
 

 

 

 

 

 

 

 
Değerli Hacettepeliler, 

 
Üniversitemiz akademik yayın kapasitesinin, bilimsel etki performansının ve uluslararası 

görünürlüğünün arttırılması kapsamında başarılı çalışmalarınızı desteklemek ve bilimsel 

etkiyi teşvik etmek amacı ile yazmış olduğunuz İngilizce makalelere “Üst Düzey Düzenleme 

(Advanced Editing)” hizmeti ile katkıda bulunma kararı almıştır. Bu hizmet ile çalışmalarınızın 

herhangi bir dil hatası olmadan, en uygun şekilde değerlendiriciler tarafından kolayca 

anlaşılır ve yayına kabul edilebilir olmasının sağlanması, yabancı dil açısından 

değerlendirilmesi ve düzenlenmesi ve aday makalelerin ilk değerlendirme aşamasında 

reddedilmesinin önlenmesi hedeflenmektedir. 

 
Yönetim Kurulumuzun yaptığı inceleme ve değerlendirmeler daha önce makaleleriniz için 

verilen “son okuma” (proofreading) hizmetinin yazarların kendi ana dillerinde yazdıkları 

metinler için uygun olduğu fakat ikinci bir dil kullanılarak yazılan metinler için uygun olmadığı 

sonucunu ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle “advanced editing” olarak ifade edilen daha 

kapsamlı bir desteğin Hacettepelilere sunulması uygun görülmüştür. “Proofreading” ve 

“Advanced Editing” hizmetleri içerikleri tabloda sunulmuştur. 

 
Aspects checked in the service Proofreading Advanced Editing 

Grammar P P 

Spelling and typographical errors P P 

Punctuation P P 

Consistency in technical terminology and 
style 

P P 

Completeness; no redundancies and 

wordiness 

Í P 

Language tips; vocabulary checks Í P 

Formatting according to journal guidelines Í P 

Word reduction (upon request or following 
journal guidelines) 

Í Up to 10% 

Í: Insufficient, P: Provided 

 
İleri Düzey Metin Düzenleme (Advanced Editing) Hizmetinden yararlanabilme koşulları 

şunlardır: 

1. Bu hizmet; SSCI, SCI ve AHCI kapsamında dizinlenen dergilere sunulacak aday 
makalelere verilecektir.  

2. Aday makalenin kabul edilip basılması ya da DOI numarası alması durumunda 
makale yazar(lar)ı yeni bir çalışma için bu hizmetten yararlanabileceklerdir.  

3. 2 ya da daha fazla yazarlı bir makalede kayıt 1. Yazar adına açılacak diğer 
yazarlarda kurum içi/ kurum dışı bu hizmetten faydalanmış kabul edileceklerdir. 

4. İleri Düzey Metin Düzenleme (Advanced Editing) Hizmetinden yararlanan yazar(lar) 
makalelerinin sundukları dergi tarafından kabul edilip edilmediğini HT-TTM ofisi ile 
paylaşacaklardır.  

5. Aday makaleye red ya da revizyon (yazım revizyonu hariç) cevabı ile geri dönüş 
yapılırsa yeni bir makale için ücretsiz hizmetimizden faydalanılamayacaktır. Aday 



 

 

 

 

 

 

makale kabul edilip basılana kadar bu kural makalede bulunan tüm yazarlar için 
geçerli olacaktır.  

6. Başvurulan makalede yer alan kurum dışı yazar/yazarlar, yazar başına düşen 
editing ücretini ödemekle yükümlü olacaktır. 

7. Başvurulan makalede yer alan kurum içi yazarlardan daha önce tarafımızdan editing 
hizmeti almış ancak makalesinin yayın süreci devam eden veya red cevabı almış 
olan yazarlar, yazar başına düşen editing ücretini ödeyerek bu 
hizmetten tekrar faydalanabilecektir. 

8. Kabul alan makalede, teşekkür bölümünde Hacettepe Üniversitesi Teknokent 
Teknoloji Transfer Merkezine atıf yapılması gerekmektedir. 

9. Makale kabul aldıktan sonra dergi tarafından basım öncesi gönderilen uncorrected 
proof / reprint örneğinin tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir. 

10. Yazar (lar) makalelerini “talep formu” ile birlikte asliberki@hacettepe.edu.tr adresine 
göndereceklerdir.  

11. İleri Düzey Metin Düzenlemesi (Advanced Editing) tamamlanan her makale için 
yazar(lar) aldıkları hizmete ilişkin teslim yazısı ve değerlendirme anketi 
dolduracaklardır.  

 

Saygılarımızla… 
 
 
 

 
 
 
 

https://hacettepe.edu.tr/duyuru/rekduy/htttm_editing_talep_140416.docx
https://hacettepe.edu.tr/duyuru/rekduy/htttm_editing_anket_140416.docx

