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Zorunlu Tatil Döneminde Yabancı Dil 
Çalışma Uygulamaları  

(13 Mart 2020 Saat 16:00) 

 
Etkisi dünya genelinde yayılmakta olan ve ülkemize de sirayet eden Korona Virüsüne karşı 
alınacak önlemler kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yurt içi dil kursu süreçleri 
devam eden bursiyerler hakkında alınan ve 13 Mart 2020 tarihinde okulumuza iletilen 
kararlar şöyledir; 
 
1. Yurt içi dil eğitimlerinin son döneminde bulunan YLSY 2018 bursiyerlerinin dil kursları 13 
Mart 2020 tarihi itibariyle sona ermiş olup bu gruptaki öğrenciler için telafi derslerinin 
yapılması planlanmamaktadır.  
 
2. Yurt içi dil eğitimlerinin birinci döneminde bulunan YLSY 2019 bursiyerlerinin ise dil 
kurslarına üç hafta süreyle ara verilmiş olup yapılamayan derslerin telafileri daha sonra 
planlanacaktır. Üç haftalık bu süre zarfında uygulamada birliğin sağlanması adına kurumların 
uzaktan eğitim yapmaları da uygun değildir. 
 
 
Üç haftalık ara zarfında kurs olarak yapacaklarımız; 
 
1. 2019 bursiyerlerinin Korona Virüsü nedeniyle derslere verilen üç haftalık arayı en iyi 
şekilde değerlendirebilmeleri ve evlerinde bireysel olarak çalışabilmeleri için aşağıda sunulan 
bağlantı adresleri öğrencilere e-posta yoluyla bildirilecektir. Bu bağlantı adreslerinde IELTS 
sınavına yönelik web siteleri, materyal indirme linkleri, YouTube kanalları, dinleme 
aktiviteleri ve okuma aktiviteleri mevcuttur. 
 

2. Ayrıca Online Speaking Uygulaması olan CAMBLY yetkililerine kurslarımızda öğrenim 
görmekte olup CAMBLY paketi satın almak isteyen öğrencilerin isimleri iletilecek ve bu 
öğrencilerin Marmara Üniversitesi’ne özel indirim oranlarıyla uygulamadan faydalanmaları 
sağlanacaktır. Böylece bursiyerler ana dili İngilizce olan hocalarla ödeyecekleri ücrete 
karşılığında istedikleri zaman istedikleri kadar konuşma pratiği yapma fırsatına sahip 
olacaklardır. 
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WEB SİTELERİ 

 

1. https://global-exam.com/en/exam/ielts 

2. https://ieltsliz.com/ 

3. https://www.ieltsbuddy.com/ 

4. https://www.ielts-mentor.com/ 

5. https://ielts-simon.com/ 

6. https://www.ieltsadvantage.com/ 

7. https://www.roadtoielts.com/ 

8. https://ielts-up.com/ 

9. https://www.ielts-exam.net/ 

10. https://ieltstutorials.online/ 

11. https://ieltsliz.com/ielts-help-faq/ 

 

MATERYAL TEMİNİ 

 

1. https://www.saint-david.net/ielts-materials-free-download/ielts-books-audio-and-

lectures 

2. https://ieltsgame.com/cambridge-ielts-books-series/ 

3. https://englisharoundtheworlds.blogspot.com/2019/02/15-days-practice-for-IELTS.html 

4. http://www.biomedicahelp.altervista.org/English/IELTS_CambridgeGRammar.pdf 

 

YOUTUBE KANALLARI 

 

1. https://www.youtube.com/channel/UCKPpfQUSfHhesyjbskDKSEg 

ILETS LIZ kanalında çok sayıda video dersi mevcuttur. 

 

2. https://www.youtube.com/user/IELTSOfficial 

IELTS Official kanalında sınavın işleyişi hakkında bilgi edinmek, gerçek sınav hikayelerini 

öğrenmek ve speaking bölümünde adayların örnek cevaplarını dinlemek ve aldıkları skorları 

görmek mümkün. 

https://global-exam.com/en/exam/ielts
https://ieltsliz.com/
https://www.ieltsbuddy.com/
https://www.ielts-mentor.com/
https://ielts-simon.com/
https://www.ieltsadvantage.com/
https://www.roadtoielts.com/
https://ielts-up.com/
https://www.ielts-exam.net/
https://ieltstutorials.online/
https://ieltsliz.com/ielts-help-faq/
https://www.saint-david.net/ielts-materials-free-download/ielts-books-audio-and-lectures
https://www.saint-david.net/ielts-materials-free-download/ielts-books-audio-and-lectures
https://ieltsgame.com/cambridge-ielts-books-series/
https://englisharoundtheworlds.blogspot.com/2019/02/15-days-practice-for-IELTS.html
http://www.biomedicahelp.altervista.org/English/IELTS_CambridgeGRammar.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCKPpfQUSfHhesyjbskDKSEg
https://www.youtube.com/user/IELTSOfficial
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3. https://www.youtube.com/user/BCIELTS 

TakeIELTS Official isimli Youtube kanalı, British Council kuruluşunun resmi IELTS kanalıdır. 

Videolarda sınava ilişkin bilgi ve ipuçları ve sınav örnekleri mevcuttur. 

 

4. https://www.youtube.com/user/AcademicEnglishHelp 

Academic English Help kanalında IELTS Academic sınavına hazırlanan adaylar için yol gösterici 

videolar, ipuçları ve örnek testler bulabilirsiniz. 

 

5. https://www.youtube.com/user/EnglishRyan 

IELTS Ryan kanalı sınava dair birçok ipucunun anlatıldığı ve örnek soruların yer aldığı çok 

sayıda video barındıran bir kanaldır. 

 

DİNLEME AKTİVİTELERİ 

 

1. https://ielts-up.com/listening/ielts-listening-practice.html 

2. https://www.examenglish.com/IELTS/IELTS_listening_part1.htm 

3. https://www.ieltsessentials.com/prepare/free-practice-tests/listening 

4. https://www.ieltsbuddy.com/ielts-listening-test.html 

5. https://www.youtube.com/channel/UCIgELCOfrcYA9jWF4TOJUnQ 

 

OKUMA AKTİVİTELERİ 

 

1. https://takeielts.britishcouncil.org/take-ielts/prepare/free-ielts-practice-

tests/reading/academic 

2. https://www.ielts-exam.net/ielts_reading/ 

3. https://www.examenglish.com/IELTS/cbIELTS_reading.htm 

4. https://www.ieltsessentials.com/prepare/free-practice-tests/academic-reading 

5. https://www.ieltsbuddy.com/ielts-reading-practice.html 
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https://ielts-up.com/listening/ielts-listening-practice.html
https://www.examenglish.com/IELTS/IELTS_listening_part1.htm
https://www.ieltsessentials.com/prepare/free-practice-tests/listening
https://www.ieltsbuddy.com/ielts-listening-test.html
https://www.youtube.com/channel/UCIgELCOfrcYA9jWF4TOJUnQ
https://takeielts.britishcouncil.org/take-ielts/prepare/free-ielts-practice-tests/reading/academic
https://takeielts.britishcouncil.org/take-ielts/prepare/free-ielts-practice-tests/reading/academic
https://www.ielts-exam.net/ielts_reading/
https://www.examenglish.com/IELTS/cbIELTS_reading.htm
https://www.ieltsessentials.com/prepare/free-practice-tests/academic-reading
https://www.ieltsbuddy.com/ielts-reading-practice.html

