
EndNote™

Araştırmalarınıza Hız Kazandırın

Makale ve Tez Yazımınızı Kolaylaştıran Yazılım



EndNote™ Hakkında

Sizin için en önemli şeye araştırmalarınıza odaklanın:

Daha hızlı yazın

Microsoft® Word dokümanlarınıza Cite 

While You Write özelliği ile metin içi atıf

eklerken kaynakçanızı da otomatik

oluşturun.

Kolay işbirliği yapın

Coğrafi sınırlar işbirliği yapmanıza

engel olmasın. Kütüphanenizin bir

bölümünü ya da tamamını sizin

belirlediğiniz erişim izinleriyle paylaşın.

Araştırmanızı iyileştirin

Araştırma sürecinizde PDF’leri sizin için

kolayca bulan araçları kullanın. 

Kütüphanenizdeki tam metin PDF'leri

okuyun, notlar, hatırlatmalar ekleyin ve 

aradığınızda kolayca bulun.

Kolayca yayımlayın

Manuscript Matcher özelliği ile

makaleniz için en uygun ve saygın

dergileri belirleyin.

Düzenli kalın

Siz çalışırken, referanslarınızı otomatik

olarak düzenlemek için kurallar

oluşturun. Çoklu işlemleri kolaylaştımak

için yeni sekmeler kullanın.

Her yerden çalışın

Araştırmanıza, bulut üzerinden

istediğiniz zaman ve istediğiniz yerden

erişin. Online - masaüstü ve iPhone -

iPad uygulamaları arasında sorunsuz

geçiş yapın.



EndNote™ Neden EndNote?

Araştırma ve çalışmalarınızı geliştirmek, yönetmek, paylaşmak

ve yayınlamak için üst düzey araçlar

✓ EndNote, Bilimsel çalışmalarınız için yüksek verimlilikli araçlar sunar.

✓ EndNote, Araştırma, makale yazım ve gönderim sürecinizi hızlandırır.

✓ EndNote, Kaynak arama, düzenleme ve paylaşımınızı kolaylaştırır.

✓ EndNote, Akademisyen, araştırmacı veya öğrenci, her düzeyde kullanıcı 

için çözümler sunar.

✓ EndNote, Desktop, Online, iPad* veya iPhone* platformlarında 

çalışabilme  seçenekleri sunar.

✓ EndNote, Minumum efor ile maksimum zaman kazanmanızı sağlar.

* Uygulama mağazasından (App store) sunulmaktadır.



EndNote™ - Site Lisans Avantajları

Akademik Araştırmalar için Pratik, Kolay Referans Yönetimi

✓ EndNote site lisansı ile öğrenci, akademisyen ve araştırmacılarınız ihtiyacı 

olan çok yönlü, sofistike referans yönetim ve bibliyografik araçlar

sunmuş olacaksınız.

✓ Tüm kullanıcılarınız (araştırmacı, akademisyen ve öğrencileriniz) 

Kampüs dışından da araştırmalarına kolayca erişebilecek ve istedikleri 

yerden birden fazla bilgisayar kullanarak EndNote kütüphanelerini 

yönetebilecekler.

✓ Site lisansınızın sayesinde EndNote online’ı limitsiz depolama alanı ile 

kullanmak gibi ek özelliklere ve seçeneklere sahip olacaksınız.

✓ Kurumunuzdaki herkes, büyük ve/veya küçük güncellemeleri ve versiyon 

yükseltmelerini ücretsiz gerçekleştirebilecek.

✓ ‘Eğitim ve Tanıtım’ Seminerlerimiz ile tüm kullanıcılarınıza hızlı bir başlangıç 

imkanı sunulacaktır.



EndNote™ - Eğitim ve tanıtım seminerleri

En büyük konferans salonlarınızı EndNote‘u seven,

tüm özellikleriyle daha iyi kullanmak isteyen kalabalık izleyiciler

için hazırlayın…



EndNote™ Desktop

EndNote Win ve Mac: Bul, Kullan, Paylaş ve Araştırmalarını Yayınla

Çok geniş 
koleksiyonlarınızı 

gruplandırma  
seçenekleriyle 

düzenleyin ve yönetin

EndNote size bir çalışma 

sistemi oluşturur



EndNote™ Online

EndNote Online: Bul, Kullan, Paylaş ve Araştırmalarını Yayınla



EndNote™ iPad

EndNote iPad: Bul, Kullan, Paylaş ve Araştırmalarını Yayınla



EndNote™ iPhone

EndNote iPhone: Bul, Kullan, Paylaş ve Araştırmalarını Yayınla



EndNote™ - Kütüphanenizi Senkronize edin

EndNote: Bibliyografyalardan daha fazlası için

✓ Her zaman, her yerden çalışmanıza devam edin.

✓ EndNote kütüphanenizi Desktop (Windows veya Mac), Online, 

iPad* ve iPhone* versiyonları arasında senkronize edin.

* Uygulama mağazasından (App store) sunulmaktadır.



EndNote™ - Kütüphanenizi Kişiselleştirin

Tam Metin PDF’ler ve Dosya ekleriyle birlikte

Kişisel Kaynak/Referans Kütüphanenizi Oluşturun

✓ Grup ve akıllı gruplar oluşturun.

✓ Grup setleri tanımlayın.

✓ Sürükle-bırak ile referanslarınızı taşıyın.

✓ Referansları otomatik olarak düzenlemek için

aramalar ve kurallar oluşturun.

✓ Tam metin PDF’lerinizin içeriği otomatik 

indekslensin.

Çok geniş, büyük kaynak\referans 

koleksiyonlarınızı kolayca organize edin ve yönetin



EndNote™ - Ara, Bul ve Ekle

Online Kaynaklarda Arayın, Kaynaklardan Aktarın yada Siz Ekleyin

✓ Manuel kaynak ekleme: Kaynaklarınızı 55 kaynak türünde, her biri için 58 

farklı bilgi girerek eksiksiz oluşturun.

✓ Kaynaklarınızın eksik ve hatalı bilgilerini ‘Find Reference Updates’ ile 

tamamlayın ve düzeltin.

✓ EndNote içerisinden Web of Science, PubMed, Üniversite kütüphane 

kataloglarında yada 4.000’den fazla diğer kaynakta arama yapın.

✓ Bibliyografik kayıtları online olarak bulun ve verileri 650'den fazla online 

kaynaktan doğrudan EndNote kütüphanenize aktarın.

✓ PDF dosyalarınızı tek tek veya belirleyeceğiniz bir klasör içerisinden otomatik

olarak aktarın ve EndNote'un kaynakça bilgilerini sizin için oluşturmasına izin

verin.



EndNote™ - Ara, Bul ve Ekle

Ara, bul yada online kaynaklardan kaynakça bilgilerini aktar:

Örnek; PubMed



EndNote™ - PDF Yönetimi

Tam Metin Bulma yada PDF import özellikleriyle PDF’lerinizi ekleyin

✓ ‘Find Full Text’ Tam Metin Bulma Özelliği

EndNote, online abonelikleriniz dahilindeki ve ücretsiz olarak erişilebilen

tam metinleri bulur, PDF'i otomatik olarak indirir ve referans kaydınıza 

ekler.

✓ Otomatik PDF aktarım ‘auto-import’ klasörü

PDF dosyalarınızı tek tek veya belirleyeceğiniz bir klasör içerisinden

otomatik olarak aktarın ve EndNote kaynakça bilgilerini sizin için

oluştursun.

✓ İndekslenen tam metin PDF’lerinizin içeriğinde arama yapın.

✓ Dahili PDF görüntüleyici ile PDF’lerinize notlar ve hatırlatmalar 

ekleyin.



EndNote™ - PDF Yönetimi

Dahili PDF görüntüleyici ile PDF’lerinize notlar ve hatırlatmalar ekleyin



EndNote™ - Dosya eklerinizi düzenleyin ve kolay erişilebilir hale getirin

EndNote ile kişisel bilgi veritabanınızı oluşturun

EndNote gelişmiş PDF yönetim özelliklerinin yanında, MS Word, Access, Excel, 

PowerPoint, metin dosyaları ve her çeşit imaj, ses, video ve multimedya 

dosyalarınızı da yönetmenize imkan sağlar.

Çok geniş 
koleksiyonlarınızı 

düzenleyin ve 
yönetin

EndNote araştırmalarınızın 

merkezi haline gelirEndNote size bir çalışma 

sistemi oluşturur



EndNote™ - CITE WHILE YOU WRITE™ Özelliği

EndNote ile makaleler ve bibliyografyalar oluşturun.

Makale yazım sürecinizde 7.000’in üzerinde 

dergi formatı ile metin içi atıflar ve referans 

listeleri oluşturun

✓ Kolay ve hızlı atıf yapabilir

✓ Şekil ve tablolar ekleyebilir

✓ Hatasız ve hızlı bir şekilde referans, 

şekil, tablo listeleri oluşturabilir

✓ 7.000’in üzerinde output style ile atıf ve 

referans listelerinizi düzenleyebilirsiniz.



EndNote™ - Kütüphane paylaşımı

EndNote’un tüm gücü, kütüphane paylaşımı ve

limitsiz depolama ile her zaman yanınızda

Kütüphanenizin bir bölümünü yada tamamını dünya çapında 

ortak çalışmalar yürüttüğünüz kişilerle paylaşın.



EndNote™ - Kütüphane paylaşımı

Kütüphanenizin erişim yetkilerini okuma-yazma veya salt-

okunur olarak siz belirleyin.

Ekip arkadaşlarınızın yaptığı değişiklikleri takip edin ve 

paylaşılan kütüphanenizdeki etkinliklerini görüntüleyin.

EndNote’un tüm gücü, kütüphane paylaşımı ve

limitsiz depolama ile her zaman yanınızda



EndNote™ - Manuscript matcher

Gelişmiş, üst düzey makale dergi eşleştirme

Makale dergi eşleştirme özelliğiyle, Başlık, Özet ve Referans listesi grubuna göre

makalenizi gönderebileceğiniz en iyi adayları önerir.



EndNote™ - Manuscript matcher

Gelişmiş, üst düzey makale dergi eşleştirme

✓ Başlık, özet ve 

referanslarınıza 

göre en iyi eşleşen 

dergiyi seçin.

✓ Çalışmanızı en

güvenilir, yüksek

kaliteli dergilere

gönderme sürecini

başlatın.



EndNote™ - Akademik Veritabanı Entegrasyonları

EndNote en çok kullanılan akademik kaynaklarla entegredir

Bağlan:

✓ Web of Science

✓ ScholarOne

✓ Publons

✓ InCites

✓ Journal Citation 

Reports

✓ Google Akademik

✓ DergiPark

✓ ResearcherID

✓ Yüzlerce diğer   

online veritabanı



TEŞEKKÜRLER

I WWW.RESEARCHSOFTWARE.COM

E INFO@RESEARCHSOFTWARE.COM

T +90 312 476 54 00   +90 312 476 55 10 

T +31 (0) 88 547 1855
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