
 

 

 

KİTAP OKUMA ÖDEVİ HAZIRLAMA KILAVUZU 

 

 

Bu ödevin amacı; 

- Edebî bir eseri okutmak, eleştirel bakış açısı kazandırmak, bu türden 

eserleri okuma isteği uyandırmak, 

- Etkili sunumlar yapabilmek için ilkeleri kavrama, sunu araçlarını ve basit 

uygulamaları kullanabilme deneyimi ve becerisi kazandırmaktır. 

Bu ödev; kitap okuma, değerlendirme yazısı hazırlama, sunu hazırlama, 

sununun video kaydını yapma ve bunu belirtilen ortama yükleme aşamalarını 

içerir. 

Ödevinizi hazırlarken aşağıdaki sırayı izleyiniz ve ödevinizin istenen 

ölçütlere uygunluğunu kontrol ediniz: 

Kitap seçiminden önce 

1. Üniversitemizin kütüphanesinde ve internette e-kitap olarak 

bulabileceğiniz aşağıdaki "kaynaklar"ı incelemeniz size rehberlik edecek ve 

kolaylık sağlayacaktır.  

Kitap seçerken 

2. Okuyacağınız kitap jenerik, takdim, sunum sayfaları hariç olmak üzere 

en az 200 sayfa olmalıdır. 

3. Türk Romanına Eleştirel Bakış, Dünya Edebiyatının Şaheseri 100 Büyük Roman, 

Başlangıcından Günümüze Türk Romanı gibi eserlerde eleştirisi yapılan veya internetten 

eleştirilerini bulabileceğiniz eserlerden birini seçmeniz işinizi kolaylaştırır. 

Değerlendirme yazısını hazırlarken 

4. Değerlendirme formunu (şablonu) kullanabilirsiniz. (İndirmek için 

tıklayınız.) 

Değerlendirmenizde aşağıdaki hususlara yer veriniz: 

5. Kitabın adı, türü, yazarı (varsa çevireni), yayınevi, basım yeri ve yılı, sayfa 

sayısı 

6. Konusu (Özeti değil.) 

7. Esas kahramanları ve bunların özellikleri 

8. Yazarın dili ve üslubu (Yazıldığı dönemi dikkate almayı unutmayınız.) 

9. Yazarın bu kitabı yazmaktaki amacı, okuyucuya vermek istediği 

10. Eserin beğendiğiniz/beğenmediğiniz yönleri 

http://tdbb.agu.edu.tr/dokuman


 

 

11. Bu kitabın size kazandırdıkları 

12. Yararlandığınız kaynaklar (Yararlandığınız kaynaktan alıntı yapma yöntemi ve bunu 

kaynakçada gösterme şekli için burayı tıklayınız.) (Önemli not: Alıntılarınızı yöntemine uygun şekilde 

göstermezseniz "Turnitin" bunları intihal olarak gösterecektir.) 

Videonuzun indirme linkini sayfanın sonuna yapıştırınız. 

Sunu hazırlarken 

13. Powerpoint, keynote, emaze, prezi, impress gibi sunu 

uygulamalarından herhangi birini kullanabilirsiniz. 

(14. Sununuzu kısa zamanda hazırlamak için şöyle yapabilirsiniz: Değerlendirme yazısını 

kopyalayınız. Bu kopyadan sununuzda kullanacaklarınız dışındakileri siliniz. Kalanları ibareler 

haline getiriniz. Bunun tümü seçip kopyalayın. Sunu yazılımınızın "görünüm" menüsünden "ana 

hat görünümü"nü seçin. Sunu alanını tıklayıp buraya yapıştırın. Slayt sayfalarını nereden bölmek 

isterseniz imleci oraya getirip "enter" tuşuna basınız. Daha sonra "normal görünüm"e geçin ve 

gerekli düzenlemeyi yapın. Not: "Görünüm" menüsünden "asıl slayt"ı seçerseniz kullandığınız 

temayı istediğiniz gibi kişiselleştirebilirsiniz.) 

15. Sununuzda kitabın kapak görseli, kimlik bilgileriniz 5.-12. maddelerde 

istenenler ve teşekkür sayfası bulunsun. 

16. Türkçe karakterleri desteklemeyen fontları kullanmamanız önerilir.  

17. Slayt sayfalarında 6 satırdan fazla yazı olmasın. Slaytlarınız için sayfa 

sınırlaması yoktur.  

Video kaydı yaparken 

18. Ekran kaydı yapmaya yarayan ücretsiz onlarca yazılımdan istediğinizi 

kullanabilirsiniz. 

19. Görüntü kalitesini 480p, dosya türünü MP4 olarak ayarlayınız. Üç 

dakikayı geçmeyiniz. 

20. Ekranın bir köşesinde sizin de görüntünüz bulunsun. 

(NOTLAR: 1.Bunu nasıl yapacağınızı anlatan videoları youtube'dan bulabilirsiniz. 

2. Bu videonuzu google drive, yandex disk, office one drive gibi ücretsiz sürücülerden birine yükleyin 

ve bunun indirme linkini değerlendirme yazınıza yapıştırın.) 

Bu ödevi en geç 01 Ocak 2021 cuma günü saat 23.50'a kadar Canvas'a 

yükleyiniz. 

Kaynaklar 

• Dünya Edebiyatının Şaheserleri 100 Büyük Roman, Abraham H. Lass, 

Ötüken  

• Başlangıcından Günümüze Türk Romanı, N. Ziya Bakırcıoğlu, Ötüken 

• Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış-1, 2, 3, Berna Moran, İletişim 

• Yüz Yılın 100 Türk Romanı, Fethi Naci, Türkiye İş Bankası Yayınları 

http://tk.org.tr/APA/apa_2.pdf


 

 

• Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş, Şerif Aktaş, Akçağ 

• Eleştirel Okuma, Musa Çiftçi (Makale) 

• Eleştirel Okuma, Emin Özdemir, Bilgi 

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/721400

