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2021-2022 ÖĞRETİM YILI 

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI VE SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI DERSİ PROJESİ 

 

KONU: Saf şiir anlayışı ile yazılmış şiirlerden seçeceğiniz beş örnek şiir ile İkinci Yeni şiirinden seçeceğiniz beş 

şiiri şekil, içerik, dil anlatım ve zihniyet yönünden karşılaştıran bir edebi eleştiri yazınız.  

 

 

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre Puanlama Yöntemi 

11. Sınıf 

Saf şiir anlayışı ile 

yazılmış beş şiirin 

ayrıntılı olarak 

incelenmesi, şekil ve 

içerik özelliklerinin 

belirlenmesi, şiirlerin 

yorumlanması, saf şiirin 

özelliklerinin, etkilendiği 

akımların şiirler 

üstünde gösterilmesi.  

Araştırma,inceleme, 

yorumlama,  karşılaştırma, 

analiz-sentez, 

değerlendirme 

 

Öğretim yılı 

süresince 

Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 

12. Sınıf  

İkinci Yeni  şiirinden 

beş şiirin ayrıntılı olarak 

incelenmesi, şekil ve 

içerik özelliklerinin 

belirlenmesi, şiirlerin 

yorumlanması, İkinci 

Yeni şiirimizin 

özellikleri ile saf şiirin 

karşılaştırılması. 

Yapılan tespitlerin 

alıntılarla bir edebi 

eleştiri olarak yazılması.   

İzleme, araştırma, 

karşılaştırma, inceleme, 

yorumlama, 

değerlendirme 

Öğretim yılı 

süresince 

Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 

 

Sevgili Öğrenciler;  

 

Bu projede sizden, farklı dönemlerde yazılmış şiirleri şekil ve içerik olarak incelemeniz, iki dönem 

şiirlerine ait tespitlerde bulunmanız, bunları karşılaştırmanız, incelemelerinizden yola çıkarak şiirlerin  

genel özelliklerine dair çıkarımlarda bulunmanız ve saptamalarınızı alıntı ve göndermeler yaparak bir 

edebi eleştiri halinde sunmanız beklenmektedir. Belirlediğiniz noktalardan yola çıkarak çıkarımların yer 

aldığı, alıntı ve göndermelerin yapıldığı bir yazı hazırlamanız önemlidir. Ödevinizi, Times New Roman 

12 punto olarak bilgisayarda hazırlamalı, dosya haline getirmelisiniz. 

Ödevinizi sunduğunuz bir video çekmeniz gerekmektedir. 

Dosyanız ile birlikte ders öğretmeninizle paylaşmalısınız. 
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ARAŞTIRMA/ÖN ÇALIŞMA-UYGULAMA  

Projeniz aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır: 

  

1. Kapak  

 

 

2. İçindekiler – SAYFA NUMARASI BELİRTİLEREK OLUŞTURULUR  

 

İçerik  
 
11. Sınıf 

• Seçilen şiirlerin ( Saf Şiir ) şekil ve içerik olarak ayrıntılı incelenmesi, şiirlerdeki tema, zihniyet-

gelenek tür, şekil özelliklerinin tespit edilmesi  

• Seçtiğiniz şiirleri yazan şairlerin sanat hayatları, sanatsal görüşleri, eserleri ve edebiyatımıza 

katkıları hakkında bilgi verilmesi 

• Yapılan incelemelerin sonucunda şiirlerle ilgili tespitlerin edebi dönem-şair-tema-zihniyet-

gelenek-şekil ilişkisinin bir edebi eleştiri olarak yazılması. 

•  

12. Sınıf 

• Seçilen şiirlerin (İkinci Yeni ) şekil ve içerik olarak ayrıntılı incelenmesi, şiirlerdeki tema, 

zihniyet-gelenek tür, şekil özelliklerinin tespit edilmesi  

• Seçtiğiniz şiirleri yazan şairlerin sanat hayatları, sanatsal görüşleri, eserleri ve edebiyatımıza 

katkıları hakkında bilgi verilmesi 

• Yapılan incelemelerin sonucunda şiirlerle ilgili tespitlerin edebi dönem-şair-tema-zihniyet-

gelenek-şekil ilişkisinin bir edebi eleştiri olarak yazılması. 

