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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 

 Bu proje fikri gençlerin özellikle lise öğrencilerinin  az kelime ile konuştukları ve 

sosyal medyayı aktif kullanmalarının da etkisiyle emoji ya da kısaltmalar kullanarak 

iletişim kurdukları, bu durumun konuşma diline de yansıdığını fark etmemizle başladı. 

Konuşma dilinin zengin olması ise kelime hazinesinin artırılması ile mümkündür.  

 Projemiz, tespit ettiğimiz soruna şöyle çözüm üretmiştir; unutulmaya yüz tutmuş, 

anlamı ilgi çekici ve günlük hayatta da kullanılabilecek Türkçe kelimeler 

belirlenmiştir. Web2 araçları ile bu kelimelerin aktif kullanımını sağlayacak etkinlikler 

planlanmıştır. Lise 9 ve 10. sınıf Türk Dili Edebiyatı dersi  (T.C MEB ortaöğretim 

Türk Dili Ve Edebiyatı dersi 9,10,11,12 sınıflar, 2018 ) öğretim programı  

incelenmiştir.  Etkinlikler bu derste uygulanacak şekilde süresi hesaplanmış uygulama 

kolaylığı sağlanmıştır. Böylece projemiz gençlerin kelime hazinesini geliştirecek ve 

konuşma diline doğrudan katkı sağlayacaktır. Bunu yaparken de süreci sıkıcılıktan 

kurtarıp uzun vadede toplumsal bir faydaya dönüşecektir. Milli Eğitim Bakanlığının 

Fatih projesi sayesinde okullarda akıllı tahta, tablet, internet ağı mevcuttur.Bu sebeple 

projemiz maliyetsiz ve sürdürülebilirdir. 

 

(Görsel 1  canva programında hazırlanmış proje posteri) 
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2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

       Gençlerin günlük yaşamda az sayıda kelime ile iletişim kurduklarını gözlemledik.Lise         

9. ve 10. sınıf Türk Dili edebiyatı müfredatında yer verilen temel dil becerilerini destekleyen 

etkinliklerin klasik, geleneksel  nispeten daha az ilgi çekici olduğunu tespit ettik. Günümüz 

Lise kademesindeki gençlerin teknolojiye ve sosyal medyaya olan ilgisinden yararlanarak 

onları bu süreçte aktif kılarak konuşma dilini zenginleştirecek etkinlikler hazırladık.Kişinin 

yaşamı boyunca zihninde oluşturdukları (Kultas ve Ulusoy, 2022 veya “söz varlığı” (TDK, 

2022) olarak ifade edilen kelime hazinesi akıcı birkonuşmada ve kendini daha iyi ifade 

etmede etkilidir.Kelime hazinesini geliştirmek, pasif kelime varlığını (Gökçe, 2020) da 

kullanır hale getirerek, ilk defa karşılaşılan anlamı bilinmeyen kelimeleri öğrenmekle 

mümkün olmaktadır.Bu projede Pasif kelime hazinesini aktifleştirmek için anlamı ilgi çekici 

kelimeler seçerek bunların günlük yaşamda kullanımına özendirmek ve günlük konuşma 

dilinin daha zengin hale gelmesi  hedeflenmektedir. 

 

 

. 

3. Çözüm  

         Web2 araçlarını kelime hazinesini geliştirmek  için kullanma sebebimiz;           

● öğretmen ve öğrencinin bildiği kolay programlar olması  (Çelik,2020) sebebiyle 

zaman tasarrufu sağlar, öğrencinin aktif olması sebebiyle kalıcı öğrenmeyi destekler 

(Yaşar-Sağlık, Z. ve Yıldız, M. (2021)) 

● Okullarda Milli Eğitim Bakanlığı Fatih projesiyle akıllı tahta, tablet, internet ve 

bilgisayar kullanımının yaygın olması sebebiyle düşük maliyetli ve ulaşılabilirdir. 

