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من يستطيع التقدم لطلب الدعم؟
يمكن لدور النرش املتواجدة خارج تركيا فقط
التقدم لهذا الربنامج.

ما هي الوثائق الالزمة لتقديم الطلب؟
•يتم تحميل استمارة الطلب باللغة الرتكية أو االنكليزية من املوقع
االلكرتوني التايل .https://teda.ktb.gov.tr :وبعد ذلك يتم
ملء االستمارة األصلية وختمها وتوقيعها ،ومن ثم إرسالها إىل
عنواننا الربيدي عرب الربيد الرسيع أو املراسل أو الربيد العادي.

•صورة عن وثيقة يحصل عليها صاحب الطلب
من بلده ،ويثبت بها ممارسته للنشاطات املتعلقة
بالنرش.
•صورة عن عقد االتفاق الذي يظهر موافقة مالك
حقوق التأليف.
•صورة عن عقد االتفاق املوقع مع املرتجم.
•الكتاب الذي ستتم ترجمته أو صورة عنه.
•الكتالوج أو الكتالوج االلكرتوني العائد لدار النرش.
•السرية الذاتية للمرتجم.

املالحظات التي يجب مراعاتها:

•يجب ترجمة الوثائق الغري مكتوبة باللغة الرتكية أو
االنكليزية ترجمة مخترصة بحيث تتضمن النقاط الرئيسية
املتعلقة بالوثيقة ،وذلك إىل اللغة الرتكية ،وإن لم يكن ذلك
باإلمكان فإىل اللغة االنكليزية ،ومن ثم إرفاق هذه الرتجمة
بالوثائق املرسلة.
•يجب أن يكون الطلب ممهورا وموقعا ،ولذلك يجب إرسالها
عرب الربيد الرسيع أو املراسل .أما الوثائق األخرى كعقد
االتفاق مع املؤلف وعقد الرتجمة فيمكن إرسالها عرب الربيد
االلكرتوني أو الفاكس ،ألننا نقبل بصور هذه الوثائق.
•ال يتم النظر يف الطلبات التي ال تتضمن كافة الوثائق
الرضورية .وبمجرد استكمال الوثائق الناقصة يتم النظر
يف هذه الطلبات يف أقرب اجتماع تعقده الهيئة.
•بالنسبة للطلبات التي تأتي من دور النرش املتواجدة يف
دول تلزمها باستصدار ترخيص بالطباعة من الجهات
املعنية ،أو بالحصول عىل موافقة الجهات العليا من أجل
النرش ،يتوجب عىل دور النرش أن ترفق الوثائق الرضورية
الالزمة برتخيص الطباعة أو الرتجمة أو املصادقة التي
استصدرتها من الجهات املعنية.
•وألننا ال نقبل بصورة الطلب ،فإننا سنعترب الطلبات
املرسلة عرب الربيد االلكرتوني أو الفاكس منقوصة مالم يتم
إرسال النسخ األصلية لها ،حتى ولو استوفت كافة الوثائق
الرضورية األخرى ،ولن ندرجها عىل جدول أعمال الهئية.

معايري التقييم
•عند قيام هيئة االستشارة والتقييم يف مرشوع
 TEDAبتقييم الطلبات فإنها ستأخذ املعايري الواردة
أدناه بعني االعتبار:
•املزايا األدبية للنتاج.
•النظر فيما إذا كانت دور النرش قد أوفت بالتزاماتها
فيما يتعلق بنتاجاتها األخرى التي دعمتها TEDA
سابقا أم ال.
•الخربات التي يتمتع بها املرتجم.
•اسرتاتيجية النرش والرتويج التي يتبعها دار النرش.
ويف إطار برنامج  TEDAال يمكن النظر يف
الطلبات الواردة أدناه:
 من حيث املوضوع :النتاجات التي ال تمت لألدببصلة كالطب والعلوم الطبيعية والعلوم التطبيقية
والعلوم االجتماعية (ماعدا النتاجات التي تتعلق
بالتاريخ الرتكي والتي توافق عليها الهيئة) ،والعلوم
البيئية وما يتعلق بعالم األعمال.
 -املناهج الدراسية وامللخصات واإلشعارات الدراسية.

يعطي برنامج TEDA
األولوية لدعم الطلبات
املتعلقة بالنتاجات األدبية
الرتكية.
ما هي التزامات النارش؟
•نرش النتاج املدعوم خالل مدة أقصاها عامني.
•إرسال  30نسخة مجانية من النتاج إىل الوزارة بعد
نرشه.
•إبالغ الوزارة خالل  15يوما بالتغيريات التي طرأت
فيما بعد عىل املعلومات والوثائق التي تم التقدم بها
خالل تقديم الطلب (كتغيري املرتجم أو تغيري تاريخ
النرش املحدد أو تغيري معلومات االتصال بدار النرش أو
 ...إلخ).
•إبالغ الوزارة باملرحلة التي آلت إليها ترجمة النتاج
وطباعته.

آخر موعد لتسليم الطلبات:

 -القواميس.

يمكن التقدم بالطلبات طيلة العام.

 -املجالت واملنشورات الدورية األخرى.

يتم تقييم الطلبات الواردة إىل الوزارة من قبل هيئة
االستشارة والتقييم يف مرشوع  TEDAالتي تعقد اجتماعني
عىل األقل كل عام لهذا الغرض.

 الدليل والربوشورات والكتيبات.وبعد اتخاذ القرار بدعم الطلب سيتم القيام بما ييل:
التوقيع عىل عقد اتفاق بني صاحب الطلب (النارش)
والوزارة بلغتني (الرتكية واالنكليزية) .وبعد توقيع
النارش عىل عقد االتفاق وإحالته إىل الوزارة ستقوم
الهيئة بتحويل قيمة الدعم عىل دفعة واحدة بالعملة
األجنبية (اليورو أو الدوالر األمريكي وفقا لنوع العملة
التي حددها النارش يف طلبه) إىل الحساب الذي حدده
النارش يف طلبه.

 -1خر موعد الستالم طلبات فصل الربيع هو  30نيسان/
أبريل.
-2آخر موعد الستالم طلبات فصل الخريف هو  25ترشين
األول/أكتوبر .يف حال حدوث أي تغيري يف هذه املواعيد سيتم
اإلعالن عن ذلك يف املوقع االلكرتوني
 .https://teda.ktb.gov.trويتم النظر يف الطلبات
الواردة إىل الوزارة بعد ميض املدة ،يف االجتماع التايل الذي
تعقده الهيئة.

