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TRT AKADEMİ DERGİSİ  

MAKALE DEĞERLENDİRME FORMU 

 

Makalenin Başlığı: 
 

 
 
Değerlendiren Hakemin; 

Adı ve Soyadı :______________________________________________ 

Bilim Alanı :______________________________________________ 

Kurumu : _____________________________________________ 

 

İmzası       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ncelenen bilimsel çalışmanın türünü lütfen belirtiniz.   
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A- Araştırma içeren özgün bir makaledir.   (  )                                                 
B- Derlemelerden oluşan bir makaledir   (  )                                                 
C- Bir değerlendirme makalesidir   (  )                                                     
D- Yabancı dilde bir makalenin çevirisidir   (  )                                                 

 

          A – Araştırma İçeren Özgün Çalışmalar 

    Evet Kısmen Hayır 

1. 
Makale iletişim veya iletişim biliminin alt disiplinleri kapsamında 
değerlendirilebilir mi?             

      

2. 
‘Özet’ bölümünde araştırma türü, veri toplama,  değerlendirme 
süreci, bulgular ve sonuç sunulmuş mu? Lütfen eksik olanın 
altını çiziniz.  

      

3. 
Makale, ‘Giriş’, ‘Yöntem’, ‘Bulgular ve Değerlendirme’ ve Sonuç 
bölümlerini içeriyor mu? 

      

4. 
Makalenin iyi bir Türkçe, Amerikan/İngiliz İngilizcesi, ile 
yazılmış olduğu kabul edilebilir mi? (dilbilgisi kurallarına 
uygunluk, dil hakimiyeti, anlaşılabilirlik)           

      

5. 
Türkçe ve yabancı dilde (İngilizce) verilen anahtar kelimeler 
makale hakkında ipucu verecek nitelikte mi?  

      

6. 
Makalede kısaltmalar varsa bunlar ‘giriş’ veya ‘özet’ bölümünde 
tanımlanıyor mu? 

      

7. MAKALENİN GİRİŞ BÖLÜMÜ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER 

  
a. ‘Giriş’ bölümünde konu ve problematik ile ilgili alanyazına, 
bilgi birikimine başvuruluyor mu?  

      

  
b. ‘Giriş’ bölümünde amaç, problematik ve araştırma soruları 
belirtilerek ne yapıldığı gerekçelendiriliyor mu? 

      

  c.  ‘Giriş’ bölümünde kuramsal bir çerçeve belirlenmiş mi?        

  
d. ‘Giriş’ bölümünden sonraki konunun analiz edildiği 
bölüm/bölümlerde amacı karşılayan bilgiler yer alıyor mu? 

      

8. MAKALENİN YÖNTEMİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER       

  
a. ‘Yöntem’ bölümünde veri kaynağı, verilerin nasıl toplandığı, 
değerlendirme süreçleri gerekçeleriyle açıklanıyor mu? 

      

  b. ‘Yöntem’ bölümünde hipotez veya hipotezler açıklanıyor mu?       

  
c. Araştırmada amaca ulaşılacak doğru yöntem seçilmiş mi ve 
doğru uygulanmış mı?  

      

  d. Araştırmanın kapsamı ve sınırlılıkları belirtiliyor mu?       

9. 
MAKALENİN BULGU VE SONUÇ BÖLÜMÜ İLE İLGİLİ 
DEĞERLENDİRMELER 

      

  
a. ‘Bulgular’ bölümünde bulgular ve yorum birbirinden ayrılarak 
sunulmuş mu? 

      

  
b. Makalenin ‘Sonuç’ bölümünde var olan bilgi birikimi, 
makalenin kuramsal gerekçeleri, amacı, problematiği, soruları 
ve/veya hipotezleri ile bulgular arasında bağ kuruluyor mu? 

      

  
c. Makalenin Sonuç bölümünde öneri ve/veya yorum sunuluyor 
mu? 

      

10.  
Metin içinde kullanılmayan kaynaklar ‘Kaynakça’ bölümünde 
yer alıyor mu?    

      

11. Makale içerik olarak özgün mü?       

12.  Makale bilim alanına yeni bulgu, yorum ve katkı getiriyor mu?       
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 B- Derleme Makale     

    Evet Kısmen Hayır 

1. 
Makale iletişim veya iletişim biliminin alt disiplinleri kapsamında 
değerlendirilebilir mi?             

      

2. 
Makalenin Türkçe ve yabancı dildeki başlıkları içerik ile uyumlu 
mu? 

      

3. 
‘Özet’ bölümünde araştırma türü, veri toplama,  değerlendirme 
süreci, bulgular ve sonuç sunulmuş mu? Lütfen eksik olanın 
altını çiziniz.  

      

4. 
Türkçe ve yabancı dillerde (İngilizce) verilen anahtar kelimeler 
çalışma hakkında ipucu verecek nitelikte midir? 

      

5. 
Makalenin iyi bir Türkçe, Amerikan/İngiliz İngilizcesi ile yazılmış 
olduğu kabul edilebilir mi? (dil hâkimiyeti, anlaşılabilirlik,  dil 
bilgisi açısından)       

      

6. 
Makalede yer alan kısaltmalar giriş bölümünde veya dipnot 
olarak verilmiş mi? 

      

7. Makale kendi alanyazınına yeterli ölçüde başvuruyor mu?       

8. 
Makalede, ‘Giriş’, ‘Yöntem’, ‘Bulgular ve Tartışma’ ve Sonuç 
bölümlerine yer veriliyor mu?  

      

9. 
MAKALENİN GİRİŞ BÖLÜMÜ İLE İLGİLİ 
DEĞERLENDİRMELER 

      

  
a. ‘Giriş’ bölümünde konu/sorun ile ilgili alanyazına, bilgi 
birikimine başvuruluyor mu? 

