tanımak yaşamak gerekir. 

Okan Demirtaş 
Doğuş Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Öğrencisi 

EBRU BEDEN 
Üniversiteye bu sene başladım ve üniversiteyi araştırırken bölümüm haricinde dil eğitimindeki 
başarısına da önem verdim.Çünkü lisede öğrenim görürken İngilizcenin önemini farketsemde 
öğrenmenin daha doğrusu ciddiyetin hoca tarafından kazanılacağı kanısına vardım.Dil öğrenmenin 
ciddi bir istek gerektirdiğini ve onun üzerinde ayrıca durulması gerekildiğini herkes bilir.Ama genelde 
yolun başındayken anlaşılmaz bu durum.Ta ki sana öğrenme isteği verecek bi hocanın karşına 
çıkmasına kadar.Aslında benimde böyle oldu.Öğrenmek istiyordum fakat özel bi çaba sarfedilmesinin 
gerektiğinide biliyordum.Sınıfa girmeden öncede inşallah hayalimdeki öğretim şekliyle karşılaşırım ve 
bunu yapabilirim demiştim.Bide ailende 2 kişininde İngilizcesi perfect olunca bunu kesinlikle yapman 
lazım diye içimden bir ses beni uyarıyordu.Ve sınıfa girdiğimde ilk derste İzzet Hocayla karşılaştım 
daha o andan itibaren hareketlerini,stilini inceledim ve yanımdaki arkadaşıma dediğim şey ‘’işte bu, 
benim istediğim şeyde buydu’’demek oldu karşılığıda aynı cevap olarak geldi zatenJBir dersi daha işin 
başındayken bu denli ciddiyette anlatmış olması bende bunun sonunun güzel olacağına emin 
kıldı.Derste başka şey düşünmenin veya konsantre bozukluğunun oluşmasının imkanı yoktu çünkü 
İzzet Hoca dersi anlatırken sadece derse odaklanmayıp 20 kişinin de ne yaptığına dikkat ediyordu.Bu 
durumu herkes oluşturamaz…Ayrıca en önemli özelliğide ‘’aşırı’’ esprili olmasıdır.Yaptığı espriler ve 
İngilizce anlattığı fıkralarla kelime dağarcığımız ‘’sayesinde’’,kalıcılık kazanıyordu.Fakat kur atlamış 
olmamız başka sınıflara gitmek ve başka hocalarla karşılaşmak demekti böyle olacağını hiç 
düşünmemiştimJAma maalesef kurallar böyleymiş.Üniversitenin bütün hocaları muhakkak mükemmel 
ama benim ‘’number 1’’ım İzzet Hocadır.Sırf derste ona mahçup olmamak için koridorlarda ve eve 
gelir gelmez kelimelerin oppositelerini ezberlemekte ayrı bi zevkti tabi:)yani sebep sadece en önde 
oturmak değildi hocamJEveybody can make mistakes nobody is perfect tabi.Kısacası yaşayan ve 
birkere dersine girme şansını yakalayan anlayabilir.Temennim bir dahaki kurda ihtimal düşük olsada 
ondan bir şey değil yine birçok şey öğrenebilmektir. 
 
Ebru Beden 
 



BURAK Y ILMAZ  
Eğer İzzet AKIN’ın dersine girdiyseniz “Nasıl bir öğretmen?” sorusuna vereceğiniz çok fazla cevap 
vardır. Bunlardan en önemlileri tecrübeli olması, dersi sevdirmesi, herkesi derse odaklayabilme 
kabiliyeti, akılda kalıcı çarpıcı örnekler vermesi ve en önemlisi ise işini severek yapıyor olmasıdır. 
Derse girdiği andan son dakikasına kadar, dersten kopmayışınızın nedenlerine gelecek olursak; sınıfa 
girdiği zamanki sıcak davranışları ve esprileri ile öğrencinin sevgisini kazanması ve öğrenciyi motive 
etmesi baş etkenlerden bir tanesidir. Rehberlik kabiliyeti de sizin derslerden kopmayışınızın bir 
nedeni olarak gösterilebilir belki. Çünkü sadece ders içinde değil, ders dışında da öğrencilerin 
soru(n)larını dinleyen ve çözüm üretmeye çalışan bir öğretmendir İzzet AKIN. Bunun “dersten 
kopmayışınızla ne ilgisi var?” diye düşünebilirsiniz. Ancak sizinle yaptığı rehberlik sırasında içinizdeki 
ders çalışma dürtüsünü hareketlendiriyor. Tekrar ders içine dönecek olursak, dersi eğlenceli hale 
getirmesi ise ayrıca söylenebilir. Peki, nasıl eğlenceli hale getiriyor? Ders içinde yapmış olduğu 
espriler ve kimi zaman bunun içerisinde saklı olan yeni kelimeler sizi dersin odağında tutuyor. 
Öğrenci ile sürekli diyalog içerisinde olması, güler yüzlü olması ve anlamanız için gösterdiği çaba, bir 
yandan dersi eğlenceli hale getirirken bir yandan da işini ne kadar severek yaptığını gözler önüne 
seriyor. Ben 2 senedir Doğuş Üniversitesi’ndeyim ve İngilizce Hazırlık Bölümü’nde görmüş olduğum 
en tecrübeli ve en sevilen öğretmen olduğu kanaatindeyim. İyi ki tanışmışız diyorum ve sözlerimi 
sonlandırıyorum… 

Burak Yılmaz 

EL İF  DEMİREL  
İzzet Hocamla tanışma fırsatını hazırlık sınıfının ilk kuru olan foundationda yakaladım. Doğal olarak 
çok az bilgi birikimiyle yola çıkmıştım. Pek çok eksiğim vardı. Tam da bu sırada İzzet Hocamla 
tanıştım. Onun farkını dersimize girdiği ilk gün anlamıştım. O güne kadar gördüğüm sıkıcı rutin 
ingilizcenin yerini bambaşka eğlenceli bir ingilizce almıştı. Verdiği örneklerle,dersi kendine has 
anlatma biçimiyle,BOLLLL synonym-antonym alıştırmalarıyla,anadili sayabileceğimiz 
grammeriyle,dersteki neşeli,pozitif tavırlarıyla ingilizceyi bizlerde bir hobi haline getirdi. Derslerde 
herkesi gülmekten kırıp geçirmek ama bir o kadar da verdiği dersi kelimesi kelimesine öğretmek nasıl 

başarılır anlamadım,anlamıyorum,ve sanırım anlamayacağım da..  

Şu anki kurum upper ve ben foundationda İzzet Hocamdan aldığım grammerle,synonym-
antonymlerle gerek speaking gerek writing gerekse reading bölümerini kolaylıkla yapabildiğimi 
gördüm. Tıpkı onun diğer öğrencileri gibi… Öyle zannediyorum ki 4 yıllık fakülte hayatımı da dil 
anlamında zorluk çekmeden atlatabileceğim. 

Ne şanslıyım ki İzzet Akın gibi bir eğitimciyle tanışma fırsatım oldu. Daha söylenebilecek milyonlarca 

söz var belki… Ama izzet hoca kelimelere kolaylıkla dökülemez.. O anlatılmaz yaşanır  
Elif Demirel 



ERTEM ÖZER TEN 
Doğuş Üniversitesi’ni kazandığım anda neler olacağının endişeleri içerisindeyken hayatımda 
gördüğüm en iyi öğretmenlerden birisi olan İzzet Akın’la tanışmak bana büyük bir destek verdi. 
Okutmanların iki ayda bir değişmesine rağmen, bu kısa süre zarfında emeğiyle ve sevgisiyle belki de 
daha sonra öğrenemeyeceğim bir çok bilgiyi bir bir yerleştirdi aklıma. Öğrettiği konularda 
öğrencilerinin her zaman en iyi olmasını amaçladığını bizzat farkettim. Okula geldiğim anda sahip 
olduğum İngilizce’mi, iki ay sonunda geçeceğim kurdan daha üst bir seviyeye taşıdığı için kendisine 
minnettarım. Onun sayesinde, ders içerisinde aktif olarak İngilizce konuşurken sıkıntı çekmiyorum. 
Ayrıca öğretmenliğinin yanında sahip olduğu mizah anlayışıyla da, derslerinde bulunduğum süre 
boyunca çok eğlendim ve hayata dair çok güzel anılarım oldu. Kendisi hayatım boyunca bağımı 
kopartmak istemediğim yegâne insanlardan birisidir. İzzet Akın gibi bir değerin insan hayatına kattiği 
yararlar tartışılamaz. Kendisine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 

Erdem ÖZERTEN 
Doğuş Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği 

  

MİRAY TURAN  
 
İzzet Hoca’mı 2009 yılında Doğuş Üniversitesi’nin Foundation kurunda tanıma şansı buldum. Şans 
diyorum çünkü gerçekten böyle mükemmel bir hocayla tanışmak herkese kısmet olmuyor. 2 ay kadar 
kısa bir süre olmasına rağmen sayesinde birçok şey öğrendim. Öğrenmem gereken şeylerin yanında 
seviyemin üstünde de birçok konuda bilgi sahibi oldum. Okula gitmek her öğrenci için eziyettir ama 
İzzet Hoca’m sayesinde günlerimi hiç sıkılmadan, bunalmadan rahat bir şekilde geçirdim. Bir insan 
ancak bu kadar eğlenceli yapabilir dersleri. Özellikle konuşma dilinde kullanılan cümleleri öğrenirken, 
deyimleri öğrenirken ve spelling yarışmaları yaparken dersin bitmemesini isterdim. Ayrıca kelime 
bilgime de çok büyük katkısı oldu. 1 kelimenin bütün eş anlamlılarını ve zıt anlamlarını, Foundation 
dayken Intermediate düzeyindeki kelimeleri, 1 cümlenin anlamını farklı şekillerde nasıl söyleyebiliriz 
bütün bunlara dair birçok şey öğretti. Kendi düzeyimizdekilerden fazlasını bilmek her zaman için 

gurur verici olmuştur İzzet Hoca girdiği bütün sınıflarda saygıyla karşılanan, kur bittiğinde en 
çok özlenen ve bi üst kurda hocalar değiştiğinde derslerde en çok anılan nadide insanlardan biri. 
Umarım herkes tanıma fırsatı bulur… 

” We have a big situation.. ” 

Miray Tuna 
Kontrol Mühendisliği 

 



BORA S OYDAN 
 28 Eylül 2009-20 Kasım 2009 tarihleri arasında Sayın İzzet Akın’ın benim öğretmenim olmasından 
onur duymaktayım. İki ay gibi kısa bir sürede kendisini, dersini ve okulu bana sevdirmesi, onun zaten 
mükemmel bir eğitmen olduğunun kanıtıdır.Benim Doğuş Üniversitesindeki ilk eğitmenim Sayın İzzet 
Akın’dır. İlk dersinde bizle öyle bir iletişim kurmayı başardı ki uzun yıllardır kendisi ile tanışıyormuş 
gibi hiç zorluk ve yabancılık çekmeden derslere olan ilgimize arttırdı. Ders işlemesi hakkında bazı 
şeyler söylemek isterim. İnsanlar üniversiteye geldiği zaman bazı derslere girmemeyi devamsızlığını 
sonuna kadar kullanmayı ister. Ama bu İzzet Hocam için kesinlikle tam tersi bir durumdur. Her 
dersine girmekten sonsuz mutluluk duymaktayım. Ders işlerken en ufak bir ‘situation’ kelimesinden 
çok anlamlar çıkarmamızı sağlayan, güldürürken aynı zamanda zekamızı kullanmamızı sağlayan, bir 
lafının altında birçok anlamlar yatıran çok değerli bir eğitmendir. En ‘pasif’ öğrenciye bile İngilizce 
konuşma konusunda ‘aktif’ yapmayı başarmıştır ve bunada şahit olmuşumdur. Ben Özel okul 
mezunuyum ve bilindiği üzere özel okullarda İngilizce eğitimi çok iyi olur ama ben İzzet Hocamla 
tanıştım tanışalı bunun bir yalandan ibaret olduğunu düşünmekteyim. Çünkü İzzet Hocam gibi bir 
eğitimciye sahip değilseniz çok eksiksinizdir. Gerek bir Amerikalının yaşamını, bir Amerikalının neler 
yaptığını, hangi kelimeleri en çok kullandığını ve nasıl telafuz yaptığını bize çok iyi öğretmiş ve bir 
İngiliz gibi düşünüp konuşmamızda bize yardımcı olmuştır. Bir kelimenin hiç unutmuyorum tam 18 
tane eş anlamlısını saymıştı. Zaten eş ve zıt anlamlarda İzzet Hocamdan daha fazla bilgisi olan biri 
kesinlikle yoktur. Bir kelimenin nerede hangi anlamının kullanılacağını örneklerle bize öğretmiştir. 
İzzet Hocam benim öğretmenimken tuttuğum notların sayfa sayısı inanıyorum ki okul bitene kadar 
bu kadar sayfa not tutamam. Zaten kendisinin şahsi tuttuğu defter bence eşsiz bir eserdir. O defterin 
içinde yazan notlar bizimle paylaşması onun mesleğine olan saygısının ve eğitimciliğinin ne kadar iyi 
olduğunun göstergesidir. Nerde değişik bir şey görse yada izlediği herhangi bir filmde öğrendiği yeni 
şeyleri hemen gelir bizimle paylaşır.’ Bunu burda böyle kullanın daha güzel olur.’ der.Hocam iyiki sizi 
tanımışım. Benimle gurur duyduğunuz için teşekkür ederim. Size layık olmaya çalışacağım. 

Bora SOYDAN 
Doğuş Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Öğrencisi 

DOÇ.DR.AHMET HAKKI  T URABİ  
Yabancı dil konusu, gerek hayatımızda gerek akademik çalışmalrımızda her zaman bir sorun olarak 
karşımızda durmaktadır. Bu sorunu gidermek ve bilhassa akademik hayatımda yabancı dili sorun 
olmaktan çıkarmak amacıyla 2003-2004 eğitim-öğretim döneminde Marmara Üniversitesi’nin 
MÜSEM ingilizce dil kurslarına müracaat ettim. Seviye tespit sınavı neticesinde Sayın İzzet Akın Bey’in 
sınıfına katıldım. Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki; Mr.and Mrs. Brown’ ailesiyle başlayan soğuk 
ingilizce savaşım, İzzet Bey’in ders esnasında öğrencilere sağladığı rahat ve özgür ortam sayesinde 
yerini ingilizce sevgisine terketti. Zira hoca, her zaman hata yapılabileceğini anlatarak; hata 
yaptığınızda sizinle alay etmez, sorunun ne olduğunu tespit etmeye çalışır, gerekirse ders dışında 
dakişisel zamanından size ayırarak sorunu gidermeye çalışır. Ayrıca Türkiye’deki ingilizce 
gerçeğininfarkına varmış bir öğretici olarak, özellikle bizim gibi akademik dünyada ÜDS, KPDS vb. gibi 
tekniksınavlarla boğuşanların eksiklerini iyi okumuş birisidir. Bu bağlamda phrasal verb konusu başta 



olmak üzere, sınavlarda bizi oldukça sıkıntıya düşüren synonym-antonym kelimeler İzzet Bey’in en 
çok üzerinde durduğu ve çok başarılı olduğu konulardır. Ayrıca sınıfta size sağladığı rahat ortam 
çerçevesinde siz bir müddet sonra farkına varmadan ingilice konuşmaya başlarsınız ve İzzet Bey bunu 
hiç bir zaman başınıza kakmaz. Bunu “size” ben öğrettim” havalarına girmeden sizi geliştirmeye 
devam eder. Sayesinde ingilizce benim için sorun olmaktan çıktı ve ÜDS sınavında 75 alarak doçentlik 
sınavını da başarıyla geçtim. Bütün yazdıklarım bir yana hayatımda yaptığı işi onun kadar seven, bilen 
ve severek, bilerek yapan çok nadir insan tanımışımdır. İngilizceyi kazanmamız yanında ayrıca İzzet 
Akın gibi bir dost kazandığım için ayrıca mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Kendisine 
teşekkürlerimi sunuyor ve başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum. 

Doç. Dr. Ahmet Hakkı Turabi 
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi 

EL İF  SCHEIBE  
Sayın İzzet Akın ile hem koordinatoru olarak hem de sınıf ogretmenligini paylasarak beraber calismak 
idarecilik ve ogretmenlik hayatimin en keyifli, kaliteli, verimli ve ogretici zamanlarindan olmustur. 
Kendisinin meslege verdigi emek, konsantrasyon ve enerji az bulunur bir nimettir.Umarim bu özel 
insanin ingilizce ögretimine katkilarını daha uzun yilar izlemek ve hatta bunlardan yararlanmak 
imkanina sahip olurum.” 
 
Elif Scheibe 
Doğuş Üniversitesi Hazırlık Bölümü Koordinatörü 

BAŞAK E RGİL  
Sayın İlgili, 

Meslektaşım sayın İzzet Akın’la 2000 yılında Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nde tanışıp 
uzun süre birlikte çalıştıktan sonra kendisiyle 2007 yılında Doğuş Üniversitesi’nde de çalışma fırsatını 
yakaladım. Her iki kurumda da kendisiyle ortak çalışmalar yürüttük. 

