HAKEM DEĞERLENDİRME FORMU
Makalenin Adı:
Lütfen aşağıdaki uygun kutuları işaretleyiniz ve görüşünüzü belirtiniz.
1- İncelediğiniz makale, bilime katkısı olan özgün bir çalışma mıdır?
2- Türkçe ve yabancı dildeki başlıklar; yazının konusunu kısa, açık ve yeterli ölçüde
yansıtıyor mu?
3- Türkçe ve yabancı dildeki özetler; yazının amacını, kapsamını ve sonuçlarını
yansıtıyor mu?
4- Yazıda; dilbilgisi kurallarına uygun, açık ve yalın bir anlatım yolu izlenmiş mi?
5- Makalenin hazırlanmasında; çalışmanın konusu, amacı, kapsamı, hazırlanma
gerekçesi vb. bilgiler yeterli ölçüde ve belirli bir düzen içinde verilmiş mi?
6- Makalede kullanılan şekil, tablo, fotoğraf ve diğer belgeler;
a- Bilimsel kurallara uygun olarak hazırlanmış mı?
b- Yazının amacına ve kapsamına uygun olarak seçilmiş mi?
c- Yazıda değinilmemiş gereksiz belgelere yer verilmiş mi?
d- Kolayca anlaşılacak biçimde yalın ve yeterli açıklamaları var mı?
7- Makalede kullanılan belge ve kaynaklar; makale yazım kurallarına uygun olarak
düzenlenmiş mi?
8- Değinilen her belge kaynaklar kısmında yer alıyor mu?
9- Yazıda değinilmeyen belgelere kaynaklar kısmında yer verilmiş mi?
10- Sonuçlar; araştırmanın amaç ve kapsamına uygun mu?
11- Sonuçta, metinde sözü edilmeyen veri ya da bulgulara yer verilmiş mi?
12- Yazıda; amaç ve kapsam dışına taşan gereksiz bilgilere yer verilmiş mi?
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Yukarıdaki değerlendirmeler ile ilgili açıklamalar ve diğer düşünceleriniz için sayfanın arka yüzünü ya da
gerekirse ilave kağıt kullanabilirsiniz. Ayrıca makale metni üzerinde de hatalı kısımları gösterip düzeltme
yapabilirsiniz.

Bilimsel hakemliğini yaptığım bu çalışma derginizde;
1- Aynen yayınlanabilir.
Düzeltilmiş halini;
2- Önerilen düzeltmeler yapıldıktan sonra yayınlanabilir. a-  Görmek isterim.
3- Önerilen değişiklikler yapılmadan yayınlanamaz.
b-  Görmeme gerek yoktur.
4- Yayınlanamaz.
Tarih
Tel
Faks
E mail

: ......./......./ 200...
:...............................................
:...............................................
:...............................................

İsim ve İmza
(Bu kısmın imzalanması gerekmektedir)
elektronik hali gönderilebilir

