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2022–2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

8. SINIF TÜRKÇE DERSİ 

 

 

KONU: İSTANBUL’UN SAHAFLARI 

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Beklenen Performans Süre Puanlama Yöntemi 

8. Sınıf 

İstanbul’daki 

Sahafları 

Tanıyorum 

Araştırma, inceleme, kütüphanecilik ile ilgili 

bilgi edinme, yaratıcı yazma, Türkçeyi 

doğru, etkili ve güzel kullanma ve yazma 

2. dönem Puanlama Anahtarı 

 

Sevgili Öğrenciler, 

Bu projede sizden İstanbul’daki sahafları ya da sahaf çarşılarını gezmeniz, bunları inceleyerek tanıtmanız 

beklenmektedir. 

 

ARAŞTIRMA/ÖN ÇALIŞMA-UYGULAMA 

 

1. Sahaflığın ne olduğu ve tarihçesi hakkında bilgi toplayınız. 

2. Aşağıda adı verilen sahaf çarşılarından en az iki tanesini ziyaret etmelisiniz.  Bunlar dışında bildiğiniz, yakın 

çevrenizde olan ve ziyaret etmek istediğiniz başka sahaflar varsa bunlar hakkında öğretmeninize bilgi vererek 

onay alınız. 

 

Arşiv Sahaf, Ortaköy 

Denizler Kitabevi, Beyoğlu 

İmge Sahaf, Kadıköy 

Gezegen Sahaf, Beyoğlu 

Simurg Kitabevi-Sahaf, Beyoğlu 

Barış Sahaf, Moda 

Sahaf Turkuaz, Beyoğlu 

Diyojen Sahaf, Beşiktaş 

Beyoğlu Sahaflar Çarşısı, Beyoğlu 

Beyazıt Sahaflar Çarşısı, Fatih 

Sahaf Altın, Sarıyer 

Yolda Sahaf, Kadıköy 

Sahaf Müteferrika, Kadıköy 

 

3. Gittiğiniz sahafların önünde ya da içinde kendinizin yer aldığı bir fotoğraf çekiniz. Bu fotoğrafı ödevinize 

ekleyiniz. 

4. Gittiğiniz sahaflara ait görsellere mutlaka yer vermelisiniz. Bu nedenle sahafın çeşitli fotoğraflarını çekiniz. Bu 

fotoğrafların açık ve anlaşılır olmasına özen gösteriniz. 

5. Sahaflarda hangi tür eserlerin yer aldığı, kaç farklı kitabın yer aldığı gibi bilgileri ödevinize eklemelisiniz. 

6. Gittiğiniz sahafın ya da sahaf çarşısının tarihçesi hakkında bilgi edininiz. 

7. Sahaf dükkanını işleten kişi ya da sahafın kendisinden işletme ile ilgili bilgi almak için kendisi ile bir söyleşi 

yapınız ve bunu ödevinize ekleyiniz. 
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Projeniz aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır: 

 

• İçerik  

Sahaflığın tarihçesi 

Sahaf dükkanında yer alan eserlerin türleri ve sayıları 

Sahaf dükkanının düzeni 

Sahaf dükkanının çalışma saatleri  

Gittiğiniz iki sahaf dükkanının benzerlikleri ve farkları  

Sahaf dükkanını işleten kişi ile yapılmış bir söyleşi 

Ziyaret ettiğiniz sahafların size hissettirdikleri ve düşündürdükleri ile ilgili bir düşünce yazısı 

 

• Ödev ile ilgili görüşleriniz 

Ödevin seçilme nedeni 

Ödev hazırlığı sürecinde yaşadıklarınız 

Ödevin kişisel gelişiminize, bakış açınıza katkısı 

• Kaynakça  

 

ÖNERİLER 

 

1. Sahaflar ile ilgili daha önce yapılmış inceleme ve araştırma yazılarını okuyabilirsiniz. 

2. Hangi sahaf dükkanlarını ziyaret etmek istediğinize karar vermek için internetten bu dükkân ya da çarşıların 

fotoğraflarına bakabilirsiniz.  

3. Listede yer alan sahaf dükkanları dışında çevrenizde çeşitli sahaflar da bulunabilir. Bu sahafları da ziyaret 

edebilirsiniz.  