Çalışkan, yardımsever, alçakgönüllü, yapıcı, neşeli karakteriyle meslektaşları, yöneticileri ve öğrencileri 
arasında çok büyük ilgi ve sevgi toplayan sayın İzzet Akın, İngilizce öğretmenliği açısından getirdiği 
farklı ve özgün anlayışıyla da beğeni toplayıp öğrencilerinin başarılarına imza atmıştır. Gerek anadili 
olan İngilizce bilgisi gerekse bu bilgiyi öğrencilerle paylaşma becerisi açısından kendisinin örnek 
alınacak bir İngilizce öğretmeni olduğu düşüncesini hep taşıdım. Ders programlarının yapılma 
aşamasında, konuşma becerisine yönelik derslerde yöneticilerin ilk aklına gelen ismin İzzet Akın 
olmasının sebebi kendisinin Amerika’da uzun süre yaşamış bir eğitmen olarak Amerikan kültürü en 
otantik biçimiyle sınıfa taşıması ve bu sayede öğrencilerin gerçek hayatta karşılaşabileceği çok farklı 
sahneleri sınıf ortamında kolayca yaratabilmesi olsa gerek. Türkiye’deki sınava yönelik eğitim 
sisteminin, öğrenim sürecini bir süreç değil de sonuç olarak algılayan hatalı yaklaşımın en büyük 
boşluklarından birini doldurarak eğitimi kültürel, yaşamla ilintili bir süreç olarak gören sayın İzzet 



Akın’ın özgün eğitim yöntemi, eğitim sistemimizdeki anılan bu noktaların öğrenciyi olumsuz biçimde 
etkilemesini de önleyici niteliktedir. İzzet Akın, özellikle konuşma becerisine yönelik olarak kullandığı 
özgün öğretim biçimini okuma, yazma, dinleme gibi becerilerin öğretilmesi sırasında da kullanarak 
öğrencilerin, dili kendilerinden ve yaşamdan kopuk bir olgu olarak değil, yaşamlarının bir parçası 
olarak görebilmelerini sağlar. Uyandırdığı büyük motivasyon ve verdiği eğitimin sonucu gelen başarı, 
gerek öğrencilerin başarılarından gerekse sundukları geribildirimde kendini gösteren hoşnutluktan 
anlaşılabilir. 

Sayın İzzet Akın’ın meslek ahlakı açısından da örnek bir kişilik olduğunu, öğrencilerini ve 
meslektaşlarını katı hiyerarşik anlayıştan uzak, dostluk ve ortaklık anlayışı içinde hümanist bir 
yaklaşımla algıladığını söylemeden geçmemek gerekir. 

Sayın meslektaşımın gerek mesleki deneyimi ve becerileri açısından, gerekse kurum içinde bulunan 
her düzeyde çalışan ve öğrenciyle ilişkileri bakımından değerlendirildiğinde, her türlü eğitimsel ve 
yönetimsel görevde başarılı olacağına, yalnızca öğrencilerine değil meslektaşlarına da büyük katkı 
sağlayacağına yürekten inanıyorum. 

Saygılarımla, 

Başak Ergil 
İngilizce Öğretmeni, 
Çeviribilim Araştırmacısı ve Öğretim görevlisi 

  

DİLARA BERKAY  
Bu sene Doğuş Üniversitesi hazırlık bölümünde hocam oldu İzzet Akın.Sadece 2 ay öğrencisi olmuş 
olsam da, 1 yıla zor sığdırılabilecek kadar çok şey öğrendim.Hazırlık okuma kararımın ne kadar 
yerinde olduğunu gösterdi bana. öğrenci psikolojisinden çok iyi anlayan ve ona göre hareket eden, 
esprileriyle derse ilgiyi artırarak sadece öğrenmeye açık olanlara değil,herkese bir şeyler katan biri 
olarak tanıdım onu.İlk dersinden çıkınca nasıl bu kadar az şey bildiğime,son dersinden çıkınca da bu 
kadar kısa zamanda,bu kadar eğlenerek ve bu kadar kolaylıkla nasıl bu kadar çok şey 
öğrenebildiğime şaşırmıştım.Özellikle kelime bakımından bir sözlüğe bile taş çıkartır.Kısacası bir 
öğretmenden beklenenden çok daha fazlası vardır onda. Öğrencisi olmak büyük bir şanstır. 
 
Dilara Berkay 

  

 
 



ÖZ LEM PUŞUROĞLU  
Doğuş Üniversitesi Uluslararası İişkiler Bölümü öğrencisiyim.İki yıl ingilizce hazırlık okudum ve ne 
yazık ki İzzet Hocamla 2.yılın son kurunda tanışabildim.İzzet Hocamla kısa bir dönem dersinde 
bulunsamda, hazırlık sınıfı denince ilk hatırlayacağım o zaman dilimi olacakŞimdiye kadar birçok 
ingilizce öğretmeni ile tanıştım hepsi mesleğinin gereği olarak elinden geleni yapıyordu ama İzzet 
Hocam herzaman elinden gelenin fazlasını,iyisini yapmaya çalışan bir öğretmendir.İzzet Hocamın 
dersi sayesinde kelime bilgim çok gelişti.Onun engin kelime bilgisi ile,eşanlamlıları-zıtanlamlıları 
derken kurun sonunda kendimde çok büyük bir ilerleme olduğunu farkettim.Dilbilgisinde ise yeterli 
olduğumu düşünürken ,onun sayesinde atladığım birçok önemli ayrıntıyı öğrendim.Ayrıca İzzet 
Hocam dil öğrenmeyi bir zorunluluk olarak değil de hayatımızın bir parçası olarak görmemizi ve dil 
öğrenmenin nasıl eğlenceli bir hale getirileceğini öğretti.herşeyden önemlisi de hazırlık sınıfından 
artık bunaldığım ,ingilizce konusunda kendime güvenimin azaldığı bir dönemde ,son kurdada olsa 
onun dersinde bulunmak benim için bir şanstı.Öğrencileriyle öğretmenliğin yanısıra arkadaş da 
olabilen ve bu ikisi arasındaki dengeyi başarılı bir şekilde sağlayan bir insandır.Onun daha birçok 
başarının altına imza atacağından eminim.Tüm güzelliklerin sizinle olması dileğiyle.. 
H.Özlem Puşuroğlu 

ÖZ GE AKBULUT 
Doğuş Üniversitesi’ni seçerken ingilizce hazırlık eğitimimde İzzet Hoca gibi biriyle karşılaşacağımı 
bilsem heralde hiç tereddüt etmeden seçerdim bu okulu.Bu çok iddialı bir laf gibi görülebilir ama 
ailemdeki bir çok kişinin öğretmen olduğunu göz önüne alırsak, öğretmenleri normal bir öğrenci 
gözünden çok daha iyi analiz edebildiğimi söyleyebilirim.İzzet Hoca’yla hazırlığın son kurunda 
tanışma fırsatı elde ettim.Kur sınavımı geçip de main teacher’ımın İzzet hoca olduğunu gören 
arkadaşlarım bana sürekli çok şanslı olduğumu söylediler,hiç de haksız değillermiş! İzzet Hoca gerek 
öğretmenliğiyle gerekse öğrencileriyle olan arkadaşça yaklaşımıyla bize bir öğretmenden çok yol 
gösterici oldu diyebilirim.Bize ingilizce öğretmek dışında hayatımızda bize yardımcı olacak bir sürü 
öğütlerde de bulundu.Kendisi her ne kadar iyi ingilizce öğrenmenin yolunun yurtdışı olmadığını 
savunsada, bu görüşüne tezat olarak kendisinin bu kadar güzel aksanlı konuşabilsemesinin tek 

nedeninin yurtdışında yaşaması olduğunu düşünüyorum Her ne kadar fark etmesede ya da fark 
ettiremediysemde, İzzet Hoca Doğuş Üniversitesi hazırlık bölümündeki hocalar içinde en eğlenceli ve 
öğretici şekilde ders işleyen hocası bence.Öğrencileriyle arasındaki arkadaşça yaklaşımı ve bir şeyler 
öğretebilme arzusu onu daha çok sevmemi ve saygı göstermemi sağladı.Tabiki o nadide espirilerini 

de unutmam mümkün değil Umarım herkesin, onun gibi ders anlatma ve öğretme arzusunu 
yakalayabilmiş hocalarla eğitim görme şansı olur.Ben izzet Hocanın öğrencisi olduğum için kendimi 
hep şanslı hissedeceğim ve ilerde bir gün üniversite anılarımı anlatırken İzzet Hocanın adını büyük bir 
mutluluk ve minnetle anacağımdan eminim.Herşey gözlünüzce olsun hocam tüm emekleriniz için 
teşekkürler. Sevgilerimle, 
Özge Akbulut 
Geleceğin Elektronik ve Haberleşme Mühendisi 



HAZ AL  ULUDOĞA N  
Doğuş Üniversitesi’nin hazırlık öğrencilerinden biri de benim.İzzet hocayla upper-intermediate 
kurunda tanışma fırsatı buldum.Üniversiteye başlamadan evvel İngilizceden nefret ediyordum öyle ki 
liseyi yabancı dil ağırlıklı yani halk değimiyle süper lisede okudum fakat ingiilizcem tüm lise hayatım 
boyunca 0’dı.Lise son sınıfta İngilizce öğretmenim : ‘’senin İngilizce öğrenmek için yeterli kapasiten 
yok’’demişti, kesinlikle başaramayacağımı düşünüyordum hatta ailem bile bana inanmıyordu.Şu 
yaklaşık bir sene içinde en çok İzzet hocayı sevdim çünkü İzzet hoca hayatımda gördüğüm en idealist 
en fedakar ve en anlayışlı hocalardan biri.Her öğrencinin psikolojisine göre hareket eden,onları 
mümkün olan surette anlayan,hoşgörü gösteren GERÇEK bir öğretmen.Birçok öğretmenin 
umursamayacağı durumlarda İzzet hoca yanı başınızdadır her zaman,ilgisini eksik etmez daima güler 
yüzlüdür,ne derste ne ders dışında yüzünün bir kez olsun asık olduğunu 
görmedim.Tamamen pozitiftir insanlara ve hayata karşı.Herşeyden önce anlayışlı ve farklı biridir. 
Zaten bütün okulun hayran olmasının tek nedeni bu olsa gerek.Dersine girmeyen öğrencilerin dahi 
keşke İzzet hoca dersimize gelsin diye ne kadar çabaladıklarına çoğu kez şahit oldum.O,her insanın 
gerçekten çok seveceği harika bir eğitici aynı zamanda öğretici bir insan.Bunun yanında okuduğum 
kur boyunca yalnızca bana değil yardım isteyen bütün öğrencilerine tereddütsüz destek veren 
yegane hocamızdır.Onun öğrencisi olup başarılı olmak isteyen ve başaramayacak kimse yoktur.Diğer 
bir kura geçtiğinizde sizi diğerlerinden farklı kılan ayrımları hemen görebilirsiniz.Hafızanız boş 
göndermez,mutlaka bir şeyler katar size.Bunun en önemli örneklerinden biri ders boyunca kelimelerin 
eş anlamlılarını,zıt anlamlarını,nerede ve nasıl kullanılacaklarını öylesine derinlemesine öğretir ki siz 
başka bir hoca ve diğer öğrenciler tarafından hemen fark edilirsiniz.Yalnızca kelimeler değil özellikle 
İngilizce kompozisyon yazımında çok yararlı teknikler vermektedir.Kısaca siz istedikten sonra 
İngilizceyle alakalı her konuda profesyonel anlamda müthiş desteğini görebilirsiniz.İnsan 
psikolojisinden anlayan,başarı basamaklarını ciddi 
anlamda çalışarak tırmanmış tek kelimeyle harika bir öğretmendir.Ona ne kadar teşekkür etsem az 
çünkü o olmasa İngilizceden hala nefret ediyor,kurdan kalmış ve öğrendiğimi sandığım şeylerin 
aslında hiç öğrenmediğimi üzerinden geçilmiş bilgiler olduğunu onun sayesinde 
öğrendim.İngilizcemde ki ilerlemeyi ona borçluyum.Teşekkürler hocam! 
Hazal Uludoğan 

UFUK AYRANCI  
Hocam sizinle yaklaşık 3 aydır tanışıyoruz ama bu kadar kısa süre zarfında sizden çok şey 
öğrendim.Öğrencisi ile arkadaşça ilişkiler kurabilen nadir hocalardansınız.Esprilerinizle dersi eğlenceli 
bir şekilde anlatıyorsunuz ve davranışlarınızla dersi öğrencilere sevdiriyorsunuz.Size çok teşekkür 
ediyorum.İngilizceyi sadece sizden öğrendim diyebilirim çünkü en doğru biçimde siz anlatıyorsunuz. 
 
Ufuk Ayrancı 

  



ESRA MUT 
Bir insan öğretmen olmak için mi yaratılır! Bu kadar yani… İzzet Hoca ne öğretmek isterse onun 
uzmanı yapabilir sizi… Hem eğlenerek, bunu öğrencisine hissettirerek ve kesinlikle bilgilerin en 
faydalılarını seçebilerek ders anlatan bir öğretmen bulmak o kadar zor ki… Kaldı ki bir de ingilizce 
öğretmeni… Gerçekten herkes hayatında İzzet Hoca gibi bir öğretmenden ders almalı… Türk, türkçesi 
gayet iyi, Amerika’da bulunmuş, ve ingilizcesinin yanında, telafuzu da olması gerektiği gibi… Bu 
özellikler bile bir Türk öğrencinin ingilizce öğrenebilmesi için yeterli olabilirken, o öğretmenin, üstüne 
bir de alanını sevdiğini ve ders anlatma stilini düşünün. Bunlar iyice eşsiz kılıyor bence İzzet Hoca’yı… 
İyi ki kendisinden ders alabilme fırsatım oldu… 

Esra Mut 

GÜLHAN  ÇAKIR  
Ben Doğuş Üniversitesi, ingilizcenin temelini oluşturan faundation seviyesinde İzzet hocamla tanışma 
fırsatı buldum.Daha önce de gerek kurslarda gerekse okulda ingilizce eğitimi almış biri olarak pek çok 
eksiğim vardı.Ders sırasında aktif oluşumuz İzzet hocanın bizi düşünmeye iten yapısı el hareketleriyle 
ve verdiği örneklerle akılda kalıcı hale getirmesi benim ingilizcemin gelişmesinde büyük rol 
oynadı.İngilizce benim için bir eziyet olmaktan çıktı ve eğlenceli olmaya başladı..Artık daha kolay 
konuşabiliyor ve kendimi ifade edebiliyorum.Foundationdan sonraki seviyelerde de başarıyla 
ilerlememde izzet hocanın ders süresi boyunca severek öğrettiği konularn büyük yardımı 
oldu..İngilizce adına istediğim hemen herşey İzzet hocada mevcut bu da İzzet hocamın diğer öğretim 
elemanlarından farkını açıkça ortaya koyuyor.Teşekkürler,başarılarınızın devamını dilerim hocam.. 

Gülhan Çakır 

  

VEDAT BARUT 
Doğuş üniversitesi hazırlık sınıfı öğrencisiyim.İngilizce öğrenmek okula başlamadan önceki 
hedeflerimdendi..Ek kontenjandan girdiğim içinde dersler çok fazla ve yorucuydu..Kur sınavından 
kalmakta beni bi hayli üzmüş ve ingilizceye heyecanımı kaybetmeme neden olmuştu…İzzet hocamla 
tanışmam da tam bu zamana denk geldi..Dersler başlamış izzet hoca sınıf hocam olmuştu..Onunla 
ilgili diğer öğrencilerden iyi şeyler duymuştum…İlk derse geldiğinde ise onların haklı olduğunu 
anladım..Daha ilk dersten işte aradığım hoca bu dedim…İngilizceyi okuldan değilde yaşayarak 
öğrendiği her halinden belliydi..Bana verdiği ders çalışma yöntemleri sayesinde ingilizceyi 
ezberlemeye gerek olmadığını anladım..Derslerdeki neşesi azmi ve sabrı ile bana cesaret 
vermişti…Ders saatlerni mükemmel kullanması derse adapte olmamızı kolaylaştırdı ki bu 
öğrenmedeki en önemli unsurlardandır..İzzet hoca deyince synonym ve antonym den bahsetmemek 
yanlış olur..Bize öğrettiği bu kelimeler sayesinde kendi seviyemizdeki öğrencilerden bir adım öne 



geçmiştik..Buda ayrı bir mutluluk veriyor insana tabi..İki aylık sürede sadece dersle değilde 
tecrübeleriyle bizi aydınlatmış ve biraz daha olgunlaşmamızı sağlamıştı.. Her güzel şey gibi bu iki aylık 
periyotta sona ermişti..Müthiş geçen iki ayın sonunda sınavı geçmeyi başardım..İzzet hocayla beraber 
attığımız bu sağlam temel sayesinde diğer kurlarda pek zorlanacağımı düşünmüyorum..Hocam 
ingilizceyi bana tekrar sevdirdiğiniz için size çok teşekkür ederim..Benim için unutulmaz hocalar 
arasında çoktan yerinizi aldınız..İstediğiniz herşeye ulaşabileceğinizden eminim…Yinede herşeyin 
gönlünüzce olmasını dilerim… 

Vedat Barut 

  

BUĞRAHAN ÇİZ ENMIH  
Doğuş üniversitesi hazırlık bölümünde izzet akınla tanışma fırsatı buldum. Benim için gerçekten 
büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Donanımını tecrübesiyle birleştirebilen bir kişiliğe sahiptir. 
Herkes öğretmende iki konuya dikkat edilir birincisi bilgi ikincisi öğretebilme becerisidir. Bilgi olarak 
gerçekten diğer hocalarla pek fazla kıyaslamayacak kadar birikime sahiptir. Öğrenci olarak İngilizce 
adına biraz daha ilgimin artmasını sağladı. İngilizce çok fazla sevilen bir ders değildir. Kimse 
gerçekten zorunlu olmadığı için İngilizce öğrenmek istemez. Böyle düşünen herkesi bir saatte olsa 
izzet hocanın dersine girmesini tavsiye ederim. Ders bitiminde hem öğrendiklerinize şaşıracaksınız 
hem de bir daha ki dersi iple çekeceksiniz. Öğrenci odaklı olarak dersi işlediğinden dolayı öğrenci 
hem derse katılarak bir şeyleri öğreniyor hemdi ilgi olarak çok fazla dağılma yaşamıyor. Öğrencilerin 
sıkılmadan ders görebileceği ve öğrencisinin gözünden bakabilen bir hocadır. İlginizin dağıldığını fark 
ettiğinde küçükte olsa konuyu dağıtıp tekrar toparlayabiliyor. Daha fazla söylenecek çok şey var ama 
görmeden anlaşılamaz. Daha kaç tane şanslı kişinin dersine gireceğini bilmiyorum ama bildiğim tek 
şey var girenlerin dersin her dakikasını çok iyi değerlendirmesi onların yararına olacaktır. Keşke izzet 
hocamla bir sene beraber olabilseydim o zaman şuanda ki bilgi seviyemin iki hatta üç katına çıkacaktı 
buna eminim. her şey için çok teşekkür ederim hocam saygılarımla… 

Buğrahan Çizenmıh 

PINAR AYA 
İzzet Hocamla Doğuş Üni’nin hazırlık sınıfının ilk kurunda tanıştım.İlk dersinde öğretme tarzıyla 
dikkatimi dersine tamamiyle topladı.Birkaç dersi sonrasında, ingilizceye olan uzaklığımı yakınlığa 
çevirmeye başladı. 

