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IELTS TAVSİYE : Genel Okuma-Araştırma 

Bir konu hakkında daha fazla bir şey öğrenmek için araştırma yapmak anlamına gelir. 
İnternet arama motorları bu konuyu oldukça kolay hale getirmiştir. Bu yüzden genel 
okuma çalışmaları yapın. Bilhassa IELTS konuları hakkında. Bu hem genel bilginizi 
hem de kelime haznenizi geliştirecektir. 

 IELTS TAVSİYE : Farklı bir düşünme biçimi 

Pek çok öğrenci (ve öğretmenler) bir gramer sabit fikrine sahip. Sanıyorlar ki yüksek 
not almak için kompleks yapılar kullanmak çok önemlidir. Bu yüzden gramer  
kurallarına odaklanıyorlar. Bu öğrenciler hep bana eğer kurallara uymazsam hata mı 
yapmış olurum diye soruyorlar. Yüksek not almak için kompleks yapılar kullanmak 
kadar kullandığınız bağlaçların, akademik kelime bilgisinin ve konuya yaklaşımınızın 
önemi büyüktür. 

 
IELTS TAVSİYE : Sınav görevlisi hakkında endişelenmeyi bırakın 

Pek çok öğrenci sınav görevlisi hakkında endişe duymakta. Vücut dili, göz teması, 
cana yakın olması, gülümsemesi, not alması ve görüşü hakkında endişe 
duyuyorlar.  

Bu tür bir endişe sadece zaman ve enerji kaybı. Tavsiyemiz, bunun bir dil sınavı 
olduğunu unutmamanız ve sadece soruları dikkatli bir şekilde dinleyerek onlara 
düzgün cevaplar vermeniz. 

  
IELTS TAVSİYE : Kelime bilgisi kadar cümlede nasıl kullandığınız 
önemlidir! 

Çoğu öğrenci kelimelerin anlamını bulmak için sözlük kullanır ama bu yeterli 
değildir aynı zamanda doğru ve yerinde kullanmakta önemlidir. 

Örneğin ^blame^ suçlamak kelimesinin anlamını bilebilirsiniz ama bu yeterli 
değildir. Onun hangi preposition ile ve hangi yapıyla ne şekilde kullanılacağını da 
bilmelisiniz.  

• Many people blame politicians for the economic crisis. (verb) 
• Politicians have taken the blame for the economic crisis. (take + noun) 
• Other people put the blame for this problem on the banks. (put + noun) 
• They think the banks are to blame for the crisis. (phrase: is/are to blame) 

İleri seviyelerde sözlüğünüzün sadece bir çeviri aracı olduğunu unutup onu 
doğruluğunuzu geliştirmek için kullanmalısınız. 

IELTS TAVSİYE: Ben de istediğim IELTS Score unu almak istiyorum! 

IELTS sınavıyla uğraşırken asla bu sınavı geçemeyeceğinizi düşünürsünüz ve bu 
sizde bu sınavın adil olmadığı izlenimini oluşturur. 

Fakat unutmayın ki her hafta birçok aday bu sınavdan geçiyor. Bu öğrencilerin 
pozitif hikayelerini haftalık blog dan takip edebilirsiniz. Onların hep söylediği: 
Çalışmaya , çabalamaya devam edin sonunda mutlaka geçeceksiniz.  



IELTS Tavsiye: Zor kelimeleri nasıl öğrenebiliriz

Zor kelimeler sorusu öğrencilerimiz tarafından sürekli sorulan bir konudur; 

İşte o sorulardan bir tanesi: 

Zor bir kelime olduğuna inanmıyoruz ,her kelime kolayca öğrenilebilir.Asıl zor 
olan kelimeleri cümleler (cümlecikler) içinde kullanabilmek. Bu yüzden 
öğrencilerimize sadece kelimeler üzerinde tek başına çalışmak yerine onları bir 
bütünlük içinde (context) öğrenmelerini tavsiye ediyoruz. Her kelime ile ilgili 
defterinize cümleler yazmalarını istiyoruz. Kelimenin sıfat gibi isim gibi farklı 
biçimlerini öğrenmek kesinlikle faydalıdır ama daha önemlisi bu kelimeleri doğru 
bir biçimde cümlede ya da yazılarınızda kullanabilmeniz. Kelimeyi anlamak 
kolaydır ama onu doğru yerde ve doğru biçimde kullanmak zordur.  

IELTS Tavsiye: Konu araştırması 

Eğer yazma veya konuşma ile ilgili hazırlık yapıyorsanız size internetten bu 
konularla ilgili araştırma yapmanızı öneririm. 

• Konularla ilgili örnekleri www.wola.com.tr IELTS MATERYAL 
bölümünden ulaşabilirsiniz!  

Unutmayın! Yüksek yazma ve konuşma notları almaya giden yol iyi kelimeden 
geçiyor. Bu yüzden konularla ilgili araştırmalar yapmak sizin için çok önemli. 

IELTS Tavsiye: Sınav görevlileri örneklerden hoşlanır. 

Eğer ne söyleyeceğinizi veya ne yazacağınızı bilmiyorsanız örnek verin. 2. Writing 
bölümünde fikirlerinizi desteklemek için hayatınızdan hikaye gibi örnekler 
anlatın.Sınavınızı değerlendirenler bu hikayelerden hoşlanır birde bu hikayeler 
konuşmanıza devam etmenize ve yazı bölümünde birkaç kelime ya da cümle ilave 
etmenize olanak sağlar.  

