
Akademik Yazma 
Merkezi!



ABU Writing Center – Ne Yapar?

• ABU öğretim elemanlarına ve öğrencilerine yazma desteği
sunar:

• Mevcut makale taslaklarına «tutarlılık» ve «uyum»
bakımından geridönüt,

• Dilbilgisel düzeltmeler ve geridönüt,

• İleri yazma stratejileri,

• Editoryal düzenlemeler.

• Tüm disiplinlerdeki akademik yazma projelerine destek
verilecektir.

• Ayrıca, merkezimiz sözlü sunumlar üzerine de destek
sağlayacaktır.



ABU Writing Center – Ne Yapmaz?

• Daha önceden yayınlanmış eserlere destek sağlamaz.

• Başkası adına getirilen yazılarla ilgilenmez. (Grup projeleri
hariç! Bu durumda, diğer yazarların yazılı ve ıslak imzalı
beyanı gerekmektedir.)

• İngilizce-Türkçe ve/ya Türkçe-İngilizce çeviri yapmaz.

• Yazıları sıfırdan ya da kısmen yazmaz.

• Referans sistemlerini kontrol etmez.

• Bir danışanın üzerinde çalıştığı yazı, bir başka danışan
tarafından devralınmaz. (Mücbir sebepler dışında!)



ABU Writing Center – İlkeler?

• Merkezimiz, hesap verebilirlik, üretkenlik, yapıcılık ve
destek ilkeleri üzerine kuruludur.

• Merkezdeki görüşmeleriniz gizlilik ilkelerine göre yapılır.
Hiçbir yayınınız merkez içinden ve/ya dışından kimseyle
paylaşılmaz.

• Merkezde görüşülecek yayın taslakları intihal taramasından
geçirilir. (İntihal programının deposuna eklenmez!)

• İntihal durumlarında, herhangi bir raporlama veya
danışıklık yapılmaz. Yalnızca, ilgili yazar durumdan
haberdar edilir ve uyarılır.



ABU Writing Center – İlkeler?

• Bir yazı taslağı için en fazla 3 randevu alınabilir.

• Bir öğrenci, bir dönemde 8 ücretsiz randevu alabilir.

• Öğretim elemanlarının randevu sınırı bulunmamaktadır.

• Öğretim elemanları belirlenen ücret ödemesini takiben
randevu alabilir.

• Bir randevu en fazla 50 dakikadan oluşur.

• Bir randevuya 10 dakika geç kalınması, o görüşmeden
feragat edildiği anlamına gelir.

• Randevusuz görüşme yapılmamaktadır.

• Randevular en geç 24 saat önceden haber verilerek iptal
edilebilir.



ABU Writing Center – Ekip?

• Hazırlık Okulu’na bağlı 5 İngilizce öğretim görevlisi
İngilizce metin taslakları için destek sağlayacaklardır.

• Genel İngilizce metinler için: (soyad alfabetik)

• Ercan Arıcan

• Didem Dutlu Yazıcıol

• Semra Gül

• Şafak Horzum

• Meriç Tutku Özmen

• Yanı sıra, Türkçe metin taslakları için de destek ekibi,
alanında deneyimli öğretim elemanlarından
oluşturulmaktadır.



ABU Writing Center – Randevu Sistemi?

• Birebir veya küçük gruplar halinde görüşmeler yapılabilir.

• Çevrimiçi görüşmeler, yüz yüze oturumlar ve e-posta
geribildirimleri sağlanacaktır.

• Randevu Sistemi:
• Randevular, yakında ilan edilecek SİSTEM üzerinden en az 3

gün önceden alınır,

• İlgili danışan randevuyu onaylar,

• Onaydan sonra, yazar taslak yazısını ilgili danışana e-posta
ile iletir,

• E-postada özellikle talep edilen hususlar belirtilmelidir,

• Randevu günü, ilgili metin üzerinden görüşme yapılır.