      

  
b. ‘Giriş’ bölümünde amaç, problematik ve araştırma soruları 
belirtilerek ne yapıldığı gerekçelendiriliyor mu? 

      

  c. ‘Giriş’ bölümünde kuramsal bir çerçevesi belirlenmiş mi?                                   

  
d. ‘Giriş’ bölümünden sonraki konunun analiz edildiği 
bölüm/bölümlerde amacı karşılayan bilgiler yer alıyor mu?  

      

10. 
MAKALENİN TARTIŞMA VE SONUÇ BÖLÜMÜ İLE İLGİLİ 
DEĞERLENDİRMELER: 

      

  
a. Makalenin ‘Sonuç’ bölümünde var olan bilgi birikimi, 
makalenin kuramsal gerekçeleri, araştırma soruları ve/veya 
hipotezler ve sonuçlar arasında bağ kuruluyor mu? 

      

  b. Makalenin Sonuç’ bölümünde öneri/öneriler sunuluyor mu?       

11. 
Metin içinde kullanılmayan kaynaklar ‘Kaynakça’ bölümünde 
yer alıyor mu? 

      

12. Makale içerik olarak özgün mü?       

13. Makale bilim alanına yeni bulgu, yorum ve katkı getiriyor mu?       
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C- Değerlendirme Makalesi  

    Evet Kısmen Hayır 

1. 
Makale iletişim veya iletişim biliminin alt disiplinleri kapsamında 
değerlendirilebilir mi? 

      

2. 
Makalenin Türkçe ve yabancı dildeki (İngilizce) başlıkları içerik 
ile uyumlu mu? 

      

3. 
Özet’ bölümünde araştırma türü, veri toplama,  değerlendirme 
süreci, bulgular ve sonuç sunulmuş mu? Lütfen eksik olanın 
altını çiziniz.  

      

4. 
Türkçe ve yabancı dille (İngilizce) verilen anahtar kelimeler 
çalışma hakkında ipucu verecek nitelikte midir? 

      

5. 
Makalenin iyi bir Türkçe, Amerikan/İngiliz İngilizcesi ile yazılmış 
olduğu kabul edilebilir mi? (dil bilgisi, dil hâkimiyeti, 
anlaşılabilirlik).    

      

6. 
Makalede kısaltmalar varsa bunlar giriş veya özet bölümünde 
tanımlanıyor mu? 

      

7. Makalede tek bir eser mi değerlendirilmektedir?       

8. 
Makalede birkaç eserin karşılaştırılmasına mı yer 
verilmektedir? 

      

9. 

a. Makale, temel anlatı inşasının nasıl yapılandığının 
açıklandığı ‘Giriş’, konun analiz edildiği bölüm/bölümler ve 
analizle ilgili bilgi birikiminin ilişkilendirildiği ‘Tartışma’ ve 
‘Sonuç’ bölümlerini içeriyor mu? 

      

10. 
b.‘Giriş’ bölümünde amaç, problematik ve araştırma soruları 
belirtilerek ne yapıldığı gerekçelendiriliyor mu? 

      

  
c. ‘Giriş’ bölümünden sonraki konunun analiz edildiği 
bölüm/bölümlerde amacı karşılayan bilgiler yer alıyor mu? 

      

11. 
Metin içinde kullanılmayan kaynaklar ‘Kaynakça’ bölümünde 
yer alıyor mu? 

      

12. Makale içerik olarak özgün mü?       

13. Makale bilim alanına yeni bulgu, yorum ve katkı getiriyor mu?       

 

 

E- Çeviri Makale   

 
  Evet Kısmen Hayır 

1. 
Çeviri makale iletişim veya iletişim biliminin alt disiplinleri 
kapsamında değerlendirilebilir mi?  

      

2. 
Çalışmada çevirinin Türkçe ve yabancı dildeki başlıkları yer 
alıyor mu? 

      

3. Çevirinin yabancı dilde özeti bulunuyor mu?         

4. 
Makalenin iyi bir Türkçe ile bilim alanına aktarılmış olduğu kabul 
edilebilir mi? (dilbilgisi, dil hâkimiyeti, anlaşılabilirlik)           

      

5. Makale bilim alanına yeni bulgu, yorum ve katkı getiriyor mu?       
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Çalışma; 

(   ) Çalışmanın Yayınlanması Uygundur.        

(   )Yazarın Araştırmasında Düzeltme Yapması Uygundur.  

(   ) a- Çalışmanın Düzeltilmiş Biçimini Görmek İstiyorum. 

(   ) b- Çalışmanın Düzeltilmiş Biçimini Görmeme Gerek Yok. 

     (   )Çalışmanın Yayınlanması Uygun Değildir.  

 
 

Hakem Değerlendirmesi 
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Katkılarınız için teşekkür ederiz. 