IELTS Tavsiye: Geliştirilecek iki şey  

IELTS  sınavına hazırlanan pek çok aday, puanlarını nasıl yükselteceklerini 
soruyorlar. Genel olarak söyleyebileceğimiz iki şey var:  

1. Sınav tekniklerine çalışın 
2. İngilizcenizi geliştirin 

Öğrencilere yazılarında nasıl bir organizasyon kurmaları konusunda, okuma 
bölümlerinde anahtar kelimeleri nasıl aramaları gerektiği konusunda ve konuşma 
bölümünde cevaplarını nasıl genişletmeleri konusunda yardımcı oluyoruz. Bunlar 
sınav teknikleridir. 

Ama yinede sadece sınav teknikleri sizi 7 seviyesine taşıyamaz. İyi bir İngilizce 
seviyesi yakalamanız gerekir. Bunun içinde düzenli ve sıkı okuma, yazma, 
kelime,konuşma ve gramer çalışmaları yapmalısınız.   

Note: Çok çalışma yapmadan 5.5 seviyesinden 7 seviyesine gelebileceğinizi 
düşünmeyin. 

http://www.wola.com.tr/


IELTS Tavsiye: Eğer bir gramer sorunuz varsa 

Eğer bir gramer probleminiz varsa bunu internetteki arama motorlarını ve siteleri 
dolaşarak kolayca bulabilirsiniz.  

IELTS Tavsiye: Kullandığımız kitaplar 

Eğer IELTS hazırlık kitaplarınız, güzel bir sözlüğünüz ve kullanabileceğiniz bir 
internetiniz varsa her şeyiniz var demektir.  

Kullanılabilecek kaynaklardan bazı örnekler;  

For IELTS test practice 
U se the official Cambridge boks… 

Dictionaries  
Collins Advanced (Learner) Dictionary. 
Oxford Collocations Dictionary for Students of English. 

 

IELTS Tavsiye: Ne kadar sürede istediğim puanı alırım! 

Genellikle en çok sorulan soru; gerekli skoru almak için ne kadar çalışmam 
gerekir. Bu durum pek çok kritere bağlıdır.  

-Her gün kaç saat çalışılıyor? 

-Ne şekilde çalışılıyor? 

- Yardımcı olacak birisi var mı? 

-İngilizce öğrenmeyi seviyor musunuz? Yoksa amaç sadece sınavı geçmek mi? 

Belki de en önemli soru sonuncusu. İngilizce öğrenmekten zevk alan öğrenciler 
daha hızlı ilerleme kaydediyorlar.  

 

IELTS Tavsiye: Yüksek puan alabilmek için! 

Hatasız cümle yazabilir misiniz ; ya paragraf? 

Eğer bu sınavda 7 gibi bir skor yakalamak istiyorsanız cümleleriniz büyük ölçüde 
hatasız olmalı. Gramer hatalarınızı düzeltmenin bir yolu hatalarınızdan öğrenmektir. 
Yazdıklarınızı bir İngilizce öğretmenine göstererek hatalarınızı öğrenir ve 
düzeltebilirsiniz. Her zaman daha az hatayla yazmaya çalışmalısınız. 

IELTS Tavsiye: Kolay kelimeleri kullanmak 

Bir kelimeyi biliyorsunuz diye basit kelime olarak düşünebilirsiniz ama bu kelimenin 
daha birçok kullanımı olabilir, onları biliyor ve kullanabiliyor musunuz? Güzel bir 
sözlük veya internet vasıtasıyla bu yeteneğinizi geliştirebilirsiniz.  

IELTS Tavsiye: Yanlış fikir 

Birçok öğrenci ve öğretmen 7.8 veya 9 seviyesinde bir essay’in nasıl olması 
gerektiği konusunda yanlış fikre sahipler. Örnek Essay olarak gösterilen bir 
essay’in yeteri kadar iyi olmadığını söylüyorlar. Unutmayın ki bu sınav İngilizce 
ana dili olan kişiler için hazırlanmıyor. Siz essay’inizi yazarken sade ,açık ve 
düzgün bir dille yazmaya çalışın. 

http://www.amazon.com/gp/product/1424027519/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=1424027519&linkCode=as2&tag=ieltssimon-20&linkId=M2UMWNNGTLEU7U37
http://www.amazon.com/gp/product/0194312437/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=0194312437&linkCode=as2&tag=ieltssimon-20&linkId=BCJHFXCEZXISMZ75


IELTS Tavsiye: Yazma ve konuşma bölümleri içn; 

IELTS yazma ve konuşma bölümlerinde en önemli şey soruya cevap vermektir. 
Bu açık ama bir çok öğrenci cevap vermek yerine zor gramer konularını 
kullanmaya çalışıyor. Ama bu yüzden soruları doğru ve alakalı bir şekilde 
cevaplayamıyorlar. 

Konuşma bölümünde soruyu dikkatlice dinleyin ve sanki arkadaşınızla 
konuşuyormuş gibi cevaplayın. Fazla düşünmemeye çalışın. Gramer önemli evet 
ama önemli olan ana nokta akıcı bir İngilizce ile konuşmanızdır. Ve de sorulan 
soruya doğru ve tutarlı bir şekilde yanıt vermenizdir. 

Yazma bölümünde soruları iyice anlamak için kendinize biraz zaman verin ve 
cevaplarınızı güzelce planlayın. Hiçbir zaman konunun dışına çıkmayın . 
Grameriniz çok iyi olsa bile konu dışında yazarsanız puan kaybedersiniz. 

  
IELTS Tavsiye: Bazen sıkıcı olabilir 

Her zaman İngilizce öğrenirken eğlenmenizi, onu keyifli bir hale 
getirmenizi söylüyoruz ama bazı becerileri kazanmak ve geliştirmek için 
bazen de zor ve sıkıcı gelebilecek çalışmaları yapmak gerekiyor. 

 

 

     IELTS TAVSİYE : Titiz Hazırlık 

Sınavla ilgili dikkatli, detaylı ve yoğun bir çalışma yapın. 