Kelimelerle mükemmel bir yakınlığı var.Yeni öğrettiği bir kelimeyi asla anlamını verip geçmez. Onun 
eş anlamlı, zıt anlamlı her şeyini gösterir.Birkaç ders sonra sorduğundaysa bir bakarsınız cevap 
veriyorsunuz.O zaman daha çok bilme isteğiniz artıyor elbette.Bir de grammardaki kafa karışıklıklarını 
tek soruşunuzda silen birisi.Sizi gerçekten dinliyor ve anlatıyor.Açıkçası çok eğlendiğim, zamanın nasıl 
geçtiğini anlamadığım o derslerini çok özlüyorum.Hem bir arkadaş yakınlığında, hem bir öğretmen 



ciddiyetinde, özlenen ve kolay bulunmayacak bir hoca.Hocamı çok seviyorum ve teşekkür ediyorum 
bu kadar mükemmel olduğu için:) İyi ki tanıdık ve iyi 
ki benim bir tane hocam oldu:) 
Pelin Aya 

HAZ AL  T UNCAY 
2007-2008 öğretim yılı hazırlık sınıfında daha dersimize gelmeden İzzet hocamı üst kurdaki 
arkadaşlarım sayesinde tanımaya başladım. Çok iyi ders anlattığını, vaktin nasıl geçtiğini 
anlamadıklarını, eğlenirken öğrenmenin zevkini anlatıyorlardı büyük bir keyifle… ve bende İzzet 
hocanın öğrencisi olmanın onurunu son 2 aydır yaşıyorum. Hakkında anlatılanlar az bile.. Dersinde 
disiplini bozmadan, espirili, yaratıcı ve gündelik yaşamdan örneklerle İngilizceyi sevmemi, hızlı bir 
şekilde öğrenmemi sağladığı ve her ders sonunda bıraktığı etkileri yaşama ve yaşatma fırsatım 
olduğu için kendimi çok şanslı hissediyorum. İlk dersten itibaren göreceğiniz tempo ve öğrettiği 
kelimelerin çokluğu sizi başta ürkütebilir ama zamanla yararını fazlasıyla göreceksiniz özellikle 
kompozisyonlarda ve konuşmada akıcılığı, çeşitliliği sağlıyor ve farkında olmadan grameriniz ciddi 
anlamda gelişiyor ki bu normalde zaman isteyen ve üzerinde durulması gereken bir konudur. 
Karşısında kendinizi rahat ifade edebileceğiniz bir öğretmen. Daha dersinize ilk girdiği günden 
itibaren kendisine güvenebileceğinizi anlıyorsunuz. Bütün gün İngilizce görüyor olmama rağmen 
İzzet hocanın derslerini iple çekerdim. Ayrıca öğrencilerine karşı sorumluluğu ve ilgisi sadece sınıf 
içinde kalmıyor dışarıda da her anlamda sizi motive edebiliyor gerek derslere gerekse hayata karşı. 
Hayatta yaptığı işi bilerek ve severek yapan nadir insanlardan biridir. Benden sonra da İzzet hocadan 
ders alacak öğrenciler görüşümü paylaşacaklardır eminim İZZET HOCA TAM BİR YAŞAM KOÇU. Bu 
kadar kaliteli ve demokratik bir ortamı bana yaşattığı için kendisine çok teşekkür ediyorum. 

Hazal Tuncay 

MELİKE  Y ILMAZ  
Doğuş Üniversitesi 2008-2009 eğitim ve öğretim yılının pre-faculty kurunda İzzet Akın’ın öğrencisi 
oldum. Son kura gelene kadar önceden edindiğim bilgilerimle geldim fakat pre-faculty için yeterli 
değildim.En önemlisi de essay yazımı için yeterli kelime bilgim yoktu ve essay yazmaktan nefret 
ediyordum.Bu tabuları yıkmamda İzzet Hocanın çok yardımı oldu.Onun kelime bilgisi ve bize öğretiş 
şekli en güzel yanlarından biri.Ne yapıp edip idiom ları ve kullanışlı kelimeleri hafızamıza kazıdı.Her 
konunun sadece püf noktasını anlatıp geçmesi,vakit kaybetmemesi ve bizi daha çok konuşturup 
İngilizce pratiği kazandırmaya çalışması kendimize olan özgüvenimizi kazanmamıza yardımcı 
oldu.Dersten koptuğumuz anlarda o ünlü esprileriye bizi kendimize getirip,sanki hiçbirşey dememiş 
gibi kaldığı yerden konu işlemeye devam edişi profesyonelliğinin bir göstergesiydi.Hayatıma kattıkları 
için ona teşekkür ediyor,kendini yenilemeye devam etmesini ve hayallerini gerçekleştirmeye devam 
etmesini temenni ediyorum. 

Melike Yılmaz 
Doğuş Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü 



ATANUR  Y ILDIR IM 
Doğuş Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü 1.sınıf öğrencisiyim.Buraya bir senelik İngilizce 
hazırlık bölümünden sonra geldim. Hazırlık bölümündeki bir senelik öğrenciliğim sırasında , çok 
değerli öğretmenlerimizin sayesinde İngilizce dil bilgim ve konuşmam çok gelişti. Ama öğretmenlerin 
arasında İzzet Akın Hoca’nın bize sağladığı yarar gözle görülür derecede fazla olmuştur. İzzet 
Hoca’nın bu dili yerinde ve yaşayarak öğrenmiş olması ,telaffuzunun çok iyi olmasını sağladığı gibi, 
bizim telaffuzumuzun gelişiminde de muazzam yarar sağlamıştır. Öğrettiği eş anlamlı sözcükler ve 
atasözleri yazdığımız kompozisyonlarda her zaman çok işe yaramıştır ve hala da yarıyor. Gramerde 
herkesin yaşadığı sıkıntıları, bizden yerine göre anlatmamızı istediği şeyler sayesinde farkına bile 
varmadan aştık. Okumalarda bize ekstra olarak getirdiği dökümanlar sayesinde hiç sıkıntı çekmedik. 
Herkesin yararlanabilmesi için kişiye özel ilgi göstermesi, sınıf içinde herkesin derse katılımını 
sağlamış,derse ilgiyi hep en üst seviyede tutmuştur. Şu anda bulunduğum bölümümde de bize 
öğrettikleri çok fayda sağlamıştır. Yazdığım kompozisyonlarda hala Hoca’mın öğrettiği eş anlamlı 
sözcükleri kullanır ve atasözleri ile onları desteklerim. Gramer konusunda sıkıntı çekmemiş olmam da 
hazırlık bölümünde hocamızla yaptığımız çalışmalarımızın sonucudur. Okuduğumuz destanları ve 
şiirleri rahatlıkla anlamamı da hocamızın getirdiği dökümanlar üzerinde yaptığımız çalışmalara 
borçluyum. Konuşma ve telaffuzdaki becerimi de hocamız ile İngilizce yaptığımız günlük 
konuşmaların doğal bir sonucu olarak görüyorum. Dinlediklerimi sorunsuz ve eksiksiz olarak 
anlamam da hocamızın hatasız telaffuzunun ve kulağımızı dile alıştırmış olmasının bir sonucudur. 

Atanur Yıldırım 

TARIKCA N BAĞD AT  
Ben 2008-2009 dönemi hazırlık dönemi öğrencisiyim.Hocam ile tanışmadan önce ilk kur sınavımdan 
kalmış ve artık ingilizceyi öğrenemiyeceğim kanısına varmıştım.Ancak yeni sınıfımızın ilgili hocası İzzet 
AKIN olmuş ve ilk gün yaptığı konuşma ile de benim kaybolan tüm ümidimi yerine getirmiştir.Şu 
anda iyi bir temel oluşturduğuma inanıyorum ve bunda sevgiili hocamın katkısı çok büyüktür.Eğer 
İngilizceyi sadece öğrenmek değil kullanmak ve yaşamak istiyorsanız kendisine güvenin emin olun ki 
yanılmayacaksınız.Kişisel bilgi kapasitesi, geniş kelime dağarcığı, etkin yöntemleri ve en önemlisi bir 
birinden zevkli dersleri ile ingilizceyi kullanmak için öğrenebileceğiniz en doğru adres emin olun ki 
İzzet AKIN’dır.Geçirdiğimiz iki ay eğitim ve eğlence yönünden mükemmel geçti.En önemlisi 
kendimize güvenimizi sağladı.Eğer ona güvenir ve sizlerde elinizden gelen gayreti gösterirseniz emin 
olun ki belli bir süre sonunda kenidinizi çok gelişmiş hissedeceksiniz.Ayrıca başarısında ki en büyük 
faktörde derslerin birbirinden daha zevkli geçmesidir.Dersleri bize eğlenceli bir hal içinde geçirtmesi 
sayesinde her gün bir diğer dersi heyecanla bekledik.Kendisine bana verdiği özgüven, verdiği 
bilgilerden vede geçirdiğimiz eğlenceli derslerden ötürü çok teşekkür ediyorum ve diliyorum ki 
derslerde tekrardan karşılaşırız.Dediğim gibi iyi bir ingilizce eğitimi için siz sadece ona güvenin ve 
dediklerini yapın, zamanın nekadar çok verimli ve eğlenceli geçtiğini anlayamayacaksınız. 

Tarıkcan Bağdat 



İMRAN SÖZ KESEN  
Derler ya anlatmakla olmaz yaşamak lazım diye, işte tam olarak söylenmesi gereken cümle budur 
İzzet AKIN için..Ben Doğuş Üniversitesi hukuk fakültesi öğrencisiyim ve şuan hazırlık bölümünde 
eğitim görmekteyim..İzzet hocamla senenin başında sadece bir saatlik dersimize gelmesiyle tanışma 
fırsatı buldum. Aklımda yaptığı esprileriyle yer alan hocam yılın 3. çeyreğinde sınıf hocam oldu ve o 

günden sonra kendisini sadece güzel espri yapan (?) bir hoca olarak değil, aynı zamanda engin 
bir ingilizce bilgisine sahip, sabırlı, neşeli ve profesyonel kimliğiyle de tanımış oldum..üniversite 
hayatıma kadar ingilizceden nefret etmiş biri olarak bana bile ingilizceyi sevdirmiş bir eğitimcidir İzzet 
hoca, o kadar ki önemli bir insandır yani kendisi:) derslerinin nasıl geçtiğini anlamazsınız bile..kendisi 
synonym ve antonymlerle bütünleşmiş bir kişiliktir:) ingilizceyle ilgili hiçbir şey bilmeseniz bile yada 
siz bilmediğinizi sansanız bile okadar güvenilir ve sabırlı bir yaklaşımı vardır ki hocamızın doğru ya da 
yanlış hiç çekinmeden konuşmanızı yazmanızı pratik yapmanızı sağlar..sonsuz bir özgüvene sahip 
olan hocamız, sizin de kendinize güvenmenizi sağlar.ingilizce denildimi bence hiç düşünmeye gerek 
yok benim aklıma gelen tek insandır İzzet hocam, bence İngilizce öğrenmek isteyen herkes İzzet 
hocayı tanımalı… 

İmran Sözkesen 

KÜBRA FENERCİ  
Selamlar… 

Doğuş Üniversitesi İngilizce Endüstri Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. 2005-2006 öğretim yıllarında 
İzzet Hoca’nın öğrencisiydim. Şu an tüm dersleri İngilizce almama rağmen bölümde hiçbir zorlukla 
karşılaşmadım. Telaffuzlarım, kelime bilgim ve gramerim diğer arkadaşlarıma kıyasla çok daha iyi 
durumda. Hatta bölümde prof larım bazen hazırlıkta kimin öğrencisiydin diye soruyorlar. İzzet Akın’ın 
hocam… 

Dersleri işleyiş tarzımızı insanların görmesini isterdim. Bir kelimeyi aklınıza gelebilecek tüm eş, zıt ve 
yakın anlamlılarıyla ve doğru telaffuzlarıyla öğrendik. Türk ebeveynler ve öğrenciler arasında Türk 
hoca’nın speaking derslerinde mükemmel olamayacağı inancı hep vardır. Ne yalan söyleyeyim bende 
de vardı..İzzet Hoca’nın konuşmasını dışardan dinleyen birinin Türk olduğunu anlaması biraz zor gerçi 
ama onun öğrencisiyken bu görüşüm tamamen değişti. Günlük konuşmalara da önem verdik. Şimdi 
inanılmaz sayıda deyim ve atasözü biliyorum mesela. İnanmayan ya da abarttığımı düşünen varsa 
mail adresimi bırakıyorum. Ders işleyiş tarzımız ve bana kattıkları hakkında daha detaylı bilgi 
verebilirim. Onunla İngilizce öğrenmeyi öğrendim desem yeridir. Saygılar sunarım.. 

Kübra Fenerci 
 



ARDA ŞEŞBEŞ  
Doğuş Üniversitesi Hazırlık Bölümü’ne en alt seviyede başladım. Aslında bu kadar düşük bir seviyeden 
başladığım için üzülmüştüm fakat İzzet Hoca’yla tanıştıktan sonra iyi ki de bu seviyedeyim dedim. 
Daha ilk dersten önümüzdeki iki ayın bir hayli eğlenceli ve dolu dolu geçiceğini hissettim ve 
gerçekten de öyle oldu.Derste daha önce hiç görmediğim değişik kelimeler görüyordum ve İzzet 
Hoca bu kelimelerin en az 3-4 tane zıt anlamlı ve eş anlamlı kelimelerini yazıyordu. Bunun faydasını o 
kadar çok gördüm ki. Özellikle izlediğim filmlerde bu kelimeleri duyup anlamanın keyfini 
yaşıyorum.Ayrıca belirtmeliyim ki İzzet Hoca’nın dersinde sıkıldığımı hiç hatırlamıyorum. Yaptığı 
esprilerle ve özellikle kurduğu ilginç kafiyelerle dersler çok eğlenceli geçiyordu ve ben gün geçtikçe 
ingilizceyi onun sayesinde sevmeye başladım.Dili kullanma becerisi,konuşmasının akıcılığı, telaffuzu 
gerçekten mükemmeldi. İngilizceyi sevmemde en büyük etken dersi sıkıcı gramer merkezli değil, 
konuşma merkezli ve eğlenceli işlemesiydi.Derste enerjikti ve bu enerji öğrencilerine de yansıyordu. 
Hatta o enerji diğer kurlarda derslerden sıkıldıktan sonra yanına gittiğimde yansımaya devam etti 

Ders dışında yaptığımız sohbetlerde üniversiteli olma adına söylediklerini unutmayacağım. 
Sayesinde gerçekten çok şey öğrendim ve diğer kurlarda da hocam olmasını çok istedim ama şu an 
Upper-Intermediatetayım ve ne yazık ki hocam değil. Fakat hala umudum var kısmetse Pre-Faculty de 
inşallah :)) 
Arda Şeşbeş 

EMEL  BURCU 
İngilizce öğrenmek istiyorsunuz.Ama ne vaktiniz var ne de sabrınız.Buna rağmen birçok bahaneniz de 
var üstelik.İngilizce öğrenmeliyim ama geç kaldım bu yaştan sonra çok zor.Ben asla yapamam.Hele 
bir de sıkıcı ders programları.Ne diyebilirim ki?!!Kesinlikle haklısınız.Bir yabancı dil öğrenmek 
gerçekten zordur. 

