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MJSS_Hakem Değerlend�rme Formu1
559803 - ТЕНГРИАНСТВО И ШАМАНИЗМ КАК ИСТОКИ ДУХОВНОЙ
КУЛЬТУРЫ КАЗАХСКОГО (ТЮРКСКОГО) НАРОДА: СУЩНОСТЬ И

ОСОБЕННОСТИ

Lütfen makaleyle �lg�l� değerlend�rmen�z� �şaretley�n�z. En alttak� Rapor kısmına
da mutlaka açıklamalarınızı yazınız. Please mark your evaluat�ons related to the
art�cle. It �s also requ�red to g�ve a deta�led feedback �n the report part at the
bottom.
Gel�ş Tar�h� /Date of Arr�val * 62019-06-09

Makale Başlığı / T�tle of the Art�cle

ТЕНГРИАНСТВО И ШАМАНИЗМ КАК  ИСТОКИ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ КАЗАХСКОГО (ТЮРКСКОГО) НАРОДА: СУЩНОСТЬ И 
ОСОБЕННОСТИ

1.Makalen�n konusu derg�n�n amacıyla uyumludur. The top�c of the art�cle �s compat�ble w�th the a�m of the journal. *

 Hayır

 Kısmen

 Evet

2. Makalen�n başlığı konuyla bütünlük arzetmekted�r. The t�tle �s appropr�ate and �t prov�des un�form�ty w�th the top�c. *

 Hayır

 Kısmen

 Evet

3. Türkçe ve İng�l�zce özet ve anahtar kel�meler uygun ve yeterl�d�r. The abstract and keywords are appropr�ate and suff�c�ent (�n Turk�sh and �n
Engl�sh) *

 Hayır

 Kısmen

 Evet

4. Makalede kullanılan d�l açık ve anlaşılırdır. The language of the art�cle �s clear and understandable. *

 Hayır

 Kısmen

 Evet

5. Makalede; b�l�msel b�r çalışmanın gerekt�rd�ğ� düzeyde g�r�ş l�teratür ve sonuç kısımları s�stemat�k şek�lde ele alınmıştır. Introduct�on
l�terature and conclus�on parts of the art�cle are system�zed and appropr�ate to the requ�red sc�ent�f�c level. *

 Hayır

 Kısmen

 Evet

Araştırmanın G�r�ş Bölümü �le İlg�l� Düşünceler�n�z. Your op�n�on related to the
�ntroduct�on part.
6. Çalışmada kullanılan yöntem ve tekn�kler araştırmanın amacına uygundur. The methods and techn�ques used �n the art�cle correspond w�th
the a�m of the research. *

 Hayır

 Kısmen

 Evet
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Araştırmanın Yöntem� �le İlg�l� Düşünceler�n�z Your op�n�ons related to the
research method.
7. Araştırmada eğer varsa h�potezler açık ve net b�ç�mde sunulmuştur. If the research has hypotheses they are presented �n a concrete and
clear way. *

 Hayır

 Kısmen

 Evet

8. Araştırmanın bulguları ve sunumu yeterl� ve uygundur. F�nd�ngs and presentat�on of the research are suff�c�ent and appropr�ate. *

 Hayır

 Kısmen

 Evet

9. Eğer varsa tablo ve şek�l �s�mler� ve açıklamaları yeterl�d�r. If the research has charts and f�gures names and descr�pt�ons of them are
adequate. *

 Hayır

 Kısmen

 Evet

10. İlg�l� yerl� ve yabancı kaynaklara yeter�nce atıf ver�lm�ş ve günceld�r. Related local and fore�gn references are adequately c�ted and they are
up-to-date. *

 Hayır

 Kısmen

 Evet

11. Elde ed�len bulgular sonuç bölümünde �lg�l� araştırmalarla tartışılmıştır. Obta�ned f�nd�ngs have been d�scussed w�th�n related researches �n
the conclus�on. *

 Hayır

 Kısmen

 Evet

12. Çalışma sonunda öner�ler sunulmuştur. Suggest�ons are prov�ded �n the f�nal part of the research. *

 Hayır

 Kısmen

 Evet

Araştırmanın sonuç bölümüyle �lg�l� düşünceler�n�z. Your op�n�on about the
conclus�on part.
13. Makale b�l�msel ve et�k kurallara uygundur ve özgündür. The art�cle meets sc�ent�f�c and eth�cal rules and �t �s or�g�nal. *

 Hayır

 Kısmen

 Evet

14. Makale derg�n�n yazım kurallarına göre düzenlenm�şt�r. The art�cle has been organ�zed accord�ng to journal’s gu�del�nes. *

 Hayır

 Kısmen

 Evet

Lütfen makaleyle �lg�l� yorumlarınızı mutlaka detaylı b�r şek�lde aşağıya yazınız. Please compulsory wr�te your deta�led comments about the
art�cle below.
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TENGRIANISM AND SHAMANISM AS THE ORIGINS OF SPIRITUAL CULTURE OF THE KAZAKH (TURKIC) PEOPLE: ESSENCE 
AND FEATURES adlı makalen�n �ng�l�zce özet� makalen�n sonunda ver�lm�şt�r. İng�l�zce özet Rusça özetten sonra yer almalıdır. Ayrıca 
makalede Roma rakamları bazı yerlerde yanlış yazılmıştır. Onların gözden geç�r�lerek düzelt�lmes� gerekmekted�r. Makalen�n sonucu 
çok kısa. Sonuç kısmı b�raz gen�şlet�lmel�d�r. 

Tavs�yen�z /Your F�nal Recommendat�on: *

Düzeltmelerden sonra yayımlanab�l�r / Publ�shable after the rev�s�ons


