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2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM 

7. SINIF TÜRKÇE DERSİ PROJESİ 

DİLİN GÜZEL KULLANIMI İLE İLGİLİ REKLAM KAMPANYASI 
 

KONU: Türkçenin doğru ve güzel kullanılmasının önemine dikkat çekme konulu bir reklam kampanyası 

ve afiş hazırlama 

 

PROJEYİ YAPAN ÖĞRENCİNİN: 

ADI SOYADI : 
SINIFI  :    
NUMARASI :  
 

Sınıf  
Düzeyi  

İçerik Beklenen Performans Süre Puanlama Yöntemi 

7. Sınıf Reklam-Afiş Tasarımı 

Gözlem, araştırma, 
inceleme, Türkçeyi doğru 

kullanma ve yazma, 
yaratıcılık 

1. DÖNEM 
Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 
Sevgili Öğrenciler,  
Bu projede sizden, Türkçenin doğru kullanımının önemine dikkat çekmek için bir reklam kampanyası 
hazırlamanız ve kampanyanızı bir afiş ile desteklemeniz beklenmektedir. 
 
 
ARAŞTIRMA/ÖN ÇALIŞMA/UYGULAMA 
 
1. Türkçenin doğru kullanımı ile ilgili; internet, televizyon, yazılı basını ve günlük yaşamı göz önünde 

bulundurarak araştırma yapınız. 
2. Konuya nasıl dikkat çekeceğinizi planlayınız ve reklam kampanyası hazırlamaya başlayınız.  
3. Reklam senaryonuzu görsel ve işitsel ögeler ile destekleyiniz. 
4. Bu çalışmayı yaparken dikkat çekici reklamları izleyerek fikir alınız. 
5. Reklamınız bittikten sonra tanıtım yapmak için bir afiş tasarlayınız. 
6. Çalışmanız esnasında değişik konularda yapılmış afiş çalışmalarını inceleyiniz. 

 
 

Projeniz aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır: 
  

1. Kapak 
2. İçindekiler  
3. İçerik 

 Reklam  

 Afiş 
 

4. Önsöz-Sonsöz (Ödevin seçilme nedeni, ödev hazırlığı sürecinde yaşadıklarınız, ödevin kişisel 
gelişiminize, bakış açınıza katkısı, gözlem ya da incelemelerinizde kişilerle kurduğunuz empati ve 
yaşadığınız duygular…) 

 
5. Kaynakça (Yararlandığınız tüm kaynakları belirtmelisiniz.)  
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ARA KONTROL  
 
Ara kontrole gelirken reklam kampanyanızın metnini belirlemiş olmalı ve afiş taslağınızı hazırlamış 
olmalısınız. Öğretmeninizin, eksiklerin giderilmesi ya da çalışmanızın geliştirilmesine yönelik önerilerini 
dikkate alınız.   
 
ÖNERİLER 
 

1. Türkçenin yanlış kullanımı ile ilgili dikkat çekme konusunda çevrenizdekilerin fikrini alabilir hatta 
konu ile ilgili anket çalışması yapabilirsiniz. 

2. Daha önce yapılmış farklı ve dikkat çekici afiş çalışmalarını inceleyiniz. (İstanbul Film Festivali, 
TUBITAK Bilim Fuarı, Dil ve Edebiyat Sempozyumu…)   

3. Afişlerde kullanılan görselleri kendiniz hazırlayabileceğiniz gibi farklı kaynaklardan da 
yararlanabilirsiniz. 

 
 
DEĞERLENDİRME 
Projeniz, öğretmeniniz tarafından aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirilecektir. 
 

    * İçerik (50 puan)   

          Dikkat çekici bir reklam kampanyası hazırlama (35p.) 
          Reklam kampanyasına uygun, dikkat çekici bir afiş tasarlama (20p.) 
 

   * Türkçeyi doğru kullanma ve yazma (20 puan)            * Kaynakça (5 puan) 

Sözcükleri doğru yazma                                         Yararlandığı kaynakları tarih göstererek belirtme 
Yazım ve noktalama kurallarına uyma                             
 

   * Düzen (10 puan)                                                          * Zamanı kullanma (15 puan) 

                                                                                  Belirtilen ara kontrol ve proje teslim tarihlerine uyma  
 

 

 
 
 
 
 
Çiçek Kadirioğlu                      Bilge Yürürdurmaz                          Nalan EKMEKÇİOĞLU 
Türkçe Öğretmeni                  Türkçe Öğretmeni                              TDE Bölüm Başkanı 

 
 
 
 
 

Füsun ERSOY 
Okul Müdürü 

 
 
                    