Fakat tüm bu gerçekleri ters yüz edebilirsiniz. 
35 yaşındayım 8-10 yaşlarında iki oğlum var.Daha önce hiçbir şekilde İngilizce deneyimim olmadı.Bu 
sene Doğuş Üniversitesinde İngilizce öğrenmeye başladım.İlk kur neye uğradığımı şaşırdığımı 
söyleyebilirim.İkinci kurda İzzet Akın Bey’le tanıştım.Haftada yalnızca 7 saat dersime girdi ve 
geçmemin kesinlikle onun katkısıyla olduğunu söyleyebilirim. 

O derse her zaman neşeli,umutlu,güler yüzlü ve tüm pozitif enerjisini yüzüne taşıyan gülümsemesiyle 
gelir.Hiçbir gün bunun dışında bir ifade görmedim.Hatta çok hasta olduğunda bile.Öğretmenliğine 
aşkını anlatılmaz buluyorum.Bunu size öyle bir yansıtır ki her zaman sevildiğinizi ve saygı 
duyulduğunuzu hissedersiniz.Çünkü siz öğrencisisinizdir.Onu diğer öğrencilerin sevgisinden 
kıskanırsınız çünkü size sıra gelmeyecek kadar etrafı öğrenci doludur.Sizi temin ederim en kötü 
anınızı unutturacak kadar sizi derse bağlar.Onun dersini iple çekersiniz ve asla bitmesini 
istemezsiniz.Benim gibi ciddi asık suratlı evdeki sorumluluklarını düşünmekten yorulan beyni bile 
derse kilitleyebilir.Güldürür ve aynı zamanda hemen ciddiyete geri döndürebilir tüm sınıfı.O kadar çok 
tekrar eder ve ettirir ki en zor kelimeleri isteseniz de unutamazsınız artık ve yüzüme bakın,telaffuza 



dikkat edin ,ağız hareketlerime bakın diyerek söylediği kelimeleri onun mimikleriyle 
hatırlarsınız.Birilerini duyarsınız sonra ‘şu kelimeyi söyleyemiyorum’ diye,gülümsersiniz ve gurur 
duyarsınız kendinizle ‘Ben söyleyebiliyorum.’ 

O gerçek bir eğitimci ve insandır en önemlisi.Onun derslerine mutlaka tanıklık etmelisiniz.Eğer size de 
zaman ayırabilecekse gerçekten şanslısınız. 

Hayat boyu birçok insanla serüvenlerimiz olur.Kimini çok severiz,kimini yok sayarız,kimiyle uzun yaşar 
unuturuz,kimini kısa yaşar unutulmaz kılarız… 
O unutulmaz bir öğretmendir. 
Emeğiniz için çok teşekkür ederim. 
Emel Burcu 

FUNDA KARATA Ş  
Ben Funda KARATAŞ. Doğuş Üniversitesi’nde Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik okuyacağım. Şu an 
hazırlıkta okuyorum ve sadece ilk 2 ayda core teacher olarak derslerime giren İZZET Hoca’mı cok 
sevdiğimi söylemek istiyorum=)) Şaka bi yana gercekten sadece 2 ay derslerinin mükemmelliğini 
yaşayan biri olarak çok şanslı olduğumu düşünüyorum ve keşke en azından bir kur daha öğretmenim 
olsaydı diyorum. 
Okulumda birçok iyi ve değerli öğretmenlerimiz var ama ingilizceyi öğrenciye sevdirerek, o kahrolası:) 
50 dakikayı eğlenceye çevirerek, o an öğrencinin yerine kendini koyupta “bir öğrenci daha nasıl derse 
bağlanır?” diye çabalayıp dersi anlatan ve bunların yanında yazmadığım bir çok şeyi başaran pek bi 
öğretmen tanımıyorum. Her yönüyle kesinlikle alanında başarılı biri olduğunu düşünüyorum ve 
burdaki herkesinde söylediği gibi bu işi yani ingilizceyi öğrenmek ve hiç bir zorunluluk hissetmeden 
tamamıyla hayattan birşey olarak görüpte severek öğrenmek istiyorsanız kesinlikle doğru yerdesiniz 
çözüm istisnasız İZZET AKIN! Muazzam kelime bilgisi ve özellikle o kelimeyi kullaniş ve okuyuş şeklini, 
eş anlamlı-zıt anlamlı kelimeleri derste her seferinde daha çok bilgiyi daha büyük bir istekle öğreten 
İZZET AKIN kesinlikle hakkı yenilmez bir öğretmen. İngilizceyi gerçekten çok seven biri olan bana 
kesinlikle hata yapmadığımı gösteren biri İZZET Hoca’m. O tatlı espirilerini:) asla unutamam mesela 
(her birinde muhakkak öğretici bir bölüm var;kişilik olarak, güler yüzlülük olarak , öğrenciyi derse 
bağlama bakımından. . . . .Anlatmaya inanın ömür yetmez ve ben sadece 2 ay ders aldım bunuda 
unutmayalım.Süper bir insan ve iyiki derslerine giren o seçilmiş insanlardan biri oldum. İZZET AKIN’ı 
tanımayanlardan çooooooooookkkkkk büyük farkım var;-) kesinlikle inanıyorumki kendisinden 
memnun olan öğrenciler, kişiler biz değiliz daha buraya yazmayan o kadar çok insan vardır ki zaten 
yazmakla anlatılamayacak kadar iyi birinden bahsediyoruz:) Kesinlikle başarışarının devamını 
diliyorum ve alanında en mükemmel olmaya devam 
etceğine inanıyorum Sn. İZZET AKIN’ın. . . 
Öğrettiğiniz herşey için çok teşekkür ederim İZZET Hoca’m sizi çok seviyorum. . 

Funda Karataş 
 



BERAT A YDIN 
Değişik tarzıyla İngilizceyi adeta hafızamıza kazıyan öğreten ve sevdiren Saygıdeğer Hocam. Bizlerle 
her zaman sıcak ve içten oluşu, bizlere konuyu öğretmede ki çabası ve başarısı tartışılamaz bir gerçek. 
Bir Tercüman bölümü öğrencisi olarak İzzet Hoca’nın bana ve ilerdeki meslek yaşamıma çok şey 
katacağına inanıyorum. Bilmediğimiz kelimeleri açıklaması zıt ve eş anlamlarını verip bunları tek tek 
cümlede kullanması bize özelliklede ben ve benim gibi Tercüman öğrencileri için çok güzel bir 
avantaj olmakta. Sadece kelime yönünden değil İngilizce düşünme, İngilizceyi geliştirme ve öğretme 
yönünden de çok büyük faydası olmuştur, olmaya da devam etkmektedir. İngilizceyi öğretme 
başarısı, insanlarla ilişkisi ve sevecenliği ile herkesin gönlünde taht kurmuş bir hocadır. Böyle bilgi 
dolu, sevecen ve öğretme yönünden zengin teknikleri olan bir kişinin öğrencisi olduğum ve İzzet 
Hoca’dan çok şey öğrendiğim ve öğrenmeye de devam edeceğim için kendimi çok şanslı görüyorum. 
Her şey için çok teşekkür ederim Hocam. İyiki varsınız. Saygılarımla. 

Berat Aydın 

SİRAG K ARTUN  
Dear hocacım;) 

Ben sirag bu işleri bırak;işte bu izzet hocamın bana dediği tabir;)Ben izzet hocayla Doğuş 
üniversitesinde hazırlık bölümü ilk kurunda tanışma fırsatı buldum.Aslında başlarda ne yalan 
söyleyeyim hocaya gıcık falan oluyordum diyebilirim.Ama sonradan o kadar ısındım ki kendisine 
anlatamam.Hele kullandığı o ezber deyimler var ya anlatamam hem komik hem soğuk hem de çok 
tuhafJJBaşta çok cana yakındır işte ondan sonra gerçekten mükemmel İngilizce kalitesi geliyor.Ne 
zaman ders saati gelse bir şeyler öğreneceğimi biliyorum.Ben lisede İngilizce görmüştüm ama burası 
çok farklı bir yer.İzzet hocanın verdikleri de tam anlamıyla okul için hatta gelecek için çok yeterli ve 
günlük konuşma için de çok güzel açıklamalar bile veriyor.Ben synonym-antonym bilirdim ama 
hocamın daha ilk baştan o kadar çok verdiği synonym oldu ki anlatamam.En iyisi de married*dead 
olan.Bana İngilizceyi sevdiren hocadır o kadar değerli şeyler biliyor ki ben daha fakülte olamasam da 
kendisinin ne kadar bilgili ve tecrübeli olduğunu anlıyorum.Ben şu an pre-faculty öğrencisiyim 
şimdiye kadar 2 kurdur derslerime girdi ve çok faydalı oldu.Herkese böyle anlayışlı, tecrübeli, bir 
american ya da ingilizden daha fazla bilgili olan bir hocanın der vermesini dilerim.Doğuşun da asla 
kaybetmemesi gereken hocalarından başında gelir bence. 
Her şey için çok teşekkür ederim işallah buradaki öğretimim boyunca bana daima yardımcı olursunuz 
zaten buna da inancım var. 

Bir isteğim var hocam buradan iletiyim ama karşılıklı konuşuruz.Şu esprilerinizi bu kovaya doldurup 
bana verseniz süper olur sonra alırım sizden;) 
Sirag Kartun 
Doğuş Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletme 



CANER KARADAĞ  
Türkiye’de ingilizce öğrenmek için gidilebilecek yüzlerce kurs ve özel ders verebilecek sayısız 
öğretmen var ama ingilizceyi sadece anlamakla yetinmeyip, günlük yaşamınıza yansıtmak ve yabancı 
biriyle karşılaştığınızda rahat ve akıcı bir dille konuşmak için İzzet hoca gibi ingilizceyi yaşayan ve 
kusursuz teleffuz edebilen birinden ders almanın şart olduğunu düşünüyorum.İzzet hocanın çok uzun 
bir süre yurtdışında kalmış olması ve ingilizceyi yaşayarak öğrenmesi onu herkesten ayrı kılan en 
büyük özelliklerinden biri bence.İzzet Akın’ın öğrencisi olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum 
çünkü İzzet hocanın sınıfında olduğum 2ay kadar kısa bir sürede hem telaffuzum hemde kelime 
bilgim çok büyük oranda arttı.Ders boyunca sürekli öğrencileriyle göz teması kurabilmesi, öğrencileri 
derse motive etmek için yaptığı espriler ve kesintisiz enerjisiyle ders saatini en iyi şekilde 
değerlendirebilmesi İzzet hocayı benim ve diğer öğrencilerinin gözünde herzaman ayrı kılan bir başka 
özelliği olmuştur. İzzet Akın sadece ingilizceye olan yeteneği ve öğretmenlik becerisiyle değil, sağlam 
kişiliğiylede hem benim hemde diğer tüm öğrencileri için herzaman örnek bir insan oldu.2 ay gibi 
kısa bir sürede olsa İzzet Akından ders almak benim için herzaman büyük bir mutluluk ve onur 
kaynağı olacak.Bana kazandırdığı herşey için kendisine çok minnettarım. . . 

Caner Karadağ 

  

FUNDA T ÜRKMEN  
Burada İzzet Hoca hakkında anlatılabilecek her şey anlatılmış aslında ama İzzet Hoca’mı tanıyanlar 
bilir ki; hiçbiri abartılı değil. Her zaman İngilizce’nin bir ders gibi değil de kültür şeklinde 
öğrenilebileceğini savundum. İzzet Hoca da bu kültürü doğal haliyle öğrencilere aktarmak için 
gereken bilgi ve yetenek mükemmel bir birleşim yapmış gerçekten. Dersi kendine has espirileriyle 
dikkatleri toplayarak ve öğrencilerin sıkılmamasını sağlayarak işlemesi de ayrı bir yönü.İzzet Hoca’yla 
yalnızca 1 dönem beraberdik; ama bu süre bile düşüncelerimin şekillenmesineve onu hayatımdaki en 
iyi İngilizce Hocam yapmasına yetti. Günün her saati ingilizce görmemize rağmen bunalmadan İzzet 
Hoca’nın derslerini iple çekerdik.Ve bu öyle bir denge ki, eğlenceli , bir o kadar da bilgi anlamında 
doyurucu ders sunuyordu bizlere. Biz onu şimdiden çok özledik. Tek diyebileceğim: yeni öğrencileri 
hocamızın kıymetini bilsin. Çünkü özleyecekler. 

Funda Türkmen 

F IRAT T OPUZ OĞLU  
Adım Fırat TOPUZOĞLU…Doğuş Üniversitesi’nde Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümünde 
okuyacağım.Şuanda hazırlıktayım,son kurda olmama rağmen hala ingilizce seviyemin yeterli 
olmadığını düşünüyorum,umarım buradan alnımın akıyla fakülteye geçeceğim.Bundan yaklaşık 5 ya 
da 6 ay önce,yani hazırlığa yeni başladığımda sınıfımın main hocası İzzet Akın’dı.Sadece 2 ay kadar 



derslerine girmiş olsam da hem ingilizce hem insanlık da dahil olmak üzere diğer bütün güzel 
meziyetlere sahip olduğunu düşündüğüm Sevgili İzzet hocama minnet duyuyorum.O 50 dakikalık 
dersler ve o koskoca 2 ay ”o”nun sayesinde çabucak geçti,gitti…O güzel mizah yeteneğini kullanarak 
ingilizceye olan sevgimizi,öğrenmeye olan hevesimizi artırdı,daha doğrusu yarattı !…Ders sırasında 
sıkıldığımızı farkettiği anda bizi öyle bi motive ederdi ki o dakikadan sonra kimse saate bakmazdı 
zaten onun derslerinde genelde saate de bakılmazdı hatta keşke bu ders bitmese denildiği bile 
olurdu.Sadece sınıfta değil,sınıf dışında da bizlerle ilgilenir,canımızın sıkkın olduğunu anladığında bir 
psikolog gibi bizlere yardımcı olurdu,moralimiz yerine gelsin diye o seçkin esprilerinden bazılarını 
yapardı ve moralimiz yerine gelirdi.Onun sayesinde herkes pür dikkat dersi dinler,katılır ve ders 
sonrasında bıraktığı etkiden bahseder.Onun için kelimeler de kifayetsiz,cümleler de yersiz;İzzet Hoca 
anlatılmaz yaşanır…Ben ki öğretmenlerden çabuk sıkılan ve ders bittiğinde herşeyi unutan,genel 
olarak öğretmenlere karşı negatif duygular besleyen bir öğrenci olarak İzzet Akın’ı asla 
unutmayacağım ve eğer imkanım olursa farklı ortamlarda da kendisini yaşatacağım.İzzet hocam sizi 
çok seviyorum ve açıkçası çok da özledim.Umarım ileride de karşılaşırız…Kendinize çok iyi bakın,her 
zaman bizler tarafından çok sevildiğinizi ve bizleri unutmayın… 

Fırat Topuzoğlu 

SİNEM  EZ Gİ  BÜYÜKYILDIZ  
Doğuş Üniversitesi’ ni kazandığım için sevinmiş, hazırlık okumak zorunda kaldığımı öğrenince de 
biraz üzülmüştüm. Çünkü inglizceyi bildiğimi düşünüyordum. Izzet hoca ile ilk kez foundation 
kurunda tanıştım.Sadece 3 veya 4 dersimize girse de Izzet hocanın ders anlatış şeklini sevmiştim. 
Tanıdığım öğretme isteğiyle dolu olan nadir öğretmenlerden biriydi. Daha sonra pre-faculty kurunda 
sınıf öğretmenimin Izzet hoca olduğunu öğrenince sevindim. Izzet hoca yanıldığımı da gösterdi. 
aslında ingilizcemin yeterli olmadığını gördüm onun sayesinde. Kelime yönünden eksik olduğumu 
anladım. Izzet hoca dersi anlatırken yaptığı espriler beni bazen şaşırtsa da; önerilerini uyglamanın 
karşılığını fazlasıyla gördüm. Izzet hoca bazen hayatla ilgili düşüncelerini de söylüyordu. Bu 
önerilerinin karşılığını da ayrıca gördüğümü söyleyebilirim. Izzet hoca için bu sözlerimin yeterli 
olduğunu sanmıyorum . Ancak onu tanırsanız ve önerilerini uygularsanız onun sizin dil öğrenmenizde 
ne kadar faydalı olduğunu görürsünüz. 
 
