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Proofreading (Düzeltme) nedir?
Düzeltme, bir belgede yazım ve dilbilgisi hataları olup olmadığını kontrol etmeyi içerir.
Bulabileceğiniz en düşük oranlardan biri için, belgenizi çok sayıda olası hataya karşı
tarayacağız ve bunları parlak, akıcı İngilizce (Amerikan veya İngiliz) ile değiştireceğiz. Bu tek
başına belgelerinize daha profesyonel bir görünüm kazandıracaktır.

Kimin redaksiyona ihtiyacı var?
Yetkin kadromuz hız ve verimliliğe odaklanır. İşimiz bittiğinde, genellikle kararlaştırılan
ücretin ödenmesinin onaylanmasından sonraki 48 saat içinde, size düzenlenmiş makalenin
temiz bir versiyonunu ve izlenen bir versiyonunu göndeririz.
Hizmetler şunları içerir:
• Dilbilgisi düzenleme
• Doğru noktalama
• Redaksiyon
• Tabloları ve Grafikleri Düzeltme
• Cümlelerin yeniden yazılması ve düzenlenmesi
• Referansların Kontrolü (APA 6 ve 7, Chicago, IEEE, Harvard, ABNT, Vancouver, ACM,
ACS, MLA and Turabian).
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Tüm hizmetlerimizde mükemmellik, uzmanlık, yanıt verebilirlik ve gizlilik vaat ediyoruz.
Ekibimiz, kalite, zamanında teslimat veya yanıt süresi gibi hizmetimizin her boyutundan
%100 memnun kalana kadar sizinle çalışacaktır.
Hiçbir şeyi gözden kaçırmadığımızdan emin olmak için her belge, küresel editör ekibimiz
ve hakemlerden oluşan iki dil uzmanı tarafından kontrol edilir.
Sonuç, uluslararası dergilerin en yüksek kalite standartlarını karşılayacaktır .
İster gönderi ister sorgu gönderiyor olun, müşteri destek yöneticilerimiz ihtiyaçlarınıza
göre özelleştirilmiş çözümlerle 48 saat içinde size yanıt verecektir. Belge tesliminiz bir
saniye bile gecikirse, %30 ücret iadesi sunuyoruz, Soru sorulmad an!
Kredi kartı ile ödemede Visa veya MasterCard kabul ediyoruz.
Ayrıca, Banka ile de Havale veya EFT yapabilirsiniz.

SÜRE
48 saat içerisinde makalenizi düzeltilmiş olarak teslim ediyoruz. İki dosya olarak; yapılan düzeltmeleri
göreceğiniz şekilde izli ve temiz olarak.

KELİME SAYINIZ
Microsoft Word’de makalemizin başlık, özet, anahtar kelimeler, metin, kaynaklar ve ekler
dahil kelime sayısını hesaplayınız.

MAKALENİZİ YÜKLEYİNİZ
Makalenizi aşağıdaki linke tıklayarak yükleyebilirsiniz.
https://form.jotform.com/200695895150966

Ücretler
Çalışmanızın mükemmel İngilizce dilinde olmasını sağlamanın maliyeti nedir?
Çalışmanızı TAEG-Center Düzeltme ile düzeltmenin size ne kadara mal olacağını kolayca
hesaplayabilirsiniz.
Her 500 kelime için 4,00 (EURO) ücret alıyoruz. Tipik maliyetler aşağıdaki gibidir:
Kelime Sayısı

EURO (€)

100 – 1499

10

1500 – 1999

14

2000 – 2499

18

2500- 2999

22

3000 – 3499

26

3500 – 3999

30

4000 – 4499

34

5000 – 5499

38

5000 – 5499

42

5500 – 5999

46

6000 – 6499

50

6500 – 6999

54

7000 – 7499

58

7500 – 7999

62

8000 – 8499

66

8500 – 8999

70

9500 – 9999

74

KREDİ KARTI ÖDEME
Önemli Not: 10000 kelime ve üzeri ödemelerde her 500 kelimeyi 4 Euro’yu çarparak hesaplayın ve
ikiye veya üçe bölerek ödemeyi yapın.

https://www.globalcenter.info/payment/
Lütfen üstten TL’yi seçiniz ve daha sonra WORDS’den kelime sayınıza denk gelen seçeneği seçiniz.

BANKA ÖDEMESİ
BANKA ADI: AKBANK
ŞUBE KODU VE ADI: 0298, BARBAROS BULVARI, ISTANBUL
HESAP ADI: BIRLESIK DUNYA YENILIK ARASTIRMA VE YAYINCILIK MERKEZI
HESAP ADI ADRESİ: PK71, BESIKTAS MERKEZ POSTAHANESI, ISTANBUL
TL – Hesap No: 0088037
TL - IBAN : TR39000460029888800008803
www.doviz.com’da Euro dan TL’ye dönüştürünüz ve hesaplanan miktarı ödeyiniz.

İletişim
The Academic Event Group (TAEG)
Posta adresi: Sehit Ilmiye Sakir Sokak, No: 9/2, Ortaköy, Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs
Anlaşmazlık: Herhangi bir anlaşmazlık durumunda, yalnızca Lefkoşa (Kuzey Kıbrıs) yargı
yetkisine tabidir
E-posta: taeg.proofreading@gmail.com
WhatsApp: +90 542 856 6055
Tel: 03922231667

SOSYAL MEDYA
Bizi sosyal medyadan takip ederek, yenilikleri ve özel indirimlerden haberdar olunuz.
https://www.facebook.com/Proofreading-114451696861701