 

• Farklı dönemlerde yazılmış şiirlerle ilgili incelemelerden yola çıkarak şiirlerin genel özelliklerine 

dair çıkarımlarda bulunulması, karşılaştırılması ve saptamaların alıntı ve göndermelerle 

aktarıldığı bir edebi eleştiri yazılması. Dönem sonunda proje değerlendirme kurulu önünde 

sunmak üzere yapılan çalışmaların slayt-sunum olarak hazırlanması.  

 

3. Sonsöz  

• Ödevin seçilme nedeni 

• Ödev hazırlığı sürecinde yaşadıklarınız 

• Ödevin kişisel gelişiminize, bakış açınıza katkısı 

• Gözlem ya da incelemelerinizde kişilerle kurduğunuz empati ve yaşadığınız duygular  

 

4. Kaynakça (Yararlandığınız tüm kaynakları belirtmelisiniz.)  

 

I. ARA KONTROL (Planlama ) 

 

Projenizde incelemeyi planladığınız şiirleri  ilk ara kontrol tarihine kadar belirleyiniz. Hazırlıklarınızı ve 

projenin devamında yapmayı düşündüklerinizi planlayarak öğretmeninizle paylaşınız. 

 

II. ARA KONTROL (Taslak) 

 

İkinci ara kontrol tarihine kadar şiirleri seçmiş, içerik-şekil-dil-anlatım yönünden ayrıntılı olarak 

incelemiş, bu şiirleri  istenilen açılardan inceleyebilmek  için o edebi döneme ve ilgili sanatçılara  ait 

yeterli bilgiyi toplamış olunuz. Öğretmeninizin, eksiklerin giderilmesi ya da çalışmanızın 

geliştirilmesine yönelik önerilerini dikkate alınız.   
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ÖNERİLER 

 

1. Seçtiğiniz çalışmaya farklı açılardan bakabilmek, özgün değerlendirme ve karşılaştırmalar 

yapabilmek için farklı kaynaklardan yararlanmalısınız. Okul kütüphanemizdeki kaynaklardan, il ve 

ilçe kütüphanelerinden, edebiyat dergilerinden ve sitelerinden faydalanabilirsiniz. 

 

DEĞERLENDİRME  

• İçerik: Bilgiler (10p), Araştırma-rapor (30p), sonsöz (10p) 

• Görsel materyal kullanımı (10p) 

• Dil ve anlatım / Türkçeyi doğru kullanma ve yazma (10p) 

• Kaynakça (10p) 

• Proje düzen ve temizliği (10p) 

• Zamanlama (Ara kontrol ve teslim tarihlerine uyulması) (10p) 
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SIRA 

NO  

DEĞERLENDİRİLECEK HUSUSLAR PUAN ÖĞRENCİNİN 

ALDIĞI 

PUAN 

DÜŞÜNCELER 

 
 

GENEL ÖZELLİKLER 

 

25  

  

 

1  

Birinci Kontrol  ( Tüm okul için belirlenen ortak 

puan  verilecektir.) 

5 
  

 

2  

İkinci Kontrol ( Tüm okul için belirlenen ortak puan 

verilecektir.) 

5 
  

3 
Projenin Zamanında Teslim Edilmesi ( Tüm okul 

için belirlenen ortak puan verilecektir. ) 

10 
  

4 
Proje hazırlama sırasında ders öğretmeninin 

rehberliğinden sık   sık  yararlanılması 

5 
  

 

 

 

İÇERİK ÖZELLİLERİ  

( İÇ YAPI)  

 

40 

  

1 
Projedeki bilgilerin doğruluk ve kullanılabilirlik  

açısından değerlendirilmesi 

5 
  

2 Yaratıcılık ve özgünlük 
10 

  

3 Metni ( konuyu ) anlama, konuya hakimiyet 
10 

  

4 Metni ( konuyu )yorumlama, 
15 

  

      ŞEKİL ÖZELLİKLERİ 

 ( DIŞ YAPI) 

35 
  

1 Sunuş  ( plan ) ve düzen 
5 

  

2 İçindekiler ve önsözün bulunması 
5 

  

3 Kaynak ve dipnot bildirme tekniklerine uygunluk 
5 

  

4 Dilin doğru ve etkili kullanılması 
10 

  

5 Yazım- noktalama kurallarına uygunluk 
10 

  

 
 

Toplam 

 

100 

  

 


