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Enago, uluslararası hakemli dergilerde yayın yapmak isteyen Türk 

araştırmacılara İngilizce metin düzenleme hizmeti sağlamaktadır. 1.100’ü 

aşan konuda, 120.000’den fazla makaleyi düzenleme deneyimi ve yüksek 

nitelikli, deneyimli ve ana dili İngilizce olan 250’den fazla editörü ile metin 

düzenleme alanında hizmet veren dünyadaki en geniş ekiplerden biridir. 

Enago Turkey Representative

STM INFO BILGI HIZMETLERI VE YAYINCILIK LTD. STI.

Web: www.enago.com/tr

Email: stminfo@enago.com

İletişim

profesyonel academik İngilizce düzenleme
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Amacı, bir akademik çalışmada/makalede kullanılan İngilizce 

dilini iyileştirmek ve böylece makalede yer alan görüşleri daha 

açık hale getirmektir. Normal düzenleme aşamasından sonra 

makale; netlik, tutarlılık, dilbilgisi ve biçim açısından geliştirilmiş 

olacaktır. 

Normal Düzneleme iki kategoride sunulmaktadır:

Tek Kontrol - 1 editör + 1 uzman hakem makale üzerinde çalışır

Çift Kontrol - 2 editör + 1 uzman hakem makale üzerinde çalışır

Gelişmiş düzenleme, makalenizin sadece dilinin doğruluğunu 

sağlamakla kalmaz, aynı zamanda makalenizin yapısını da inceler 

ve geliştirir. Bu hizmet makalenizde her anlamda yüksek kaliteyi 

sağlar.
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Akademik İnglizce artık sorun değil!

Türk araştırmacıların İngilizce makalelerinin yayına hazır 

hale getirilmesine yardımcı olan metin düzenleme hizmetleri

Metin Düzenlemenin Üç Seviyesi
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Araştırmacıların başarılı olması için kütüphaneler 
artık onlara daha fazla destek sağlayabilir .

Veri tabanlarının kullanım seviyesinin 

artmasına büyük destek. 

Daha fazla makale yayınlanması için 

teşvik ve araştırmacılarının kendilerine 

güvenlerinin artması.

Zaman tasarrufu ile araştırmacıların 

verimliliğinde artış.

Bütçe kaynaklı problemler için 

çözümler*

* Bizimle iletişime geçin

Normal Düzenleme:  

Gelişmiş Düzenleme:  
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Araştırmacılara pek çok fayda sağlamaktayız
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Yüksek Nitelikli Editörler

Enago’da ana dili İngilizce olan ülkelerden 250’den fazla editör 

çalışmaktadır. Editörlerimizin güçlü akademik altyapıları ve bir çok alanda 

uzmanlıkları vardır.

Ücretsiz Metin Değerlendirme Kartı (Free Manuscript Rate Card): 

Orijinal metinde yapılan düzeltmeleri saptayan ve yazarı bu yönde 

uyaran bir değerlendirme raporudur.

Yeniden düzenleme (Re-editing): 
Yeniden düzenleme ile Enago tarafından daha önce düzeltilmiş bir 

metin ikinci kez gözden geçirilmektedir. Bu hizmet özellikle makalesini 

ilk incelemeye gönderdikten sonra, değerlendiren kişilerin görüşlerine 

göre makalenin belirli bölümlerini revize etmesi gereken yazarlara 

yöneliktir.

Ücretsiz Ön Yazı (Kapak): 

Dergi ve yayınevleri genellikle metin başvurularıyla birlikte bir ön yazı 

istemektedir. Hatta ön yazı, editörün ilk okuduğu dokümandır ve bu 

nedenle ön yazının iyi yazılmış ve bilgilendirici olması gerekmektedir.

Editörlerin danışmanlığında ücretsiz soru-cevap hizmeti:

Soru-cevap hizmeti, yazarların metinde yapılan değişiklikler ile ilgili 

editörlerimize danışmalarını sağlayan bir hizmettir. Örneğin yazarlar, 

editörlerden alternatif öneriler alabilir ya da başvurudan önce son 

dakika  revizelerini editöre kontrol ettirebilirler.

Metin Düzenleme Sertifikası: 

Bu sertifika özellikle ana dili İngilizce olmayan yazarlar için kullanışlıdır. 

Çünkü bazı dergiler makalenin ana dili İngilizce olan profesyonel 

editörler tarafından gözden geçirilmiş olması şartını koymaktadır.

Kişiselleştirilmiş hizmetler belli bir grubun ihtiyaçlarına göre 

sağlanabilmektedir.

EDİTÖRLERİMİZ

Ana Dili 
İnglizce 
(US, UK) Ortalama

deneyim:
19.4 yıl

Konu
uzmanları

önemli
editöryal 
birliklerin 

üyeleri

en üst düzeyde
dergilerde yayın

yapmış

MIT,  Oxford gibi
en iyi entitülerde

doktora
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Mevcut yayın destek kapsamı
Yayın Döngüsü

Kütüphaneler yayınlara nasıl daha fazla katkı sağlayabilir?

Mevcut yayın desteğinize İngilizce metin düzenleme hizmetini de ekleyin.  

Araştırma alanı

Araştırma önerisi 
yazımı

Literatür değerlendirmesi
Doküman araştırma 
detayları

Sonuca ulaşma

Geri bildirim ve değişiklikler

Yayın
Tasarımı sonlandırma

Enago ve Kütüphane İşbirliğinden Doğan Destek

Araştırma alanı

Araştırma önerisi 
yazımı

Literatür değerlendirmesi
Doküman araştırma 
detayları

Sonuca ulaşma

Geri bildirim ve değişiklikler

Yayın
Tasarımı sonlandırma

İngilizce metin düzenleme hizmetlerimizi veri tabanları içine 

yerleştirebilirsiniz..

İngilizce metin düzenleme hizmetini internet sayfanızın farklı 

bölümlerinde araştırmacılarınıza bir kaynak olarak sunabilirsiniz.

Enago websitesine kendi web sayfanızda araştırma/hizmetler alanında 
link verebilirsiniz.
Türk araştırmacılara, internet bağlantısına gerek olmayan çevrimdışı 

metin düzenleme hizmeti önerebilirsiniz 


