
 
 

BODRUM ÖZEL MARMARA KOLEJİ 
2018 – 2019 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI 

PROJE HAZIRLAMA SÜRECİ 

 

 

 

Sevgili Öğrenciler, 

Proje kitapçığınızda yer alan yönergeleri uygulayarak projenizi hazırlayacaksınız. Bu süreç 

içerisinde, bilimsel süreç basamaklarını uygulayacak ve bu basamaklarla ilgili becerilerinizi geliştirmiş 

olacaksınız. 

Hazırlamış olduğunuz proje raporunuzu ve proje sonucunda ortaya çıkardığınız proje ürününüzü 

belirtilen tarihte öğretmeninize teslim ediniz. Hazırlanan proje raporu ve ürünü tamamen sizin kendi 

emeğinizle oluşturduğunuz ve tamamen size ait olmalıdır. Aksi bir durumun öğretmeniniz tarafından 

tespit edilmesi halinde projeniz değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Başarılar dileriz. 

 

 

 

 

 

PROJE HAZIRLAMA TAKVİMİ: 

Proje hazırlanırken aşağıdaki takvime uyunuz. 

1. Genel Toplantı  : ... / Kasım / 2018 

2. Genel Toplantı  : ... / Ocak / 2018 

3. Genel Toplantı  : ... / Mart / 2018 

Ara Değerlendirme Görüşmeleri(bireysel) : 26 / Kasım / 2018 – 5 / Nisan / 2018 tarihleri arasında 

öğretmeniniz tarafından görüşmeler sırasında size verilen randevu tarihlerine göre yapılacaktır. 

Proje Teslim Tarihi     : 16 / Nisan / 2019 

Projenin Sonuçlarının Açıklanması  : 30 / Nisan / 2019 

 

 

 



PROJE HAZIRLARKEN NELER YAPACAKSINIZ? 

Sevgili öğrenciler, 

Seçtiğiniz proje konusu için ürününüzü geliştirirken neler yapacağınız aşağıda belirtilmiştir. 

Çalışmanıza başlamadan önce, istenenlerin tamamını dikkatlice okuyunuz. 

 

A) “Proje Raporum” sayfasında yer alan 1. bölümü tamamlayınız. 

B) Aşağıdaki çalışmaları yapınız: 

1) Araştırma, Bilgi Toplama 

2) Bilgileri Derleme 

3) Ürün Tasarlama: Ürününüzü tasarlarken araştırma sürecinde elde ettiğiniz bilgileri yansıtınız. 

C) Ara değerlendirme ve genel görüşme tarihlerinde öğretmeninizle görüşünüz. 

D) “Proje Raporum” sayfasına yer alan 2. bölümü tamamlayınız. 

E) Adınız, soyadınız, sınıfınız, proje dersiniz, konunuz ve ürününüzü gösteren bir kapak hazırlayınız.  

 

 

PROJENİZ NASIL DEĞERLENDİRİLECEK? 

Projeniz bittiğinde, ekte bulunan “Dereceli Puanlama Anahtarı” kullanılarak ders öğretmeniniz 

tarafından değerlendirilecektir. Projenizi hazırlarken, siz ve öğretmeniniz “Ara Değerlendirme Görüşme 

Formu” ile çalışmalarınızı değerlendireceksiniz. 

 

 

PROJE DOSYASININ BİÇİMSEL NİTELİKLERİ NASIL OLMALI? 

1. Dosyaya konulacak çalışmalar el yazısı ile veya bilgisayarda yazılabilir. 

2. Kâğıt düzeni, Türkçe dersinde öğrenilen dış yapı ilkelerine uygun olmalıdır. (Kılavuz kâğıt ölçüleri) 

3. Düz beyaz kâğıt (A4) veya renkli kağıt kullanılabilir. 

4. Her sayfanın alt orta kısmına sayfa numarası yazılmalıdır.  

5. Dosya ile birlikte teslim edeceğiniz proje ürünleriniz (poster, ppt, harita, CD, kaset, maket vb.) uygun 

şekilde teslim edilmelidir. 

6. Araştırmanızda kullandığınız kaynakları, proje dosyanızın “Kaynakça” sayfasında kaynak gösterme 

kurallarına uygun olarak yazınız. 

7. Kullandığınız kaynaklardan raporunuz veya ürününüzde kullanmak üzere alıntı yapmanız 

gerektiğinde akademik dürüstlük ilkesine uygun şekilde belirtiniz. 

 

 

 

PROJE DOSYANIZDA NELER BULUNMALI?  

1) Proje dosyası kapağı 

2) Proje Raporu (Ek-1) 

3) Proje Çalışması Ara Değerlendirme Formu (Ek-2) 

4) Proje Dosyası Dereceli Puanlama Anahtarı (Ek-3) 

5) Araştırma sorularının yanıtını veren yazılar ve resimler 

6) Ürününüz/ürünleriniz 

7) Kaynakça 

 



(Ek-1) 
PROJE RAPORUM 

Sevgili Öğrenciler, 
Aşağıdaki ana başlıkları kullanarak gerekli bilgileri yazdığınızda, bilimsel süreç becerilerinizi 

kullanarak bir rapor hazırlamış olacaksınız. 
 

1. BÖLÜM: PROJEME BAŞLARKEN 

Adım ve Soyadım :  
Sınıfım   :  
Proje Konum  :  

PROJE AMACIM 
(Bu çalışmayı yapma amacınızı yazınız.) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
YANITLAMAK İSTEDİĞİM SORU 
(Bu çalışma sonucunda yanıtını bulmak istediğiniz soruyu / soruları yazınız.) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. BÖLÜM: PROJEMİ BİTİRİRKEN 

KULLANDIĞIM KAYNAKLAR, ARAÇ ve GEREÇLER 
(Bu çalışma boyunca kullandığınız kaynak, araç ve gereçleri yazınız.) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ULAŞTIĞIM SONUÇ 
(Sorunuza / sorularınıza bulduğunuz yanıtı / yanıtları yazarak bu çalışma sayesinde ne öğrendiğinizi 

açıklayınız.) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Öğretmenin Adı, Soyadı: 
 

(Ek-2) 
BODRUM ÖZEL MARMARA KOLEJİ 

PROJE ÇALIŞMASI ARA DEĞERLENDİRME GÖRÜŞME FORMU 
(ÖĞRETMEN ve ÖĞRENCİ) 

 

Projenin Adı:        Öğrencinin Adı Soyadı:                              Sınıfı:       

 
Sevgili öğrenciler, 

1) Öğretmeniniz ile yapacağınız görüşmelere gitmeden önce, aşağıdaki ölçütler doğrultusunda kendinizi değerlendiriniz. 
2) Eksikleriniz varsa tamamlayarak görüşmelere gidiniz. 
3) Görüşmelere giderken bu formu yanınızda götürünüz. 
4) Öğretmeninizin görüşme sırasında yazdığı görüşlere göre projenizi düzenleyiniz. 
5) Tüm görüşmeler bittikten sonra formun son halini proje dosyanıza yerleştiriniz. 

   

 
I. GÖRÜŞME 

Tarih: 
II. GÖRÜŞME 

Tarih: 
III. GÖRÜŞME 

Tarih:  

ÖLÇÜTLER Öğrenci Öğretmen Görüşü Öğrenci Öğretmen Görüşü Öğrenci Öğretmen Görüşü 

Projenin amacı belirlenmiştir.       

Proje çalışması ile yanıt 
aranacak soru/sorular 
oluşturulmuştur. 

            

Konuyla ilgili yazı ve resimler 
toplanmıştır. 

      

Proje hazırlanırken yararlanılan 
kaynaklar belirtilmiştir. 

            

Oluşturulan soru/sorularla 
ilişkili bir sonuç yazısı 
yazılmıştır. 

      

 



 5 

        
       PROJE DOSYASI DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI         (Ek-3) 
 

ÖLÇÜTLER 10 p 7,5 p 5 p 2,5 p Puan 

Bilgi Toplama 
Konuyla ilgili kapsamlı kütüphane ve 

internet araştırması yaparak istenilen 
nitelikte pek çok bilgi toplamıştır. 

Konuyla ilgili kütüphane ve internet 
araştırması yaparak istenilen nitelikte 

bilgi toplamıştır. 

Konuyla ilgili kütüphane ve internet 
araştırması yaparak kısmen istenilen 

nitelikte bilgi toplamıştır. 

Konuyla ilgili kütüphane ve internet 
araştırması yaparak çok az bilgi 

toplamıştır. 

 

Kaynak Gösterme ve 
Akademik Dürüstlük 

Yararlanılan kaynakların tümü kaynak 
gösterme kurallarına uygun olarak 

yazılmıştır. Akademik dürüstlük ilkesine 
uyulmuştur. 

Yararlanılan kaynakların çoğu kaynak 
gösterme kurallarına uygun olarak 

yazılmıştır. Akademik dürüstlük ilkesine 
uyulmuştur. 

Yararlanılan kaynakların bazıları kaynak 
gösterme kurallarına uygun olarak 

yazılmıştır. Akademik dürüstlük ilkesine 
uyulmuştur. 

Yararlanılan kaynaklar kaynak 
gösterme kurallarına uygun olarak 
yazılmamıştır. Akademik dürüstlük 

ilkesine uyulmamıştır. 

 

Proje Raporu 
Hazırlama 

Proje raporunu eksiksiz olarak hazırlamış 
ve uygulamıştır. 

Proje raporunun çoğunu hazırlamış ve 
uygulamıştır. 

Proje raporunu kısmen hazırlamış ve 
uygulamıştır. 