Sinem Ezgi Büyükyıldız 

DUYGU TURAN  
İlk defa bir öğretmenimi anlatacağım…Eğer geçmişte bunu yapmayı deneseydim bir başka öğretmen 
için, yazamazdım, beceremezdim. Çünkü bilirsiniz öğretmen demek kalıp demek, kural demektir. 
Bilindiği üzere öğrenciler de kuralları sevmezler:) Öğrenci milleti gece gündüz ders boş olsun da 
dünya yansa umurumda değil hesabı yaşar ta ki İZZET AKIN’I tanıyana dek…Kuralları kendi koyan 
kalıpların dışına çıkan nadir kişilik. İnsanların hayatında anneler ve babalar yol gösterici olurlar,onlar 
bizi kendi kurallarıyla yetiştirirler, bizim ışığımızdır onlar..Ta ki hayatımıza anne baba kadar samimi, 
içten,tüm ışığını bize tutmak isteyen bizim için dönüm noktası olan kişiler girene dek.. İşte izzet 



Hoca’yı tanıdığınız an doğru yolu gösteren ışığı keşfettiğinizi anlayacaksınız. Kendimden örnek 
vermek istiyorum: bizim okulda 4 kur vardı. Ben ikinci kurun sonunda sınıfta kaldım. İçimi öyle bir 
karamsarlık basmıştı ki.. Zeki olmadığımı düşündüm, bir şeyleri hak etmediğim halde ailem boşu 
boşuna bana emek harcıyor diye düşündüm..fakat 2. kurun tekrarının ilk günü sınıf öğretmenimle 
tanıştım_İZZET AKIN_tüm bu düşüncelerim o günün sonunda İzzet hoca sayesinde çürümüştü. Bana 
bardağın bos olan tarafını değil dolu olan tarafını gösterdi. İki ay boyunca derslerimize girdi ve 
milyon tane sözcük öğretti. Üstelik öyle bir şekilde öğretti ki hem gülmekten katıldık hem de kalıcı bir 
şekilde öğrendik. Ben ilk defa defter kitap eskittim o kur. Sonuç olarak sınıfın en yüksek notlarından 
biriyle geçtim sınıfımı. Bu da yetmedi son kuru sadece İzzet hocamın bana kattıklarıyla bitirdim. 
Bunların en büyük başrol oyuncusuna sonsuz teşekkürler… 
 
Duygu Turan 

HİLMİ  EKİC İ  
Merhaba ben Hilmi Ekici. Doğuş üniversitesi bilgisayar mühendisliği bölümüne 2007 yılında yerleştim. 
Bir yıllık hazırlık eğitiminin son çeyreğinde yanı 2 ay İzzet hocamdan ders aldım. Bu iki ayın hakkını 
veremediğim halde İngilizce düzeyimde özellikle kelime bilgisi olarak büyük gelişme kaydettim. 
Kelimeleri kullanım şekli ve eş anlamlılarıyla arasındaki kullanım farklarıyla öğreterek kelime hazneme 
büyük katkıda bulunmuşlardır. Bunun yanında amacı bizim sadece sınavı geçmek için değil günlük 
konuşmada işimize yarayacak ifadeleri ögretmeyi ihmal etmemişlerdir. Ayrıca derslerde çok enerjik ve 
esprili olması sayesinde öğrenciye dersi sevdirmektedir. Tabi bu özelliğini otariter tutumundan taviz 
vermeden kullanmaktadır. Son iki aylık çeyreğe başladığımın ilk gününde Izzet hocamın eski bir 
öğrencisi bana şanslı olduğumu eğer Izzet hoca dersime girmeseydi büyük bir eksikliğim olacağını 
söyleme sebebini simdi daha iyi anlıyorum. Hocam her şey için teşekkür ediyorum bundan sonraki 
yaşamınızda başarılar dilerim. 
Hilmi Ekici 

YASEMİN HİR İK  
Ben Doğuş Üniversitesi hazırlık öğrencisiyim.Hazırlıktan sonra fakültede Endüstri Mühendisliği 
okuyacağım.Lisede yabancı dilim almanca olduğu için üniversite başladığında ingilizceye önyargıyla 
bakıyordum.Ama bu önyargılarımdan İzzet Hoca’nın sayesinde kurtuldum.Foundation’daki sınıf 
hocam İzzet hocaydı.İki ayın nasıl geçtiğini anlamadım.İki ay boyunca tek bir ders bile 
sıkılmadım.Bunun nedeni tabikide İzzet hoca’nın dersi işleyiş tarzıydı.Her dersin sonunda 
öğrendiğimiz eşanlamlı sözcüklerin,atasözlerinin o kadar yararını görüyorumki.Şimdi intermediate 
öğrencisiyim.İzzet hocadan öğrendiğim kelimeler hemen hemen her ders karşıma çıkıyor.Bazen ben 
bile şaşırıyorum,iki ayda ne kadar çok kelime öğrenmişim.Ayrıca İzzet hoca’nın telaffuzuma olan 
katkısı da tartışılmaz.Kısacası İzzet hoca gibi tecrübeli,bilgili ve güleryüzlü bir hocayla üniversiteye 
başladığım için çok şanslıyım.Ondan çok şey öğrendim ve gerçekten çok seviyorum.Disiplinden ödün 
vermeden geçen eğlenceli dersleri hiç bir zaman unutmayacağım.Herşey için teşekkürler.Umarım 
ileride tekrar karşılaşırız.  
Yasemin Hirik 



EDA AYAYDIN 
2007-2008 öğretim yılında ing. muafiyet sınavında kaldım ve unfortunately diyerek hazırlığa 
intermediate’den başladım. daha ilk günden upper daki arkadaşlardan izzet hocayı dinlemeye 
başladım 2 ay sonra ben de upper’a geçtim ve kendisi benim hocam oldu.. 2 ay boyunca tek dersine 
sıkılmadan ve kaçırmadan devam ettim. hayatımda ilk kez 2 ay her akşam isteyerek ders çalıştım. 
verdiği synoym ler aklıma kazındı resmen. ingilizceyi çok iyi bilmesi ve bunu bize aktarırıkenki 
kendine has tekniği gerçekten bu dili öğrenmeyi eğlenceli ve KALICI kıldı. Gerek bu mesleki başarısı 
gerekse kişisel olarak etrafına yaydığı pozitif enerjisi ile benim öğrencilik hayatımda en sevdiğim 
öğretmenimdir. He is gorgeous. 

Eda Ayaydın 
Doğuş Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 

EKİN BÜLBÜLOĞ LU  
Ben Balıkesir Üniversitesi konaklama işletmeciliği bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. 2007 yaz döneminde 
İngilizcemi geliştirmek ve daha akıcı konuşabilmek adına iki kur boyunca Avrupa Dilleri yabancı dil 
kursunda İzzet Hoca’dan ders aldım ve gerçekten çok ama çok memnun kaldım. Sınıftaki az sayıda 
kişiyle birlikte İzzet Hoca’nın sayesinde çok güzel bir sinerji oluştu ve bu sayede daha rahat bir 
ortamda ingilizce öğrenebilme imkanına sahip oldum. Keyifli örneklerle birlikte, sınıf içerisinde çok 
daha rahat İngilizce konuşabildim, burada İzzet Hoca’yla yaptığımız sohbetlerle aynı zamanda 
eğlenerek konuşmamı geliştirmek adına çok verimli pratikler yaptığımı söyleyebilirim.Gördüğüm 
eğitimin sonunda upper kurunu tamamladım.Özellikle bu kurda gördüğüm dersin kapsamında 
gramerim,konuşmam ve kelime haznem oldukça gelişti. Burada İzzet Hoca’yla gördüğüm iki kur hem 
üniversitedeki İngilizce eğitimim üzerinde oldukça olumlu etkiler bıraktı ve dersi daha iyi 
anlayabilmemi sağladı hem de en önemlisi; daha akıcı konuşmayla birlikte turizm sektöründe 
kendime güvenimin gelmesini sağladı. İşte bu yüzden ileriki zamanda tekrar İngilizce eğitimi almayı 
istersem hiç düşünmeden İzzet Hoca’yla devam edebileceğimi rahatlıkla söyleyebilirim. 

Ekin Bülbüloğlu 

BURÇİN YÖNEL  
Sevgili Hocam, 
Çok zorlanacağımı düşünerek geldiğim bu okulda korkularımı yenmemi sağlayan hocalarımdan biri 
sizsiniz.Okulun eğitim dilinin İngilizce olması ve benim bu konuda kendime güvenimin olmaması 
korkularımı artırırken sizin sayenizde ingilizceyi sevdim.Hayatımda gördüğüm en iyi öğretmenlerden 
birisisiniz.Amerika’da yaşayıp ana diliniz kadar iyi bildiğiniz ingilizceyi bütün öğrencilerinizin 
anlayacağı şekilde, eğlenceli hale getirerek öğretmeniz büyük bir yetenek bence.Synonym ve 
antonym kelimeler vererek aklımızda kalıcı hale getirme teknikleriniz ve muhteşem telaffuzunuzla 
bütün öğrencilerin aradığı bir öğretmensiniz.İlk kura sizinle başladım hiç takılmadan üçüncü kura 



geldim.İnşallah son kuru da sizle bitiririm.Sizin öğrenciniz olmak bir ayrıcalık bence.Bu yüzden şanslı 
bir öğrenci olduğumu düşünüyorum. 

Burçin Yönel 
Doğuş Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 

ÖMER GÜNGÖR  
Hayatım boyunca birçok öğretmen ve özellikle de İngilizce öğretmeni gördüm.Fakat bir dersi bu 
kadar sevdirene hiç rastlamadım.Derste gerek esprileriyle olsun gerek derse yaklaşımıyla öğrencilerini 
derste aktif hale getiren ve bunu yaparken büyük keyif alan İzzet Hocamın bana büyük emeği 
geçti.İngilizce ye bakış açısı o kadar geniş ki insan ondan bir şeyler kapmak istiyor zaten.En sıkıcı 
olabilecek konuda bile dersi o kadar hareketli anlatıyor ki ister istemez öğreniyorsunuz bir 
şeyleri.İzzet Akınlı bir dersi hala özlüyorum.Kendisi derstekileri bize aktarırken sıkmadan çoğu zaman 
klasikleşmiş ama bir o kadar da öğretici esprilerini kullanır.Müthiş bir eğitmen olduğu kadar da 
öğrencileriyle ilişkileri de gerçekten sıcak ve sıkıdır.Doğrusunu söylemek gerekirse İngilizceyi hiç 
sevmedim ve öğrenmeye de çalışmadım ta ki İzzet Hocam ‘la aynı sınıfa düşene kadar.Şimdi ise onun 
verdiği bilgi birikimlerini kullanarak ilerlemeye çalışıyorum. İnşallah gelecek nesiller de İzzet Akın gibi 
,tabi varsa, bir öğretmenden bir kişiden faydalanma imkanı bulurlar.Katkılarından dolayı İzzet Hocam 
‘a ,Sir, saygılarımı sunar,zaten başarılı ama başarılarının artarak devam etmesini dilerim. 
 
Ömer Güngör 

CANAN YILDIZ  
2008’de, Doğuş Üniversitesinde başladığım hazırlık sınıfında tanıştım İzzet Akın’la.Yabancı dili 
almanca olan bir liseden gelmiştim bu da bende endişe ve korku yaratıyordu.İlgim olmayan bir dile 
temel seviyeden başladım ama İzzet Hocayla karşılaşmak, onun öğrencisi olabilmek büyük bir şanstı 
benim için.Haftada 27 saat işlenen İngilizce derslerinin sadece 7saati hocamla birlikteydi fakat birçok 
temel bilgiyle beraber dili kullanabilme yeteneğini bu kadar kısıtlı bir zaman içinde bize öğretmeye 
çalıştı ve çeşitli yöntemlerle de derse odaklanabilmemizi sağladı.Daha ilk kurda bir dil için en önemli 
unsur olan kelime haznemizin gelişmesinde büyük pay onundur kesinlikle.Ayrıca derste öğrendiğim 
kelimeleri evde tekrar ederken, yanımda adeta açık bir ses kayıt cihazı varmış gibi hissederdim ve 
izzet hocam tıpkı derslerinde olduğu gibi muhteşem bir vurgu ve tonlama becerisiyle kelimeleri 
telaffuz ederdi.Bu da onun kişisel başarısını ve kendisine ait İngilizce öğretme stratejilerini 
öğrencileriye son derece başarılı bir şekilde paylaşabilme yeteneğini gösteriyor.Bazen eğlence bazen 
disiplin ve sonunda İngilizce öğrenebilme.. 

Canan Yıldız 

  



MERVE GÜMRÜKÇÜ  
Doğuş üniversitesinde bu sene öğretime başladım. İngilizce hazırlık sınıfı öğrencisiyim. İlk kura 
foundation seviyesinden başladım fakat foundation da kaldım. Çok üzülmüştüm fakat bir 
arkadaşımdan İzzet Hoca’nın çok iyi bir eğitmen olduğunu duydum ve tekrarlayacağım foundation 
kurunda benim derslerime gireceğini duyduğumda çok mutlu oldum. Çünkü bana yararlı olacağını 
biliyordum. Hazırlık bölümünden sonra İngilizce Çevirmenlik Bölümünde okuyacağım için geniş bir 
kelime bilgisine sahip olmam gerektiğini biliyordum ve bunu en iyi aktaran hocalardan biri olan İzzet 
Hoca’nın bana katkısının çok büyük olduğuna inanıyorum. Dersi ilgi çekici kılması, İngilizceyi eğlenceli 
bir yöntemle öğretmesi, ders sırasında geçen bütün kelimelerin eş ve zıt anlamlarını bize öğretmesi 
ve bu kelimelerin telaffuzlarına da ağırlık vermesi bu eğitimin bizde kalıcı olmasını sağladı. Şu an 
intermediate öğrencisiyim ve foundation kurunu geçmemde İzzet Hoca’nın çok büyük bir katkısı 
olduğuna inanıyorum. Bize öğrettiği her şey hem eğitim hayatımız boyunca hem de iş 
hayatımız boyunca bize çok yardımcı olacak. Bunun için İzzet Hoca’ya sonsuz teşekkürlerimi 
sunuyorum. Umarım tekrar derslerinize katılma şansını elde ederim hocam.Sevgilerimle. 

Merve Gümrükçü 

NİLÜFER KÖLE  
İzzet hocanın ne yazık ki sadece son iki aylık dersine katılabildim. İsmini birçok öğrenciden, 
öğretmenden duyuyordum ve İzzet hocanın derslerini öğrenciler hayranlıkla anlatıyorlardı. İzzet 
hocanın derslerinden geç olsa da yararlandığım için şanslıyım. Antonym, synonym ve word 
formations ile özleşen hocamızın Türk hocaların aksine telaffuzu çok akıcı ve anlaşılır. Öğrencilerin 
dikkatini üstüne çekmek ve konsantreyi sağlamak için yaptığı, hızlı düşünmeye ve cevaplamaya iten 
bilmeceler, espriler dersleri daha zevkli hale getiriyor; fakat hocamıza duyulan saygıdan derslerde 
disiplin çok güzel sağlanıyor. Writing, reading ve speakinglerde İzzet hocanın verdiği kelimelerin ne 
kadar önemli olduğu ve işimize yaradığı tartışılmasız bir gerçek. Gramer konularını tamamlarken, 
İngilizceyi doğru telaffuzlarla daha akıcı konuşmayı İzzet hoca sayesinde gerçekleştirdik. Verdiği farklı 
kelimeler ve kalıplarla İngilizce programları anlamamızda en büyük pay yine onun…Kısacası geçen 
dopdolu iki ayın sonunda hocamızın bize kazandırdıkları ortada…Hocam geçirdiğimiz verimli ve 
eğlenceli dönem için teşekkürler…!!! 
 
Nilüfer Köle 

  
 
 
 
 
 



MEHMET NURİ  AVCI  
2005 te tanıma fırsatı buldum bu mükemmel eğitimciyi.Bir önceki senden sınıfı geçememiş arka 
sırada hayattan bıkkın bir şekilkde oturuyordum ilk 2 hafta..Sonra beni yavaş yavaş derse teşvik edip 
daha önce hiç karşılaşmadığım kelime öğretme yöntemleriyle hayata döndüren ve sayesinde yarı yıl 
sınavını geçtiğim bu insana hayatımı borçluyum.Emeğinizi hiç bir zaman inkar edemem 
hocam…Hayatınız boyunca hep kendiniz gibi iyi insanlarla karşılaşmanız ve uzun yıllar, benim gibi 
nice öğrencinin hayatına güneş gibi doğmanız dileğiyle. 

