
EndNote®  

Bilimsel çalışma sürecinizde,  
EndNote sizin en önemli hedefe; 
Araştırmalarınıza odaklanmanızı sağlar! 



 Bilimsel çalışma sürecinizde              
En güçlü araştırma yönetim         
çözümü ve en esnek bibliyografya 
oluşturma* aracıdır.   

 

 

*patented! 
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NEDEN ENDNOTE? 

Patentli Cite While You Write özelliği ile bibliyografyalar oluşturmanızı basitleştirir.  

Referans materyalleri arama, düzenleme ve paylaşımını kolaylaştırır.  

Araştırma, makale yazım ve gönderme sürecinizi hızlandırır.  

Akademik veritabanlarında (PubMed, Web of Science, Ebsco, Ovid, 
ProQuest vb.) tek bir arayüz kullanarak kaynak ve tam metin makaleler 
bulma, 

Kişisel kütüphane oluşturma ve kaynak yönetimi (kişisel ve akıllı gruplar, 
kaynak paylaşımı, manuel referans kaydı...), 

Makale, tez, kitap yazım sürecinizde sunulan hazır dergi şablonları, 6000’in 
üzerinde dergi\bibliyografya stili (APA, MLA, Chicago, Turabian...) ile kolay 
hatasız atıf ve referans listeleri oluşturma veya dönüştürme, 

Bütün bunlar EndNote’un sizin için yapabileceklerinden yalnızca birkaçı! 
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En çok yayın üreten Üniversitelerimiz 
EndNote kullanıyor! 

2010 Yılı Yayın İstatistikleri. (2010).   Retrieved 31.12.2012, 2012, from 
http://www.yok.gov.tr/documents/10279/13131/2010_yili_yayin_istatikleri/0713cb97-edb2-460f-8007-7c37df8d78bf 

 

 

 

No ÜNİVERSİTE ADI SCI SSCI AHCI Brüt 
Toplam 

Net 
Toplam 

Öğr.Üye. 
Say. Oran 

1 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1480 121 29 1630 1570 2606 0,6 
2 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1092 134 20 1246 1204 1394 0,86 
3 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1060 68 6 1134 1134 1712 0,66 
7 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 734 42 10 786 763 1143 0,67 
8 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 701 48 11 760 740 1293 0,57 

10 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 607 54 9 670 644 988 0,65 
13 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 505 31 4 540 524 753 0.70 

15 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 493 35 5 533 511 754 0,68 
16 MARMARA ÜNİVERSİTESİ 456 49 5 510 493 1230 0,4 
26 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 312 23 0 335 325 588 0,55 

28 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 264 33 8 305 304 674 0,45 

37 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 238 12 0 250 244 570 0.43 

40 HARRAN ÜNİVERSİTESİ 232 9 2 243 234 364 0.64 

44 KOÇ ÜNİVERSİTESİ 170 54 3 227 212 176 1.20 

45 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 205 14 1 220 212 487 0.44 

46 FATİH ÜNİVERSİTESİ 182 29 8 219 206 263 0.78 

49 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 174 17 1 192 188 159 1.18 

50 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 183 3 4 190 187 147 1.27 

52 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 154 28 0 182 178 375 0,47 

53 SABANCI ÜNİVERSİTESİ 150 28 4 182 173 166 1.04 

54 DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 152 18 2 172 169 259 0.65 

55 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 157 11 0 168 163 146 1.12 

62 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 108 7 0 115 114 73 1.56 

83 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 39 2 1 42 42 20 2.1 

84 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 39 5 1 45 41 159 0.26 

88 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ 18 17 2 37 35 81 0.43 

97 UŞAK ÜNİVERSİTESİ 30 1 0 31 30 66 0.45 

105 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 24 1 0 25 24 27 0.89 

119 MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ 8 4 0 12 11 23 0.48 

130 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 1 0 0 1 1 52 0.02 
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EndNote ile kolay kaynakçalar oluşturma ve 
çok daha fazlası… 

Online veritabanlarında makale/kaynak 
arama, otomatik makalelere ait Tam 
Metin Pdf bulma ve referans 
kayıtlarınızı otomatik güncelleme 
konusunda sunduğu kolaylıklarla 
detaylara daha az, araştırmalarınıza 
daha çok  zaman ayırmanızı 
sağlayacaktır. Her Yerden Erişim 

Oluştur/Kişiselleştir 

Birlikte Çalış 

Araştır / Topla 
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Herhangi bir online veritabanından referansları 
EndNote kütüphanenize gönderin. 

-YA DA- doğrudan EndNote içerisinden, tek bir arayüz kullanarak, yüzlerce 
online kaynaktan referans ve tam metin pdf’lerini indirin. 

Araştır / Topla 

Kaynak: Thomson Reuters Web of Knowledge 
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Bir PDF dosyasını veya bir klasördeki PDF dosyalarınızı 
EndNote kütüphanenize ekleyin.   

PDF’ler import edildiğinde kaynakça bilgileri otomatik oluşturulsun. 

Tam metin PDF’lerin veya eklediğiniz notların içeriğinde de arama yapın. 

