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Öz 

Türkçe derslerindeki proje ödevi uygulamalar n n ö retmen ve ö renci görü lerine göre 
de erlendirilmesinin amaçland  bu ara t rmada, betimsel nitelikli tarama modeli 
kullan lm t r. Ara t rman n evrenini 2013-2014 e itim ö retim y l nda Bal kesir il 
merkezindeki ilkö retim okullar nda görev yapan Türkçe ö retmenleri ile proje ödevini 
Türkçe dersinden alan 6., 7. ve 8. s n f ö rencileri; örneklemini ise, evrenden seçkisiz olarak 
belirlenen 21 Türkçe ö retmeni ile 63 ö renci olu turmaktad r. Verilerin toplanmas nda 
ara t rmac  taraf ndan geli tirilen ve Türkçe derslerindeki proje ödevi uygulamas na yönelik 
ö retmen ve ö renci görü lerini belirlemeyi amaçlayan iki soru formu kullan lm t r.  
Ö retmenlere uygulanan formlarda sekiz, ö rencilere uygulanan formlarda dört aç k uçlu 
soru bulunmaktad r. Her iki kat l mc  grubuna, proje ödevlerinin; Türkçe dersinden seçilme 
nedenleri, haz rlama sürecinde ö retmenin rolü, gereklili i ve uygulanmas nda ya anan 
sorunlar ile ilgili dört aç k uçlu soru ortak olarak sorulmak üzere haz rlanm t r. Formlardaki 
sorulara verilen yan tlar betimsel analiz yöntemi kullan larak çözümlenmi tir. Ara t rmada 
Türkçe ö retmenlerinin proje ödevi çal mas n n konu belirleme, planlama, sunum ve 
de erlendirme a amalar ndaki uygulamalar n n alanyaz nda belirtilen ilkelere genellikle 
uymad  sonucuna ula lm t r. 

Anahtar Sözcükler: Türkçe dersleri, Türkçe ö retmeni, Proje tekni i, Proje ödevi 
 

EVALUATION OF PROJECT WORKS IN TURKISH 
COURSES ACCORDING TO VIEWS OF TEACHERS AND 

STUDENTS 
 

Abstract 
Descriptive survey method was used in this study, in which evaluation of project 

assignments' implementation in the Turkish courses according to views of teachers and 
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students was aimed. Population of the study consisted of Turkish teachers serving at 
elementary schools in the Bal kesir province in the 2013-2014 educational year and the 
students who had chosen the project assignment from the Turkish course. The sample is 
composed of 21 Turkish course teachers and 63 students who were randomly selected from 
the population. Data collection tools consisted of two surveys developed by the researcher 
for the purpose of determining teachers' and students' views about project assignments' 
implementation in the Turkish courses. There are eight open-ended questions in the survey 
administered to the teachers and four in the survey administered to the students. Four open-
ended questions about reasons for selecting project assignments from the Turkish course, 
teacher's role in the preparation process, their necessity and problems experienced in their 
implementation were prepared to be asked to both participating groups, mutually. The 
responses to the questionnaire were analyzed using descriptive analysis methods. In the 
study, it was concluded that the Turkish course teachers generally do not follow the 
principals set forth in the literature about determination, planning, presentation, and 
evaluation stages of project assignment subjects. 

Key words: Turkish courses, Turkish teacher, Project technique, Project assignment. 
 

G R  
Türkçe derslerinde temel dil becerilerinin geli tirilmesi amac n n gerçekle ebilmesi için 

ö rencilere, bu becerileri sergileyebilecekleri ö renme-ö retme ve de erlendirme süreçleri 
sunulmal d r. Türkçe Dersi Ö retim Program nda bu amac  gerçekle tirmeye yönelik 
uygulamaya konulan yeniliklerden biri de proje çal malar d r. lkö retim Kurumlar  
Yönetmeli inde proje; ö rencilerin grup hâlinde veya bireysel olarak istedikleri bir alan veya 
konuda inceleme, ara t rma ve yorum yapma, görü  geli tirme, yeni bilgilere ula ma, özgün 
dü ünce üretme ve ç kar mlarda bulunmalar  amac yla ders ö retmeni rehberli inde 
yapacaklar  çal malar olarak tan mlanm t r.1 

Sönmez’e göre2 proje tekni i; bir sorunun çözümünü kurgulama, planlama, uygulama ve 
sonucu gözleyip sunmay  içermektedir. Bu yüzden proje çal malar nda ö renciler, seçmi  
olduklar  konularda bilgilerini gerçek ya am artlar nda veya ona yak n artlarda s nayarak 
okul ile gerçek ya am aras nda ba  kurma olana  bulur.  

Ö retimde proje tekni inin kullan lmas yla ö rencilerde yarat c l  özendirmek, grupla 
çal may  özendirerek i birli ini art rmak; ö rencilere bilimsel çal ma al kanl , problem 
çözme gücü, seçme, planlama, inceleme ve yürütme gücü kazand rmak için uygun ortamlar 
yarat labilir.3 

Proje tekni inden ö retimde etkili bir biçimde yararlan labilmesi için tekni in uygulama 
a amalar  özenle olu turulmal d r. Projelerin uygulanmas nda; hedeflerin 
belirlenmesi,yap lacak i in ya da ele al nacak konunun belirlenip tan mlanmas ,tak mlar n 

                                                 
1MEB (2006). lkö retim Türkçe Dersi 6–8. S n flar Ö retim Program . Ankara. 
2Sönmez, V. (2007). Ö retim lke ve Yöntemleri. An  Yay nc l k,  Ankara, s.121 
3Bilen, M. (1996). Plandan Uygulamaya Ö retim. Aydan Yay nevi, Ankara, s.177 
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olu turulmas , sonuç raporunun özelliklerinin ve sunu  biçiminin belirlenmesi, çal ma 
takviminin olu turulmas , kontrol noktalar n n belirlenmesi, de erlendirme ölçütlerinin ve 
yeterlik düzeylerinin belirlenmesi, bilgilerin toplanmas , bilgilerin örgütlenip 
raporla t r lmas , projenin sunulmas  izlenecek temel i lem basamaklar  olarak s ralanabilir.4 

lkö retim Türkçe Dersi (6-8.S n f) Ö retim Program nda projeler, birer ölçme arac  
olarak kabul edilmi  ve proje ödevlerinin konular n  ve projelerin uygulanmas na yönelik 
ö retmen ve ö renci yönergelerini de içeren birkaç proje ödevi örne ine, ö retmen k lavuz 
kitaplar nda yer verilmi tir.Bu örneklerde proje konular n n ders kitaplar ndaki temalar 
çerçevesinde belirlendi i dikkati çekmektedir. Ders kitaplar n n her birinde alt  temaya yer 
verildi i ve ö retmen k lavuz kitaplar nda da bu temalardan 6. s n flarda iki, 7. ve 
8.s n flarda birer temaya ili kin proje ödevi örne i sunuldu u görülmektedir. 

Proje çal malar nda; iyi, ba ar yla sonuçlanm , istenilen hedeflere ula m , nitelikli bir 
proje için önceden yap lmas  gereken en önemli ey; projenin plan n n haz rlanmas , proje 
sürecinin etkili yönetimi ve takibidir.5 Proje tekni i uygulamalar nda bu a amayla birlikte 
ö retmenin rolü önem kazanmaktad r.Derslerinde proje tekni ini uygulayacak olan Türkçe 
ö retmenleri de, “ö rencileri hakk nda sa lam bilgi ve beceri temeline sahip olma, onlar  
yak ndan tan ma, ilgi ve isteklerini önceden görebilme; ö rencileri için gerekli araç-gereçleri 
haz rlama, kaynak insanlarla gerekirse randevular ayarlama, onlar  arkada lar  ile i birli i 
yapmaya te vik etme, çocuklar kendi projeleri ile ilgili olarak çal rken onlar  izleme, çal p 
çal mad klar n  kontrol etme, yöneltilen sorular  cevaplama, çe itli öneriler sunma, onlara 
yard m etme vb. ” görevlerini yerine getirmeye çal mal d r.6 

Ö renci merkezli yöntem ve teknikler içinde yer alan proje tekni inin, daha çok fen 
bilimleriyle ilgili derslerde ve son zamanlarda ise Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler derslerinde 
etkili bir ekilde kullan labilece ine ili kin genel bir kan n n var oldu u söylenebilir. Bu 
durum söz konusu derslerin konu alanlar n n proje tekni ine uygun oldu u dü üncesinden 
kaynaklanm  olabilir. Proje ile ilgili yap lan çal malar n büyük ço unlu unun fen bilimleri 
e itimi alan nda yap ld  ancak yak n dönemde sosyal bilgiler alan nda da baz  çal malar n 
oldu u7  saptamas  da bu durumu destekler niteliktedir. 

