
 

Cumhuriyet Tıp Dergisi Editör Ön Değerlendirme Formu 

(Cumhuriyet Medical Journal Editorial Pre-Evaluation Form) 

Çalışmanın ID’si 
(ID of the study) 
 

 
 

Çalışmanın Başlığı 
(The title of the study) 

 

Bu ön değerlendirme formu 0 ile 5 arasında puanlanan 20 parametreden oluşmaktadır. 0 dosyanın yada bilginin eksik 
olduğunu ifade ederken 5 kusursuz olduğunu ifade etmektedir. 
This preliminary evaluation form is consisting of 20 parameters which are graded from 0 to 5 where 0 is 
representing the missing document or information, 5 is representing perfect.  
0: Bilgi yada döküman eksik (Missing document or information) 
1: Kesinlikle katılmıyorum (Strongly disagree) 
2: Katılmıyorum (Disagree) 
3: Nört (Neutral) 
4: Katılıyorum (Agree) 
5: Kesinlikle Katılıyorum (Strongly agree) 

 

  0 1 2 3 4 5 

1 Çalışmanın konusu dergimizin kapsamına uygundur (Topic of the manuscript is inconsistent 

with the scope of CMJ) 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2 Çalışmanın türkçe ve ilgilizce başlığı düzgün şekilde yazılmıştır ve çalışmayı uygun şekilde ifade 
etmektedir. 

(The Turkish and English title of the study is existing and represents the study properly) 
 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3 Çalışmanın türkçe ve ingilizce özeti düzgün şekilde yazılmıştır, kelime sınırı kuralına uymaktadır 

ve çalışmayı uygun şekilde ifade etmektedir. 
(The Turkish and English abstract of the study is existing, consistent with the word count 
limit of the journal and represents the study properly) 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

4 Çalışma derginin yazım kurallarına uygun şekilde yazılmıştır.  

(Manuscript is written according to the guidelines of CMJ) 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

5 Kullanılan literatürler günceldir ve derginin yazım kurallarına uygun şekilde yazılmıştır  
(The literature used in the manuscript is uptodate and inconsistent with the guidelines of 

CMJ) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

6 Tablolar ve grafikler uygun formatta ve çözünürlükte sunulmuştur. 
(Tables and graphs are presented in appropriate format and resolution) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

7 Yazar isimleri, kurumları ve ORCID ID’leri uygun şekilde sunulmuştur. 
(The names, affiliations and the ORCID IDs of the authors are presented appropriatedly) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

8 Çalışmanın benzerlik oranı kabul edilebilir düzeydedir. 
(The glegarism rate of the manuscript is at acceptable level) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

9 Çalışmanın ingilizcesi gramer ve yazım hataları yönünden kabul edilebilir düzeydedir.  

(The English of the study is acceptable in terms of grammar and spelling) 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

10 Çalışma bilime anlamlı katkı verecektir 
(The manuscript will contribute the science overall) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Toplam Puan (100 üzerinden) (Total Score out of 100)       

 

Sonuç (Result) 

Red (Decline) (<50) ☐ Koşullu Kabul (Conditionally Accept) (<50-80) ☐ Kabul (Accept) (>80) ☐ 

 

Tamamlanması Gereken Belge ve Bilgiler (Document or Information which needs to be provided) 

 

 


