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2021–2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM  

7. SINIF TÜRKÇE DERSİ PROJESİ 

ÖYKÜ YAZIYORUM 

 

KONU: Bir öykü seçerek inceleme ve seçilen öykünün unsurlarını değiştirmeden yeni bir öykü meydana 

getirme 

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Beklenen Performans Süre Puanlama Yöntemi 

7. Sınıf İnceleme, öyküleme 

Araştırma, inceleme, 

Türkçeyi doğru kullanma 

ve yazma 

1. dönem 
Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 

Sevgili Öğrenciler,  

 

Bu projede sizden seçtiğiniz bir öyküyü okuyarak incelemeniz ve bu öyküdeki temel unsurları kullanıp 

gerekli eklemeleri yaparak yeni bir öykü yazmanız beklenmektedir. Projenize başlamadan önce 

seçeceğiniz öykü ile ilgili öğretmeninize mutlaka danışınız.  

 

ARAŞTIRMA/ÖN ÇALIŞMA-UYGULAMA 

 

• Öykü yazarlarını araştırınız. 

• Bu yazarların öykülerini okuyarak beğendiğiniz bir öyküyü belirleyiniz. 

• Seçtiğiniz öykü yazarının yaşamı ve eserleri hakkında bilgi veriniz. 

• Seçtiğiniz öykünün karakter-yer-zaman-olay-dil ve anlatım unsurlarını inceleyiniz. 

• Seçtiğiniz öykünün temel unsurlarını değiştirmeden (yer-zaman-karakterler), istediğiniz eklemeleri 

yaparak ve kendi hayal gücünüzü katarak yeni bir öykü oluşturunuz. 

• Öykülerin yapısı, öğeleri, dil ve anlatım özellikleri hakkında bilgi edininiz.  

• Öykünüzde ruhsal, fiziksel betimlemelere yer veriniz. 

 

Projeniz aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır: 

  

1. Kapak 

2. İçindekiler 

3. İçerik 

Seçilen öykü yazarı ile ilgili bilgi verilmesi  

Seçilen öykünün incelenmesi (karakter-yer-zaman-olaylar) ve öykünün özetine yer verilmesi 

Öyküdeki temel unsurları kullanarak (karakterler-yer-zaman) olay akışının farklı olduğu yeni bir 

öykü yazılması 

4. Ön söz - Sonsöz 

Ödevin seçilme nedeni 

Ödev hazırlığı sürecinde yaşadıklarınız 

Ödevin kişisel gelişiminize, bakış açınıza katkısı 

İncelemelerinizde karakterlerle ya da yazarla kurduğunuz empati ve yaşadığınız duygular 

 

5. Kaynakça (Yararlandığınız tüm kaynakları belirtmelisiniz.)  
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ARA KONTROL  

 

Projenizde okuduğunuz ve incelemeye karar verdiğiniz öyküyü belirleyiniz ve ön çalışma süresince 

aldığınız notları hazırlayınız. Araştırmalarınız ve hazırlıklarınız ile projenin devamında yapmayı 

düşündüklerinizi öğretmeninizle paylaşınız. Ara kontrol tarihine kadar seçtiğiniz öyküyü karakterler-yer-

zaman-olay-dil ve anlatım unsurlarına göre incelemiş ve kendi öykünüzün taslağını yazmış olunuz. 

Öğretmeninizin, eksiklerin giderilmesi ya da çalışmanızın geliştirilmesine yönelik önerilerini dikkate 

alınız.   

 

ÖNERİLER 

 

1. Edebiyatımızdaki öykü yazarlarımızdan (Sait Faik, Ömer Seyfettin, Memduh Şevket Esendal, Selim 

İleri, Aziz Nesin, Rıfat Ilgaz…) örnekler okuyabilirsiniz. İyi örnekler okumak öykü yazma sürecinde 

sizin de iyi öyküler yazmanıza yardımcı olacaktır.  

2. Araştırmalar sırasında kütüphaneye danışabilir, öykü yazarları konusunda bilgi edinebilirsiniz.  

3. İyi bir gözlemci olmanız da öykü yazarken size faydalı olacaktır. 

 

DEĞERLENDİRME 

Projeniz, öğretmeniniz tarafından aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirilecektir. 

 

    * İçerik (50 puan) 

      Seçtiğiniz öykünün yazarı ile ilgili bilgi verme   

Seçilen öyküyü öykü unsurlarına göre inceleme  

Temel unsurları kullanarak, eklemeler yaparak, olay örgüsünün değiştiği yeni bir öykü yazma 

Mantıksal tutarlılık ve bütünlük içinde yazma 

Öykü yazma kurallarına uyma 

 

   * 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  

 

 

 