Türkçe derslerinde dil becerilerinin geli tirilmesi hedeflendi i ve konu alan  olarak da 
yaln zca dilbilgisi ö renme alan na ili kin konulara yer verildi i için ilk bak ta bu derslerde 
proje tekni inin etkili bir biçimde kullan lamayaca  dü ünülebilir.Ancak projelerin 
planlanmas ndan sunumuna kadar tüm a amalar nda Türkçe dersinin etkinlik alanlar  

                                                 
4Erdem, M. ve Akkoyunlu, B. (2002). lkö retim Sosyal Bilgiler Dersi Kapsam nda Be inci S n f 
Ö rencileriyle Yürütülen Ekiple ProjeTabanl  Ö renme Üzerine Bir Çal ma. lkö retim-Online. 1 (1): 2-11. 
5Çiftçi, S. (2006). Sosyal Bilgiler Ö retiminde Proje Tabanl  Ö renmenin Ö rencilerin Akademik Risk 
Alma Düzeylerine, Problem ÇözmeBecerilerine, Eri ilerine, Kal c l a ve Tutumlar na Etkisi. Doktora 
Tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, s.49 
6Çiftçi, a.g.m., s.55 
7 Zorbaz, K. Z. ve  Çeçen, M. A. (2009). Proje Tabanl  Ö retim ve Türkçe Ö retiminde 
Kullan m .Ankara Üniversitesi E itim Bilimleri Fakültesi Dergisi.42, ss.87-104. 
 



Türkçe Derslerinde Yürütülen Proje Çal malar n n Ö retmen Ve  
Ö renci Görü lerine Göre De erlendirilmesi 

 

 
34

Journalof 
Academic

Studies

dinleme, okuma, konu ma ve yazma becerileri ile dilbilgisi kurallar ndan yararlan lmas  
gerekti i unutulmamal d r. 

Proje tekni i; dinleme, okuma, konu ma ve yazma becerilerinin etkin olarak kullan ld , 
etkile imin ve gerçek ya am durumlar n n i e ko uldu u Türkçe derslerinin do as na uygun 
bir teknik olarak kabul edilebilir. Bunun yan nda Türkçe derslerinde etkili bir biçimde 
yürütülecek proje tekni i uygulamalar , dil becerilerinin geli tirilmesine yönelik uygulama, 
analiz ve sentez düzeyindeki hedeflerin gerçekle tirilmesine; gerçek ya amla ba  kurma 
sürecinde ortaya ç kan çevreyle etkile im ve kavrayarak ö renme yoluyla dilin ve 
dü üncenin geli imine ve özgün proje uygulamalar yla ö rencilerde güzeli arama ve 
yarat c l k zevki uyand rmaya katk  getirebilir. 

Türkçe derslerinde etkili kullan ld nda dersin amaçlar n  gerçekle tirmede yararl  
olabilecek proje tekni ine, lkö retim 6.,7.ve 8.S n f Türkçe Dersi Ö retim Program nda  
proje ödevi ad yla yer verilmi ;  projeler birer ölçme arac  olarak kabul edilmi tir.Bu yüzden 
Türkçe derslerinde yürütülen proje çal malar n n dersin amac na uygunlu unun; projelerin 
planlanma, uygulama ve de erlendirme a amalar n n nas l yap land r ld n n ve proje 
çal malar n n tüm a amalar nda ya anan güçlüklerin betimlenmesi önem kazanmaktad r.Bu 
ara t rmada, proje ödevi uygulamalar n n daha sa l kl  yürütülebilmesi için ipuçlar  sunaca  
dü üncesiyle a a daki ara t rma sorular  çerçevesinde 6.,7. ve 8. s n f Türkçe derslerindeki 
proje ödevi uygulamas n n ö retmen ve ö renci görü lerine göre de erlendirilmesi 
amaçlanm ; bu amaç do rultusunda a a daki sorulara yan t aranm t r: 

 
Ö retmen ve ö renci görü lerine göre; 

1. ö rencilerin proje ödevlerini Türkçe dersinden seçmelerinin nedenleri nelerdir? 
2. proje ödevlerinin haz rlanmas  sürecinde ö retmenin rolü nedir?  
3. proje ödevi uygulamas nda ya anan sorunlar nelerdir? 
4. proje ödevi uygulamas , Türkçe dersleri için gerekli bir uygulama m d r? 
Ö retmenler Türkçe derslerinde, 
5. proje ödevlerinin konular n  belirlerken neleri göz önünde bulundurmaktad r? 
6. proje ödevlerini nas l planlamaktad r? 
7. proje ödevlerinin sunumunu ve payla m n  nas l yapmaktad r? 
8. proje ödevlerinin de erlendirmesinde neleri dikkate almaktad r? 

 
YÖNTEM 
Türkçe derslerindeki proje ödevi uygulamas n n ö retmen ve ö renci görü lerine göre 

de erlendirilmesinin amaçland  bu ara t rmada, betimsel nitelikli tarama modeli 
kullan lm t r. 

Ara t rman n evrenini 2013-2014 e itim ö retim y l nda Bal kesir il merkezindeki 
ilkö retim okullar nda görev yapan Türkçe ö retmenleri ile proje ödevini Türkçe dersinden 
alan 6., 7. ve 8. s n f ö rencileri olu turmaktad r. Örneklemini ise, evrenden seçkisiz olarak 
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belirlenen 21 Türkçe ö retmeni ile 40’  k z, 23’ü erkek ve 24’ü 6. s n f, 26’s  7. s n f ve 13’ü 
8. s n f olmak üzere toplam 63 ö renci olu turmaktad r. 

Ara t rmada veri toplama arac  olarak ara t rmac  taraf ndan geli tirilen ve Türkçe 
derslerindeki proje ödevi uygulamas na yönelik ö retmen ve ö renci görü lerini belirlemeyi 
amaçlayan iki soru formu kullan lm t r. Formlar, proje ödevi uygulamas n  betimlemeye 
yönelik aç k uçlu sorulardan olu maktad r. Ö retmenlere uygulanan formlarda sekiz, 
ö rencilere uygulanan formlardadört aç k uçlu soru bulunmaktad r.Her iki kat l mc  grubuna, 
proje ödevlerinin; Türkçe dersinden seçilme nedenleri, haz rlama sürecinde ö retmenin rolü, 
gereklili i ve uygulanmas nda ya anan sorunlar ile ilgili dört aç k uçlu soru ortak olarak 
sorulmak üzere haz rlanm t r.Veri toplama arac n n geçerlili i için taslak olarak haz rlanan 
soru formlar  uzman görü lerine sunulmu , gerekli incelemeler yap l p dönütler al nd ktan 
sonra düzeltmeler yap lm t r.Ayr ca taslak soru formlar n n örneklem d ndaki bir okulda 
görev yapan 3 Türkçe ö retmeni ve proje ödevini Türkçe dersinden alan 10 ö renci ( 4’ü 6. 
s n f, 3’ü 7. s n f ve 3’ü 8. s n f ) üzerinde ön denemesi yap lm  ve sorulara verilen yan tlar 
incelenerek formlara son ekli verilmi tir.Uygulamaya haz r hale getirilen ö retmen ve 
ö renci soru formlar , örneklemdeki okullar farkl  zamanlarda tek tek ziyaret edilerek 
ara t rmac n n da bulundu u ortamlarda uygulanm t r.  

Türkçe derslerindeki proje ödevi uygulamalar n  ö retmen ve ö renci görü lerine göre 
betimlemek amac yla haz rlanan formlardaki sorulara verilen yan tlar, betimsel analiz 
yöntemi kullan larak8 çözümlenmi tir.Verilerin çözümlenmesinde  “cümle” ve “sözcükler” 
çözümleme birimi olarak kabul edilmi tir. Bu çerçevede öncelikle formlardaki sorulara 
verilen yan tlardaki yarg  bildiren cümleler/sözcükler kodlanm , elde edilen verilerin 
frekanslar  hesaplanarak çizelgeler eklinde sunulmu tur.Ayr ca ara t rmaya kat lan 
ö retmen ve ö rencilerin çarp c  görü lerinden de do rudan al nt lar yap lm t r.Veri 
toplama arac n n güvenirli i için formlarda yer alan aç k uçlu sorulara verilen yan tlar n 
çözümlemesi ara t rmac  taraf ndan farkl  zamanlarda tekrar edilerek çözümlemeler 
aras ndaki uyumluluk hesaplanm t r.Yap lan hesaplamalar sonucunda iki farkl  sonuç 
aras ndaki tutarl n % 93 ç kt  görülmü tür.Bu tür ara t rmalarda elde edilen e itli in % 
70’in üzerinde olmas  beklenir.910Sonucun bu e itli in üzerinde olmas  nedeniyle verilerin 
güvenilir bir biçimde çözümlendi i söylenebilir.  