Araştır / Topla 
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Tek bir tıklama ile referans kayıtlarınıza ait tam metin 
pdf’leri indirin. 

Erişiminiz olan online veritabanlarında makale\kaynak veya tam metinlerini arayın. 

Referans kayıtlarınıza ait PDF’leri otomatik indirin ve dosya olarak ekleyin. 
  

Araştır / Topla 
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Kişisel kütüphaneniz her zaman hatasız ve güncel kalsın! 
Referans kayıtlarınıza ait hatalı ve eksik bilgileri kolayca 
bulun, düzeltin ve tamamlayın. 

Güncellenenen ve yeni eklenen bilgileri belirleyin.   

Araştır / Topla 

PDF import işlemi sonrası eksik bilgileri tamamlayın ya da düzenleyin. 
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Araştırmalarınızı düzenlemek için kişisel ve akıllı 
grupları kullanın.  

Kriterleri siz belirleyin referans kayıtlarınız otomatik gruplansın.   

Kütüphanenize yeni kayıtlar eklendiğinde ait oldukları gruba otomatik eklensin.   

Araştır / Topla 

A comparative analysis of spatial memory processes 
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EndNote (Online) ile araştırmalarınızı 
meslektaşlarınız ile paylaşın ve ortak çalışmalar 
yürütün. 

Her Yerden Erişim. 

Oluştur/Kişiselleştir 

Birlikte Çalış 

Araştır / Topla 
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Kütüphane Paylaşım Özelliği 
• 15 Kişilik çalışma grubundaki diğer 14 kişi 

ile kütüphanelerini paylaşabilme imkanı. 
• Yalnızca kütüphanenizi paylaşın, tüm 

kullanıcılar kütüphanenizde bulunan 
refernaslara, PDF’lere ve PDF’lere 
eklediğiniz notlara erişebilsin. 

EndNote Online 
• EndNote ile birlikte daha fazla depolama 

alanı ve kolay paylaşım gibi  ekstra 
özellikleri de içeren ücretsiz EndNote 
(Online) üyeliği. 



 

Kütüphane Paylaşım Özelliği 
• 15 Kişilik çalışma grubundaki diğer 14 kişi ile kütüphanelerini 

paylaşabilme imkanı. 
• Yalnızca kütüphanenizi paylaşın, tüm kullanıcılar 

kütüphanenizde bulunan referanslara, PDF’lere ve PDF’lere 
eklediğiniz notlara erişebilsin.  

Limitsiz Depolama Alanı 
• Sınırsız kütüphane boyutuna ve sınırsız bulut depolama 

alanına ücretsiz sahip olun – online erişim,  senkronizasyon ve 
paylaşım imkanıyla. 

• X7.2 güncellemesini yapan tüm X7 kullanıcıları bu özellikten 
yararlanabilecektir. 

EndNote, kütüphane paylaşım özelliği ile şimdi 
daha güçlü! (ve limitsiz depolama alanı) 

ENDNOTE 
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Ortak makale ve çalışmalarınızda, referans ve 
gruplarınızı paylaşın.  

Referanslarınızı sadece Okuma veya Okuma/Yazma yetkileriyle paylaşabilirsiniz. 

Paylaşılan gruplardaki referansları her iki kullanıcı da kullanabilir ve düzenleyebilir.  

Birlikte Çalış. 
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Makalenizi çalışma arkadaşlarınıza gönderin.   
Referanslarınızı; görüntülesin, makalenizin içinden alsın 
ve istediği gibi kullansın.  

Referans kaydına ait tüm bilgiler makalenize eklenecektir.  

Makalenin içinden referansları alın ve kendi kütüphanenize ekleyin. 

Birlikte Çalış. 
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Stil değişikliği ile ilgili gereksinimlerinizi biz 
karşılıyoruz, siz yapmak zorunda değilsiniz.  

Her derginin tercih ettiği bir stil ve her 
organizasyonun yazılım gereksinimleri vardır. 
Farklı yazım kuralları için 6000’den fazla 
bibliyografik stili içeren EndNote Stil Koleksiyonu 
tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır.   

Yayıncıların sizden talep ettiği makale yazım 
kuralları konusunda EndNote hazır makale 
şablonları en büyük yardımcınız olacaktır. 

Her Yerden Erişim. 

Oluştur/Kişiselleştir. 

Birlikte Çalış. 

Araştır / Topla. 
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Doğru referans kayıtları için kazı çalışması yapmadan, hız 
kesmeden, bibliyografyalarınızı oluşturun.  

Atıflarınız anında dokümanınıza eklenecektir. 

Atıflarınızı gerçekleştirdiğinizde referans listeniz dokümanınızın 
sonunda aynı anda otomatik olarak oluşturulacaktır.  

Oluştur/Kişiselleştir. 
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Bir dokümanda atıflarınızı ve referans listenizi yeniden 
yazmak zorunda kalmayın ya da biçimlendirme için zaman 
harcamayın, ihtiyacınız olduğunda defalarca stil değişikliği 
gerçekleştirebilirsiniz.  