Mehmet Nuri AVCI 

FURKAN SERTAP KATMAN 
Merhaba ben Doğuş Üniversitesi İngilizce Hazırlık Bölüm’ü öğrencisi Furkan Sertap Katman. Bir 
öğrenci gözüyle sevgili İzzet Akın Hocamız hakkında yapabileceğim tek bir eleştiri olmadığı gibi 
söyleyebileceğim bir çok güzel şey vardır…Örneğin o bildiğiniz klasik Türk 
öğretmenlerimizden(hemen hemen birçoğundan)oldukça farklıdır. Neden mi? Çünkü o bir çok 
öğretmenin öğrenci üzerinde kurduğu sert otoriteyi; üslubuyla ,kişiliğiyle ve de temiz Türkçesiyle 
öğrenciyi rencide etmeden kurar…Ayrıca birazda ders içeriğinden bahsedecek olursam hani o iddialı 
öğretmenlerin klişe sloganlarından biri olan “eğlenerek öğrenmek” vardır ya, bu söz öbeğinin gerçek 
manasını ,sevgili hocamız İzzet Akın ile birlikte, görebileceğinize kefil olabilirim. Kısacası yerli zamanlı 
yaptığı hoş esprileri sizin derse tam konsantrasyonla katılmanız için yeterlidir. Ders işlenişine pek fazla 
değinmek istemiyorum çünkü; kelimelerin yeterli olabileceğini düşünmüyorum. Son olarak 
söyleyeceğim O’nun öğretmen sıfatına tamamen yakışır bir insan olduğudur..Yani sevgili İzzet 
hocamızın mesleğine olan aşkı ve pozitif kişiliği O’nu tanıyan herkesin içtenlikle söyleyeceği bir 
şeydir. Saygılarımla… 

Furkan Sertap Katman 

SEZ Gİ  TEKİL  
İzzet hocayı sadece son 2 aydır tanıyorum ve dersimize giriyor. Bu 2 ay az gibi görünse de, benim için 
çok önemli bir süreçti. Çünkü hem İngilizce aksanımı hem de kelime bilgimi İzzet hoca sayesinde 
geliştirdim. Ayrıca, Türkiye’de öğrencilere sadece gramer öğretiyorlar ve öğrenciler gramer konularını 
çok iyi bilseler bile ya İngilizce konuşamıyorlar ya da İngilizce sözcükleri telaffuz edemiyorlar; ama 
İzzet hoca bize gramer öğretirken bunu bir ders olarak değil de İngilizceyi konuşma aracı olarak 
öğretti ve bir şekilde ben de hem İngilizceyi daha çok sevmeye başladım hem de İngilizce 
konuşmamda büyük gelişmeler oldu. Ayrıca İzzet hocanın telaffuzu çok iyi ve dili çok akıcı bu yüzden 
öğrettiği her kelimenin aklımızda kalmaması mümkün değil. Sonuç olarak bu 2 ayda derslerde hem 
eğlendik hem de Türkiye’de ”yurtdışına çıkmadan ” öğrenemeyeceğimiz Amerikalıların ve İngilizlerin 
kullandığı kelimeler ve cümleleri öğrendik; tabiki İzzet hoca sayesinde… 
Sezgi Tekil 



EL İF  CAN  YETKİN  
İzzet hocanın pre-faculty kurunda 2 ay süreyle öğrencisiydim ve bu 2 ay süresince çok fazla kelime ve 
dilbilgisi kuralı öğrendim. Özellikle “essay” yazma konusunda gelişmemize çok yardım etti. İzzet 
hocanın dersi işleme şekli olması gerektiği gibi; bir kelime söylediğinde onun bir kaç eş anlamlısını da 
söylüyor ve bu bize birçok konuda çok yararlı oldu. Telaffuzumuzu düzeltmemizde de büyük katkısı 
oldu ve sonuçta 2 ay gibi bir sürede, İngilizcede hocamız sayesinde büyük yol aldık… 
Elif Can Yetkin 

BERAT K INAŞ  
Doğuş Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümü öğrencisiyim. Hazırlık sınıfında okuduğum 
bu yılın son iki ayında İzzet Akın’ın derslerine girmekteyim. İzzet hocam, ezberletilmeye çalışılan 
İngilizcenin aksine günlük hayatta nasıl kullanıldığının örnekleriyle, eş anlamlı – zıt anlamlı zengin 
kelime haznesiyle, bir Amerikalıyı aratmayacak düzgün aksanıyla genç yaşına rağmen mesleğinde 
kendini ispatlamış. Son iki ayda İngilizcemdeki gelişmelerin yegane mimarı olmasının yanında 
sorunlarımızı, isteklerimizi kolayca anlatabildiğimiz ve eksiklerimizi beraber tartışarak tamamladığımız 
değerli hocam:) Amerika’ya sık gidip gelmesinin avantajlarıyla da gramer ve özelliklede kelime 
konusunda bize kattıkları tartışılamaz. Bu yüzden İzzet hocamın öğrencisi olmak benim için hem 
büyük bir şans hem de İngilizcemi geliştirmek adına çok önemli. Kısacası Son 2 ayım, esprileriyle 
renklendirdiği, bol kelime bilgisi içeren dersleri sayesinde, harika geçti. 
Berat Kınaş 

GÜRHAN ÖZ TÜRK  
İngilizce mi? 
İzzet Hocayla, Marmara Üniversitesi’nin düzenlemiş olduğu yabancı dil kursunda tanıştık. Sahip 
olduğu enerjik ve dinamik yapısı daha ilk dersten kendisini belli ediyordu. Derslerin interaktif geçmesi 
sürekli öğrencileri dersin içersine sokması dil öğrenmenin sıkıcılığını çok zevkli bir hale getiriyordu. 
Sahip olduğu kelime haznesi sayesinde, size bir cümleyi değişik şekillerde ifade etmenize olanak 
sağlıyordu. Kursu bitirdiğimde artık bir romanı çok rahat okuyabiliyor, yabancı birisiyle .ok rahat 
diyaloga girebiliyordum. İzzet Hoca’dan öğrendiğim İngilizce bana hem iş hayatımda hem de sosyal 
hayatımda çok faydası oldu ve hala faydalı olmaya devam ediyor. 

Ana dilinin dışında bir dil öğrenmek herzaman zor bir iştir. Yeni bir maceraya atılmak gibi birşeydir. 
Bazıları çok çabuk adapte olur ve maceranın keyfini çıkarır bazıları kendilerini zorla bu maceraya 
atılmış ve hiç bitmeyecek bir şeymiş gibi hissederler işte o zamanlarda onlara bu maceranın keyifli 
yanlarını gösteren, onlara bundan keyif almayı öğreten, keyif alırken de öğrendiklerini hissettiren bir 
öğretmene ihtiyaç duyarlar. İşte İzzet Akın’da bu zorlu yabacı dil öğrenme macerasını eğlenceye, 
eğlenceyi de bilgi ve öğrenmeye dönüştüren kişidir. İyi ki varsın İzzet Hoca… 
Gürhan Öztürk 



DİDEM FERAH  
İzzet hoca’yı burada birkaç satırla anlatmam o kadar güç ki…Hani bazı insanlar vardır, güldürürken 
düşündürür, ağlarken güldürür. İzzet hoca’m işte öyle bir öğretmen…Dersi anlatırken sevdiren, 
sevdirirken öğreten, öğrencinin ruh halinden en iyi anlayan hocalardan birisi. İyi öğretmen demek 
sadece iyi bir bilgi donanımına sahip olmak demek değildir, onu en iyi şekilde, öğrencilerin 
anlayabileceği bir şekilde aktarmaktır. Belki de bu nedenle İzzet hoca bizim için bu kadar 
önemli…İzzet hoca’nın her daim başarılı adımlarla hayatta ilerleyeceğinden eminim ama yinede 
hayatta en içten dileklerimle başarılar diliyorum. 
Didem Ferah 

  

MEHMET Y ILMAZ 
Merhaba; ben Doğuş Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği hazırlık sınıfı öğrencisiyim. İzzet 
Hocama, bana kattığı bilgilerden dolayı bir teşekkür e mail’ i sunmak istedim. Ben 6 yıldır ingilizce 
öğrenmedim. Ve dönemin ilk kurunda sınavı veremedim. İkinci kurda sınavı geçmek, aynı kuru 
okuyan biri olarak hiç zor olmadı. İzzet Hocamla 3.kurda yani intermediate seviyesinde tanıştım. Bu 
dönem zorlanacağımı zannederken hocamın tavsiyeleri ve engin tecrübeleriyle bu kuru geçmekte zor 
olmadı. İzzet Hocamızın 6 yaşından beri Amerika’da büyümesi, onun konuşmalarına ve kelime 
haznesine büyük katkı sağlamış. Bu sayede dersine girdiği öğrencileri olarak onunla kur boyunca çok 
iyi vakit geçirdik. Derste bol kelime eş anlamı veren bol örnek yapan, öğrenciyi sıkmayan bol şakalı ve 
mütevazi tavırlarıyla onun bir ingilizce hackerı olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. 

İzzet Hocamız derslerinde ilk başta kelime dağarcığımız gelişsin diye bol eş anlamlı kelime verirdi. 
Ondan sonra dersin akışına göre devam ederdi. Ders sonlarında ise; ders boyunca gördüğümüz 
kelimeleri ve yeni birtakım şeyleri tekrar etmesi bizim için mükemmel bir şeydi. Fazla söze de gerek 
yok aslında …. İzzet Hocayla tanışmanızı kesinlikle tavsiye ederim… 
Mehmet Yıldız 

SERDAR DORUK 
2007’de başlamış olduğum okul hayatımın intermediate 3. kurunu (yani çeyreğini) İzzet Hocamın 
sınıfında geçirdim. Kendisi tam anlamıyla bir profesyoneldir. Özellikle iş ve arkadaşlık ayrımını çok iyi 
yapabilen, İngilizce’yi öğrencilerin seviyesinde ve hafızalarının bir köşesine gizlice sokarak anlatan bir 
öğretmendir kendisi. Bazı durumlar olur ya; siz bitmesini istemezsiniz ama biter. İzzet Hocanın 
dersleri de hep öyle geçti, siz ne yaparsanız yapın onun dersinde zaman gerçekten su gibidir. Gerek 
öğretim tekniğiyle, gerek akılda ipucu bırakıcı yöntemleriyle İzzet Hocamızın derslerini okulumuzdaki 
tüm öğrencilerin bir kere görmesi gerektiğini düşünüyorum. 
Serdar Doruk 



BURCU SEKRETER 
Doğuş Üniversitesi ingilizce hazırlık sınıfında (2004-2005 tarihleri arasında), upper-intermediate 
seviyesinde aldığım derslerde İzzet Hocamın çok yardımı oldu bana. Özellikle kelimeleri ezberletme 
yöntemleri gerçekten akılda kalıcı. İngilizce öğrenmeye çalışan çoğu kişinin en büyük sorunu 
kelimedir zaten ama İzzet Hoca bu ezber işini sıkıcı olmasının aksine eğlenceli bir hale getiriyor. Her 
yeni kelimenin eş anlamlılarını ve zıt anlamlılarını öğreniyorduk ve daha çok kelime öğreniyorduk. Bir 
de “phrasal verb”ler var ki onlar da bu ezber işinin içinde hatta normal kelimelerden çok daha karışık. 
İzzet Hoca birçok örnek cümle yaparak ve bu örnekler üstünde durarak iyice pekiştiriyor anlamları ve 
hafızaya yerleşiyor bu kelimeler. 
Gerçekten ders işleyiş şekliyle öğrencisine pek çok şey katabilen bir öğretmen İzzet Akın. Okul içinde 
de istediğimiz zaman yardımcı olabiliyordu. 
Şimdi İngiliz Dili ve Edebiyatı 2. sınıf öğrencisiyim ve hazırlık sınıfında öğrendiğim çoğu şey hala 
karşıma çıkıyor ve İzzet Akın gibi bir hocanın öğrencisi olduğum için şanslı sayıyorum kendimi. 
Emeğiniz için teşekkürler hocam. 
Burcu Sekreter 

HASAN B İROL  
Adım Hasan Birol. Doğuş Üniversitesi Hazırlık Bölümü öğrencisiyim. İzzet hocam bize okulun 
3.çeyreğinde geldi. İzzet hocam derslere geldiginde intermediate öğrencisiydim. Okulun başında 
İzzet hocayı hep Amerikalı zannetmişimdir. Bizim sınıfa geldiğinde ise çok şaşırmıştım. Ama bir 
Amerikalı dan farkı yoktu hatta fazlası bile vardı. Kendisi hem Türk hem de Amerika da büyümüştü. 
Ben hayatımda böyle güzel iki ay geçirdiğimi zannetmiyorum hem de şu an upper-intermediate 
örgencisiyim. Sınavdaki başarımı %80 ini İzzet hocama borçluyum. Derslerde hem şakaları olsun hem 
anlatımı olsun hepsi süper. Özellikle ilerde yardımcı olacak phrasal verbleri, synonymleri ve 
antonymleri 2 ay içerisinde İzzet hocamın sayesinde çok iyi öğrendim.Yani kısacası upper da olmam 
ve konulara hakim olmamı İzzet hocama borçluyum. Ayrıca 4.çeyrekte 4 gün geçmesine rağmen İzzet 
hocamı çok özledim. Özellikle ‘situation’ demesini.. 
Hasan Birol 

DUYGU BOZ KUŞ  
Adım Duygu Bozkuş. Doğuş Üniversitesi İngilizce hazırlık bölümünde okumaktayım.4 aydır İzzet 
Hoca’yı tanımaktayım ama yıllardır tanıyormuş gibiyim. Sevecen tavrı ve anlayışlı özelliği ile 
unutulmaz bir öğretmen o, özellikle harika bir ders anlatış tarzına sahiptir. Keşke daha uzun yıllar 
hocam olabilseydi. Engin sözcük dağarcığı inanılmazdır. Nasıl bir hafıza anlamış değilim. Çok 
profesyonel bir eğitimci olduğuna inanıyorum ve onun öğrencisi olduğum için de çok şanslıyım daha 
çok mükemmel öğrenciler yaratacağından eminim. Saygılarımla. 
Duygu Bozkuş 

  



MURAT DEMİRCİ  
Ben Murat Demirci .Doğuş Üniversitesi hazırlık sınıfı üçüncü kur, Upper-Intermediate öğrencisiyim. 
İzzet Hocamla 2. kurda yani Intermediate seviyesinde tanıştım. Aynı zamanda bizim sınıfın ana 
öğretmeniydi. Benim bu okulda 3.kura geçmemde ve bilgilerimin gerek ön plana çıkmasında gerekse 
İngilizce adına yeni şeyler eklememe büyük yardımı dokundu. Gerçekten onun derslerinde atmosfer 
çok iyiydi çünkü bir öğrencinin probleminin nasıl çözüleceğini çok iyi biliyor. İzzet Hocam’la 
geçirdiğim iki ay gerçekten çok zevkli ve öğreticiydi bu yüzden ona çok minnettarım. 
Murat Demirci 

ONUR GÖKÇINA R  
Ben Onur Gökçınar. Doğuş Üniversitesi’nde Bilgisayar Mühendisliği okuyorum. Şu an olmam gereken 
hazırlık sınıfında değil de fakültede okuyor olmamın en büyük etkenlerinden biri de Sayın İzzet 
Hoca’mın bana ilk dönem Upper-Intermediate kurunda kendine özgü metodlarla deyim yerindeyse 
beynime kazıdığı vocabulary bilgisidir. Hem derslerde en ilgisiz öğrencinin bile derse dikkatini 
toparlamasını sağlaması hem de bu dikkatle geçen 50 dakikayı en verimli şekilde kullanmasıyla, şu 
ana kadar tanıdığım bütün hocalar arasında unutulmayanlar arasındaki yerini çoktan almıştır. Hayatta 
tek gerçeğin dersler olmadığını, yaşamımı derslere odaklamam gerektiğini O’ndan öğrendim. 
Kendimi rahatça ifade edebiliyor olmam da bana kazandırdığı bir çok beceleriden sadece bir tanesi. 
Eminim ki çalıştığı kurum her neresi olursa olsun O’nun öğrencisi olma layığına ulaşanlar ne kadar iyi 
bir insan, ne kadar kaliteli bir eğitimci olduğunu çok geçmeden anlayacaklardır. Seni seviyoruz İzzet 
AKIN.. 

Onur Gökçınar 

ASLIHAN  ÇAKMAK  
Ben Doğuş Üniversitesi Endüstri Bölümünden Aslıhan Çakmak. İzzet Hocamla ilk upper-intermediate 
sınıfında tanıştık. Açıkçası ıntermediate seviyesini kıl payı geçmiş ve synonymlerden ve kelime 
ezberlemekten bu kadar nefret ederken derse girdiği andan itibaren bize kelime öğretmeye 
çabalayan sevgili hocamızı görünce dönem hiç bitmeyecek sanmıştım. Ama zaman geçtikçe İzzet 
Hocamın bilgilerinin sadece kelimelerden ibaret olmadığını, müthiş bir gramer bilgisinin olduğunu 
gördük ve ne kadar sevindiğimi anlatamam. Bırakın seviyeyi tekrar kılpayı geçmeyi, POP tan çok güzel 
bir not alarak ve de tabi ki uçarak geçtim. Üstüne üstlük ne kadar, kelime öğrenmeyeceğim diye, 
kendimce dirensem de malesef oynattığı eğlenceli oyunlar ve dinlettiği şarkılar sayesinde benim bile 
kelime dağarcığım müthiş gelişti. Sevgili Hocam herşey için gerçekten çok teşekkür ederim ve 
umarım herşey dilediğiniz gibi olur. 
Aslıhan Çakmak 



KUTAY B OLKOL  
İzzet Akın. Bu ismi ilk duyduğumda dersime girmiyordu ve hakkında pek bilgiye sahip değildim. Ama 
buna rağmen arkadaşlarımdan kendine has bir tarzı olduğunu ve dersinin çok eğlenceli ve bir o 
kadarda verimli geçtiğini duyuyordum.Ve zaman gelip izzet Hoca’nın sınıfına geçtiğimde ilk başta çok 
şaşırdım çünkü daha önce böyle bir öğretmenle karşılaşmamıştım. Dersi ders gibi değil sanki günlük 
yaşamdan bir parçaymış gibi anlatıyordu. Hep derler İngilizce öğrenmenin en iyi yolu ana dili İngilizce 
olan bir ülkede yaşamaktır diye. Tabi ki bunun aksi iddia edilemez fakat İzzet Hoca’nın dersleri benim 
gözümdeki kalıplaşmış İngilizce kurallarını yıktı. Gerçekten bu geçirdiğim 2 ayda ona çok şey 
borçluyum. Özellikle bana ve birçok arkadaşıma bıraktığı synonym ve antonym sayma hastalığıyla 
kelime haznemin gelişmesinde büyük rol oynadı. Öğrenmeye ve sürekli yeni bir şeyler öğretmeye 
olan düşkünlüğüyle he makes other people green with envy . That is the SITUATION. 
Kutay Bolkol 

ÖMER HARMANŞA 
İzzet Akın ile Doğuş Üniversitesi Hazırlık Bölümü’nde tanıştım. Upper-Intermediate seviyesinde benim 
main dersimize geliyordu. İzzet Akın dendiğinde muhtemelen akla ilk gelen espirileri olur. Biz 
öğrenciler derste gülmeyi, eğlenmeyi kısacası dersi kaynatmaya bayılırız. İzzet Hoca ile geçen 
derslerde sanki o da bizimle dersi kaynatıyormuş gibi zannedersiniz. Ama düşündükçe farkına vardım 
ki o yaptığı espirilerle bütün sınıfın derse katılımını sağlıyor.Espirilerin yanı sıra ders işleyiş tarzı çok 
farklı. Onun dersleri çok akıcı geçiyor. İzzet Hoca’nın dersinde söz almayan bir öğrenci yoktur 
muhtemelen. Söz almamaya gayret etseler bile izzet hoca zorla söz hakkı veriyor ve öğrenciyi aktif 
tutmaya çalışıyor. Bunun yanında konuyu örneklerle anlatıyor. Bunu bütün hocalar yapıyor 
diyebilirsiniz ama İzzet Hoca’nın farkı örneği o anda planlayıp tahtaya yazması. Bu da konuya hakim 
olduğunu gösterir ki bir öğrenci için öğretmenin yeterliliğini bilmek çok önemli. 
İzzet Hoca’dan bahsedipte “Vocabulary” ‘den söz etmemek olmaz. Dediğim gibi onunda Upper’da 
tanıştım. İlk derste başladı kelimelerin eş anlamlılarını tahtaya yazmada. Kimi zaman ders esnasında 
bir anda bir kelime söylüyor öğrenciler takır takır eş anlamlılarını söylemeye başlıyor. Ben yapamam 
demeyin çünkü onunla ders işleyipte kelime dağarcığı kötü olan yoktur.Şu anda pre-faculty’deyim. Bir 
daha İzzet Akın’la ders yapma şansım yok. Tabi bölümü geçersek. Onun derslerini özlemedim desem 
yalan olur. 