 
BULGULAR 
Ö rencilerin proje ödevlerini Türkçe dersinden seçmelerinin nedenlerine ili kin 

ö retmen görü lerinin s kl klar  Çizelge 1’de, ö renci görü lerinin s kl klar  ise Çizelge 2’de 
sunulmu tur. 

                                                 
8 Bogdan, R. C. & Biklen, S. K. (1998).Qualitative Research for Education: An ntroduction to Theory 
and Methods.Boston: Allyn & Bacon. 
9Hall, R.V.,& Houten, R.V. (1983) Managing Behavior, Behavior Modification: The Measurement of 
Behavior, Austin: Pro-ed. 
10Tav anc l, E. ve Aslan, E. (2001). çerik Analizi ve Uygulama Örnekleri. stanbul: Epsilon  
 Yay nc l k. 
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Çizelge 1.Ö rencilerin Proje Ödevlerini Türkçe Dersinden Seçme Nedenlerine 
li kin Ö retmen Görü leri 
Ö retmen Görü leri f 
 Türkçe ders notlar n  yükseltmek istemeleri   18 
Türkçe dersindeki proje ödevlerinin di er derslere göre daha kolay oldu unu 
dü ünmeleri   

9 

Türkçe dersine yönelik ilgi ve yeteneklerinin olmas    7 
Türkçe dersini sevmeleri   5 
Proje konular n  ilgi çekici ve e lenceli bulmalar    2 
S nava haz rl k sürecinde kendi ö renmelerine katk  getirece ini dü ünmeleri   1 
Görü ler Toplam  42 

 
Çizelge 2.Ö rencilerin Proje Ödevlerini Türkçe Dersinden Seçme Nedenlerine 

li kin Ö renci Görü leri 
Ö renci Görü leri f 
Türkçe ders notumu yükseltmek için   43 
Türkçe dersini sevdi im için    17 
Bu dersteki projeler zevkli oldu u için   7 
Baz  konular  daha iyi anlamak için    4 
Hocam z öyle verdi i için    3 
Bu derste ba ar l  oldu um için   2 
En kolay Türkçe dersindeki projeler oldu u için   1 
Görü ler Toplam  77 

 
Çizelge 1 ve Çizelge 2 incelendi inde hem ö retmenler hem de ö renciler taraf ndan 

proje ödevlerinin Türkçe dersinden seçilme nedeni olarak en çok “ Türkçe ders notunu 
yükseltme iste i” (f:18+f:43) dile getirilmi tir. “Genellikle ö renciler eski al kanl klar  
do rultusunda, yaz l larda yüksek not alamad klar  derslerin ortalamalar n  artt rmak için 
proje görevi seçerler.” (Ö retmen 5) “Ders say s  enfazla Türkçe oldu u için yani katsay s  
en fazla oldu u için notlar n  yükseltme çabas yla Türkçe dersi tercih ediliyor. “ (Ö retmen 
8)“Türkçe dersinde notlar m n dü ük olmas  ortalamam  a a ya çekiyor. Proje ödevi alarak 
ortalamam  yükseltmek istedim.” (Ö renci 12 ) “ Ben asl nda Türkçe dersinden ödev almay  
ilk dönemde karar vermi tim. lk dönem ilk yaz l m dörttü. Asl nda karnemde be ti. Yine 4 
almak korkusuyla ben de Türkçe dersinden proje ödevi ald m.” (Ö renci 58) 

Bunun yan nda Çizelge 1’e göre ö retmenler taraf ndan ikinci s rada dile getirilen 
“ö rencilerin Türkçe dersindeki proje ödevlerinin di er derslere göre daha kolay oldu unu 
dü ünmeleri”  ( f:9 ) görü üne,Çizelge 2’ye göre yaln zca bir ö rencinin de inmesi dikkat 
çekici olarak kabul edilebilir. A a daki ö renci görü lerini yans tan al nt larda da görüldü ü 
gibi ö renciler daha çoknot yükseltmenin yan nda“Türkçe dersini sevdikleri”(f:17) 
ve“projeleri zevkli bulduklar ” (f:7) için proje ödevlerini Türkçe dersinden seçtiklerini ifade 
etmektedirler.  
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“ Seçim yaparken sevdi imiz ve zevk ald m z görevleri seçeriz. Bu sebeple Türkçe 
proje ödevini seçtim.” (Ö renci 38) 

“ Ben proje ödevlerimi yaparken en çok bu dersten zevk al yorum. Di er derslerin proje 
ödevlerinin yap lmas  çok kolay oluyor. Ben zoru severim.” (Ö renci 53) 

“ Türkçe dersi e lenceli, pratik ve ara t rmal  bir derstir. Bu yüzden de projemi Türkçe 
dersinden seçtim.” (Ö renci 47) 

 
Türkçe derslerindeki proje ödevlerinin haz rlanmas  sürecinde ö retmenin rolüne ili kin 

ö retmen görü lerinin s kl klar  Çizelge 3’te, ö renci görü lerinin s kl klar  da Çizelge 4’te 
gösterilmi tir. 

 
Çizelge 3.Proje Ödevlerinin Haz rlanmas  Sürecinde Ö retmenin Rolüne li kin 

Ö retmen Görü leri 
Ö retmen Görü leri f 
Kaynak bulmada yard mc  olmak 9 
Ö rencilerin zorland klar  ve dan t klar  zamanlarda yard mc  olmak 8 
Belirli aral klarla ödevleri kontrol etmek  2 
Proje ödevlerinin nas l yap lmas  gerekti ini anlatmak  2 
Görü ler Toplam 21 

 
Çizelge 4.Proje Ödevlerinin Haz rlanmas  Sürecinde Ö retmenin Rolüne li kin 

Ö renci Görü leri 
Ö renci Görü leri f 
Bize ödevimizi nas l yapaca m z  anlatt .   20 
Zorland m zda ve ona soru sordu umuzda yard mc  oldu.   15 
Konuyu belirlerken yard m etti.   5 
stedi imiz her konuda yard mc  oldu.   4 

Ö retmenimden yard m istemedim.   4 
Ö retmenimiz yard mc  olmad .   3 
Taslak yap m nda yard m etti.   2 
Görev da l m  yaparken yard m istedik.   2 
Bize ek süre vererek yard mc  oldu.   2 
Planlamada yard mc  oldu.   1 
Bize yönerge verdi.   1 
Kaynak kitaplar  önerdi.   1 
Hangi internet sitelerinden ara t raca m z  söyledi.   1 
Konu hakk nda baz  örnekler verdi.   1 
Projelere not verirken yard mc  oldu.   1 
Görü ler Toplam 63 



Türkçe Derslerinde Yürütülen Proje Çal malar n n Ö retmen Ve  
Ö renci Görü lerine Göre De erlendirilmesi 

 

 
38

Journalof 
Academic

Studies

Çizelge 3 ve Çizelge 4’teki ö retmen ve ö renci görü leri birlikte de erlendirildi inde; 
proje ödevlerinin haz rlanmas  a amas nda ara t rmaya kat lan Türkçe ö retmenlerinin daha 
çok, “ba ta ödevin nas l yap laca n  anlatarak” (f:2+f:20), “zorland klar nda ö rencilerin 
sorular n  cevaplayarak” (f:8+f:15),” kaynak bularak” (f:9+f:1)  yard mc  oldu u 
görülmektedir Bunun yan nda sürecin tüm a amalar n  kapsayan rehberlik hizmetinin 
gerekleri olarak kabul edilebilecek “belirli aral klarla ödevleri kontrol etmek” (f:2),”taslak 
yap m nda yard m etmek” (f:2) “görev da l m nda yard mc  olmak”(f:2), “planlamada 
yard mc  olmak” (f:1) ve “ yönerge vermek” (f:1) eklindeki yan tlar n ö renciler taraf ndan 
daha az dile getirildi i söylenebilir.Türkçe derslerindeki proje ödevlerinin haz rlanmas  
sürecinde ö retmenlerin rolünü betimleyen ö retmen ve ö renci görü lerinden baz lar na 
a a da yer verilmi tir: 

