Türk Nöroşirürji Derneği ve Enago İşbirliği:

Enago Kimdir?
Enago, 1117’den fazla konu alanı ve dünyanın en iyi üniversitelerinden doktora ya da yüksek lisans
dereceleri bulunan, ana dili İngilizce ve Board of Editors in the Life Sciences (BELS), European Medical
Writers Association (EMWA), American Medical Writers Association (AMWA), European Association
of Science Editors (EASE) gibi seçkin derneklere üye olan ve bir çoğu hakem ve baş editörlerden
oluşan 850’den fazla editörü ile akademisyenlere ve öğrencilere, SCI/SSCI endeksli, uluslararası
hakemli akademik dergilerde yayın yapmaya ve ya makalelerini daha kaliteli hale getirmeye yönelik
İngilizce düzenleme hizmeti sunmaktadır. Enago akademik İngilizce düzenleme hizmetleri, makalenin
yapısının ve dilinin incelenmesi, şekillerin, tabloların ve referansların incelenmesi, içerik ve
terminolojinin incelenmesi, İngilizce stilinin ve formatın incelenmesi gibi makalenin kalitesini
arttırmaya yönelik önemli kontrol noktalarını kapsamaktadır. Referanslarından bazıları aşağıdaki
gibidir.
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Derneğimiz Enago ile Normal Düzenleme (Çift Kontrol) ve İleri Düzenleme hizmetleri için anlaşma
sağlamıştır. BU ANLAŞMA ÇERÇEVESİNDE REDAKSİYON İÇİN ALINAN İNDİRİMLİ FİYATLARA EK
OLARAK, TOPLAM ÜCRETİN YARISI TNDer TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR.
Anlaşmalı hizmetlerin tanımı aşağıdaki gibidir.

1. Normal Düzenleme (Çift Kontrollü): 2 Editör ve 1 Kıdemli Denetçi
En seçkin düzenleme hizmeti olan Çift Kontrollü Düzenleme hizmetinde, uzman editörler makalenin
mantıksal akışının ve son halinin oluşturulmasında son derece önemli rol oynayan dil bilgisi, söz
dizimi, kelime seçimi ve cümle yapısındaki hatalara odaklanmanın yanı sıra, aynı zamanda
araştırmacıların makalelerini dilbilgisi ve anlam açısından da geliştirmektedir.
Çift Kontrollü Düzenleme hizmetine dahil olarak, araştırmacılara, derginin yönergelerine veya APA ve
MLA gibi formatlara uygun olacak şekilde ücretsiz formatlama hizmeti de sağlanmaktadır.

2. İleri Düzenleme: 2 Editör ve 1 Kıdemli Denetçi
İçerik düzenlemesi olarak da bilinen ileri düzenleme hizmeti seçkin bir hizmettir ve sadece çok az
sayıda redaksiyon şirketi tarafından verilir. İleri düzey İngilizce metin düzenleme hizmetinde, yazınız
sadece İngilizce açısından değil, mantık ve içerik yönünden de gözden geçirilir. İleri düzenleme
hizmetinin yazarlara şu şekilde katkısı olur:
 Makalenin İngilizcesi normal düzenlemede yapılan şekilde düzeltilir. Buna ek olarak,
 Yazının yapısı (yani içeriğin/bilginin akışı açısından arz ettiği görünüm) da elden geçirilir.
*** İki hizmet arasındaki farkları detaylı olarak görmek için:

https://www.enago.com.tr/1001-düzenleme-hizmetlerinin-karşılaştırılması.htm

Kurumumuz için indirimli fiyatlar uygulanmaktadır.

İş akış şeması:
1. Makale TNDer’e mail ile gönderilir. Mail adresi: sekreter@turknorosirurji.org.tr
2. İletişim kurulacak ve gerekli ödemeyi yapacak olan yazarın e-mail adresi hem yazıda hem de
derneğe başvuruda belirtilmelidir.
3. Makaleyi Word dosyası ile yollarken aynı zamanda aşağıdaki bilgileri de yollamanız gerekir:
a. Düzeltme Amerikan İngilizcesi ile mi İngiliz İngilizcesi ile mi yapılsın?
b. Hangi hizmet türünü tercih ediyorsunuz?
4. Dernek sekreterliği makaleyi bizim için özel oluşturulmuş şifre ile gerekli adrese yükler.
5. Enago makaleyi inceler ve maliyetini hem yazara hem de TNDer’e mail ile bildirir.
6. Yazar maliyeti uygun buluyorsa bunu kabul ettiğini yukardaki mail adresine bildirir (Yazar
maliyetin yarısını TNDer banka hesabına ödemeyi kabul eder)
TNDer banka hesap bilgileri:
Hesap Adı: Türk Nöroşirürji Derneği
Yapı Kredi Bankası Ankara Özel Bankacılık Merkezi Şube kodu 780
TR64 0006 7010 0000 0048 0338 31
7. Yazar TNDer banka hesabına kendi payını yatırdığını gösteren dekontu mail yolu ile derneğe
ulaştırır.
8. Dekontun TNDer’e ulaşmasını takiben makale değerlendirmeye başlanır.
9. Her 1000 kelime 24 saatte incelenmek üzere bir süre içinde makale düzeltilir ve hem yazara
hem de TNDer’e gönderilir.
10. Yazar istenilen değişiklikleri yaptıktan sonra eğer tekrar değerlendirilmesini isterse yine aynı
silsileyi takip ederek işlemleri yapar. Bu yeni durumda sadece eklenen cümleler ve paragraflar
için kelime sayısı hesaplaması yapılır.
11. Makale dergiye yollanırken “acknowledgements” bölümüne “Preparation for publication of
this article is partly supported by Turkish Neurosurgical Society” şeklinde bir bilgilendirme
yazılmasını dileriz.

