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İngilizce akademik makale yazımı 

Akademik yükselmelerde olmazsa olmaz olan makalelerini-
zi SCI dergilerde yayınlamak üzere İngilizce olarak hazırlı-
yor ve göndermek istediğiniz dergi veya dergilerin yazım 
kurallarına göre uyarlayarak size iletiyoruz. 

Yazılmış makale redaksiyonu 

Elinizde yazılmış olarak bulunan ancak yoğun iş dönemiz-
den dolayı elinize alamadığınız makalelerinizi titizlikle ince-
liyor ve gerekli revizyonları yaparak size iletiyoruz. 

İstatistiksel analizler 

Bilimsel verilerinizin yayınlanabilmesi için elzem olan ve 
verileri anlamlı hale getiren istatistiksel analizler için artık 
vakit harcamayın. Verilerinizi bize yollamanız yeterli. İstedi-
ğiniz şekilde analizini biz yapıyor ve sonuçları size bildiriyo-
ruz.(Sosyal bilimlerde demografik analiz ve yorumlamalar, T testi, Cluster Analizi, 

Discriminant Fonksiyon analizi, One way Anova, Çok yönlü Anova, 
Manova, Ancova, Mancova, Faktör Analizi, Regresyon (doğrusal, lojistik, sıralı), 
Korelasyon Analizleri) kısacası parametrik ve nonparametrik analizler (ki kare– 
Mann Whitney U, Kruskal wallis), Yapısal Eşitlik Modeli analizleri (LİSREL ve 
AMOS), Açıklayıcı faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi, yapısal modeller ve 

Partial Least Square  analizleri hızlı ve ayrıntılı olarak yapılmaktadır)   

Makale revizyon 

Yollamış olduğunuz bir çalışmanıza revizyon gelmiş ise, siz 
hiç vakit kaybetmeyin. Gerekli hakem önerilerini tarafımız-
dan titizlikle makalenize yansıtıyor ve makaleniz revize 
edilmiş bir şekilde elinize ulaştırıyoruz. 

Proje yazma 

Akademik kariyerde vazgeçilmez alanlardan biri olan proje-
ler, tarafımızdan sizin için özenle hazırlanıyor. İstediğiniz 
konuda istediğiniz kuruluşa sunulmak üzere projelerinizi 
profesyonelce hazırlayarak size iletiyoruz. 

Tez verilerinden makale hazırlama 

Elinizde öğrencinize yaptırdığınız bir tezi sözleşme kuralları 
kapsamında sizden alıyor ve en uygun şekilde makaleye 
çevirerek size iletiyoruz.  

Yazılmış makaleyi İngilizceye çevirme 

Yazmış oldunuz Türkçe makaleyi birebir İngilizceye çeviri-
yor ve istediğiniz dergi veya dergilerin yazım kuralarına 
göre hazırlayarak size iletiyoruz. 

Poster sunum hazırlama 

Herhangi bir kongre veya sempozyumda sunulmak üzere 
kabul edilmiş çalışmalarınızı istenilen kurallar çerçevesinde 
poster sunum şeklinde sizin yerinize biz hazırlıyor ve kaliteli 
bez baskı olarak adresinize basılmış posteri iletiyoruz. 

Hizmetlerimiz 
Eximlab akademik hizmetler ailesi olarak siz 
değerleri akademisyenlerin çalışmalarına önem 
veriyor, onları sizin adınıza en iyi hale getirmeyi 
hedefliyoruz. Tarafınızdan yollanan her türlü 
belge, veri vb. konuda gizlilik esas olup 
kesinlikle üçüncü şahışlarla paylaşılmamakta 
ve iş teslimi sonrasında imha edilmektedir. 
Çalışmalarınızın teslim süresi ilgili hizmete 
göre değişiklik gösterecek olup çalışmanın 
alınması esnasında tarafınıza bildirilecektir. 
Hazırlanan çalışmanın dil ve biçim bakımından 
kabul görmemesi durumunda ücretsiz kontrol 
işlemini içeren tam destek ve garantimiz vardır. 
Amacımız siz değerleri akademisyenlerimizi 
her koşulda memnun etmek, kalite ve güvene 
dayalı bir ilişki kurmaktır. Eximlab’ın en büyük 
referansı akademik işlerinde yardımcı olduğu 
siz değerli akademisyenlerin memnuniyetidir. 
İlgili akademik hizmet türüne göre fiyatlar 
değişken olup bu konuda mail yoluyla iletişime 
geçilmelidir.  

“Yayınsız bilim ölüdür.” 
Gerard Piel 
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Eximlab, siz değerleri akademisyenlerin 
akademik faaliyetlerine destek vermek üze-
re kurulmuş özgün bir  kuruluştur. Tek faali-
yeti İngilizce tercüme olan birçok hizmet 
kuruluşundan farkı, akademisyenlerin çok 
çeşitli faaliyet sahalarında onlara üstün hiz-
met sunmayı hedeflemiş olmasıdır. 
Eximlab ailesi, hizmet sahası olarak belirle-
diği alanlarda oldukça yüksek tecrübe ve 
başarıya sahip olup, etki faktörü yüksek 
çok sayıda bilimsel dergide yayın yapmış, 
çeşitli sahalarda kaliteli projeler hazırlamış, 
çok sayıda ulusal ve uluslar arası kongre 
ve sempozyumda bulunmuş tecrübeli ve 
doktora derecesine sahip uzmanların bir 
araya gelerek oluşturduğu bir hizmet kuru-
luşudur. İngilizce akademik makale yazımı, 
yazılmış makalede redaksiyon, makale re-
vizyonu, İngilizce makale hazırlama, verile-
rin istatistiksel analizi, proje hazırlama, tez 
verilerin makaleye dönüştürülmesi, etkili 
grafik ve tablo tasarımları, kongre için pos-
ter hazırlama alanlarında tüm akademik 
camiaya hizmet vermeyi ilke edinmiş olan 
Eximlab akademik hizmetler ailesi, yoğun 
ders yükü ve mesai sebebiyle akademik 
çalışmalara zaman ayıramayan siz değerli 
akademisyenlerin hizmetindedir. Eximlab 
olarak sizlere çalışmalarınızda üstün hiz-
met vermekten onur duyacağız. 
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