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MAKALE ÖN DEĞERLENDİRME FORMU
Article Pre-evaluation Form
1 - MAKALE BİLGİLERİ / Article Information
Makale Numarası / Article ID

Tarih / Date

Makale Başlığı / Article title
Makale Dili / Article Language

Tür / Type

Konu / Subject
2 - BENZERLİK TARAMASI / Similarity Check
İntihal Programı / Plagiarism Software
Benzerlik Oranı / Similarity Rate

%

Makale intihal içeriyor mu? / Does the
article reviewed contain plagiarism?

3 - ŞEKİLSEL DEĞERLENDİRME / Formal Evaluation

Makalenin hacmi en fazla 9.000 kelime (25 sayfa) mı? / Is the maximum volume of the
article 9.000 words (25 pages)?

Başlık incelenen konuyu tam olarak yansıtıyor mu? / Does the title reﬂect the subject matter
studied accurately?

Başlıklandırma formatı İSNAD Atıf Sistemi’ne uygun mu / Does the title format conform to
the ISNAD Citation Style?

Türkçe öz yeterli ve uygun mu? / Does the speciﬁed Turkish Keywords reﬂect the content of the
article accurately?

Belirlenen Türkçe anahtar kelimeler makale içeriğini tam olarak yansıtıyor mu? / Is the
Turkish abstract of the article adequate and appropriate?

İngilizce özet (abstract) yeterli ve uygun mu? / Is the English abstract of the article adequate
and appropriate?

İngilizce anahtar kelimeler (keywords) doğru olarak seçilmiş mi? / Does the speciﬁed
English Keywords reﬂect the content of the article accurately?

Özel isimlerin ve terimlerin imlasında İSNAD Atıf Sistemi dikkate alınmış mı? / Does the
author follow the ISNAD Citation Style on writing the names and terms?

Âyetlerin kaynak gösterimi İSNAD Atıf Sistemi’ne uygun mu? / Does the source
presentation of the applied verses conform to the ISNAD Citation Style?

Alıntılar İSNAD Atıf Sistemi'ne uygun olarak gösterilmiş mi? / Is the citations of the article
prepared in accordance with the ISNAD Citation Style?

Kaynakça İSNAD Atıf Sistemi'ne uygun olarak hazırlanmış mı? / Is the bibliography of the
article prepared in accordance with the ISNAD Citation Style?

Makale içinde çift taraflı kör hakemliği ihlal eden durum var mı? / Is there a situation in the
article that violates the double-blind peer review?
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Evet

Kısmen

Hayır

Yes

Partially

No

Makale yayın etiğine uygun mu? / Is the article conform to publication ethics?

☐

☐

☐

Gerekli dosyalar yüklenmiş mi? / Are the necessary files uploaded?

☐

☐

☐

4 - EK AÇIKLAMALAR / Notes and Comments

5 - ÖN DEĞERLENDİRME KARARI / Pre-evaluation Decision
Makale değerlendirme aşamasına geçemez / The article cannot pass the evaluation stage

☐

Hakem değerlendirmesine gönderilebilir / It can be sent to the review stage

☐

Belirtilen eksiklikler düzeltilerek makale metni tekrar gönderilmelidir / It must be re-submit after making
speciﬁed corrections

☐

Tarih / Date

Değerlendirmeyi yapan editör / Editor
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