 Unutulmaya yüz tutmuş kelimeleri kullanma sebebimiz kelime dağarcığını geliştirip             

günlük konuşma dilinde daha fazla sözcük kullanımına özendirmektir. Seçtiğimiz 

kelimeler,  aşağıdaki  ‘kelime mönümüz’( görsel 4 ) görselimizdedir. Kelimeler Türk 

Dil kurumu sözlüğünden seçilmiştir. 
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( Görsel 4 kelime Mönümüz canvada oluşturulmuştur.TDK (2022). ) 

 

 

 

 
Web2 araçları öğretmenler ve lise öğrencilerinin bildiği programlar olması sebebiyle 

zamandan tasarruf sağladığı için lise öğrencilerinin teknolojiye olan ilgilerini kelime 

hazinesini arttırmada kullanmanın öğrenmeyi sıkıcılıktan kurtaracağı ve kalıcı hale 

getireceğini düşündüğümüz için bu yöntemi tercih ettik. 

 

 

4. Yöntem 

(Şekil 1 proje etkinliklerimiz) 

Web adresi Program Adı Etkinlik Adı Neden 

kullandık 
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 https://wordart.com/  Wordart … deyince 

aklına ilk gelen 

(Kelime 

çağrışımı) 

 Ön bilgilerin 

kontrolü   

Dikkat çekme 

  

https://www.storyboardthat.com/  

 

storyboardthat çizgi roman 

yapalım 

dijital hikaye 

kelimelerle 

cümle kurarak 

işselleştirelim  

 

 www.canva.com  Canva  poster 

hazırlayalım 

. Eğlenceli Bir 

slogan bul ( 

kelimeyi kullan) 

.5 cümle kur 

posterine yaz 

   Zihin haritası 

     oluşturma 

   ürününü   

Paylaş 

 

Görsel hafızayı 

destekleme 

Duyurma, 

tanıtım 

    

  

 kitapları 

sirkeliyoruz 

Hangi edebi 

eserde? 

Genel 

kültürümüze 

bir katkı 

 

  

https://kahoot.com/  

 

Kahoot 

Çoktan seçmeli 

sorularla 

kendini test et 

Ne ne kadar 

amacına ulaştı 

( ölçme 

değerlendirme) 

  

  

 

https://wordart.com/
https://www.storyboardthat.com/
http://www.canva.com/
https://kahoot.com/
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Yukarıdaki tabloda kullandığımız web2 araçları ve yaptığımız etkinlikler Türk Dili Edebiyatı 

Dersinin bir ders saatinde her hafta, haftada bir gün yapılacak şekilde planmıştır. Yani 

müfredatı aksatmadan yapılması, sürenin kısa tutulması projemizin uygulanabilirliğini 

arttırmıştır. Web2 araçlarını bilmeyen öğrencilerin bile kullanabileceği programlar olması 

yaparak yaşayarak öğrenmeyi destekleyen işbirlikçi araçlarla öğrenci merkezli (Altunışık, M. 

& Aktürk, A. O. (2021).) olması ile öğrencinin  ilgisini çekmeyi başarmıştır. Bu da kelime 

hazinesini arttırma amacımızı desteklemiştir. Zihin haritası oluşturma etkinliğimizle 

kelimelerin öğrenilmesini daha kolay (Bayık, Dilek (2016)). hale getirdik. Kahoot programı 

ile oluşturulan  çoktan seçmeli test, kelimelerin öğrencilerde ne kadar kalıcı olduğunu test 

etmemizi, kaç öğrencinin en çok hangi kelimeleri içselleştirdiği yönünde de bir analiz 

yapmamıza imkan sağlayacaktır ( henüz proje bitmediği için net bir veri elimizde yoktur.) 

Seçtiğimiz kelimelerin hangi eserde yer aldığını araştırmak öğrencilerin edebi eserlere olan 

ilgisini de ve genel kültürünü de arttıracaktır 

 

(Görsel 2 canvada oluşturulmuştur.)                               
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5. Yenilikçi(İnovatif) Yönü 

            Web 2.0 araçlarının temel dil becerilerini geliştirdiği, akademik başarıyı ve kelime. 

            hazinesini geliştirmeyi desteklediği (yaşar-sağlık, Z., yıldız,M, (2021) ) bilinmektedir. 

            Bizim projemizin yenilikçi yönü unutulmaya yüz tutmuş kelimelere web2 araçlarıyla   

           dikkat çekerek kelime hazinesini artırmak . Gençlerin günlük konuşmada kelime   

            kapasitesini yükseltmektir. 

