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BU KURSTA
NELER VAR?
IELTS Speak�ng

Eğlenceli Video Dersler
İnteraktif Aktiviteler
8+ Örnek Yanıtlar
Güvenilir Bir IELTS Skoru
Nerede Hata Yaptığınız
ve Nasıl Düzelteceğiniz
Hakkında Açıklamalar
Fikirlerinizi, Konuşma
Becerilerinizi ve Kelime
& Dil Bilgisi Becerilerinizi
Geliştirmeniz için
Tavsiyeler

IELTS Sınavı'na hazırlanan çoğu
katılımcı, gerçekte ne kadar hata
yaptıkları hakkında hiçbir fikre sahip
değildir. 

Bu durum, neden sürekli başarısız
olduğunuza dair hiçbir fikriniz olmadan
çok pahalı bir teste defalarca kez tekrar
girmek zorunda kalmak gibi hiç
istenmeyen sonuçlar doğurabilir.

Bu kursta, IELTS'in en korkulan kısmı olan
Speaking testi hakkında ayrıntılı bilgiler,
testin bütün bölümlerine nasıl
yaklaşmanız gerektiğini gösteren adım-
adım stratejiler ve IELTS değerlendirme
uzmanlarından alacağınız ayrıntılı geri
bildirimler bulacaksınız.



"ONLY THE
PREPARED
SPEAKER
DESERVES TO BE
CONFIDENT"

Dale Carneg�e



BU KURS
NELER
ÖĞRETİR?Öncelikle IELTS Speaking testinin

ne olduğunu, sizden ne
beklendiğini ve sınav görevlilerine
istediklerini nasıl vereceğinizi
anlamalısınız. Bu ilk aşamadır ve
önemsenmezse bütün çalışma
yanlış temeller üzerine kurulur.

Bu kısımda kursta öğrendiğiniz
stratejileri uygulayacağınız ve
Cambridge sertifikalı IELTS
uzmanlarından ayrıntılı geri
bildirimler alacağınız, çıkmış IELTS
sorularından oluşan deneme
sınavları bulacaksınız. 

Part 1, Part 2 & Part 3

IELTS Speaking testinin bütün
bölümleri hakkında dikkat etmeniz
gereken püf noktaları, örnekler
üzerinden öğreneceğiniz ve
interaktif uygulamalarla pratik
edeceğiniz kısım.

Y O L
H A R İ T A S I
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Deneme Sınavları
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Test Bölümler�



IELTS Speaking pratiği zor olabilir. Gelişmek için pratik
yapmanız gerektiğini biliyorsunuz, ancak nasıl etkili bir
şekilde pratik yapacağınız konusunda emin olmayabilirsiniz.

Her beceri gibi, konuşma becerilerinizi geliştirmeniz ve
ayrıca sınav gününden önce testi yaparak pratik yapmanız
çok önemli. Bunu yapmamak, ihtiyacınız olan puanı alma
şansınızı ciddi şekilde düşürebilir.

Alt Elefant, öğrencilerin IELTS Speaking becerilerini
geliştirmelerine yardımcı olmak için benzersiz bir geri
bildirim hizmeti sunuyor.

Çok pahalı olan IELTS sınavında başarısız olma riskini
almak istemeyenler için,
Teste girmeye hazır olup olmadığını kontrol etmek
isteyenler için,
Testte birkaç kez başarısız olan ve yardıma ihtiyacı
olanlar için,
IELTS sınavına hazırlanan ve ekstra konuşma pratiğine
ve geri bildirime ihtiyaç duyanlar için,
IELTS Speaking'i özellikle zor bulanlar için.

Bu Kursun Farkı Ne?

Bu Kurs K�mler İç�n Hazırlandı?



Ne Kadar
Zaman Lazım?

Genel ingilizce seviyeniz ne düzeyde?
Şu an IELTS skorunuz kaç ve hedeflediğiniz skor ne?
Sınav tarihiniz ne zaman?
Her gün çalışmaya ne kadar zaman ayırabilirsiniz?
Zayıf olduğunuz alanları biliyor musunuz?
Pozitif bir bakış açısına sahip misiniz?
Orijinal kaynaklar kullanıyor musunuz?
Güçlü bir stratejiniz var mı?

Bu soruya cevap verebilmek için bir senaryo hayal
etmenizi isteyeceğim.

Bir süredir kendinizi hasta hissettiğinizi ve iyileşmek
istediğinizi hayal edin. Sorunun ne olduğunu
bilmiyorsunuz.

İnternete semptomlarınızı yazdınız, ancak o kadar
çok çelişkili ve kafa karıştırıcı bilgi var ki cevabı
hiçbir yerde bulamıyorsunuz! Sonunda bir doktora
gitme zamanının geldiğine karar verdiniz.

Doktorun yanına gittiniz, doktor teşhisini size
söyledi ve ona sordunuz:

"Doktor, iyileşmem ne kadar sürer?"

Doktor her zaman aynı cevabı verecektir:

"Bu kişiden kişiye değişir..."

IELTS hazırlık için de bu durum birebir aynıdır. 

Ne kadar zamana ihtiyacınız olduğunu bilmenin tek yolu,  bu sorulara
verdiğiniz yanıtlara göre bir çalışma planı oluşturmak ve o plana sadık
kalmaktan geçiyor. 

IELTS sınavında kısayollar işe yaramıyor. 
Maalesef skorunuzu yükseltmenin tek yolu çalışmak ve pratik yapmak.
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