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IELTS Speaking’in diğerine göre daha uzun olan 2. bölümünde sınav denetmeninin seçtiği 

konu hakkında 2 dakika civarında bir konuşma yapmanız gerekmektedir. Belli bir zaman limiti 

uygulandığı için hızlı ve duraksamadan konuşmanız gerekir. Bununla birlikte, cevaplar konu 

ne olursa olsun belli şablonlar kalıplar edilerek cevaplanabildiği kolay bir bölümdür. Aşağıdaki 

kalıplar IELTS Speaking Part 2 için belli bir cevap şekli oluşturmanıza yardımcı olacaktır. 

Bunları nasıl kullanmanız gerektiği konulara göre değişmektedir. 

Cevaba başlarken 

 I’m going to talk about … 

 I’d like to tell you about … 

 I’ve decided to speak about … 

 

Geçmiş bir zamandan bahsederken 

 I think it was when I was around (10, 25, etc.) years old. 

 When I was a(n) (school,university, etc.) student, … 

 In my (school,university, etc) days, … 

 

Varsayımlı konuşurken 

 If I could choose any (konu ile ilgili kelime/cümle), I’d choose … 

 Given a choice of any (konu ile ilgili kelime/cümle), I’d rather … 

 If money were no object, I’d … 

 

Bir kitap/film/hikayeyi anlatırken 

 It’s about a (person, woman, man, etc.) who … 

 The story concerns a (person, woman, man, etc.) who … 

 The main character is a (role) played by (actor) who … 

 



IELTS Speaking Part 2 için  

İşe Yarar Kalıplar 

www.istdilakademisi.com 

Detaylara girmekten kaçınırken 

 Briefly, … 

 I won’t go into detail here but … 

 There’s no time to explain fully here but … 

 

Duraksamaları engellemek için 

 What else can I say? 

 What else is there to say? 

 I suppose I should also mention that… 

 

Sorunun başka bir bölümüne geçtiğinizi göstermek için 

 As for … 

 When it comes to … 

 Moving on to … 

 

Bir şeyin nedenlerini belirtmek için 

 The reason I … 

 … for two/several reasons. 

 There are two/several reasons I’ve chosen to talk about … 

 

Kendi izleniminizi eklerken 

 It was the most memorable/remarkable (konu ile ilgili kelime)  

of my life. 

 For me, it was a truly memorable/remarkable (konu ile ilgili kelime). 

 I’ll never forget (it/him/her) as long as I live. 
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Sonuca bağlarken 

 Anyway, that’s (konu ile ilgili kelime/cümle). 

 So, that’s why I chose to speak about … 

 Thank you for listening. 

 

 

 

 

 

 

 