 

ARA KONTROL:  

Hangi sahaf dükkanları ya da çarşılarını ziyaret edeceğiniz belirlemiş olarak geliniz. Seçeceğiniz sahafların ve sahaflık 

mesleğinin tarihçesi hakkında edindiğiniz bilgileri düzenleyerek öğretmeniniz ile paylaşınız. Değişiklik ve öneriler için 

öğretmeninizin görüşünü aldıktan sonra projenize devam ediniz. 

 

 

 

 

 

 

Not: Rubriklere “Takvime Uygun Hareket Etme” ölçütü eklenmeyecek, ayrıca puanlanmayacaktır. Öğrenci, ara 

kontrol tarihine uymadığında 5 puan, teslim tarihine uymadığında 15 puan toplam puanından eksiltilecektir.  
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DEĞERLENDİRME 

 
Ölçütler  İyi  Orta  Geliştirmeli  Gözlemlenmedi 

(0 puan) 

İçerik (51 PUAN) 

* Gittiği sahaflar ile ilgili 

ayrıntılı bilgi verme  

* Görsellere yer verme 

* Sahaf ile yapılan söyleşi 

* Konu ile ilgili düşünce 

yazısı 

 

Ürün beklenen tüm 

niteliklere uygun 

içerikte ve bütünüyle 

anlaşılır. (51p.) 

Ürün beklenenlerden 

bazılarını, kısmen 

içeriyor.  

Eksiklere rağmen ürün 

ana hatlarıyla anlaşılır. 

(30p.) 

Ürün beklenen nitelikler 

açısından zayıf. 

Eksikler ya da hatalar 

nedeniyle ürünün 

anlaşılması oldukça zor. 

(15p.) 

 

 

Dil Anlatım (15 PUAN) 

* Açık ve akıcı ifade etme, 

tekrara düşmeme 

*  Anlatım bütünlüğünü 

sağlama  

*  Anlatım bozukluğu 

yapmama 

* Yazım ve noktalamaya 

uygunluk 

 

Belirtilen özelliklere 

tamamıyla uygun 

bir yazı yazmış. 

(15p.) 

 

 

  

Belirtilen özelliklerin 

bazılarına, kısmen 

uymuş. Bu özelliklere 

yeterli düzeyde dikkat 

etmediği gözlemleniyor. 

(9p.) 

 

  

Belirtilen özelliklerde 

eksikler ve hatalar var, 

anlatımı zayıf. (3p.) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Düzen (9 PUAN) 

* Düzgün ve özenli 

hazırlama 

* Kapak, önsöz, 

içindekiler, sonsöz… vb 

bölümlerine yer verme  

Çalışmasını özenerek 

en iyi şekilde yapar. 

Çalışma/ Çalışmanın 

bölümleri anlaşılır 

bir düzende ve 

sıradadır. (9p.) 

 

Çalışmasını önemser 

ancak çalışmasında 

aceleci ve özensiz 

bölümler göze çarpar. 

Çalışması/Çalışmanın 

bölümleri kısmen 

düzenlidir.  (6p.) 

 

Çalışması özensizdir. 

Düzeninde/Çalışmanın 

bölümlerinde anlaşılırlığı 

etkileyecek eksikler 

vardır. (3p.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynakça (9 PUAN) 

* Konuya uygun ve 

güvenilir kaynak kullanma  

* Kaynakçayı doğru 

yazma 

 

Kaynakları, belirtilen 

özelliklere 

tamamıyla 

uygundur.  

(9p) 

Kaynakları, belirtilen 

özelliklerin bazılarına, 

kısmen uygundur.  

(6p) 

Kaynakları, belirtilen 

özelliklerin birine / çok 

azına uygundur.  

(3p) 

 

  

Hiçbir kaynak 

belirtmemiş. 

(0p) 

 

 

 

 

Araştırma (16) 

* Konuya uygunluğu 

* Kaynak çeşitliliği 

* Araştırmasını görsellerle 

destekleme 

 

Belirtilen özelliklere 

tamamıyla uygun 

geniş kapsamlı bir 

araştırma yapmıştır. 

(16p.) 

  

Araştırmasında belirtilen 

özelliklerin bazılarına, 

kısmen uymuştur. Bu 

özelliklere yeterli 

düzeyde dikkat etmediği 

gözlemleniyor. (9p.)  

Araştırmasının kapsamı 

sınırlı. Eksikler var. 

İçeriği zayıf. (3p.) 

 

Hiçbir araştırma 

yapılmamış. 

(0p) 

 

 


