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BU KURSTA
NELER VAR?
IELTS L�sten�ng

Eğlenceli Video Dersler

İnteraktif Aktiviteler

Sık Yapılan Hatalar ve
Bunların Çözümleri

Hızlı Okuma Taktikleri

Adım-Adım Stratejiler

Orijinal Cambridge IELTS
Reading Testleri

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 Listening testi hakkında 
ayrıntılı bilgiler, karşınıza gelebilecek 
bütün soru tiplerine nasıl yaklaşmanız 
gerektiğini gösteren adım-adım 
stratejiler ve IELTS değerlendirme 
uzmanlarından alacağınız ayrıntılı geri 
bildirimler bulacaksınız.



"IT IS NOT THE 
HEARING THAT 

IMPROVES LIFE, 
BUT THE LISTENING"  

M�haly Cs�kszentm�haly



BU KURS
NELER
ÖĞRETİR?Öncelikle IELTS Listening

testinin ne olduğunu, sizden
ne beklendiğini anlamalısınız.

Bu ilk aşamadır ve
önemsenmezse bütün
çalışma yanlış temeller

üzerine kurulur.

Listening testinde karşınıza 7
farklı soru türü çıkabilir. Her

soru türü farklı bir yaklaşım ve
strateji gerektirmektedir. 

 
Bu bölümde her bir soru

türünün inceliklerini ve adım
adım uygulayacağınız
stratejileri bulacaksınız.

Bu kısımda çıkmış IELTS
Listening testleri bulacaksınız

ve kendinizi sınav
koşullarında, orijinal

kaynaklarla test
edebileceksiniz!

Bu bölümde soruları öngörme
ve aktif dinleme gibi becerileri
ve bu becerileri sınavda nasıl
kullanacağınızı öğrenecek ve

interaktif aktivitelerle
öğrendiklerinizi uygulama

fırsatı bulacaksınız.
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İnternette IELTS Listening üzerine yüzlerce kurs varken neden
bu kursu tercih etmeniz gerektiği aslında çok basit! Çünkü
hem orijinal Cambridge soruları kullanan, hem London
British Council tecrübeli uzmanlar tarafından hazırlanmış,
hem de bütün bunları eğlenceli ve interaktif aktivitelerle
destekleyen başka bir alternatif yok!

Alt Elefant, öğrencilerin İngilizce dinleme becerilerini
geliştirmelerine ve IELTS Listening skorlarını yükseltmelerine
yardımcı olmak için benzersiz bir interaktif çevrimiçi kurs
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,
Gerçek IELTS uzmanlarıyla çalışmak isteyenler için,
Fake sorularla vakit kaybetmek istemeyenler 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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