GAZİ İKTİSAT VE İŞLETME DERGİSİ MAKALE DEĞERLENDİRME FORMU
Makaleyi değerlendiren hakemin unvanı adı-soyadı:
(Yazar tarafından görülemez).
Makaleyi değerlendiren hakemin çalıştığı kurum e-posta Adresi
(Yazar tarafından görülemez).
Makale değerlendirme tarihi
Makale değerlendirme tur sayısı
1. Tur ( ilk) değerlendirme
2. Tur (düzeltme sonrası) değerlendirme
3. Tur değerlendirme
4. Tur değerlendirme
5. tur değerlendirme
(Bu makaleyi ilk kez değerlendiriyorsanız 1.Turu işaretleyiniz. Düzeltme sonrası makaleyi 2.kez
değerlendiriyorsanız 2.Turu işaretleyiniz).
1. Makale adı ve konusunun bilimsel niteliklere sahip olması ile ilgili görüşünüz.
2. Akademik dil kullanımı, anlatımın açıklığı, dil bilgisi ve makalenin kurgusu hakkındaki görüşünüz.
3. Öz / Abstract ile ilgili değerlendirmeniz
4. Problem ile araştırmanın amacı önemi ve varsayımlarının ortaya konuluşu hakkındaki görüşünüz.
5. İlgili literatürün değerlendirilmesi ve benzer araştırmalarla ilişkilendirilişi hakkındaki görüşünüz.
6. Araştırmada kullanılan yöntem ve analiz hakkındaki görüşünüz.
7. Bulguların, varsayımları, sonuçları, araştırma amacını ve yapılan değerlendirmeleri desteklemesi ile
ilgili görüşünüz.
8. Çalışmanın özgünlüğü ve ilgili olduğu alana katkı yapması ile ilgili görüşünüz.
9. Atıflar ile kaynakçanın uyumu ve yeterliliği ile ilgili görüşünüz.
10. Sizce makalenin türü nedir?
Araştırma makalesi
Derleme makale
Diğer
11. Makale metni üzerinde ayrıca değerlendirme ve düzeltme yaptınız mı?
(Eğer metin üzerinde değerlendirme yaptıysanız düzeltme ve açıklamaları içeren makale
değerlendirme sürümü dosyasını süreç dosyaları kısmına eklemeyi unutmayınız. Yazar dosyayı
yükleyen hakemin adını göremez).

12. Düzeltme sonrası makaleyi tekrar görmek istiyor musunuz?
Majör revizyondan sonra makale tekrar hakeme gönderilir ve yeniden değerlendirme istenir.
Makale hakkındaki görüş, düşünce ve önerilerinizi, aşağıdaki "Yazara Not" ve "Editöre Not" kısımlarında
belirtiniz. Makalenin olumlu ya da olumsuz yönleri, tespitleriniz ve verdiğiniz kararın gerekçeleri gibi
açıklamalara yer vererek bilimsel katkıda bulunmanız beklenmektedir. Her hangi bir açıklama, yorum,
görüş, öneri içermeyen değerlendirmeler dikkate alınmamaktadır. Bu nedenle aşağıdaki kısımları
Lütfen Boş Bırakmayınız!
Yazara Not:
Editöre Not:
Öneri:
Yazıda büyük oranda değişiklikler gerekmektedir (Major Revizyon).
Yazıda az sayıda düzeltme gereklidir (Minor Revizyon).
Yazı yayına uygun değildir (Ret).
Yazı bu haliyle yayınlanabilir (Kabul).