Proje raporunda ve uygulamada 
birçok eksiklik vardır. 

 

Bilgiyi Kullanma 
(Sonuç Çıkarma) 

Elde ettiği bilgilerin tümünü kullanarak 
problemle ilgili doğru çıkarımlarda 

bulunmuştur. 

Elde ettiği bilgilerin çoğunu kullanarak 
problemle ilgili doğru çıkarımlarda 

bulunmuştur. 

Elde ettiği bilgilerin birazını kullanarak 
problemle ilgili doğru çıkarımlarda 

bulunmuştur. 

Elde ettiği sınırlı sayıdaki bilgileri 
kullanarak problemle ilgili çıkarımda 

bulunmakta zorlanmıştır. 

 

Yaratıcı Düşünce/ 
Özgünlük 

Yaratıcı düşünme becerisini ve 
kavrayışını ürünü geliştirme sürecinde 
tam olarak sergilemiş; özgün bir ürün 

oluşturmuştur. 

Yaratıcı düşünme becerisini ve 
kavrayışını ürünü geliştirme sürecinde 

çoğunlukla sergilemiş; özgün 
denilebilecek nitelikte bir ürün 

oluşturmuştur. 

Yaratıcı düşünme becerisini ve 
kavrayışını ürünü geliştirme sürecinde 

sınırlı kullanmış; oluşturduğu ürün 
özgünlükten uzaktır. 

Yaratıcılığını sergilemede yetersiz 
kalmış; oluşturduğu ürün özgünlükten 

uzaktır. 

 

Proje Dosyasının 
Biçimsel Nitelikleri 

Hazırladığı dosya biçimsel ölçütlere 
uygun ve örnek gösterilebilecek 

niteliktedir. 

Hazırladığı dosya biçimsel ölçütlere 
uygun ve istenilen niteliktedir. 

Hazırladığı dosya biçimsel ölçütlerden 
bazılarına uygundur. 

Hazırladığı dosya biçimsel ölçütler 
yönünden yetersizdir. 

 

Proje Dosyasının 
İçeriği 

Proje dosyasının içeriğini oluştururken 
tüm ölçütlere uymuş, örnek gösterilebilir 

nitelikte hazırlamıştır. 

Proje dosyasının içeriğini oluştururken 
çoğunlukla ölçütlere uymuştur. 

Proje dosyasının içeriğini oluştururken 
bazı ölçütlere uymuştur. 

Proje dosyasının içeriğini oluştururken 
çok az ölçüte uymuştur. 

 

Proje Takvimine 
Uyma 

Ara değerlendirme görüşmelerinin 
hepsine gerekli hazırlıklarını yaparak 
gelmiş ve projesini zamanında teslim 

etmiştir. 

Ara değerlendirme görüşmelerinin 
çoğuna gerekli hazırlıklarını yaparak 
gelmiş ve projesini zamanında teslim 

etmiştir. 

Ara değerlendirme görüşmelerinin 
yarısına gerekli hazırlıklarını yaparak 
gelmiş ve projesini zamanında teslim 

etmiştir. 

Ara değerlendirme görüşmelerinin çok 
azına gerekli hazırlıklarını yaparak 

gelmiş ve projesini istenilen tarihten 
sonra teslim etmiştir. 

 

Sunum Becerisi 

Sunum sırasında tüm kurallara 
uymuştur. (Ses tonu ve vurgusuna dikkat 

ederek konuşma, dinleyicilerle göz 
teması kurma) 

Sunum sırasında genellikle kurallara 
uymuştur. (Ses tonu ve vurgusuna 

dikkat ederek konuşma, dinleyicilerle 
göz teması kurma) 

Sunum sırasında bazı kurallara 
uymuştur. (Ses tonu ve vurgusuna 

dikkat ederek konuşma, dinleyicilerle 
göz teması kurma) 

Sunum sırasında çok az kurala 
uymuştur. (Ses tonu ve vurgusuna 

dikkat ederek konuşma, dinleyicilerle 
göz teması kurma) 

 

Ürünün Niteliği 
İstenilen etkinliklerin tamamı yapılarak 

ürünler oluşturulmuş ve ürünler konuyla 
ilişkilendirilmiştir. 

İstenilen etkinliklerin çoğunluğu 
yapılarak ürünler oluşturulmuş ve 
ürünler konuyla ilişkilendirilmiştir. 

İstenilen etkinliklerin bir kısmı yapılarak 
ürünler oluşturulmuş ve ürünler 

konuyla ilişkilendirilmiştir. 

İstenilen etkinliklerin çok azı yapılarak 
ürünler oluşturulmuş ve ürünler 

konuyla ilişkilendirilmiştir. 

 

Not: Bu kriterlerden herhangi birinin hiç yapılmamış olması durumunda o kriter değerlendirilmeyecek ve boş bırakılacaktır.  TOPLAM  

 


