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Değerlendirme tarihi? *
Makalenin Türkçe başlığı içeriğiyle uyumlu mu? *
Makalenin İngilizce başlığı içeriğiyle uyumlu mu? *
Farklı bir başlık öneriniz var mı?
Öz çalışmanın amacını yöntemini bulgularını ve doğurgularını içeriyor mu? *
Abstract çalışmanın problemini amacını yöntemini bulgularını ve doğurgularını
içeriyor mu? *
7. Öz/Abstract ile ilgili önerileriniz
8. Araştırma konusu / problem açık ve anlaşılır bir şekilde ortaya konmuş mu? *
9. Problemle ilgili kuramsal bilgiler ve araştırmalar yeterli düzeyde belirtilmiş mi? *
10. Problemle ilgili alanyazın eleştirel bir gözle (çelişkiler boşluklar tutarsızlıklar
yöntemsel eksiklikler) incelenmiş mi? *
11. Alanyazında araştırmaya duyulan ihtiyaç gerekçeleriyle vurgulanmış mı? *
12. Alanyazın taraması araştırmanın amacına ve sorularına temel oluşturuyor mu? *
13. Araştırmanın amacı anlaşılır bir şekilde belirtilmiş mi? *
14. Varsa makalenin giriş kısmıyla ilgili düzeltme veya önerileriniz.
15. Araştırma deseni gerekçeli olarak açıklanmış mı? *
16. Evren ve örneklem/çalışma grubu/katılımcılar belirtilmiş mi? *
17. Evren ve örneklemi/çalışma grubunu/katılımcıları seçme yöntemi açık ve anlaşılır bir
şekilde ifade edilmiş mi? *
18. Evren ve örneklemin/çalışma grubunun/katılımcıların özellikleri yeterince
betimlenmiş mi? *
19. Veri toplama araçları araştırmanın türüne ve amaçlarına uygun mu? *
20. Veri toplama araçları ayrıntılı olarak açıklanmış mı? *
21. Veri toplama araçlarına ilişkin geçerlik ve güvenirlik bilgileri verilmiş mi? *
22. Veri toplama aşamaları ayrıntılı olarak belirtilmiş mi? *
23. Verilerin nasıl analiz edildiği ayrıntılı olarak açıklanmış mı? *
24. Varsa yönteme ilişkin düzeltme veya önerileriniz.
25. Bulgular araştırmanın türüne ve amaçlarına uygun olarak sunulmuş mu? *
26. Tablolar ve şekiller uygun olarak verilmiş mi? *
27. Varsa bulgularla ilgili düzeltme veya önerileriniz.
28. Araştırma bulguları ilgili alanyazın sonuçlarıyla karşılaştırılarak yorumlanmış mı? *
29. Yorumlar bulgulara dayalı olarak yapılmış mı? *
30. Araştırmanın uygulayıcılara ve araştırmacılara yönelik doğurguları/önerileri belirtilmiş
mi? *
31. Araştırma doğurguları/önerileri bulgulara dayalı mı? *
32. Varsa tartışma/yorum ile ilgili düzeltme veya önerileriniz.
33. Çalışma eğitim bilimlerindeki bilgi birikimine orijinal/özgün bir katkı sağlıyor mu? *
34. Çalışmanın özgün bir tezi var mı? Bu tez için ortaya koyduğu argümantasyon kendi
içinde tutarlı mı? *
35. Çalışmada verilmek istenilen mesaj açık ve anlaşılır bir şekilde veriliyor mu? *

36. Yurt içi ve yurt dışı alanyazın taraması yeterli mi? *
37. Makale ile ilgili değerlendirmenizi ayrıntılı biçimde yazınız. *
38. Makale ile ilgili genel görüşünüzü işaretleyiniz. *
o Yayınlanabilir
o Düzeltmeler gerçekleştirildikten sonra yayınlanabilir
o Düzeltmeler gerçekleştirildikten sonra tekrar görmem gerekiyor
o Yayınlanamaz