“Proje yapacaklar  ders seçildikten sonra konular onlar n önüne konuyor. Onlar 
seçimlerini yap yorlar. Daha sonra zaman zaman ara t rmalar n , çal malar  bize 
gösteriyorlar. Ö rencilere bizde yol gösteriyoruz. “(Ö retmen 1) 

“Onlara rehberlik ediyoruz. Ödev yap m süresince belirli aral klarla kontrol ediyoruz 
çal malar . Uygun kaynaklara yönlendiriyoruz. Ö renciler proje görevinin amac n , bu 
görevle elde edecekleri kazan mlar  kavrayam yorlar.” (Ö retmen 5) 

“Kaynak önererek, hangi a amalar  yapmalar n n onlara kolayl k sa layaca n  
söyleyerek yard mc  oluyorum. “ (Ö retmen 8) 

Ö rencilerimiz yapt  i e kar  duyarl ysa zaman zaman bizlerle görü erek fikirlerimizi 
al yor ve varsa eksiklerini tamaml yor. (Ö retmen 17) 

“Proje ödevimi haz rlarken ö retmenim bize ne yapaca m z  yazan bir fotokopi verdi, 
bu fotokopi bize yard mc  olmaya yetti.” ( Ö renci 11) 

“Ö retmenimiz taslak yap m nda yard mc  oldu.” (Ö renci 18) 
“Türkçe ö retmenimiz konuyu belirlerken yard m etti.”( Ö renci 22) 
“Ben projemin tasla n  olu turduktan sonra ö retmenimize gösterdim ve bana proje 

konusunda daha de i ik neler yapabilece imi gösterdi.” (Ö renci 29) 
“Ö retmenimiz proje ödevi için birçok kez ek süre verdi bu süreler bana çok yard mc  

oldu.” (Ö renci 35) 
“Ö retmenim bana konu hakk nda baz  örnekler verdi ve nas l yapmam gerekti i 

konusunda bilgi verdi.” (Ö renci 42) 
“Ö retmenim bana okuyaca m kitaplar  önerdi.” (Ö renci 57) 
“Türkçe ö retmenimizin bize yard m  ona her dan t m zda bize yard m etmesi oldu.” 

(Ö renci 61) 
Proje ödevi uygulamas nda ya anan sorunlara ili kin ö retmenlerin görü lerinin 

s kl klar  Çizelge 5’te, ö renci görü lerinin s kl klar  ise Çizelge 6’da gösterilmi tir. 
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Çizelge 5.Proje Ödevi Uygulamas nda Ya anan Sorunlara li kin Ö retmen 
Görü leri 

Ö retmen Görü leri f 
Her ö renciye sunum yapt r lamamas  12 
Ödevlerin de erlendirilmesinde nesnelli in sa lanamamas  9 
Ö rencilerin ödevleri zaman nda haz rlayamamas    8 
Ödevlerin genellikle aileler taraf ndan yap lmas    7 
Her ö renciye yönerge haz rlanamamas  7 
Ö rencilerin proje ödevlerini yük olarak görmesi 5 
Ö rencilerin nitelikli ödev haz rlayamamas  4 
Sorun olmamas  3 
Sunum teknolojilerinin yetersiz kalmas  2 
Kaynak s k nt s  çekilmesi  1 
Dersin amac na uygun proje konusu bulunamamas  1 
Görü ler Toplam 59 

 
Çizelge 6.Proje Ödevi Uygulamas nda Ya anan Sorunlara li kin Ö renci 

Görü leri 
Ö renci Görü leri f 
Proje ödevimi yazarken zorland m.   18 
Sorun ya amad m.   11 
Ara t rma yaparken zorland m.   8 
Ödevi düzenlemek zor oldu.   6 
Gereken araç gereçleri bulmak sorun oldu. 4 
Konuyu belirlemek zor oldu.   4 
Sunumda ödevi anlatmakta zorland m. 4 
Zaman sorunu ya ad m. 2 
Görev payla m nda zorland k.   1 
Kaynak ki i bulmakta zorland m.   1 
Görü ler Toplam 59 

 
Proje ödevi uygulamas nda ya anan sorunlara ili kin ö retmen ve ö renci görü lerinin 

yer ald  Çizelge 5 ve Çizelge 6 incelendi inde; ö retmenlerin daha çok “ sunum” (f:12), 
“de erlendirme” (f:9), “zaman” (f:8), “ödevleri ailelerin yapmas ” (f:7) ve “yönerge 
haz rlama” (f:7) konular nda sorun ya ad klar ; ö rencilerin ise “ yaz m” (f:18) ve 
“düzenleme” (f:6) gibi daha çok ödevlerin raporla t rma sürecinde ve “ara t rma yaparken” 
(f:8) sorun ya ad klar  görülmektedir. Ayr ca ara t rmaya kat lan 11 ö renci de proje ödevi 
uygulamas nda sorun ya amad n  dile getirmi tir. 
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“Proje ödevlerinin uygulanmas nda her ö renciye ayr  ayr  yönerge haz rlanmas , proje 
a amalar n n takip edilmesi s n f mevcutlar n n kalabal k olmas  dolay s yla sorun 
yaratmakta, her ö renciye ayr lacak süreyi k s tlamaktad r. “(Ö retmen 13) 

“Ancak ö rencilerin ço u yo unluktan dolay  bu ödevleri ebeveynlerine yapt rmaktad r. 
Proje ödevleri art k ö rencilerin de il anne-babalar n ödevleri durumundad r. Mevcutlar n 
kalabal k olmas  dolay s yla her ö renciye sunum yapmak imkan  sa lanamamaktad r. Aksi 
halde müfredat n aksamas  söz konusu olmaktad r. “(Ö retmen 18) 

“Projeler de erlendirilirken zaman konusunda s k nt  çekiyoruz. Ö renciler ödevleri 
zaman nda getirmedikleri için M.E.B’in koydu u süre yeterli gelmiyor ve notlar n e-okula 
girilmesi ile ilgili sorun ve gecikmeler ya yoruz.” “(Ö retmen 20) 

“Yaz y  yazarken ve sayfalar  ayarlarken zorland m.” (Ö renci 4)  
“Uzun oldu u için yazarken zorland m.” (Ö renci 8) 
“Kelimeleri ara t r rken zorland k.” (Ö renci 15) 
“Kompozisyonu yazarken giri ,geli me ve sonuç bölümünde zorland m.”  (Ö renci 22) 
“Ödev ve görev payla m nda sorun ya ad k çünkü biz bir grup halinde yapm t k.” 
(Ö renci29) 
“Türkçe dersinde proje ödevi yaparken en çok konu belirlemede zorland m.”  
(Ö renci 32) 
“Türkçe dersinde proje ödevi haz rlarken en çok hangi konu seçmekte ve el yaz s  

yazmakta zorland m.” (Ö renci 41) 
“Gereken araç gereçleri bulmakta zorland m.” (Ö renci 42) 
“Yaz m kurallar nda sorun oldu.Çünkü Türkçe dersi olunca yaz ma önem vermek 

gerekir.” (Ö renci 47) 
“Ara t rmalarda sorun ya ad m çünkü, bulamad m yerler olmu tu.” (Ö renci 49) 
Ö retmen ve ö rencilerin Türkçe derslerinde proje ödevi uygulamas n n gereklili i 

konusundaki görü lerinin s kl klar  s ras yla Çizelge 7 ve Çizelge 8’de sunulmu tur. 
 
Çizelge 7.Türkçe Derslerinde Proje Ödevi Uygulamas n n Gereklili i Konusundaki 

Ö retmen Görü leri 
Ö retmen Görü leri f Ö retmen Görü leri f 
Gerekli görmüyorum. 19 Gerekli görüyorum. 2 
Zaman kayb  olarak görüyorum. 13 Ö rencilerin ilgisini çekiyor. 1 
Proje çal malar n n amac na 
ula mad n  ve yararl  olmad n  
dü ünüyorum.   

5 Projelerin daha çok kitap 
okuma, sözlü ifade etmede i e 
yarad n  dü ünüyorum. 

1 

Ö renciler proje çal mas  
konusunda istekli de il. 

1   

Görü ler Toplam 19  2 
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Çizelge 8. Türkçe Derslerinde Proje Ödevi Uygulamas n n Gereklili i Konusundaki 
Ö renci Görü leri 

 
Ö renci Görü leri f Ö renci Görü leri f 
Gerekli görüyorum. 38 Gerekli görmüyorum. 25 
E lenceli ve zevkli geliyor.   19 Proje ödevleri fazladan yük 

getiriyor.   
7 

Notlar m  yükseltmek için f rsat 
oluyor.   

