
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA VİZE ÖDEVİ HAKKINDA 

BİLGİLENDİRME 

Değerli öğrencilerim, Yönlendirilmiş Çalışma dersi kapsamında sizlerden vize için talep etmiş 

olduğum ödev dosyasının içeriği hakkında dikkat edilmesi gerekenler aşağıda sunulmuştur. Ödevinizin 

ders değerlendirmede % 20 ağırlığı bulunmaktadır. Diğer kriterler olarak vize sınavınızın % 20'si, 

finalinizin (Ödev%30- Anlatım %30)% 60'ı alınacaktır. Ödev teslimi vize sınavından önceki son 

dersimizde (05.04.2017) yapılacaktır, bunun dışında getirilen ödevler kabul edilmeyecektir. 

Yönlendirilmiş çalışma dersi vize ödevi kapsamında, seçilen iki adet kitabın yazarlarının hayatı 

üzerine olacaktır. 

Ödevlerinizi imza karşılığı teslim alınacaktır. Kendisi bir sebeple gelemeyen bir arkadaşımızın 

ödevini başka bir arkadaşımız onun adına teslim edebilir. E posta yoluyla gönderilen ödevler kabul 

edilmeyecektir. Ödev hazırlama aşamasında istediğiniz zaman gelip ödevlerinizi kontrol 

ettirebilirsiniz. 

 

ÖDEVİN BİÇİMSEL ÖZELLİKLERİ: 

 Ödevlerinizin aşağıdaki biçimsel özellikleri taşıması son derece önemlidir. 

1. Ödevinizi el ile yazmanız gerekmektedir. Bilgisayar aile yazılan ödevler ve başka bir arkadaşa 

yazdırılan/yaptırılan ödevler değerlendirilmeyecektir.  

2. Ödevinizin kapak sayfası olmalı ve burada okunulan kitaplar ve yazarları, ders adı, adınız 

soyadınız, programınız, öğrenci numaranız gibi bilgiler eksiksiz bulunmalıdır.(Bu bilgilerin 

bulunduğu kapak bilgisayar ile yazılabilir.) 

3. Ödevinizde içindekiler sayfası bulunmalıdır (İçindekiler sayfası kapaktan sonra yer alır. Ödev 

içerisinde bulunan başlıklar ve hangi sayfada bulundukları içindekiler kısmında yer alır). 

4. Ödevinizde kullanılan kaynakların yazıldığı, kaynakça sayfası bulunmalıdır ve kullanılan bütün 

kaynaklar ödev içerisinde belirtilen atıf numaraları başlarına yazılarak sırası ile 

yazılmalıdır.(Kaynaklar kısmının doğruluğu kontrol edilecektir. Yazıldığı halde kullanılmayan 

kaynaklar, yazılmadığı halde kullanılan kaynaklardan puan kırılacaktır.) 

5. Ödevde tek bir kaynak kullanılmamalı her yazar için en az 3 kaynaktan faydalanılmış 

olmalıdır. Moda mod yazılarak hazırlanmamalıdır, bilgiler harmanlanmalı ve kronolojik 

sıralamaya özen gösterilmelidir (ya da giriş, gelişme, sonuç). 

6. Ödev yazım kurallarına uygun biçimde yazılmalıdır (paragraf başı, imla, okunaklı yazı, başlık, 

başlık numaraları, sayfa düzeni gibi) 

7. Ödevlerde sayfa numaraları yazılmalıdır. 

8. Kullanılan kaynaklar, toparlanan materyaller varsa, ek olarak ödev ile birlikte teslim 

edilmelidir.  

9. Ödevde ilk olarak Kapak daha sonra içerik gelmelidir. Bu bilgilerden sonra yazar ile ilgili 

bilgiler verilmelidir (Yazarın hayatı, kitapları, ödülleri, röportajları, çeşitli fotoğrafları, eserleri, 

makaleleri, sözleri gibi). En son kaynakça ve varsa yararlanılan materyallerin olduğu dosya 

bulunmalıdır. 



10. Yazarlar hakkındaki yazılanlar kontrol edilecektir, bilgi bulamayanlardan daha fazla bilgi 

bulunursa ona göre puan verilecektir (Neticede bu bir araştırma ödevi). 

11. Ödevin temizliği, düzgünlüğü, gösterilen özen, düzen değerlendirilecektir. Derste yerine 

getirilmesi gereken sorumluluklardan alınan artı ve eksiler değerlendirilecektir.  

 

Ödevlerinizde başarılar dilerim.     
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