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2021–2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

7. SINIF TÜRKÇE DERSİ PROJESİ 

GERİ DÖNÜŞÜM KAMPANYASI 

Konu: Okuduğunuz kitaplardan hareketle reklam kampanyası hazırlama 

 

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Beklenen Performans Süre Puanlama Yöntemi 

7. Sınıf 

Geri dönüştürülebilir 

bir ürünün tanıtım ve 

pazarlamasını yapacak 

bir kampanya meydana 

getirme 

Okuma, araştırma, 

inceleme, Türkçeyi doğru 

kullanma ve yazma, 

yaratıcılık 

1. Dönem 
Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 

Sevgili Öğrenciler, 

 

Bu çalışmada sizlerden, geri dönüştürülerek kullanıma sunulabilecek bir ürün düşünmeniz ve bu ürünün 

satış ve pazarlamasını yapacak bir reklam kampanyası hazırlamanız beklenmektedir. 

 

ARAŞTIRMA/ÖN ÇALIŞMA- UYGULAMA 

  

• Reklam kampanyası nedir, iyi ve dikkat çekici bir reklam kampanyası nasıl olmalıdır?  

• Dikkatinizi çeken reklamları düşününüz.  

• Geri dönüştürülerek kullanılması faydalı olacak ürünleri düşününüz ve bu konuda araştırma yapınız. 

• Amacınızın dikkat çekici bir kampanya hazırlamak olduğunu unutmayınız. Bu nedenle 

kampanyanız için en ilgi çekici yolları belirleyiniz. (Görsel ögeler, hareketli videolar kullanmak 

gibi…) 

 

Projeniz aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır: 

 

• Oluşturduğunuz reklam kampanyası 

• Video, kısa film, broşür, karakter üzerinden tanıtım yapma, röportaj, afiş gibi ilgi çekici yöntemler  

(Tüm teknikleri aynı anda kullanma zorunluluğunuz yoktur. Kendi aklınıza gelen başka teknikleri 

de kullanabilirsiniz.) 

 

1. Ön Söz,-Son Söz 

 

• Ödevin seçilme nedeni 

• Ödev hazırlığı sürecinde yaşadıklarınız 

• Ödevin kişisel gelişiminize, bakış açınıza katkısı 

• İncelemelerinizde karşılaştığınız durumlar ve belgeselleri izlerken hissettiğiniz duygular 

 

2. Kaynakça (Yararlandığınız tüm kaynakları belirtmelisiniz.)  

• Reklam hazırlarken, gazete, dergi, internet haberi; herhangi bir tarihi kaynak, vb. ait kaynakça 

belirtebilirsiniz.  
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ARA KONTROL:  

Geri dönüşüme uygun olduğunu düşündüğünüz ürünü belirleyiniz. Bu ürünü en dikkat çekici şekilde nasıl 

pazarlayacağınızı ve reklam kampanyası için gerekenlerin neler olduğunu düşününüz ve bu düşüncelerinizi 

öğretmeninize bir taslak halinde sununuz. Öğretmeninizin eksiklerin giderilmesi ya da çalışmanızın 

geliştirilmesine yönelik önerilerini dikkate alınız.   

 

ÖNERİLER 

• Geri dönüşüm için belirleyeceğiniz ürünü seçme aşamasındayken daha önce yapılan benzer 

çalışmaları inceleyebilirsiniz.  

• Reklam kampanyanızı dikkat çekici hale getirmek için hayal gücünüzü kullanmalısınız. Aklınıza 

gelen ilgi çekme yöntemlerini uygulamanız ödevinizi daha güzel hale getirecektir.  

• Dikkat çekici bir reklam afişi hazırlayabilir, bunun için başka reklam afişlerini inceleyebilirsiniz. 

Afişinizin dikkat çekici olması reklamınızın da yaratıcı olmasına katkı sağlayacaktır. 

 

DEĞERLENDİRME 

Projeniz, öğretmeniniz tarafından aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirilecektir. 

 

    * İçerik (50 puan)   

Ön söz ve son söze yer verme 

Çeşitli yöntemler kullanarak reklam kampanyası yapma  

Konu ile ilgili görsel ve işitsel materyallere yer verme  

Afiş tasarımı yapma 

 

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

Sözcükleri doğru yazma                                             Yararlandığı kaynakları tarih göstererek belirtme 

Yazım ve noktalama kurallarına uyma 

Sunum yaparken düzgün ve ikna edici bir dil kullanma      

                        

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

Yazı ve resimleri düzenli yerleştirme                      Belirtilen ara kontrol ve proje teslim tarihlerine uyma 

Kullanılan görsel ve işitsel materyalleri doğru  

planlama 

 

  

 