7 Projeleri yaparken 
zorlan yorum.     

6 

Dersi daha iyi ö renmemizi 
sa l yor.   

7 Sadece s nava haz rlanmay  
dü ünüyorum.   

4 

Ö retmenimizle daha çok 
kayna yoruz.   

1 Di er derslerdeki i imizi 
engelliyor.   

2 

Kültürüm geli iyor.   1 Proje yapmay  sevmiyorum.   2 
Farkl  insanlar  tan yorum. 1 Fazla zaman al yor.   2 
Projeleri herkes görebildi i için 
okula katk  sa l yor.   

1 Yazmay  hiç sevmiyorum.   1 

El becerimiz geli iyor.   1 Ba ka derslerde proje yapmak 
istiyorum.    

1 

Görü ler Toplam 38  25 
 
Ö retmen ve ö rencilerin Türkçe derslerinde proje ödevi uygulamas n n gereklili i 

konusundaki görü lerinin yer ald  Çizelge 7 ve Çizelge 8 birlikte incelendi inde, 
ara t rmaya kat lan 21 ö retmenin 2’si Türkçe derslerinde proje ödevi uygulamas n  gerekli 
görürken, 19’u gerekli görmemekte; 63 ö rencinin ise 38’i gerekli, 25’i de gereksiz 
görmektedir.Bir ba ka ifadeyle Türkçe derslerindeki proje ödevi uygulamas , ara t rmaya 
kat lan ö retmenlerin ço una göre gereksiz bir uygulamayken, ö rencilerin ço una göre de 
gerekli olarak kabul edilmektedir. 

Çizelge 7’ye göre ö retmenler proje ödevi uygulamas n  “zaman kayb ” (f:13), “amac na 
hizmet etmeyen ve yararl  olmayan bir uygulama” (f:5) ve “ö rencilerin istekli olmad klar  
bir uygulama” (f:1) olarak gördükleri için gerekli olmad n  dile getirmi lerdir. Proje ödevi 
uygulamas n n gerekli oldu unu dü ünen iki ö retmen ise “projelerin ö rencilerin ilgisini 
çekti i” ve “ proje ödevlerinin kitap okuma ve sözlü ifadede i e yarad ” nedenlerini ileri 
sürmü lerdir. Ö retmenlerin bu konudaki görü lerini içeren al nt lar a a da sunulmu tur: 

     “  K sacas  ben proje çal malar n n pek amac na uygun yap lamad n , faydal  
olmad n  dü ünüyorum.  Hatta I. kademede proje ve performans görevlerinin veliler 
taraf ndan yap ld n , çok a r konular  oldu u söyleniyor.” (Ö retmen 1) 

“Çünkü müfredat  yeti tirmekte s k nt  çekiyoruz. Zaman bunda en önemli etken olarak 
dü ünüyorum. Bunlar n d nda en önemli sorunlar m zdan bir tanesi de ödevlerin 
zaman nda teslim edilmemesi.” (Ö retmen 16) 
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“Proje ödevlerini daha çok sorumluluk sahibi ö renciler lay kiyle haz rlamaktad r. Bu 
da onlara art  bir yük gibi olmaktad r. Zaten ba ar s z ö renciler ödev haz rlamad klar  için 
ba ar l  ö rencilere yük olmaktad r.” (Ö retmen 14) 

“Ki isel dü üncemi belirtmem gerekirse, ben proje ödevlerinin faydal  bir çal ma 
oldu unu dü ünmüyorum. Zaten ö rencilerimiz sürekli s nav haz rl klar  içerisinde 
yar yorlar. Özellikle duyarl  ö rencilerimizi ba lar n  ka yacak zamanlar  yok. 
Ö rencilerimiz sosyal etkinliklere kat lam yorlar. Bu yüzden proje çal malar  ö rencilerin 
ilgilerini çekiyor.”(Ö retmen 10) 

 
Çizelge 8’e göre ara t rmaya kat lan ö rencilerin ço u; Türkçe derslerindeki proje ödevi 

uygulamas n  “e lenceli ve zevkli” (f:19), “ not yükseltmek için bir f rsat” (f:7) ve 
“ö renmeyi destekleyici” (f:7) olarak gördükleri için gerekli bir uygulama olarak kabul 
etmektedirler. Bunun yan nda proje ödevi uygulamas n n gereksiz oldu unu dü ünen 
ö renciler de “proje ödevlerinin fazladan yük getirdi i” (f:7), “projeleri yaparken 
zorland klar ” (f:6) ve “s nava haz rl  engelledi i” (f:4) gibi nedenler ileri sürmü lerdir.Bu 
görü leri içeren al nt lar a a da sunulmu tur: 

 
“Evet, isterdim.Çünkü türkçe dersinden görev almak tükçemide ilerletmemi sa l yor.” 

(Ö renci 11) 
“ E er puan m daha çok yükselecekse isterdim.” (Ö renci 3) 
“ sterdim. Ama farkl  ve de i ik bir konuda olmas n  isterdim.Mesela tiyatro.”  
(Ö renci 8)  
“ stemezdim.Çünkü y l içinde daha yapaca m z birçok proje ve performans ödevleri  ve 

haz rlanmam z gereken bir  s nav var.” (Ö renci 15) 
“ stemezdim. Çünkü zor geliyor.” (Ö renci 22) 
“ sterdim. Çünkü bu konuda daha çok bilgiye sahip olmak için.” (Ö renci 29) 
“ stemezdim sadece s nava çal may  dü ünürdüm.” (Ö renci 35) 
“Evet. Çünkü; Türkçe dersi proje ödevimiz genellikle sosyalle meye grupla maya yönelik 

oldu u için bu ödev benim ve arkada lar m n ho una gidiyor.” (Ö renci 40) 
“ sterdim. Çünkü hem e lenmi , hemde ö renmi  oluyoruz.” (Ö renci 51) 
“Ben isterdim. Çünkü Türkçe dersini hem seviyorum hem de böyle ödevler derse ilgimi 

daha fazla art rmam  sa l yor.” (Ö renci 57) 
Türkçe ö retmenlerinin proje ödevlerinin konular n  belirlerken neleri göz önünde 

bulundurduklar na ili kin yan tlar  Çizelge 9’da verilmi tir. 
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Çizelge 9. Türkçe Derslerindeki Proje Ödevi Konular n n Nas l Belirlendi ine 
li kin Ö retmen Görü leri 
Ö retmen Görü leri f 
Ö rencilerin ilgi, istek ve yeteneklerinin dikkate al nmas   6 
Programdaki dilbilgisi konular na göre belirlenmesi   6 
Dört temel dil becerisine göre belirlenmesi  5 
S n f n/ö rencilerin düzeyinin göz önünde bulundurulmas    4 
nternetteki örneklerden yararlan lmas    4 

Ara t rmaya yönelik olmas na dikkat edilmesi   4 
Merkezi s navlar için yararl  olacak konulardan seçilmesi   3 
Uygulamaya dönük olmas na özen gösterilmesi  3 
Dersin amaçlar na göre belirlenmesi   2 
Temalara göre belirlenmesi   1 
Ö rencilerin tercihlerine b rak lmas    1 
K lavuz kitaplardan yararlan lmas   1 
Ö rencilerin yarat c l klar n  kullanabilecekleri konular n belirlenmesi  1 
Görü ler Toplam 41 

 
Türkçe ö retmenlerinin proje ödevlerinin konular n  belirlerken neleri göz önünde 

bulundurduklar na ili kin yan tlar n  içeren Çizelge 9 incelendi inde ö retmenlerin proje 
ödevi konular n  daha çok; “ö rencilerin ilgi, istek ve yeteneklerini” (f:6), “programdaki 
dilbilgisi konular n ” (f:6), “dört temel dil becerisini” (f:5) ve “ s n f n/ö rencilerin düzeyini” 
(f:4) dikkate alarak belirledikleri görülmektedir. Ayr ca konular n belirlenmesinde 
“internetteki örneklerden yararland klar ” (f:4) ve “ara t rmaya yönelik” (f:4), “ merkezi 
s navlara yararl  olacak” (f:3), “uygulama içeren” (f:3) ve “dersin amaçlar na uygun” (f:2) 
proje konular  belirlediklerini dile getirmi lerdir.Ara t rmaya kat lan ö retmenlerin proje 
ödevi konular n  nas l belirlediklerini içeren al nt lar a a da sunulmu tur: 

“Türkçe dersinin etkinlik alanlar na göre belirliyoruz. Örne in, an  yazma, kitap 
inceleme, seçme iir defteri tutma, kelimelerin kök, ek ve eklerinin çe itlerini 
inceleme…”(Ö retmen 10) 

“Konular n ak na göre, Dört temel dil becerisine yönelik olarak internetten 
belirliyorum. “(Ö retmen 15) 

“Zümre toplant lar nda belirliyoruz. Ö rencilerin ilgi ve yetenekleri, istekleri ve 
yararlanabilecekleri konular olmas na özen gösteriyoruz.” (Ö retmen 11) 

“Dilbigisinde o senenin konular n  seçiyorum. Okuma, dinleme, konu ma ve yazma 
alanlar nda ya  grubunu göz önüne al yorum. “(Ö retmen 4) 

Türkçe derslerindeki proje ödevlerinin planlanmas na ili kin ö retmen görü leri Çizelge 
10’da sunulmu tur. 
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Çizelge 10. Türkçe Derslerindeki Proje Ödevlerinin Planlanmas na li kin 
Ö retmen Görü leri 

Ö retmen Görü leri f 
Projelerin sürelerinin belirlenmesi   7 
Proje konular n n belirlenmesi   6 
Ödevin a amalar n , süreçte yap lmas  gerekenleri aç klayan yönergeler 
haz rlanmas   

5 

De erlendirme ölçütlerinin duyurulmas    3 
Her ö renci için seçilen konuya göre takip ve sunum a amalar na yönelik ayr  
plan yap lmas    

2 

Cevap verilmemi .   3 
Görü ler Toplam 26 

Türkçe derslerindeki proje ödevlerinin planlanmas na ili kin ö retmen görü lerini içeren 
Çizelge 10 incelendi inde; ara t rmaya kat lan ö retmenlerin proje ödevlerini planlama 
a amas nda “proje sürelerini belirledikleri” (f:7), “proje konular n  belirledikleri” (f:6), 
“yönergeler haz rlad klar ” (f:5), “de erlendirme ölçütlerini duyurduklar ” (f:3) “her ö renci 
için konuya göre plan yapt klar ” (f:2) görülmektedir.Planlama a amas na ili kin ö retmen 
görü lerini içeren al nt lar a a da sunulmu tur: 

“Dersin amaçlar  do rultusunda konular  ve süreyi belirliyoruz. Sonras nda bu bilgileri 
ö rencilere aktar p ödev süresince onlara rehberlik yap yoruz.” (Ö retmen 5) 

“ Ödev konular n n belirlenmesi, 2)Ö rencinin kendi ilgisine uygun proje konusunu 
seçmesi, 3)Yönergelerin haz rlanmas . “(Ö retmen 13) 

“Proje ödevlerinin konular n  belirledikten sonra, bu konular n nas l haz rlanaca na 
yönelik plan yap yorum. Bu planda ödevin an l yap laca n n, onlar n izleyece i yollar  
belirtiyorum. Bununla birlikte sunum a amas nda ödevin nas l de erlendirilece inin ölçe ini 
yapm  oldu um planla birilikte s n f panosuna as yorum. Ö renciler bu a amalara göre 
ödevlerini haz rl yorlar.” (Ö retmen 16) 

“Seçilen konuya göre her ö renci için, takip ve sunum a amalar nda ayr  planlama 
yap yorum. “(Ö retmen 4) 

Türkçe derslerinde haz rlanan proje ödevlerinin sunumu ve payla m na ili kin ö retmen 
görü lerinin s kl klar  Çizelge 11’de sunulmu tur. 

 
Çizelge 11. Türkçe Derslerinde Haz rlanan Proje Ödevlerinin Sunumu ve 

Payla m na ili kin Ö retmen Görü leri 
Ö retmen Görü leri f 
Hepsinin s n fta sunulmas  9 
Bir k sm n n s n fta sunulmas  7 
yi haz rlanm  projeler okulda sergilenmesi 5 

Projelerin sunumunun yapt r lamamas  5 
Görü ler Toplam 26 
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Ö retmenlerin Türkçe derslerinde haz rlanan proje ödevlerinin sunumu ve payla m na 
ili kin görü lerini içeren Çizelge 11 incelendi inde; daha çok projelerin “hepsinin s n fta 
sunuldu u” (f:9), “bir k sm n n s n fta sunuldu u” (f:7) ve “ iyi olanlar n n okulda 
sergilendi i” (f:5) görülmektedir.Bunun yan nda ara t rmaya kat lan 5 ö retmenin 
“projelerin sunumunu yapt ramad n ” dile getirmesi dikkat çekici bir bulgu olarak kabul 
edilebilir.Kat l mc lar n bu konudaki görü lerini içeren al nt lara a a da yer verilmi tir:  

“Haz rlanan projelerin payla lmas n  istiyorum. Ancak projelerin sunumu konusunda 
zaman aç s ndan ve teknolojk aç dan hep problem ç k yor. Her ders sunum olunca derse zaman 
kalm yor.“(Ö retmen 2) 

“Sunumlar s n f ortam nda ve baz lar  okulda sergi olarak yap l yor.” (ö retmen 4 ) 
“S n fta sunu biçiminde payla m yap labiliyor. Fakat her ö renciye vakit ay rmak 

mümkün olmuyor.” (Ö retmen 11) 
“S n fla mutlaka payla l yor. Çok iyi haz rlanm sa di er s n flardan baz lar na sunum 

yap yoruz.” (Ö retmen 15)  
“Ö rencilerin haz rlam  oldu u projeleri s n fta ve okulda genellikle payla yoruz. Aileler 

bunu payla mad k. Projelerin sunumda öncelikle zaman konusunda s k nt lar m z var. Her 
projeye en az 20-30 dakika ay raca m z  dü ünürsek zaman bizim için en önemli s k nt  
nedenidir. Ama amac na ula mas  aç s ndan sunumlar n gerçekle tirilmesi çabas n  
gösteriyorum.” (Ö retmen 16) 

“Proje ödevlerinin sunumda maalesef her ö rencinin mutlak sunumu eklinde 
gerçekle miyor. Müfredat program n  yeti tirme kayg s  zaten kalabal k olan s n flarda her 
ö renciye ayr  bir sunum yapma f rsat  vermiyor. En büyük s k nt m z bence bu.” (Ö retmen 
17) 

“ yi haz rlanm  projeler s n f panosunda sergileniyor. Drama vb. içeren bir ödevse, 
ö renciler verilen gün ve saatte sunum yap l yor. “ (Ö retmen 20) 

Türkçe ö retmenlerinin proje ödevlerini nas l de erlendirdiklerine ili kin yan tlar  
Çizelge 12’de gösterilmi tir. 

 
Çizelge 12.Türkçe Derslerindeki Proje Ödevlerinin De erlendirilmesine li kin 

Ö retmen Görü leri 
Ö retmen Görü leri f 
Proje de erlendirme ölçe inin kullan lmas  9 
Zaman nda teslim, düzen, kaynak çe itlili i, yaz m ve noktalama, görsellik, 
sunumun dikkat çekicili i vb. ölçütlerinin dikkate al nmas  

8 

Nas l de erlendirildi i belirtilmemi .   3 
Proje haz rlama yönergesine uygun haz rlan p haz rlanmad na bakarak 
de erlendirilmesi 

1 

Görü ler Toplam 21 
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Türkçe ö retmenlerinin proje ödevlerini nas l de erlendirdiklerine ili kin yan tlar n n yer 
ald  Çizelge 12’ye göre ara t rmaya kat lan ö retmenlerin projeleri de erlendirirken daha 
çok “proje de erlendirme ölçe ini kulland klar ” (f:9) ve “ zaman nda teslim, kaynak 
çe itlili i, yaz m ve noktalama, sunumun dikkat çekicili i vb. ölçütlerini dikkate ald klar ” 
(f:8) görülmektedir. Bunun yan nda yaln zca bir ö retmen “ ödevleri proje haz rlama 
yönergesine uygun haz rlan p haz rlanmad na göre de erlendirdi ini” dile getirmi  ve üç 
ö retmen de nas l de erlendirdi ine ili kin görü  belirtmemi tir.A a da proje ödevlerini 
nas l de erlendirdiklerine ili kin ö retmen görü lerini içeren al nt lar yer almaktad r:  

“Ödev konular na uygun dereceli puanlama anahtarlar n  kullan yoruz. Zaman zaman 
dereceli puanlama anahtarlar nda tamamen objektifli i yakalayamad m z oluyor.” 
(Ö retmen 5) 

