
 
 

Editör Ön Değerlendirme Formu 
ALANYAZIN’a yayımlanmak üzere gönderilen çalışmaları alan editörüne, hakeme ya da yazara göndermeden 

önce bu formu doldurunuz. 
 

Makale 
Kodu:  

 Makale 
Türü:   

 İlk Geliş 
Tarihi 

 

Makale Adı:  
 

 
Kontrol Edilecek Durum 

(Tamamlanmışsa Evet; tamamlanmamışsa Hayır; makalenizle ilgili değilse İlgisiz yazınız.) 

Evet 
Hayır 
İlgisiz 

1. Telif Devir Sözleşmesi yazarlar tarafından eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmıştır.   
2. Makale iki veya daha fazla yazar tarafından kaleme alınmışsa, yazarlardan biri yazışmayı yürüten ‘sorumlu 

yazar’ olarak belirlenmiştir. 
 

3. Makale başlık sayfasında sorumlu yazarın adı, posta adresi, iş/cep telefonu numaraları ve elektronik posta 
adres(ler)i yer almaktadır. 

 

4. Türkçe 50-150 kelimelik bir özet, 5-8 adet anahtar sözcük ve başlık bulunmaktadır.  
5. İngilizce 50-200 kelimelik bir özet, 5-8 adet anahtar sözcük ve başlık bulunmaktadır.  
6. Makale (başlık, özet, dipnotlar, kaynakça ve ekler hariç) en az 500, en çok 3000 kelimeden oluşmaktadır.  
7. Makale MS Word işlemcisinde normal kenar aralıkları, 10 puntoluk Times New Roman yazı tipi ve 1.5 satır 

aralığıyla sola dayalı olarak yazılmıştır. 
 

8. Alıntılamalarda ve kaynak yazımında APA Yayım Kılavuzu’nda (6. baskı) belirtilen yazım kuralları ve formatı 
takip edilmiştir. 

 

9. Varsa, görsel ögeler, ayrı bir dosya içinde, uygun formatlarda (.jpg, .pdf or .png), basılabilir çözünürlükte ve 
nizami boyutlarda ayrıca eklenmiştir. 

 

10. Tüm tablolar (başlıklar, tanımlar ve dipnotlar da dâhil olmak üzere) eksiksiz bulunmaktadır.  
11. Tablolar, figürler ve resimler derginin sayfasına uygun boyuttadır (Gerekiyorsa daha küçük puntolarla ve tek satır 

aralığıyla da yazılabilirler). 
 

12. Tablolar ve çizelgeler, yazıdaki görünümlerine uygun olarak sıralı bir şekilde numaralandırılmıştır.   
13. Tablo gövdesinin hemen altına gerekiyorsa tablolara ait kaynaklar ve dipnotlar koyulmuş ve küçük harflerle 

ilişkili olduğu yer belirtilmiştir.  
 

14. Yatay tablolar kullanmaktan kaçınılmıştır.   
15. Mümkün olduğu kadar az tablo kullanılmıştır.   
16. Tablolarda sunulan veriler makalenin farklı yerlerinde tekrar etmemektedir.  
17. Metindeki tüm atıflar kaynakçada sıralanmıştır.  
18. Kaynaklar doğru formatta gösterilmiş ve yazılmıştır (APA Yayım Kılavuzu 6. baskı).  
19. Tescilli materyallerin kullanılabilmesi için diğer kaynaklardan izin alınmıştır.  
20. Gerekiyorsa etik kurul onayı eklenmiştir.   
21. Gerekiyorsa araştırma izin onayı eklenmiştir.   
22. ALANYAZIN makale şablonuna göre düzenlemiştir.  
23. Türkçe ve İngilizce yazım, noktalama ve anlatım uzman kontrolü yapılmıştır.  
24. Makaleyi için üç hakem önerilmiştir.   
25. Makale, Telif Devir Sözleşmesi ve İlk Gönderim Kontrol Listesi eposta yoluyla alanyazindergisi@gmail.com 

adresine gönderilmiştir. 
 

 
 
 

  



 
 

  Editör Ön Değerlendirme Karar Formu 
 
 

Makale 
Kodu:  

 Makale 
Türü:   

 İlk Geliş 
Tarihi 

 

Makale Adı:  
 

 
Karar sütununa X işareti koyunuz.  

Karar Karar Seçeneği  Red Gerekçe 
 Red Yazara iade edildi, red kararı ve gerekçesi bildirildi.    
 Büyük düzeltme Yazara iade edildi ve düzeltme talep edildi.   
 Küçük düzeltme Alan editörüne/hakeme yönlendirildi.   
 Kabul Alan editörüne/hakeme yönlendirildi.  
 Diğer   

  
Red Gerekçeleri  

1. Bir mesaj veya katkısının olmaması  
2. Orijinal olmaması  
3. Dergiye uygun türde olmaması  
4. Derginin yayın kurallarına uyulmaması  
5. Yazıyı takip etmenin zor olması/kötü yazılması  
6. Problemlerin yetersiz açıklanması  
7. Araç ve yöntemlerin yetersiz olması  
8. Çalışma planlamasının yetersiz olması  
9. Kesin olmayan/tutarsız veriler kullanılması 
10. Sonuçların yorumlanmasının yetersiz/tutarsız olması  
11. Tablo/şekillerde sorun/eksiklik olması 
12. İstatiksel yöntem ve işlem hataları yapılması  
13. Çok küçük/taraflı-önyargılı örnekler içermesi 
14. Güncel olmayan/yetersiz/yanlış kaynak kullanılması 
15. Hakem eleştirilerine yanıtın yetersiz olması  
16. Bulgular ile tartışmanın uyumsuzluğu 
17. Etik kurul onayının olmaması  
18. Araştırma izninin olmaması  
19. Etik ihlal saptanması  
20. Çıkar çatışması  
21. Diğer (lütfen açıklayınız)  

 
Ön Değerlendirme Yapan Editörün  
Unvanı Adı Soyadı: 
Tarih: 