Herhangi bir projenizdeki atıf ve referans listenizi 6000’in üzerindeki stilleri kullanarak 
biçimlendirin. 
Kişiselleştirme araçlarını kullanarak kendi stilinizi oluşturun. 

Oluştur/Kişiselleştir. 
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Her yerden erişin ve 
Araştırmanıza devam edin! 

EndNote senkronizasyon özelliği ile  
kütüphanenizdeki referans kayıtlarını dosya 
ekleriyle (fulltext, imaj, tablolar...) birlikte 
yedekleyin ve saklayın. Kütüphanenize internet 
olan her yerden EndNote Online ile erişin ve 
birden fazla bilgisayardan yönetin. Her Yerden Erişim. 

Oluştur/Kişiselleştir. 

Birlikte Çalış. 

ENDNOTE 

iPad® 

Online 

Desktop 

17 

 



 

Yeni X7 Özellikleri. EndNoteSync.  

Her Yerden Erişim. 

Kolayca Düzenleyin. 

Kolayca Yönetin. 

Kolayca Araştırın. 

Kolayca Erişin. 

Tam anlamıyla gizli/güvenli bir şekilde 

Referans ve PDF’ler 
için kişisel bir 

kütüphane oluşturun.. 

EndNote Online 
hesabı oluşturun ve 

kütüphanenizi 
senkronize edin. 

EndNote ve EndNote 
Online’ı birlikte 

kullanarak 
kütüphanenize her 

yerden erişin.  

EndNote Online’ı 
kullanarak EndNote 
kütüphanenizdeki 

referansları paylaşın, 
değişiklik yapın yada 
yeni referans kaydı 

eklemeye devam edin 

Farklı bir bilgisayarda 
çalışabilmek için 

EndNote kütüphane 
senkronizasyon 

özelliğini 
kullanabilirsiniz. 

Tüm Thomson Reuters ürünlerinde olduğu gibi, verileriniz data 
merkezimize geliş ve gidiş sürecinde şifrelenmektedir.  

ENDNOTE 
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EndNote X7 ile gelen yeni özellikler 

 

 

• Mac ve Windows kurulumu için aynı ürün anahtarı ve seri 
numarasını kullanın 

• Tam Metin PDF dosyalarınızı belirleyeceğiniz kriterlere göre 
adlandırın 

• PowerPoint sunumlarınıza atıflarınızı artık EndNote ile ekleyin 

• Referans takibi için sunulan yeni rating ve durum araçları ile 
favorilerinizi daha kolay bulun 

• Ekranınızı daha etkin ve esnek kullanabilmeniz için pencere 
yerleşim seçenekleri 

• Bir referansı, içerdiği dosya ve şekil ekleriyle birlikte, tek bir tıklama 
ile meslektaşlarınıza email olarak gönderin 

• Daha az adımda kayıtları kütüphanenize aktarmak için yeni 
PubMed direct export formatını kullanın 

• Güncellenen, 13.000 üzerindeki dergiyi kapsayan terimler listesi ile 
tıbbi dergi adları ve kısaltmalarını yönetin 

Çalışma şeklinize uygun araçlar ve özellikler geliştirirken, 
geri bildirimleriniz bize yardımcı olmaktadır.  

ENDNOTE 
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Tek bir butona tıklayarak, referans ve 
içerdiği dosya eklerini email olarak 
arkadaşınıza gönderin. 

 

 Farklı bir yazılıma ihtiyaç 
duymadan tam metin 
PDF’lerinizi görüntüleyin 
ve not ekleyin. 

Referans kayıtlarınızı 
email olarak gönderirken, 
dosya ekleri ve notlarınız 
birlikte gitsin.  

ENDNOTE 

20 



 

Yeni durum ve rating araçları ile 
referanslarınızı takip edin ve 
favorileriniz kolayca bulun. 

 

 

ENDNOTE 
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Yeni pencere yerleşim seçeneklerinden 
sizin için en uygun olanı belirleyin, 
ekranınızı daha esnek ve etkin kullanın. 

 

 

ENDNOTE 
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Direct Export özelliği ile PubMed’deki 
referans kayıtlarınızı tek adımda kişisel 
EndNote kütüphanenize aktarın.  

 

 

ENDNOTE 
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Faydalı Linkler 

 

 

• EndNote Soru ve Ürün Desteği  : support@researchsoftware.com 

• EndNote Hakkında Ayrıntılı Bilgi   : www.researchsoftware.com/eninfotr 

• Eğitim Dökümanları ve Videolar   : www.researchsoftware.com/trv 

• EndNote Türkçe Kullanma Kılavuzu  : www.researchsoftware.com/enmnltr 

• EndNote Demo Download   : www.researchsoftware.com/endemotr 

• EndNote Referans Listesi   : www.researchsoftware.com/clientstr 
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EndNote Apple iPad’de 

ENDNOTE iPad Uygulaması çıktı! 
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İletişim: 
 

• DISC bv - Türkiye 
 

Telefon : +90 312 476 5400 

Faks  : +90 312 476 5510 

Email  : infotr@researchsoftware.com 

Email  : support@researchsoftware.com 

Web  : www.researchsoftware.com 
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TEŞEKKÜRLER 
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