
TÜRK KÜTÜPHANECİLİĞİ DERGİSİ 
MAKALE DEĞERLENDİRME FORMU

Sayın Hakem, 
  
Lütfen ekte yer alan makaleyi aşağıda belirtilen değerlendirme ölçütlerine uygunluk açısından değerlendiriniz. 
Makale ile ilgili görüş, eleştiri ve önerilerinizi serbest olarak ve/veya ölçüt numaraları ile ilişkilendirerek 
“Genel Yorumlar” alanında belirtiniz. 
  
Makale değerlendirme sürecinin etkin işlerliği için değerlendirme sonucunu aşağıda belirtilen ilgili sürecin 
bitiminde tercihen elektronik ortamda (editor@tk.org.tr) dergi editörlüğüne iletmenizi önemle rica ederiz. 
  
  

                                        Yayın Kurulu

Makale adı: 

Makale değerlendirme ölçütleri 
* Makalenin niteliğine uygun olmayan ölçütleri boş bırakabilirsiniz.

Evet Kısmen Hayır

Makale alana katkı sağlayacak nitelikte ve özgün müdür?

Konu derinlemesine ve kapsamlı olarak incelenmiş midir?

Problemin ortaya konuluşu araştırmanın varsayımları ve amacı bakımından uygun 
mudur?

Metnin yapılandırılması ve anlatımı, bütünlük içinde, tutarlı ve yeterli midir?

Kullanılan yöntem ve teknikler amaca uygun ve yeterli midir?

Tablo ve şekiller uygun ve anlaşılabilir midir?

Sonuç bölümünde bulgular yeterince irdelenmiş midir?

Dil bilgisi kurallarına uygun, akıcı ve anlaşılır bir dilde yazılmış mıdır? (İngilizce ise 
yeterli midir?)

Konuyla ilgili kavramlar yerinde ve doğru kullanılmış mıdır?

İlgili yerli ve yabancı literatürden yeterli ölçüde yararlanılmış mıdır?

Kaynakça ve kaynak gösterimleri doğru ve güncel midir?

Makale başlığı içerik ile uyumlu mudur?

Makalenin Türkçe ve İngilizce öz/abstract bilgileri ile İngilizce özet doğru ve yeterli 
midir?

Makale için kullanılan Türkçe ve İngilizce anahtar sözcükler uygun, birbirine paralel ve 
yeterli midir?



 

Çok iyi İyi Orta Kötü Çok kötü

Makaleyi genel olarak 
nasıl nitelersiniz?

Genel yorumlar:

Değerlendirme sonucu

Olduğu gibi yayımlanabilir
Belirtilen eksik ve hatalar giderildikten sonra yayımlanabilir
Yayımlanamaz

Eğer yanıtınız "belirtilen eksik ve hatalar giderildikten sonra yayımlanabilir" ise; 

Düzeltildikten sonra tekrar incelemek isterim
Düzeltildikten sonra incelememe gerek yok

Eğer yanıtınız "yayımlanamaz" ise yazının dergimizin başka bir bölümünde yayımlanmasını önerir 
misiniz?

Evet, görüşler bölümünde yayımlanabilir
Önermem



Değerlendiren hakem:

İmza

 

Değerlendirmeye gönderildiği tarih:

Değerlendirme için son teslim tarihi:

Değerlendirmeden döndüğü tarih:

Yayın onay tarihi:


	generateAppearances: 
	Yay_n_onay_tari_J4aWtaqqoCfr1eBdwYRJcQ: 
	De_erlendirmede_i7zqGgeI7qWcqWLKmItRyA: 
	De_erlendirme_i_kHJDeEvVQK0LgYmbv*ruSg: 
	De_erlendirmeye_N5shSz0mHrTL77o8-sCUEA: 
	De_erlendiren_h_Ndg82wdSzyrK4oUE98yAzQ: 
	E_er_yan_t_n_z__Fof77OxsN5DYRpLKvxsbzQ: Off
	E_er_yan_t_n_z__FoBmO0ePuWokN0BhMXagMQ: Off
	De_erlendirme_s_oZRDCdmNMEFT*Ls07PjLfw: Off
	Genel_yorumlar__t7b3VFGPvxWlaYa1G9LFDw: 
	Makaleyi_genel__aYX*OVyPsd1tTL6hAEVoqA: Off
	Makale_i_in_kul_lZj8iUSoT9-WE3owi8uVKA: Off
	Makalenin_T_rk__w8Vh*VAq4a4L5X-fELZLEQ: Off
	Makale_ba_l_____iKTa0Spyz8skYt3NXrmIIg: Off
	Kaynak_a_ve_kay_fDYfqsp2GJA7Xf5VLUG4rQ: Off
	_lgili_yerli_ve_CM4u2r3ZoHtVfuRoxndZ8A: Off
	Konuyla_ilgili__eD7x4PoUUdanS4P919crXQ: Off
	Dil_bilgisi_kur_b4JdUTuJhzGw2ECRcKKoAA: Off
	Sonu__b_l_m_nde_hRlR3Ag1hMeo7nY3maYhww: Off
	Tablo_ve__ekill_WGXYGwQoDIBq1wyEeLaq1A: Off
	Kullan_lan_y_nt_KvB6NS6j9bsWt6cBxU1mJQ: Off
	Metnin_yap_land_HaJmtFdGcbDinoPNkHreJw: Off
	Problemin_ortay_V00nQiFPAbXq2LS0NRD-2A: Off
	Konu_derinlemes_zftDf0gTotsds*PpVpqKzQ: Off
	Makale_alana_ka_7VI5a7b-ZFpC2DJw7qKH5g: Off
	Makale_ad____wW6MoXrE4irgl-7Bb6vPfg: 


