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Eserin Adı: 

Kullanılacağı Ders: 

Eserin başlığı içeriğine uygun mudur? □ Evet □ Hayır

Eser hangi düzeydeki öğrencilere 
yöneliktir? □ Önlisans □ Lisans □ Lisansüstü

□ Diğer

(Açıklayınız) 
Eserin ne tür bir yayın olarak 
düşünülmesi uygundur? □ Ders kitabı

□ Yardımcı Ders
kitabı

□ Çeviri Ders
Kitabı □ Diğer

Eser dil ve yazım kurallarına uygun mudur? □ Evet □ Hayır

Eserde kullanılan dil ve üslup anlaşılabilir düzeyde midir? □ Evet □ Hayır
Eserde kullanılan formül, simge ve birimler uluslararası standartlara uygun 
mudur? □ Evet □ Hayır
Eserde verilen resim, levha, şekil, grafik ve tablo / çizelge gibi görsel unsurlar 
nitelik ve nicelik yönünden yeterli midir? □ Evet □ Hayır
Eserde verilen yerli ve yabancı kaynaklar yeterli midir? □ Evet □ Hayır
Eserde kısaltılması, eklenmesi gereken veya içeriği uygun olmadığından tümüyle 
çıkarılması gereken bölümler, paragraflar vb. var mıdır? □ Evet □ Hayır
Önceden yayımlanmış başka eserlerden telif haklarına girebilecek düzeyde 
alıntılar var mıdır? □ Evet □ Hayır
Eseri İstanbul Sabahattin Zaim 
Üniversitesi yayını olarak basıldığı 
takdirde kaç yıl kullanılabileceğini 
düşünüyorsunuz? □ 1-3 Yıl □ 4-5 Yıl □ 6-10 Yıl □ > 10 Yıl

(*) Değerlendirme: 

□ Yayınlanabilir □ Düzeltilerek yayınlanabilir □ Yayınlanamaz 

Düzeltmeler yapıldıktan sonra incelenmesi / değerlendirilmesi □ Gerekir □ Gerekmez

Değerlendirmeyi Yapan Öğretim Üyesi: 

Unvanı ve Adı-Soyadı: Bölüm: 

Üniversite: Tarih: 

Fakülte / Enstitü / Yüksekokul: İmza: 

*Değerlendirmeye ilişkin gerekçe ve düzeltilmesi istenilen hususlar. (Gerektiğinde ek sayfa
kullanılabilir.)
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