       

6. Uygulanabilirlik  

• Milli Eğitim Bakanlığının fatih projesiyle okullarda akıllı tahta, tablet, internet ağı 

kullanımı oldukça yaygın. Bu sebeple projemiz için gerekli olan bilişim teknolojileri 

zaten okullarda mevcut.  Bu yüzden fazla maliyet gerektirmez. 

• Web2 araçları açık kaynak lisanslı olmaları sebebiyle ücretsiz kullanılır. Kullanımı 

kolaydır, uzun süre eğitim almak gerektirmez. 

• Projemiz Türk Dili Edebiyatı dersi müfredatı incelenerek hazırlanmıştır. Bir ders saati     

içinde bir etkinlik uygulanacak şekilde haftada sadece bir gün uygulamak yeterlidir. 

• Dersi aksatmaz. 

• Okul dışında internete erişemeyen öğrenciler olabilir. 

           müfredat yetiştirme kaygısında olan öğretmenler projeyi uygulamak istemeyebilir. 

            Bilgisayarda ekrana bakmak göz yorgunluğuna sebep olabilir. 

             

            Tüm bunlar dikkate alınarak etkinlik süreleri 40 dakikayı aşmayacak şekilde                       

            planlanmıştır.Bir ders saatinde öğrenciler 3 kelimeyle etkinlikler yapıp kelime      

            dağarcıklarını geliştirecekler, proje bitiminde tam 24 adet kelime ile etkileşimde   

            olacaklardır. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizin bir maliyeti yoktur. 

             ( şekil 2 proje zaman planlaması) 

             

Web adresi Program Adı Etkinlik Adı Neden kullandık 

 

  

 https://wordart.com/  Wordart … deyince aklına ilk 

gelen 

(Kelime çağrışımı) 

 Ön bilgilerin 

kontrolü   

Dikkat çekme 

  

https://wordart.com/
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemizin hedef kitlesi lise 9. ve 10 sınıf öğrencileridir. Projemiz Lise 9. 10 . sınıf 

Türk Dili Edebiyatı Dersi öğrencileri ve öğretmenlerinin kullanacağı şekilde 

oluşturulmuştur. Günlük hayatta kullanılabilecek artık sık kullanılmayan kelimelere 

dikkat çekerek kelime hazinelerini geliştirerek uzun vadede zengin bir konuşma dili 

kullanmalarını destekleyecek şekildedir. 

https://www.storyboa

rdthat.com/  

 

storyboardthat çizgi roman yapalım 

dijital hikaye 

kelimelerle 

cümle kurarak 

işselleştirelim  

 

 www.canva.com  Canva  poster hazırlayalım 

. Eğlenceli Bir slogan 

bul ( kelimeyi kullan) 

.5 cümle kur posterine 

yaz 

   Zihin haritası 

     oluşturma 

   ürününü   Paylaş 

 

Görsel hafızayı 

destekleme 

Duyurma, 

tanıtım 

    

  

 kitapları 

sirkeliyoruz 

Hangi edebi eserde? Genel 

kültürümüze 

bir katkı 

 

  

https://kahoot.com/  

 

Kahoot 

Çoktan seçmeli 

sorularla kendini test et 

Ne ne kadar 

amacına ulaştı 

( ölçme 

değerlendirme) 

  

  

https://www.storyboardthat.com/
https://www.storyboardthat.com/
http://www.canva.com/
https://kahoot.com/
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9. Riskler 

Projemizde 24 adet kelime seçilmiştir. Öğrencilerin her kelime ile tüm etkinlikleri 

yapması tek düzeliğe  neden olabilir. Bu sebeple dönüşümlü olarak programların 

kullanılabileceği grupla çalışma tavsiyesinde bulunduk.  Bu esneklik öğretmen ve 

öğrencinin durumuna göre sağlanacak. 

İlginin azalmasını engellemek için haftada 3 kelimeyle sınırladık. Projenin süresini 

uzun tutmadık. 

Okul dışında internete ulaşamayan öğrenciler için ders aralarında ya da okuldan sonra 

bilgisayar kullanımına izin verilebilir. 

Proje uygulayan kişinin temel düzeyde bilgisayar kullanması gereklidir.  

Göz sağlığı için belirtilen etkinlik sürelerini aşmamaya dikkat edilebilir.  
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