“El yaz m na 
Derleme olup olmad  
Noktalama ve imla hatalar na 
Görselli i “ (Ö retmen 3) 
“Ödevin içeri ine, kullan lan kaynaklara, zamanlamaya, tertip düzene, ki isel katk s na 

dikkat ediyorum. Özellikle haz r ç kt  ödevlerin getirilmesi ho  olmuyor. Geli en teknolojiyle 
art k ö rencinin gerçek eme ini bulmak zor. Bu yüzden yap lan i in pek anlam  kalm yor.” 
(Ö retmen 11) 

“Zaman nda getirilmesine 
Yaz  güzelli ine 
Uygulanabilirli ine 
Materyal tarz nda olmas na” (Ö retmen 7) 
“Öncelikle projeleri, proje de erlendirme ölçe ine göre de erlendiriyorum. Zaman nda 

ödevin teslimi, ara t rman n çe itlili i, yeterli kaynak olup olmamas , amaca uygunlu u, 
sunumun dikkat çekicili i vb.” (Ö retmen 16) 

 “Projenin yönergeye uygun haz rlan p haz rlanmad na dikkat ediyorum. stenilenle, 
verileni kar la t r yorum. Ö renci, yönergeyi dikkate alm yor. Kapsaml , özgün ödevler 
teslim edilmiyor.” (Ö retmen 20) 

 
TARTI MA VE SONUÇ 
Anadili ö retimi bir bilgi dersi olmaktan çok bir beceri ve al kanl k kazand rma 

dersidir; beceriler de uygulama yoluyla kazand r l r. Ö rencilerin anlama ve anlatma 
becerilerinin geli tirilmesinde en etkili yol, ö renciyi etkin k lacak ve onu uygulamaya 
yönlendirecek e itsel önlemlerin al nmas d r.11  Türkçe derslerinde “proje ödevi” ad yla 
uygulanan proje tekni i de ö rencilerin kendi ö renmelerini kurgulay p planlad  ve 
ö renme ö retme ortam na etkin bir biçimde kat lmalar n  sa lad  için bu e itsel 

                                                 
11Sever, S. (2001). Ö retim Dili Olarak Türkçenin Sorunlar  ve Ö retme-Ö renme Sürecindeki Etkili 
Yakla mlar. Ankara Üniversitesi E itim Bilimleri Fakültesi Dergisi.34, ss.11-22. 
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önlemlerden biri olarak kabul edilebilir. lkö retim 6., 7. ve 8. S n f Türkçe derslerindeki 
proje ödevi uygulamalar n n ö retmen ve ö renci görü lerine göre de erlendirilmesinin 
amaçland  bu çal mada; ilk olarak proje ödevlerinin Türkçe dersinden seçilme nedenleri 
üzerinde durulmu tur. Ara t rmada hem ö retmenler hem de ö renciler taraf ndan proje 
ödevlerinin Türkçe dersinden seçilme nedeni olarak en çok “ Türkçe ders notunu yükseltme 
iste i”nin dile getirildi i görülmü tür.Bu durumun Türkçe dersinin haftal k ders saatiyle 
orant l  olarak not ortalamas na etkisinin fazla olmas ndan kaynakland  söylenebilir. 

Ara t rmada ikinci alt problem olarak proje ödevi uygulamas nda ö retmenin rolüne 
ili kin görü ler belirlenmi  ve proje ödevlerinin haz rlanmas  a amas nda ara t rmaya kat lan 
Türkçe ö retmenlerinin daha çok; “ba ta ödevin nas l yap laca n  anlatarak”, 
“zorland klar nda ö rencilerin sorular n  cevaplayarak” ,” kaynak bularak”  yard mc  oldu u 
görülmü tür. Oysaki derslerinde proje tekni ini uygulayacak olan Türkçe ö retmenleri ; 
“ö rencileri hakk nda sa lam bilgi ve beceri temeline sahip olma, onlar  yak ndan tan ma, 
ilgi ve isteklerini önceden görebilme; ö rencileri için gerekli araç-gereçleri haz rlama, 
kaynak insanlarla gerekirse randevular ayarlama, onlar  arkada lar  ile i birli i yapmaya 
te vik etme, çocuklar kendi projeleri ile ilgili olarak çal rken onlar  izleme, çal p 
çal mad klar n  kontrol etme, dinleme, yöneltilen sorular  yan tlama, zorlama, çe itli 
öneriler sunma, onlara yard m etme, onlar  sorumluluk alma ve di er çal malar  konusunda 
cesaretlendirme.” görevlerini yerine getirmeye çal mal d r.12 Bu durum da ara t rmaya 
kat lan Türkçe ö retmenlerinin, proje ödevi uygulamas nda sürecin tüm a amalar n  
kapsayan rehberlik hizmetinin gereklerini tam olarak yerine getiremedi i söylenebilir. Bu 
sonuç, proje ödevi sürecinde ö retmenlerin özellikle ö rencilere rehber olmada sorunlar 
ya ad n  bulgulayan13çal man n sonuçlar n  destekler niteliktedir. 

Ara t rmada proje ödevi uygulamas n n tüm süreçlerinde ya anan sorunlara ili kin 
görü ler dikkate al nd nda; ö rencilerin proje ödevi haz rlama sürecinde daha çok 
ödevlerin yaz m nda, ara t rma yaparken, ödevin düzenlenmesinde sorun ya ad klar ; 
ö retmenlerin ise her ö renciye ayr  ayr  yönerge haz rlamak, rehberlik etmek, sunum 
yapt rmak için ö retim program n n yo unlu u ve s n flar n kalabal k olmas ndan dolay  
gerekli zaman  bulamad klar ; merkezi s navlara haz rl ktan dolay  ödevleri yük olarak 
alg layan ö rencilerin internetten haz r bulduklar  ya da ailelerine yapt rd klar  proje 
ödevlerinin sunumunda ve de erlendirmesinde sorunlar ya ad klar  sonucuna 
ula lm t r.Ö rencilerin daha çok ödevleri haz rlama ve raporla t rma sürecinde sorun 
ya amalar , daha öncede de dile getirildi i gibi, ö retmenlerin proje haz rlama sürecinde 
gerekli rehberlik hizmetini sunamamalar na ba lanabilir. Ö retmenlerin proje ödevi 
uygulamalar nda ya ad  sorunlar n kayna nda ise daha çok s n flar n kalabal kl  ve 
merkezi s navlara haz rlanma bask s yla her ö renciyi etkin k lacak yeterli zaman  
ay ramamalar  bulunmaktad r. S n flardaki ö renci say s n n çok olmas , merkezi s navlara 

                                                 
12Çiftçi, a.g.m., s.55 
13Çiftçi, S., Meydan, A. ve Sönmez, I. (2008). S n f Ö retmenlerinin Proje Ödevleri ve K lavuz 
Kitaplarda Yer Alan Projelerle lgili Görü leri. VII. Ulusal S n f Ö retmenli i E itimi Sempozyumu 
Sempozyum Kitab . Nobel Yay nevi. Ankara, s.233 
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haz rl k a amas n n zorluklar  ve zaman yetersizli i,  yaln zca proje ödevleri ve Türkçe 
dersiyle ilgili de il, di er dersler ve yeni ölçme de erlendirme teknikleriyle ilgili de sorun 
olarak dile getirilmektedir14 

Proje çal malar n n gereklili ini ortaya koymak için ö retmen ve ö rencilere Türkçe 
derslerinde proje ödevi d nda da proje çal malar  yapmak isteyip istemedikleri sorulmu  ve 
bu konuya ö retmenlerin olumsuz, ö rencilerin ise olumlu bakt klar  sonucuna 
ula lm t r.Kat l mc  ö retmenlerin neredeyse tamam , ö rencilerin merkezi s navlara 
haz rlanmalar  ve ö retim program n n yo unlu u yüzünden zaman bulamad klar , proje 
çal malar n n amac na ula mad n  ve yararl  olmad n  dü ündükleri için derslerinde 
proje ödevi d nda proje çal mas  yapt rmamaktad r. Ö rencilerin yar dan fazlas  ise 
e lenceli ve zevkli bulduklar , notlar n  yükseltmek istedikleri için Türkçe derslerinde proje 
ödevi d nda da proje çal mas  yapmak istediklerini belirtmi lerdir. Bu sonuç Öztürk’ün15 
Türkçe dersindeki performans görevleriyle ilgili ö renci görü lerinin incelendi i çal man n 
sonuçlar yla benzerlik göstermektedir. Ayr ca bir ba ka çal maya göre dil ö retiminde proje 
çal malar n n yapt r lmas  üniversite düzeyindeki ö rencilerin de ilgisini çekmektedir.16 
Ödev d nda proje çal mas  yapmak istemeyen ö renciler ise bunun nedeni olarak 
ö retmenlerle benzer ekilde merkezi s navlara haz rl k ve var olan proje ödevlerindeki 
yo unluklar n  göstermi lerdir.  

