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IELTS Academic Writing Task 1 
Nasıl Yazılır? 
IELTS Academic Task 1 esasında verilen bilgiler hakkında özet bir rapor yazılmasıdır. 
Aşağıda Academic IELTS Writing Task 1 için cevabınızı paragraf paragraf nasıl organize 
etmeniz gerektiğini gösterilmektedir. Buradaki yöntemleri izleyip, soru tipine göre 
uygularsanız Task 1’den kolayca hedeflediğiniz puana ulaşabilirsiniz.  

GİRİŞ (INTRODUCTION) BÖLÜMÜ 

Kilit Nokta: Sadede gelin. 

Task 1 introduction’ı yazarken, cevabınızı yazmak için 20 dakikanız olduğunu unutmayın ve 
doğrudan sadede gelin. Çoğu zaman bir ya da iki cümle yazmak bu paragraf için yeterlidir. 
Giriş bölümünde olması gerkenler: 

• Giriş cümlesi: Şekille ilgili verilen cümleyi başka kelimelerle yazın (Paraphrase): 
Şekilde ne gösteriliyor? (Burada asla diyagram sonuçlarından bahsetmeyin!!) 

• Genel Tasvir: Verilen şekil ile ilgili özet cümle. Değişmeler büyük mü, küçük mü? 
Sayıca çok mu, az mı? En önemli özellikleri anlatan “overall trend”, “highest”, “lowest” 
gibi ifadeler kullanın. 

İpucu: Birçok kişi bütün detayları giriş paragrafında vermek gibi bir hataya düşerler. Bunun 
yerine bu paragrafı bitirip ilk “body” paragrafa geçmek lazım. 

GELİŞME (BODY) BÖLÜMÜ 

Kilit Nokta: Burada detayları verilmelidir. Ana bilgiler üzerinden sayılarda çok detaya 
girmeden dikkat çeken karşılaştırmaları yapmak yeterlidir.  

Gelişme bölümünü, belli bir mantığı olan bir yöntemle 2 ya da 3 paragrafa bölün. Değişik 
stratejiler izleyebilirsiniz. Örneğin; İki ya da daha fazla sayıda veri grubu varsa, bunları 
belirleyip her biri için ayrı bir paragraf ayrılabilir.  

Sadece bir veri grubu varsa, değişkenler sayılıp bunlar 2 ya da 3 paragrafa bölünebilir. Ya 
da sonuçların benzerliğine göre ayırabilirsiniz. (örneğin bazı sınav sonuçları yükseldi, 
diğerleri düştü gibi.)  

Bir sürecin zaman dilimini ya da yaş aralığını iki ya da üç safhaya ayırabilirsiniz. (20. 
yüzyılın başlarında arttı, ortalarında azaldı, sonlarında aynı kaldı gibi) 

Paragraflara ayırma sistemini belirledikten sonra yazarken mutlaka her paragrafı 
aşağıdaki kurallara göre organize edin: 

• Önceki paragrafa bağlantı: Her zaman by contrast, turning to, finally, gibi bir “linking 
word” kullanarak yazmaya başladığınız paragrafı öncekine bağlayın. 

• Konu cümlesi (Topic Sentence): Ana noktayı, değişiklik ve karşılaştırmaları genel 
hatlarıyla ve spesifik bir bilgi vermeden anlatan bir cümleye yer verin.  

• Destekleyici Cümle(ler): Topic sentence’ı destekleyen ve şekilde geçen bir rakam ya 
da başka bir bilgiden bahsedin. Burada amaç Topic Sentence’da söylediğinizi 
kanıtlamaktır. 
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İpucu: Eğer ardarda iki destekleyici cümle yazmak isterseniz, bunları da yine birbirine 
bağlayın mutlaka.  

SONUÇ (CONCLUSION) BÖLÜMÜ 

Kilit Nokta: Genel tutarlılık/uyum ekleyin. 

Zaman azlığından dolayı birçok kişi Task 1’in sonuç bölümünü yazmaz. Fakat şöyle 
düşünün: 

1) Özetleyici bir cümle yazmak çok az zaman alır ve 150 kelime sınırını geçmenize 
yardımcı olur. 

2) Eğer önceki paragrafları yazarken çok “dağıldıysanız” iyi bir özet yazınıza tutarlılık 
ve uyum getirir. Bu da, değerlendirme aşamasında göz önünde tutulan kriterlerden 
biridir ve alacağınız skoru hatırı sayılır bir şekilde arttırır. 

3) Son olarak, Task 1’in amacı, genellikle karşılaştırma yapmak olduğundan, sonuç 
bölümü farklı veri grupları arasında doğrudan karşılaştırmalar yapmanızı sağlar. 
Eğer veri gruplarını ayrı paragraflar halinde anlattıysanız sonuç bölümünü yapmak 
özellikle önemlidir.  

Sonuç paragrafı için 2-3 cümle yeterlidir. Sonuç paragrafında olması gerekenler: 

• Bitirme işareti: In conclusion, in summary, overall gibi bir “linking word”. 
• Özet: Diyagramda görülen genel eğilimleri ya da gelişme bölümlerinde değinilen iki ya 

da üç ana noktayı önceki cümlelerde kullandıklarınızdan farklı kelimeler kullanarak 
yeniden yazın. 

• Doğrudan karşılaştırma: Eğer çeşitli veri grupları varsa, bunlar arasında bağlantı 
yapma şansını kaçırmayın. Fakat bunu yaparken ayrıntılar yerine genel durumdan 
bahsedin. Sonuç paragrafında ayrıntılardan bahsedilmez! 

• Öngörü: Eğer veriler belli bir zaman dili içeriyorsa, gelecekte ne olabileceğine dair 
öngörüde bulunabilirsiniz. 

• Son yorum: Birkaç ilave söz söylemeniz gerekirse veriler hakkında yorum 
ekleyebilirsiniz. Veriler şaşırtıcı mı, endişe verici mi, beklenilir mi? Bunun gibi yorumlar 
Task 1‘de yapmak illâ ki gerekli değildir. Fakat kelime sayısı azlığından dolayı herhangi 
bir puan kaybına maruz kalmamak için yapılmasında fayda vardır. 

İpucu: Yukarıda size fikir vermek için yazılan bilgilerin hepsini sonuç bölümünüze eklemek 
zorunda değilsiniz. Genelde sonuç bölümü için iki – üç kelime yeterlidir. 


