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KİTAP KRİTİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU
Book Review Evaluation Form
1 - MAKALE BİLGİLERİ / Article Information
Makale Numarası / Article ID

Geliş Tarihi / Received

Tür / Type
Makale Başlığı / Article title
2 - DEĞERLENDİRME / Evaluation
Evet

Kısmen

Hayır

Değerlendirilen eser güncel ve özgün mü? / Is the evaluated book contemporary and original?

☐

☐

☐

Girişte, kitap ile ilgili yeterli bilgi verilmiş mi? / In the introduction, is there satisfactory

☐

☐

☐

Eserin amaç, kapsam, yöntem, üslüp, konuyu işleyiş kurgusu ve muhtevası ana
hatlarıyla ele alınmış mı? / Are the aim, scope, methodology and the content of the book

☐

☐

☐

Eser çok yönlü kritik-eleştirel bir bakış açısıyla (kitabın güçlü ve zayıf yönleri ele
alınarak) değerlendirilmiş mi?

☐

☐

☐

Yazarın ileri sürdüğü tezler ortaya konulup değerlendirilmiş mi?

☐

☐

☐

Eserin alan içerisindeki konumu-etkisi, alana sunduğu katkı üzerinde durulmuş mu?

☐

☐

☐

Eleştiriler açık ve tutarlı mı? / Are the criticism and comments consistent?

☐

☐

☐

Değerlendirmede tekrar ve gereksiz değinmeler var mı? / Is there any redundancy in the

☐

☐

☐

Çalışma dergi yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış mı? / Is the article prepared in

☐

☐

☐

Dilbilgisi kurallarına uygun, açık ve yalın bir anlatım yolu izlenmiş mi? / Is the text of the

☐

☐

☐

Yes

information about the book?

Partially

No

discussed?

review?

accordance with the author guidelines?

article clear and flawless as per the grammar rules?

3 - HAKEM KARARI / Reviewer Decision
Yayımlanması Uygundur / Accept Submission

☐

Düzeltmeler Yapıldıktan Sonra Yayımlanabilir / Revisions Required

☐

Düzeltmelerden Sonra Tekrar İncelenmesi Gerekir / Resubmit for Review

☐

Yayımlanamaz / Decline Submission

☐
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4 - AÇIKLAMALAR / Notes and Comments
o

5 - HAKEM BİLGİLERİ / Reviewer Information
Unvan Ad Soyad / Title Name Surname
Kurum / Affiliation
E-posta / E-mail
Kabul Tarihi / Accepted Date
İmza / Signature

Karar Tarihi / Decision Date
☐
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