Ömer Harmanşa 

 

 

 

  



SEDAT DEMİR  
Doğuş Üniversitesi hazırlık bolumunde tanıştık İzzet Hocamla. Muafiyet sınavına girip 
kazanamadıktan sonra biraz tereddutluydum açıkcası. Hazırlık okumayı gözümde büyütmüştüm biraz. 
İngilizce de pek sevmediğim bir dersti, liseden gelen bir bıkkınlık vardı, 1 sene nasıl geçer diye 
düşünüyordum. Sadece 2 ay boyunca İzzet Hocayla beraber okumama rağmen İngilizce aksanımın 
gelişmesine, birsürü ingilizce kelimenin eşanlamlısını öğrenmeme ve ingilizceyi sevmeme çok büyük 
katkısı oldu. Öğrencilerle öğrenci gibi olabilmeyi, öğrenci gibi düşünüp onları anlayabilmeyi 
başarabilen ender öğretmenlerden biridir bence. Tarzıyla, şakalarıyla, kelime bilgisiyle, eğlenerek 2 ayı 
dolu dolu geçirdik. Bu dönemde İngilizcemde her yönden gelişti. Benim gibi tembel ve derse ilgisiz 
birini bile dersi sevdirip birçok şey öğrenmemi sağladığı için hocama teşekkür ederim. 
Sedat Demir 

DİDEM TOKMAK  
Adım Didem Tokmak.Doğuş Üniversitesi Hazırlık Bölümü’nde okuyorum.Eğitim dili İngilizce olan bir 
bölümde okuyacağım için, derslerimde başarılı olmak ve okul sonrasında da yüksek düzeyde bir 
İngilizceye sahip olmak benim için çok önemliydi.Bu anlamda İzzet Hoca’ya çok şey borçlu olduğumu 
söylemeliyim.Farklı espri anlayışı ile İngilizce’ye yaklaşımı bir öğretmenin dersi nasıl hem faydalı hem 
de zevkli hale getireceğini göstermiş oldu.İzzet Hoca’nın öğrencisi olarak geçirdiğim bir kurluk 
dönemde ondan gerek synonym ve antonymleri gerekse telaffuzu ile çok fazla şey öğrendim 
diyebilirim.Ders dışında bile konuşurken bıkmadan o kelimeyi şöyle telaffuz edeceksin diyerek bizlere 
her saniye bir şeyler öğrettiği çok olmuştur. Sabrınız, emeğiniz ve öğrettiğiniz her şey için teşekkürler. 
Didem Tokmak 

ALİHAN ÖZ ER  
İzzet Hoca’nın gerek bilgisi gerek ders anlatım şekli gerekse de öğrencisine karşı yaklaşımı benim 
gözlemlediğim kadarıyla mükemmel. Özellikle en basit bir kelimeyi bile verirken o kelime ile ilgili 
Synonym(eş anlam) vermesi ve phrasal verb’lere olan hakimiyeti ve bunları öğrencilerine en zevkli 
şekilde öğretmesi son derece başarılı. Herhangi bir grammar konusu hakkında sadece kitapta yer alan 
bilgilerle sınırlı kalmayıp öğrencisine o konu ile ilgili daha fazla şeyler öğretmeye çalışması ve bunu 
başarması mükemmel bir düzeydedir. Ülkemizde birçok eğitim yerinde grammar konuları üzerine 
yoğunlaşılıp, ingilizce eğitiminin verildiği günümüzde; İzzet Hoca’nın Speaking ve Listening’e son 
derece önem vermesi ve öğrencilerini konuşmaya itmesi ve bunu güncel konularla sıkmadan yapması 
çok güzel bir özelliğidir. Kendi açımdan İngilizce konuşmamı ve anlamamı abartısız İzzet Hoca’dan 
önce ve sonra diye ikiye ayırabilirim. İzzet Hoca’nın öğrencinin seviyesine inmesi ve onlara karşı olan 
tutumu ve yaklaşımı son derece iyidir. Bir ingilizce dersi ancak bu kadar zevkli ve eğlenceli bir biçimde 
anlatılır. Kendi fikrim olmakla beraber İzzet Hoca’dan daha iyi bir İngilizce Öğretmeni olacağını pek 
düşünmüyorum.  
Alihan Özer 



FERİT  ERMANTAŞ  
Size bu yazıyla, kısaca ama mümkün olduğunca objektif bir bakış açısıyla İzzet Öğretmen’imizin 
öğretme teknikleriyle ve buna bağlı olarak gündelik yaşamdaki etkileriyle ilgili bilgi vermek istiyorum. 

İzzet Öğretmen yurt dışında yaşamış olmasının avantajlarını ve tecrübelerini mümkün olduğunca 
öğrencisine de iletmeye çalışan birisidir. İlk etapta çok önemli bir unsur olarak görülmese daha 
sonraki safhalarda ne kadar önemli olduğu anlaşılır. Bunu yaparken klasik öğretme mantığından biraz 
uzaklaşarak, kişiyi sıkmayacak ve etkin bir şekilde aklında kalacak örnekler ve tekniklerle 
aktarmaktadır. 

Bugün herhangi bir ingilizce kursuna katıldığınızda size gündelik yaşamdaki ingilizceden çok az şeyler 
aktarılır. Bunun nedeni ise genelde piyasadaki öğretim kitaplarına çok bağlı kalınmasıdır. Tabi bunun 
benim kişisel fikrim olduğunuda belirtmek isterim. Örneğin, deyimler veya özel kelimeler aktarılmaz. 
Halbuki bu iş dünyasında bile, etkin rol alan unsurlardan birisidir. Bu konuya ilişkin size daha sonra 
kendi yaşadığım bir olayla örnek vereceğim. 

Deminde belirtmiş olduğum gibi yurt dışında yaşamış olmasının getirmiş olduğu avantajlar var. 
Bunlardan bir tanesi, kelimelerin telaffuzudur. Nerde ve nasıl vurgu yapılacağı önemlidir ki bu da dilin 
kulağa hoş gelmesine neden olur. Sadece kulağa hoş gelmez aynı zamanda duygular net ve iyi bir 
şekilde aktarılır ki bu da yanlış anlaşılmaları önler. Bunlar sadece öğretmenimiz tarafından değil kimi 
zaman sevilen bir dizinin izlenmesi veya öğrenci grubunun kendi arasında tabu tarzında olan oyun 
sayesinde kurulan diyaloglar aracılığıyla da öğretilir. Bunlar tabi bir kaç örnekten bazılarıdır. İzzet 
Öğretmen’imizin kişiliğinin enerjik olması, bu tür aktivitelerde, kişinin çok konuşmasa da interaktif 
olarak katılmasına neden olup zaman içerisinde hata yapacağını düşünse bile katılmasına cesaret 
veren unsurdur. 

Gramer konusunda değişken çok fazla öğe yoktur ama diğer öğretim şekillerinden ayırt edici bir 
durum daha vardır. Amerikan ingilizcesiyle ingiliz ingilicesi arasındaki imla farklıklarına da değinilir. 
Şayet TOEFL’a yönelik yapmak istediğiniz bir çalışma varsa sonuca ulaşcağınıza emin olabilirsiniz. 

Kursa devam ettiğiniz süre içerisinde sınıf içerisinde yakalayacağınız atmosferinde diğer sınıflara 
oranla biraz daha farklı olacağını iddia etsem abartmış olmam. Rahat ama disiplinden ve karşılıklı 
anlayıştan uzaklaşmayacağınızı da belirtmeliyim. 

Sonuç olarak başarılı olmak sizin elinizde ama nasıl şekilleneceğini ve etkileneceğini bu kurs size daha 
iyi gösterecek. 

Kısaca size kendim yaşadığım bir olayı anlatmak istiyorum; 

Kursa devam ettiğim süre içerisinde AIG şirketler grubuna bağlı olan sigorta şirketinde çalışmaya 
başlamıştım ve normal olarakta üst düzey yöneticilerin çoğu Amerikalıydı ve Türkçe bilmiyorlardı. 
Çalıştığımız departmanda bir gün biligisayar bozulmuştu ve tesadüfen o gün müdürlerden biri bozuk 
bilgisayarı kullanmak üzere oraya yöneldi. Bana sorduğunda ‘it’s lemon’ (deyim olarak bozuk demek) 
olarak cevap verdiğimde biraz şaşırmış ama ufak bir tebessümle ‘tamam’ diyerek bana bu deyimi 



nerede öğrendiğimi sordu. Bende katıldığım kursta diye cevap verdim. O günden sonra aramızdaki 
ilişkinin daha farklı bir seviyeye taşındığını gördüm. Tabir hicayi ‘Kanka’ olmadık ama diğer çalışanlara 
oranla belli bir fark vardı. 

Umarım bu kısa anımla sizlere İzzet Öğretmen’imizin öğretmiş olduklarıyla neleri elde edebileceğinizi 
iletebilmişimdir. 

Kursa katılacak arkadaşlara veya düşünenlere şimdiden başarılar diler bu yazı vasıtasıyla İzzet 
Öğretmen’ime tekrar gönülden teşekkür ederim. 

Ferit Ermantaş 

BURAK TAN  
Zorlu bir öss maratonundan sonra Doğuş Üniversitesine orta denilecek bir puanla ünıversiteye 
adımımı attım. Üstümde inanılmaz bir korku vardı. Çünkü ne lise 3 te ne de mezun olduktan sonra 
ingilizceye bakma fırsatı bulamamıstım bir de üstüne üstlük upper intermediate den başlamam ayrı 
bır şaşkınlık ve baskı yaratmıştı üstümde. Ama luckily:) İzzet Hoca’nın sınıfına düştüm. ilk zamanlar ki 
halimi hiç unutmuyorum. Hayatımda duymadığım aksanla İngilizce konuşuyordu …Çok ilginçtir 
yaklaşık 4 ay sonra o aksanın üzerime yavaş yavaş yapıştığını gördüm. İzzet Hoca’nın derste özellikle 
zor kelimelerle yaptığı alıştırmaları evde otomatik olarak kendimin tekrar ettiğini gördüm:)) Kullanış 
farkllılıklarıyla öğrendiğim eş ve zıt anlamlı kelimelerin, hocanın yaptığı esprilerle birlirkte aklımda 
daha iyi kaldığını anladım. O ilk günkü ağzından kelime çıkmayan Burak, gayret etmeye başlamıştı ve 
güncel konuların İngilizce tartışılması özellikle ıdıomları kolaylıkla öğrenmemi sağladı. İşte bunların 
hemen hemen hepsi İzzet Hoca sayesinde oldu. Eğer onun öğrenciye karşı dürüstlüğüne 
inanmasaydım dersine hiç ilgi göstereceğimi pek zannetmıyorum. 

Artık korkmadan cnn ve yabancı dizileri izlemeye çalışıyorum. Derste öğrendiğimiz bir phrasal verb ı 
dizide duymanın ve anlamanın hazzı gerçekten bir başka. İlginç gelecek ama bunları bır kur failed bır 
öğrenci söylüyor. Kaldığına pişman olmayan nadir öğrencilerden biriyimdir herhalde J ınsallah nıce 
böyle işini severek yapan öğretmenlerle karşılaşmaya… 
Saygılarımla, 
Burak Tan 

ÖM ER KAZIM ZOR A 
İzzet Hocam’la 2005-2006 eğitim yılında Doğuş Üniversitesi’nde hazırlık okurken tanıştık.Açıkcası, 
üniversite başvuru zamanında Doğuş Üniversitesi’ni yazmakta tereddüt etmiştim.İzzet Hoca ile 
tanıştıktan sonra bütün tereddütlerim geride kaldı. Özellikle üniversite hazırlık dönemi öğrenciler için 
çok zordur. Bütün yıl boyunca aynı sınıfa gidip aynı sınıfta liseyi bitirmişsinizdir ve üniversiteyi hayal 
ederken kafanızda her zaman kampüs, dekanlar, öğretim görevlileri vardır. Daha özgür olacagınızı 
düşünürsünüz. Yalnız üniversite hazırlık dönemi de liseye çok benzer. Tüm yıl boyunca 2 hocanın 
elindesinizdir ve tüm hafta boyunca o hocaları görürsünüz. 



İzzet Hoca aradaki dengeyi her zaman cok iyi sağlamıştır. Öğrencilerini her zaman üniversite 
modunda tutabilmiştir. Derse baslangıçta bizlerin konsantrasyonunu sağlatmayı becermiştir veya 
arada zor veya sıkıcı bir konu işlendiğinde espriler yaparak bizi derste tutabilmeyi sağlamıştır. İnsan 
ilişkilerini çok iyi bilip, öğretmenliğin gereği olan “öğrencinin ilgisini çekmesini” başarıyla yerine 
getirmiştir. Bilgi düzeyi olarak bir öğretim görevlisini diğerinden ayırmak, bir öğrencinin yapacağı iş 
değildir. Yalnız İzzet Hoca’nın dersine girenler, onun farkını ders işleyişinden hemen fark eder. 
Sanırım bu üstünlüğü de Amerika’da uzun yıllar kalmasının etkisi büyük. Herhangi bir kelimenin 2-3 
ingilizce karşılığını kolaylıkla verebilir. Esprileri ile akıllarda kalıcı olmasını sağlar. (bkz. Situation :)) 
Türkçe bir kelimeyi ele alıp, bunun 10u gecen ingilizce karşılığını bulduğumuz anlar olmuştur. 
İzzet Hoca’ nın işlerinde titiz olduğunu ve yaptığı işi en iyi şekilde yapmaya çalışan bir insan 
olduğunu, diğer arkadaşlarım gibi, çok iyi biliyorum. 
İzzet Hoca da bu düşünceyi sınıfta her zaman göstermiştir.Hep elinden gelenin en iyisini, kimseyi 
kırmadan, yıpratmadan, zorlamadan yapmıştır.Dersler haricinde de böyle oldugunu düşünüyorum. 
Ömer Kazım Zora 
Doğuş Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 

CANBER BULGUROĞLU  
İzzet Hoca ilk defa Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nde 10.kurda dersime girmişti. Tüm 
sınıfa ayak uydurmaya çalışan hareketli ve atik yapısı ile her zaman için derste canlı olmamazı 
sağlıyordu. Genelde derslerin bazı aralarında kopma problemi onun full hareketli, esprili, canlı ders 
anlatımı sayesinde dikkatimi arttırırdı. Ders içinde yaptığı yerinde espriler hem dersi eğlenceli hale 
getiriyor hem de pratik bilgilerle İngilizce’yi akılda kalıcı yapıyordu. Derslere zaman zaman şarkılar 
getirip şarkı sözleri ile beraber bunları dinletmesi etkin öğretme yöntemlerinden biridir. Telaffuza çok 
önem veriyordu ve o konuda bana çok destek oldu. Ayrıca ders içinde sürekli, eğer sizde bir eksiklik 
varsa bu benim eksikliğimdir, gibi bir kavramı geliştirmiş olması bana çok değer verdiğini hissettirdi. 
Sınıfta kimseyi ayırt etmezdi. 30 kişiye bir şey anlatıyorsa sınıfın genelinin değil tek tek herkesin dikkat 
kesilip anlaması için çaba gösterirdi. 
Saygılarımla, Canberk Bulguroğlu 

ERDİ  ÖZKANLI  
Doğuş Üniversite’sinde hazırlık sınıfında tanıştığım öğretmenim İzzet Akın. Aslında ilk gördüğüm 
zaman eyvah dedim zor bi kur olacak ama daha ilk dersten bu kadar çok kelime öğreneceğim aklıma 
gelmezdi. Bir insan nasıl olurda bu kadar ders disiplininden kopmadan bir ton şey öğretip aynı 
zamanda bu kadar eğlendirebilir anlamak zor tabi. Ama İzzet Hoca bunu başarıyor. Sayısını 
hatırlamadığım kadar öğrendiğim synonym ve tabiî ki bunların word formation ları. Derslerde 
yaptığımız ufak çaplı tiyatrolar da cabası. İzzet Hoca’nın dediklerini yapmadığım için bayağı sevindim 
aslında. Çünkü kaldım ve tekrar sınıf öğretmenim oldu. Geçen bütün arkadaşlarımda keşke kalsaydık 
bizde diyorlardı. Son olarak şunu söyleyeyim; benim şu ana kadar gördüğüm en iyi İngilizce hocamdı 
desem yalan olmaz. Siz de İngilizce öğrenmek istiyorsanız ve İngilizce öğrenmekten zevk almak 
istiyorsanız İzzet Hoca’nın öğrencisi olmalısınız. 
Erdi Özkanlı 



ONUR CAN SARI  
Hocam İzzet AKIN ile 2006-2007 hazırlık sınıfında çalışma fırsatı buldum. Öncelikle bu sene içinde 
İngilizce ve İngilizce öğrenimine nasıl yaklaşmamız gerektiği konusundaki sahip olduğum 
deneyimden bahsetmek istiyorum. Bu dili öğrenmek isteyen kişilerin bildiği gibi dersler genellikle dil 
bilgisi(Grammar) ağırlıklı görülür. 

