
BK _ MAKALE DEĞERLENDĐRME ESASLARI 
 

DENEME - MAKALE YAZMA NORMLARI        

BÖLÜM I: ĐÇERĐK (En Önemlisi) 

Metin: 

-  Net bir şekilde açıklanmış bir teze sahip mi? 

-  Tez, kanıt, örnekler ve iddia öne sürülerek,  destekleniyor mu?  

-  Đyi bir konu çalışması içeriyor mu? 

-  Tez hakkında olası itirazları dikkate alıyor ve cevaplayabiliyor mu? 

-  Konu(lar) hakkında ayrıntılı iddia, tartışma ve bağlantı içeriyor mu? 

BÖLÜM II: YAPI  

Metinde: 

-  Açılış paragrafı tez cümlesi içeriyor mu?  

-  Okuyucuya metnin düzenini gösterir, kurallara uygun bir giriş paragrafı ya da tanıtıcı 

paragraf bulunuyor mu? Bir başka deyişle:  

-  Okuyucu, giriş bölümünü, metnin bütününü oluşturan her bir paragrafın giriş bölümünün 

altında sınıflandırıldığı, bir taslak gibi kullanabiliyor mu? (metnin bütününden farklı olan sonuç 

paragrafı hariç). 

-  Giriş bölümünde yapmayı öngördüklerinizi oluşturan kavramsal bölümleri netleştirin.                                     

(Tavsiye: Bölümleri belirtmek için, metinde alt başlıklar kullanarak, okuyucu ve kendiniz için 

netlik sağlayabilirsiniz).                                                                                                                                      

-  Neler öne sürdüğünüzün özetini veren ve sonra da bir şekilde bunları toparlayan sonuç 

bölümü, giriş bölümü gözden geçirmenin çok ötesinde bir işleve sahip mi? 

BÖLÜM III: SÜREÇ, BÜTÜNLÜK VE CĐLA 

-  Son taslağı hazırlarken, aşağıdakileri dikkate aldınız mı: 

-  Metnin ilk taslağını, yorumlarım doğrultusunda gözden geçirdiniz mi? Tavsiye edilen belirli 

yöntemleri göz ardı etseniz bile, öne sürülen sorunsalları her zaman göz önünde 

bulundurmalısınız. 

-  Paragrafları, metinde işe yararlık bağlamında incelediniz mi? Her bir paragraf, dahil olduğu 

net kavramsal bölüme katkıda bulunmalıdır (bakınız önceki madde). 

-  Çelişkili ya da gereksiz bir cümle varsa gözden geçirdiniz mi? Şüpheye düştüğünüzde, 

kendinize “bu cümlenin burada işlevi ne?” diye sorun. Cümle: açıklama, aydınlatma, 

tanımlama, örneklendirme vb. işlevlere sahip mi? 

-  Metni gramer, imla, ifade ve genel netlik açısından düzenlediniz mi? Unutmayın, ne 

söylemek istediğiniz bütünlük içerisinde olmalı – gramer, imla vb. böylesi bir bütünlüğün 

gerekli parçalarıdır. 
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[- Metnin uzunluğu 8 sayfayla sınırlandırıldı mı? (9 mutlak üst sınırdır). Eğer metin mutlak 

üst sınırı aşıyorsa, kısaltın - gereksiz cümleler (hatta belki de paragraflar) bulacaksınızdır.] 

  

BÖLÜM IV: LOJĐSTĐK 

-  Metni teslim etmeden önce aşağıdakileri yaptığınızdan emin olun. 

-  Yazınızda, yazara ait tüm fikirler, ister kendi sözcükleriyle ister sizinkilerle olsun, düzgün 

bir şekilde belirtildi mi? (Örneğin, “Descartes'ın belirttiği gibi”, “Locke ifade ediyor ki”, “Kant 

şunu savunuyor.” vb.). 

-  Tüm alıntılar ve yazarın fikirlerinin kullanımı düzgün bir şekilde aktarıldı ve düzenlendi mi? 

-  Düzgün bir alıntı sayfanız mevcut mu? Bunlar, metinde kullandığınız okumalar olmalıdır. 

-  Metin boyunca çift aralık bıraktınız mı? 

-  Sayfalar numaralandırıldı mı?  

[-  Metin zımbalandı mı? (Başka bir şekilde tutturulmuş değil, ZIMBALANMIŞ olmalıdır .) 

-  İlk taslak metne eklendi mi?                                                                                                                                                                

-  Metnin ön sayfasında başlık ve isminiz var mı? “Deneme Yazma Normları” gibi.] 

( NOT: Son üç madde uluslar arası diploma veya felsefe olimpiyatları için gereklidir. ) 

Çev: Zeynep Şahin 

[ http://www.lisefelsefe.org/yazilar/denemeyazma.htm ] 


