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BUÜZFD Hakem Değerlendirme Formu
 - 

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi
 Dergisi Hakem Değerlendirme Formu
Makalenin Adı *

Genel Değerlendirme
Makalenin Türkçe dilindeki başlık ve kapsamı yeterli mi? *

 Evet

 Hayır

Makalenin İngilizce dilindeki başlık ve kapsamı yeterli mi? *

 Evet

 Hayır

Türkçe özet çalışmanın amacını izlenen yolu ve alınan sonuçları vurguluyor mu? *

 Evet

 Hayır

Türkçe anahtar kelimeler uygun ve yeterli mi? *

 Evet

 Hayır

İngilizce abstract Türkçesi ile uyumlu mu? *

 Evet

 Hayır

İngilizce anahtar kelimeler Türkçesi ile uyumlu mu? *

 Evet

 Hayır

https://dergipark.org.tr/tr/pub/bursauludagziraat
https://dergipark.org.tr/tr/pub/bursauludagziraat
https://dergipark.org.tr/tr/pub/bursauludagziraat
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Kullanılan materyal ve yöntemler çalışmaya uygun mu? *

 Evet

 Hayır

Makalede konu planlı ve anlaşılır bir şekilde sunulmuş mu? *

 Evet

 Hayır

Bulgular amaca uygun tartışılmış mı? *

 Evet

 Hayır

Çizelge ve şekil isimleri ve açıklamaları yeterli mi? *

 Evet

 Hayır

Yazım hataları var mı? (Varsa açıklamalar bölümünde ya da makale üzerinde belirtiniz) *

 Evet

 Hayır

Kaynaklar yeterli ve güncel mi? *

 Evet

 Hayır

Metin içerisinde kullanılan literatürün tamamı kaynaklar kısmında verilmiş mi? *

 Evet

 Hayır

Makalenin yazı dili ve içeriği yeterli mi? *

 Evet

 Hayır

Araştırmanın özgün değeri var mı? *

 Evet

 Hayır

Bilime katkısı var mı? *

 Evet

 Hayır

Pratiğe katkısı var mı? *

 Evet

 Hayır
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DETAYLI RAPOR * 

Genel Sonuç
Lütfen makale hakkında uygun gördüğünüz seçeneği işaretleyiniz. *

 Makale doğrudan yayınlanabilir niteliktedir.

 Makale bildirilen düzeltmeler yapıldıktan sonra yayınlanabilir.

 Makalede bildirilen düzeltmeler yapıldıktan sonra tekrar görmem gerekmektedir.

 Makale yayınlanmaya uygun görülmemiştir. Gerekçesi Detaylı Rapor bölümünde sunulmuştur.

 Other

Hakemin Unvanı, Adı ve Soyadı * 

Hakemin Üniversitesi * 

Hakemin Fakültesi ve Bölümü * 

Hakemin e-mail adresi * 

Lütfen Değerlendirme Formunu Doldurduğunuz Tarihi Giriniz. * 

?

?

?

?

?

Yazdır veya Kaydet

 Bursa Uludağ Üniversitesi © İletişim
ULAKBİM Dergi Sistemleri
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