Ara t rmada Türkçe ö retmenlerine proje ödevi uygulamas n n konu belirleme, 
planlama, sunum ve de erlendirme a amalar n  nas l gerçekle tirdiklerine ili kin sorular da 
yöneltilmi tir. Verilen yan tlara göre; kat l mc  Türkçe ö retmenleri proje konular n  daha 
çok zümre toplant lar nda di er Türkçe ö retmenleriyle birlikte belirlemekte ve konular  
belirlerken ö rencilerin ilgi, yetenek ve düzeylerini dikkate almaktad rlar.Çiftçi,17proje 
tabanl  ö renme yakla m n n en zor ve en önemli a amalar ndan birinin proje konusunu 
belirlemek oldu unu dile getirmi  ve proje tabanl  ö renmenin ilk a amas  olan bu bölümde, 
çocuklara, müfredata, içinde ya an lan topluma uygun ve çocuklar n ara t rabilecekleri ve 
sonuçland rabilecekleri bir konunun seçilmemesi durumunda projeden istenilen sonucun ve 
verimin al namamas na hatta bütün çal malar n bo a gitmesine neden olunabilece ini 
vurgulam t r. 

 Ara t rmaya kat lan ö retmenlerin projeleri planlama a amas nda daha çok konuyu ve 
süreyi belirlemek üzerinde durduklar , yaln zca dörtte birinin proje ödevi yönergesi 
haz rlad klar  sonucuna ula lm t r. Ba ar l , istenilen hedeflere ula m  bir proje süreci için 

                                                 
14 Arslan A. S., Kaymakç  Y. D., Arslan S. (2009). Alternatif Ölçme-De erlendirme Etkinliklerinde 
Kar la lan Problemler: Fen ve Teknoloji Ö retmenleri Örne i, OMU E itim Fakültesi Dergisi, 28-1, 
ss.1-12 
15 Öztürk, P. (2010). lkö retim II. kademe Türkçe Dersi Performans Görevi Ba ar  Puanlar  le 
Akademik Ba ar  ve Derse Yönelik Tutum Aras ndaki li kinin De erlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, 
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon. 
16Poonpon, K. (2011). Enhancing english skills through project based learning. The English Teacher. 
Vol. XL: 1-10 
17Çiftçi, a.g.m., s.47 
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öncelikle yap lmas  gereken proje plan n n haz rlanmas d r. Planlama yap l rken projenin 
hedefleri, projenin kaç hafta sürece i, hangi temel kaynaklardan, kaynak ki ilerden ya da 
kurumlardan faydalan laca , her hafta hangi etkinliklerin yap laca , hangi haftalarda ara 
de erlendirme yap laca , son de erlendirme ve proje sunumunun ne zaman yap lmas  
gerekti i ayr nt l  bir biçimde ifade edilmelidir.18 

Ara t rmaya kat lan ö retmenlere göre, sürenin yetmemesi ve s n flar n kalabal k olmas  
nedeniyle Türkçe derslerinde haz rlanan proje ödevlerinin ancak bir k sm  s n fta 
sunulabilmekte; projelerin okulla payla lmas  ise s n rl  kalmaktad r. Bu sonuçtan farkl  
olarak bir ba ka çal mada ö rencilerin ço u projelerini sunduklar n  dile 
getirmi lerdir.19Süreç sonunda ortaya ç kacak ürün, ara t rma raporu, gazete yaz s , dergi, 
belgesel, drama, web sayfas , maket, öykü, poster, afi , bro ür vb. olabilir. Ele al nan proje 
sorusunun kapsam na ve projenin hedefine ba l  olarak belirlenecek bu ürünlerin niteli i de 
birbirinden farkl  olacakt r. Ayr ca ürünün ne oldu u sunulu  biçimini de etkileyecektir. 
Ürün bir drama oldu unda sunulu u özel ortam düzenlemelerini gerektirir. Öte yandan bir 
bro ür haz rlanm sa, bro ürün s n fa nas l sunulaca , da t l p da t lmayaca , 
da t lacaksa da t lma ko ullar  belirlenmelidir. Sunu s ras nda ö renciye teknolojik destek 
sa lan p sa lanamayaca  yine belirlenmesi gereken önemli bir konudur. Bütün bu 
belirlemeler, çal ma ba lamadan önce ve ö rencilerle tart larak gerçekle tirilmelidir.20 
Proje tekni i uygulamalar yla ortaya ç kan ürünler ve sunum biçimlerinin yap s  genellikle 
dil becerilerini etkili kullanmay  gerektirdi inden bu a aman n Türkçe derslerinin etkinlik 
alanlar yla do rudan ilgili oldu u söylenebilir. Bunun yan nda Türkçe derslerindeki proje 
tekni i uygulamalar nda ö renciler taraf ndan ara t r lan sorunlar n ve çözüm önerilerinin 
sunumunda gazete yaz s , dergi, belgesel, drama, öykü, poster, afi , bro ür haz rlamaya 
a rl k verilmesinin de dersin do as na uygun olaca  dü ünülebilir.  

Çal mada son olarak proje ödevlerinin de erlendirilmesine ili kin yan tlar 
incelendi inde; ara t rmaya kat lan Türkçe ö retmenlerinin neredeyse yar s n n projeleri, 
Türkçe Dersi Ö retim Program nda ve k lavuz kitaplarda yer alan proje de erlendirme 
ölçe ine göre de erlendirdikleri, bir k sm n nda kendilerinin belirledikleri ve ürün 
de erlendirmeye a rl k veren ölçütlerle de erlendirme yapt klar  görülmektedir.Bu alanda 
yap lan bir ara t rmada ise ö retmenlerin bir bölümü proje ve performans görevlerini 
de erlendirirken haz r formlar  kullanmakta, bir bölümü kendi formlar n  haz rlamakta ve bir 
bölümü de her iki form türünü de kullanmaktad r.21Oysa ki proje çal malar nda 
de erlendirme, süreç ve ürünün birlikte ele al nd  tümel de erlendirme sistemidir ve 
de erlendirmeciler; ö renenlerin kendileri, ayn  ya  grubu, ö retmen ve konu alan  

                                                 
18 Zorbaz ve Çeçen, a.g.m., s.95 
19 Mehmet Nuri Gömleksiz vd. (2010). lkö retim Türkçe Dersi Proje ve Performans Görevlerinin 
Gerçekle tirilme Sürecine Yönelik Ö renci Görü leri (Malatya li Örne i).Turkish Studies, 5(3) 
20Erdem, M.  (2002). Proje Tabanl  Ö renme. Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi. 22, s.175. 
21 GÜVEY Emel (2009), lkö retim 1-5. S n f Ö retim Programlar nda Yer Alan Proje ve Performans 
Görevlerine li kin Ö retmen ve Veli Görü leri”, Eski ehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü S n f Ö retmenli i Bilim Dal , Yüksek Lisans Tezi, Eski ehir, s.215 
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uzmanlar  olabilir.22 Tümel de erlendirme, ö renci ba ar s n  tek bir aç dan 
de erlendirmeyen, ö rencilerin bir süreç içerisindeki geli imlerini etkili bir ekilde 
de erlendirmeye olanak sa layan bir özellik göstermektedir. Tümel de erlendirme 
yakla m nda ö renci edimine dayal , ya am nda kullanabilece i kazan mlara dönük bir 
izleme ve de erlendirme süreci söz konusudur.23 

Sonuç olarak Türkçe ö retmenlerinin proje ödevi çal mas n n konu belirleme, planlama, 
sunum ve de erlendirme a amalar ndaki uygulamalar n n alanyaz nda belirtilen ilkelere 
genellikle uymad  söylenebilir.Bu yüzden ö retmenlerin Türkçe derslerinde hangi proje 
örneklerinin nas l gerçekle tirilebilece ine ili kin e itimler yoluyla desteklenmeleri ve 
k lavuz kitaplarda daha nitelikli ve daha fazla proje örne ine yer verilerek derslerinde proje 
tekni ini kullanma konusunda özendirilmeleri yararl  olacakt r. 
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