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2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  

11. SINIF ULUSLARARASI İLİŞKİLER-12.SINIF ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ  

DERSİ PROJESİ 

 

   

KONU: Atatürk dönemi Türkiye Cumhuriyeti’nde uygulanan kalkınma öncelikli ekonomi 

politikalarının incelenmesi ve bu paralelde II. Dünya Savaşı’nın Türk Ekonomik hayatı üzerine 

etkilerinin araştırılması. 
 

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre Puanlama Yöntemi 

11. Sınıf 

Atatürk dönemi Türkiye 

Cumhuriyeti’nde uygulanan 

ekonomi politikalarının 

(Devletçilik ilkesi, İzmir 

İktisat Kongresi, tarım, 

denizcilik, 5 yıllık kalkınma 

planları, kurulan banka ve 

fabrikalar vb) incelenmesi 

Araştırma, veri toplama, 

neden-sonuç ilişkisi 

kurma, karşılaştırma 

yapma, Türkçeyi doğru 

kullanma ve yazma, 

bağlantı kurma. 

Öğretim yılı 

süresince 

Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 

12. Sınıf 

II. Dünya Savaşı’nın 

Dünya ve Türk ekonomisi 

üzerine etkileri ve 

sonuçlarının araştırılması,  

Araştırma, veri toplama, 

neden-sonuç ilişkisi 

kurma, karşılaştırma 

yapma, Türkçeyi doğru 

kullanma ve yazma, 

bağlantı kurma. 

Öğretim yılı 

süresince 

Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 

 

 

Sevgili Öğrenciler;  

Bu projede sizden, Atatürk dönemi Türkiye Cumhuriyeti’nde uygulanan kalkınma öncelikli ekonomi 

politikalarının incelenmeniz ve bu paralelde II. Dünya Savaşı’nın Türk Ekonomik hayatı üzerine 

etkilerini detaylı olarak inceleyerek bir sunum hazırlamanız beklenmektedir.  

 

11.sınıf için; Atatürk dönemi Türkiye Cumhuriyeti’nde uygulanan ekonomi politikalarının (Devletçilik 

ilkesi, İzmir İktisat Kongresi, tarım, denizcilik, 5 yıllık kalkınma planları, kurulan banka ve fabrikalar 

vb.) incelemesini yapmanız önerimizdir. 

 

12.sınıf için; II. Dünya Savaşı’nın Dünya ve Türk ekonomisi üzerine etkileri ve sonuçlarının 

araştırılması gerekmektedir. 

Ödevinizi, Times New Roman 12 punto olarak bilgisayarda hazırlamalı, çıktılarını dosya haline 

getirmelisiniz. 

 

 

ARAŞTIRMA/ÖN ÇALIŞMA-UYGULAMA  

 

Projeniz aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır: 

1. Kapak: Projenizin adı, projeyi veren öğretmenin adı ve kendi adınız yer almalıdır. Sayfanın en 

altında ise, proje teslim tarihiniz (sadece ay ve yıl olarak) ve yer ismi yazmalıdır. 

 

2. İçindekiler – Çalışmanızın alt başlıklarını, sayfa numarası belirtilerek oluşturunuz. 
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İçerik  

11.Sınıf: 

• Atatürk dönemi Türkiye Cumhuriyeti’nde uygulanan kalkınma öncelikli ekonomi politikalarının 

incelenmesi  

12.Sınıf: 

• II. Dünya Savaşı’nın Dünya ve Türk ekonomisi üzerine etkileri ve sonuçlarının araştırılması,  

1. Sunum yazısı (Kullanılmayacaktır.)  

2. Sonsöz  

• Ödevin seçilme nedeni 

• Ödev hazırlığı sürecinde yaşadıklarınız 

• Ödevin kişisel gelişiminize, bakış açınıza katkısı 

• Gözlem ya da incelemelerinizde kişilerle kurduğunuz empati ve yaşadığınız duygular  

3. Kaynakça  

• Yararlandığınız tüm kaynakları ayrı ayrı (Kitap, dergi, makale, ansiklopedi, internet vb.) 

belirtmelisiniz.  

 

I. ARA KONTROL (Planlama) 

Projenizde yaptığınız hazırlıkları, araştırmalarınızı, gözlemlerinizi ve proje ile ilgili yapmayı 

düşündüklerinizi öğretmeninizle paylaşınız. Öğretmeninize, projenizi hangi başlıklar altında 

yürüteceğinizi gösteren planınızı ve oluşturduğunuz kadarıyla kaynakçanızı veriniz. 

 

II. ARA KONTROL (Taslak) 

Projeniz ile ilgili çalışmalarınızın taslağını öğretmeninizle paylaşınız. Öğretmeninizin, eksiklerinizi 

giderme ya da çalışmalarınızın geliştirilmesine yönelik önerilerini dikkate alınız. 

 

ÖNERİLER  

• İnternet ortamından ve okul kütüphanesinden seçtiğiniz konuya ilişkin yoğun görsel kaynaklar temin 

edebilirsiniz. 

• Çalışmanızı powerpoint sunum haline getiriniz. 

• Ödevinizi classroom üzerinden teslim ediniz.  

 

DEĞERLENDİRME  

• Proje düzen ve temizliği (10p),  

• Kaynakça (10p),  

• Konuyu kavrama ve doğru anlama (15p),  

• Yapılan araştırmalar, araştırma kapsamının yeterliliği (20p),  

• Yaratıcılık ve özgünlük (15p),  

• Sonsöz (10p),  

• Dil ve Anlatım / Türkçeyi Doğru Kullanma ve Yazma (10p),  

• Zamanlama (Ara Kontrol ve Teslim Tarihlerine Uyulması) (10p) 

 

 