İzzet Hocama şu konuda teşekkür etmeliyim ki; bizi bu konuda çok iyi eğitmiştir. Her hangi bir 
sorunuzun cevabını verebilecek en üst düzeyde olması, dersi size daha çok sevdireceğinden eminim. 
Bunun yanında aslında dil öğreneminin sadece işin dilgibisi kısmını üst düzeyde bilmekle 
bitmeyeceğini hissettirir.Bu sizin İnglizce’ye farklı biçimde yaklaşmanızı sağlar. Uygulamaların dersin 
asıl önemli yanları olduğunu çok geçmeden fark edersiniz. Kelime dağarcınızın (Vocabulary) her ders 
katlanarak arttığını fark edersiniz. Örnek vermek gerekirse; Hazırlık sınıfı öğrencilerinden, TOEFL, IELTS 
ya da KPSS’ ye hazırlananların bileceği gibi, Re-Write(Cümleyi yeniden oluşturma) uygulamaları her 
zaman karşımıza çıkmıştır. Bu uygulama tabiki gramer ağırlıklı bir uygulamadır, fakat bu uygulamayı 
yaparken ben aynı zamanda İngilizce kelime dağarcığımında çok geliştiğine dikkat çekmek istiyorum. 
Bunun nedeni; İzzet Hocamın yapısal olarak gramer ağırlıklı bir konu anlatırken bile, çok yönlü 
kelimeler kullanması ve bu kelimeleri eş (Synonyms) ve zıt anlamlılarıyla(Antonyms) bize vermesidir. 
Benim en çok taktir ettigim ve bana göre en önemli konu olan İzzet hocamın her derste yaptığı 
speaking(konuşma) uygulamarından bahsedeceğim. Fazla konusmaktan hoşlanmayan birisi 
olabilirsiniz, (Bende bu katagoriye giriyorum sanırım) ya da dersi sıkıcı bulabilirsiniz, (Bir çok hazırlık 
sınıfı öğrencisi gibi) fakat İzzet Bey bu dersi o kadar doğal ve akıcı yürütür ki; kendinizi dersin 
sonunda Hoca’yla İngilizce bir konu hakkında tartışırken bulursunuz… Şunu belirtmek isterim; İzzet 
Hoca bir şanstır bu şansı ingilizce öğrenme açısından iyi kullanın, verdiği önerileri dikkate alın. 
(ingilizce alt yazılı film izlemek vs.. vs..) 

Buradan şu konularda kişisel olarak İzzet Hocama teşekkür etmek istiyorum; bu yaz katıldığım Work 
and Travel programı öncesi vize kuralları hakkında bana verdiği öğütler ve görüşmede neler 
sorulabileceği üzerine beni ve benim gibi olan arkadaşlarımı yönlendirmesi ve çalıstırmasına çok 
minnettarız. Aslında en çok teşekkür etmemiz gereken nokta bizim inğilizce adına Amerika’da 3 ay 
boyunca sorun yaşamamamızdır. Bize her zaman mesafeli bir arkadaş gibi yaklaşmasına ayrıca 
teşekkür ediyorum. 

Toparlamak gerekirse, onun derslerinde kesinlikle eğlenerek ingilizce ögrenirsiniz. 

Ne diyebilirim ki; He is the man! 
Onur Can Sarı 
Doğuş Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 

 
 
 



RAMAZ AN KANMAZ 
Üniversiteye 20 yaşımda 2005 ‘te girebildim ve tam hayallerim gerçek oldu artık ben de 
üniversiteliyim herşey çok daha güzel olacak umuduyla havalarda uçarken ingilizce gibi önüme bir 
dağ koydular. Eğer üniversite eğitimine devam etmek istiyorsan ingilizce profeciency sınavını geçmen 
gerekiyor dediler .Ben ki ANTALYALI olmama rağmen hiç İngilizce öğrenmemiştim ve benim 
ilköğretim ve lisede yabancı dilim ALMANCA idi yani daha İNGİLİZCE ye merhaba dememiştim. Bu 
yüzden ne yapacağımı şaşırdım. Sınıfta herkesin iyi bir alt yapısı var bana göre sınıftaki arkadaşlarım 
çok iyi ingilizce biliyorlardı. İlk kararım DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ EKONOMİ ve FİNANS (İNG) bölümünü 
bırakıp başka bir üniversiteye geçiş yapmaktı. Neyse derslere bari girelim de belki birkaç kelime, bir 
şeyler öğrenirim umuduyla derslere devam ettim.Allahaşükür ders hocam İzzet AKIN beydi..onun 
sayesinde okulumu bırakmadan profeciency sınavını vererek üniversite eğitimime başladım.İzzet 
Hocanın öğretim stili çok farklı ve zevklidir ben derslerinden sıkılmadan çok şey öğrendim. Birçok 
okutman Gramere aşırı yoğunlaşıp birçok faydalı şeyleri geri planda kalıyor. Bazı hocalar ise pratik 
parolasıyla yola çıkıp grameri boş geçerler bence iki yöntem de yanlış. Gramerle birlikte pratik 
öğretilirse çok daha faydalı olur.zaten bu sistem de İzzet hocanın sistemi! Teşekkürler… 
Emin Lojistik ve Dış Tic. Ltd. Şti. Marketing Manager 
Ramazan Kanmaz 

ÖZ GÜR BAHAR  
Sevgili İzzet Hocam ben Doğuş Üniversitesi hazırlık bölümünden Özgür BAHAR. Sizinle 2 aylık bi 
upper-int dönemi geçirdik. Bu 2 ay bile sizin ne kadar kaliteli bir hoca olduğunuzu gösterdi. Bize 
aşıladığınız synonym ler, phrasal verb ler bize şu an daha kolay bir öğrenim süreci hazırladı. 
İngilizce’yi eğlenerek öğrenmeyi sizde gördük..Dileğim önümüzdeki zamanlarda sizi sınıfımızda tekrar 
görmek. Bize geçen emekleriniz için teşekkürler. Hayatınızda başarılar hocam. 

Özgür Bahar 

SEL İM EMRE AĞDACI  
Öncelikle; 
İşini gerçekten çok seven bir insandır. Bu nedenle de mesleğinde ilerleyeceğine eminim. En önemli 
yanı ezberci değil, araştırmaya ve diyaloğa açık olmasıdır. Ayrıca öğrenci ile arasındaki diyalogları 
unutmaması da çok güzel… 
Dersleri gerçekten sıkmadan esprili bir şekilde anlatır. Buna ilaveten, diğer öğretmenlerden farklı 
olarak İngilizce’yi öğrenmenin uygulamalarının (okuma, yazma,konuşma,dinleme,dilbilgisi) 
tümünü vermeye çalışır. Çalışır diyorum çünkü dar zamanda olabildiği kadarı ile… 
Kendisine başarılar dilerim!!!!!!!! 

Accountant 
Selim Emre Ağdacı 



Z EHRA KÜRKÇÜ  
İzzet Hoca, öğrencilik hayatımın en değerleri öğretmenlerinden biridir. Gerek ders anlatışı olsun, 
gerekse insanî ilişkilerindeki sıcaklığı olsun; onu pek çoklarından farklı kılmıştır.Farklılıklarının başında, 
derslerde sergilediği interaktif ve katılımı teşvik eden tutumu gelir. Yüksek gramer bilgisiyle, bizlere 
üniversite( bölüm derslerimizde) ve hatta sonraki yaşamımızda dahi akıcılıkla kullanabileceğimiz bir 
“İngilizce” kazandırmıştır. Bunu sağlayan en temel özellik; İngilizce’nin en karmaşık konularını bile, 
bize en anlaşılır ve akılda kalan örneklerle bize aktarmış olmasıdır. Zengin kelime bilgisi de, 
farkedilebilecek özelliklerinden biridir. Bizlere oldukça zengin kelime dağarcığı kazandırmıştır. Son 
olarak, akıcı ve düzgün “İngilizce” konuşma becerisi, ondan edindiğim en büyük kazançtır, diyebilirim. 

Zehra Kürkçü 
Bilgisayar Mühendisliği 

AYÇA BU RÇ  
İzzet Hoca’yla karsilaşana kadar bir parça da olsa İngilizce bildiğimi sanıyordum. Fakat O’nun bize 
kattiklarını düşününce gerçekten de daha önce bildiklerimin hiçbirşey olduğunu daha iyi anlıyorum. 
Derslerin çok yönlü ve geniş kapsamlı oluşu bize çok şeyler kattı. Derslere değişik mesleklerden 
insanlarin gelmiş olması insana yeni şeyler katıyor ve yeni bilgiler edindiriyor. En önemlisi de 
hocamızın herkesin eksik yönlerini çok iyi analiz etmesi, ders sırasında hiç beklemediğiniz bir anda 
sizin takıldığınız noktaya dikkat çekerek onu bir şekilde öğrenmenizi sağlıyor ve bunu o kadar doğal 
yapıyor ki hiç farketmeden öğreniyorsunuz. Yurtdışına çıktığınız zaman farkı gerçekten görüyorsunuz, 
uçakta hostesle konuşmamı duyan biri bana Amerika’da kaç yıldır kaldığımı sormuştu. Sadece gezi 
amaçlı orada bulunduğumu söylediğimde çok şaşırarak bana diksiyonumun çok güzel olduğunu 
söylemişti. Bunun nedeni her ders sonunda mutlaka dvd seyretmemizdi, bana kesinlikle çok şeyler 
kattığını düşünüyorum. Teacher bize hep şöyle derdi; ”If you don’t use it, you lose it. ”Yaklaşık iki sene 
derslere katıldım ve Bursa’ya taşınmamış olsaydım derslere kesinlikle devam ederdim” , dersler benim 
için İngilizce’yi kullanma anlamında gerçekten büyük bir fırsattı. Ayrıca belirtmek isterim ki oradaki 
dostluğu, arkadaşlarımı çok özlüyorum. 

Ayça Burç 

GÜLÇİN K IL IÇ  
Doğuş Üniversitesi’nde eğitime 2005 yılında start vermiş biri olarak ilk yıl hazırlık bölümünün kolay 
geçileceğini düşünmüştüm ama 2. seneyi de hazırlık okuyarak geçirdim. Ümidimi kaybetmişken İzzet 
Bey’in bizim dersimize gireceğini öğrendim. Üzerimdeki karamsarlığı o kadar güzel atmayı başardı ki 
artık kesin öğrenerek geçeceğim diye düşündüm. Nitekim öyle de oldu.. Bu başarı onun dersi 
öğrenciye nasıl anlatacağını bilmesinden, öğrencime nasıl faydalı olabilirim, daha ne gibi yenilikler 
yaparak öğretebilirim çabalarıyla gerçeklesti. İzzet Hoca’yı tanıdığım içinde çok mutluyum. Sayesinde 
bir çok kelime ve writing nasıl yazılır en sonunda ögrendim. O herkesin korktuğu şıklı okuma 



parçalarında inanılmaz bir gelişme gösterdim. O’nun bu inanılmaz öğretme isteği bizde de öğrenme 
isteğine dönüştü. Şimdi bölümde bir çok öğrenciyle kendimi kıyasladığımda İngilizce konusunda 
farklılıklar görüyorum. İzzet Hoca’ya ne kadar teşekkür etsem azdır. İyi bir eğitimci olmanın yanı sıra, 
bir ögrenci nasıl motive edilir çok iyi bilir. İngilizce adına ne biliyorsam hepsi İzzet Hoca sayesindedir. 
Başarılarının devamını dilerim. 
Gülçin Kılıç 

M İNE  UĞUR  
İhtiyacım olan konuşmamı daha iyi yapmak, biraz daha fazla pratik kazanmak ve yabancı bir dili 
kalıplar dışında, ezbere olmadan konuşmak istediğim için ders almaya başladım. Sonrası mı? 
Sonrasını yazımı okumaya devam ederseniz özetleyebilirim. 

İlk derste “nasıl yani” dedim. Bakın devamı nasıl geldi. “Bu şekilde devamlı yüksek tempoda dikkat 
isteyen bir ders mi olacak?” “ Aman tanrım, durmadan yeni kelime çıkıyor, bu kadar kelimeyi nasıl 
öğreneceğim” “gramerde eksiklerim varmış, kullanmazsan anlamazsın tabi” “ ben bu zamanı 
biliyordum ama demek ki bu şekilde kullanılması daha doğru” “öğrendiğim kelimeler gerçek hayatta 
işime yaramaya başladı” “deyimlerden daha da keyif alıyorum artık” “dinleme ve cevaplama konuları 
daha zevkli hale geldi, ama sanırım tek sevmediğim şey bu İngilizlerin aksanı olacak” “maillerimi 10 
kere okumadan yazıp göndermeye başladım.” “ interview yaparken insanların en çok verdiğiniz 
cevaplar etkiliyormuş, hatta bilmeyenler varmış. – I want to save Money for a rainy day – “ “benim 
kelimelerim olmaya başladı – figure out –“ 

İlk derste bu kadar tempolu ve dikkat çekeci olmasaydı, bana verilen ödevler workbook kalıplarının 
dışında olmasaydı, friends dizisinin yararları olmasaydı sanırım şuanda bunları size yazmıyor olurdum. 
Sanırım en iyi özet bu şekilde oldu. 
Mine Uğur 
Bilgisayar Mühendisi 

YASİN MUTLUBA Ş  
Doğuş Üniversitesi Hazırlık Bölümü’nde kaldığımı öğrendiğim zaman okuldan ayrılmayı 
düşünmüştüm. Çünkü İngilizcemin yeterli seviyede olduğunu ve bu İngilizce’nin ilerisi için bana 
yeterli olduğuna inanıyordum. Fakat sonra kararımı değiştirip hazırlık sınıfına yeniden kayıt oldum. İlk 
hazırlık yılımda beginner sınıfında okumuş; ikinci hazırlık yılında ise; upper seviyesine yükselmiştim. 
Dersler başladığında ‘ben acaba farklı bir dil mi öğreniyorum’ dedim. Çünkü sınıf hocamız İzzet AKIN 
o kadar çok yeni, değişik kelime ve cümle yapısı öğretiyordu ki. Ve bu öğrendiğimiz bir çok şey bize 
günlük konuşma ingilizcesine hakim olmamızı sağlıyordu. (Hocamızın her ders yaptırdığı speaking 
çalışmaları bunda etkili olmuştur.) Ayrıca İzzet Hoca, dersi öğrenci merkezli işler ve bu sayede 
herkesin derse katılıp bu işten zevk almasını sağlardı. 

Yasin Mutlubaş 
Doğuş Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme 



MERYEM BİLGİN  
Ben kendisini tanıdığımda Marmara Üniversitesinin öğretmenlerindendi, çok sağlam ve okulda 
bişeyler bilen tek İngilizce hocasıydı bence… Öğrenciye mesaj vermek, onu kendi yaşadıkları yoluyla 
eğitmek amaçını güden, öğretmeliğin eğitmenlik yönüne de dikkat kesilmiş biridir… Çok iyi öğrettiği 
için sınavları zor da olsa dersi dinlemiş olanlar rahatça yaparlardı.. (Galiba ben :P:P:P) 

Acayip bir tarzı vardır… Her zaman konuşup dertleşebileceğiniz,soru sorabileceğiniz ve en önemlisi de 
herhangi bir şeye ihtiyacınız olduğunda yardım isteyebileceğiniz nadir insanlardan biridir.Yardım 
etmek için elinden ne gelirse yapar. 

O kadar çok hoca gördük ki ona gelene kadar, diğerleriyle arasında inanılmaz fark var… 

Misalen, 8.kura başlayacağız, hocamızın İzzet Bey olacağını düşünerek kayıt olduk, ancak karşımıza 
başka bir hoca çıktı. 8 arkadaşla birlikte girdik derse, işte o arada bize daha önce öğretilenlerin ne 
kadar dolu ve faydalı olduğunu, derslerimizin ne kadar eğlenceli geçtiğini anladık. 4 Saatlik dersin 

sonunda sınıfta kaç kişi kalmıştı bilmiyoruz çünkü biz çoktan dersi terk etmiştik.  

Meryem Bilgin 
Denizbank A.Ş. 
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