Türkiye Ormancılar Derneği (TOD)
Eser Değerlendirme Formu (1/3)
Bilim Kurulu Ön Değerlendirme Formu
Eserin kimliği
Eserin adı:
Eserin yazarı/yazarları – editörü/editörleri:
TOD başvurma tarihi:
Evet

Hayır

Eser ormancılık bilimi ile ilgili midir?
Gerekçesi:

Eser derneğin amaçları ile örtüşmekte midir?
Gerekçesi:
Eser uluslararası mıdır?
Eser ulusal mıdır?
Eser yerel ya da bölgesel midir?
Eser yerel ya da bölgesel ise yayınlanabilir mi?
Gerekçesi:
Eser(tasarım hariç) tüm bölümleriyle (kapak, kolofon bilgisi, iç kapak, içindekiler,
önsöz, tüm bölümler, kaynaklar, arka kapak gibi) ve görsel materyalleriyle (fotoğraf,
resim, çizim vb.) eksiksiz olarak sunulmuş mudur?
Yazar kendisi dışındaki kişilerden kullandığı fotoğraf ve benzeri görsel dokümanlar
için onay yazısı almış mıdır?
Eserde kullanılan fotoğraf ve benzeri görsel materyalin kalitesi baskı için yeterli
midir?
TOD Bilim Kurulu Kararı
Eser hakemlere gönderilebilir
Eser eksiklikleri giderilerek yeniden kurula sunulmalıdır
Eserin basılması uygun değildir
TOD Bilim Kurulu Onayı*
…./…./2016

*Onayda kurulun oy çokluğu aranır.

Türkiye Ormancılar Derneği (TOD)
Eser Değerlendirme Formu (2/3)
Hakem Değerlendirme Formu
Eserin kimliği:
Eserin adı:
Eserin ana yazarı/editörü:
TOD başvurma tarihi:

Eserin içeriği adıyla uyumlu mu?

Türkçe Başlık

İngilizce Başlık

Evet

Hayır

Evet

Hayır

□

□

□

□

Türkçe Özet

İngilizce Özet

Evet

Hayır

Evet

Hayır

□

□

□

□

Esere ait özet çalışmanın amacını, izlenen
yolu ve alınan sonuçları vurguluyor mu?

Bilime ve pratiğe katkısı var mıdır?

Çalışmanın amacı belirgin midir?

Evet

Hayır

Evet

Hayır

□

□

□

□

Eser TOD kitap yayınkurallarına uygun yazılmış Eserde dil ve ifade yeterli midir?
mıdır?
Evet

Hayır

Evet

Hayır

□

□

□

□

Nitelik bozulmadan kısaltma yapılabilir mi?

Kaynaklar konu ile ilgili ve yeterli midir?

Evet□

Evet□

Hayır□

Evet

Hayır

□

□

Hayır□

Tablo, Resim, Fotoğraf, Şekil yazıları yeterli midir?

Hakem Kararı
Eserin basılması uygundur.
Eser,ekteki raporda belirtilen önerilere göre düzeldikten sonrayeniden tarafıma
gönderilmelidir.
Eser,ekteki raporda belirtilen önerilere göre düzeldikten sonrayeniden tarafıma
gönderilmeden basılması uygundur.
Eserinbasılması uygun değildir.
Hakemin Kimlik Bilgileri
…./…./2016
Unvanı, Adı ve Soyadı:…………………………………………
Çalıştığı Kurum:…………………………………………………

İmza:

Türkiye Ormancılar Derneği (TOD)
Eser Değerlendirme Formu (3/3)
Bilim Kurulu Son Değerlendirme Formu
Eserin kimliği:
Eserin adı:
Eserin yazarı/yazarları – editörü/editörleri:
TOD başvurma tarihi:
Hakem formların geri dönüş tarihleri:……………….(1. Hakem)
……………… (2. Hakem)
……………….(3. Hakem-gerekli olması halinde)
Evet

Hayır

Eserde hakemlerin verdiği düzeltmeler ile yazarın savunmasına göre gerekli
düzeltmeler yapılmış mıdır?
Öneri:

Eser TOD genel tasarım ve eser hazırlama kurallarına göre tamamlanmış mıdır? (Son
tasarım onaydan sonra profesyonel olarak yapılması olanaklıdır)
Öneri:

Eserin önerilen basım adeti
TOD Bilim Kurulu Kararı
Eserin basılması uygundur
Eserde belirlenmiş olan eksiklikler giderilerek yeniden kurula sunulmalıdır
TOD Bilim Kurulu Onayı*
…./…./2016

*Onayda kurulun oy çokluğu aranır.

Türkiye Ormancılar Derneği (TOD)
Telif ve Tercüme Eser Temliknamesi*
Telif ve Tercüme Edilen Eserin:
Adı:
İtibari sayfa ve satır adedi:
Telif veya tercüme bedeli:
Açıklama :
Telif etmiş bulunduğum ..................................................................................................
adlı eser üzerindeki telif hakkımı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 52. Maddesi gereği
Türkiye Ormancılar Derneği (TOD)’ne
devrettiğimi beyan ederim.

Telif hakları karşılığı ……………… TL (………………………………………..Türk Lirası) para veya
…………… adet (………………………………………….adet) kitap talep ediyorum.

Bu eserin Türkiye Ormancılar Derneği’nin internet sitelerinde online olarak yayınlanmasına izin
veriyorum / vermiyorum.

Temlik eden ......../...../.........

Temellük eden

Adı, Soyadı : ..............................(Yazar/Editör)
Unvanı
İmza

TOD Genel Başkanı ....................................

: ........................................................................................................................................
: …………………………………..…….........................................................................

*Kitapta birden fazla yazar olması durumunda tüm yazarlardan bu temlikname ayrı ayrı alınmalıdır.
Türkiye Ormancılar Derneği tarafından yayınlanması gereken kitap ve vb. eserlerin hazırlanması ve
basımı esnasında uyulması düşünülen standartlar hakkında, Derneğimiz Bilim Kurulu tarafından
hazırlanan ‘’ESER DEĞERLENDİRME FORMU ‘’ ile
‘’KİTAP HAZIRLAMA VE YAZIM
KURALLARI’’ TOD Yönetim Kurulunun 15 Mart 2016 tarih ve 20 / 1 sayılı Kararı ile uygun
görülerek uygulanmasına karar verilmiştir.
TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU

