
TOROS ÜNİVERSİTESİ 

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 

EndNote KULLANICI EĞİTİMİ 

Üniversitemiz Kütüphanesi ve EndNote Türkiye Distribütörü Researchsoftware iş birliği ile 

kişisel kaynak kütüphanesi oluşturma, akademik veri tabanlarında makale bulma, çoklu yazar 

grupları ile ortak çalışma, kaynak ve kütüphane paylaşımı, dokümanlarda atıf ve kaynakça 

oluşturma, farklı dergiler için düzenlenme, makale, yayın gönderim sürecinde Manuscript 

özelliğinin kullanımı ve en doğru dergi seçimi gibi pek çok konuya yer verileceği bilimsel 

çalışmalar, makale ve tez yazımıyla ilgili önemli kolaylıklar sağlayan EndNote yazılımının 

kullanımına yönelik eğitim webinarı düzenlenecektir.  

  

EndNote Türkiye Distribütörü Researchsoftware eğitmenleri tarafından gerçekleştirilecek 

seminer organizasyonun sorunsuz yürütülebilmesi için katılmak 

isteyenlerin https://researchsoftware.com/tr/seminar adresinden kayıt yaptırmaları 

gerekmektedir. Eğitim içerik ve katılım bilgisi aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır. 

  

  

EndNote: Bilimsel çalışmalarınızı kolayca yayın ve makalelere dönüştürün! 
  

Eğitim Webinar Tarihi: 10 Ocak Salı, Saat 10:00-12:00 

Eğitim Webinar Yer: Toros Üniversitesi (Online Webinar) 

Eğitim Webinar Katılımcı Kaydı: Toplantıya katılmak için buraya tıklayın 

Eğitim Seminer içeriği: 

 EndNote ile kişisel bibliyografik kütüphane oluşturma 

o Veri tabanlarında (Web of Science, PubMed, Library of Congress...) makale 

arama 

o   Manuel veri girişi ve referans kaydı oluşturma 

o   Referans kaydı import seçenekleri (PDF import, Direct export ve import 

filtreleri...) 

   Kişisel bibliyografik kütüphane düzenleme 
o   Referans grubu oluşturma (Kişisel, Akıllı yada Gruplardan grup oluşturma) 

o   Seçme, sıralama, arama, taşıma, güncelleme. 

  Referans, Grup yada Kütüphane paylaşımı 

 EndNote kütüphanelerinin farklı platformlarda kullanımı ve senkronizasyon 

 EndNote ile makale\tez yazımı 

o   Atıf yapma, referans listesi oluşturma ve farklı dergi formatları için 

düzenleme... 

o   Hazır dergi şablonlarını kullanarak tez ve makale yazımı 

  EndNote Manuscript matcher özelliği ile makale yayınlamak için en uygun dergi 

seçimi 

https://researchsoftware.com/tr/seminar
https://researchsoftware.com/tr/seminar
https://researchsoftware.com/tr/software/bibliography/endnote/kutuphane-paylasimi
https://researchsoftware.com/tr/software/bibliography/endnote/manuscript-matcher


 EndNote, Web of Science desteği 

o   Web of Science ve Citation Report aracılığıyla referansların etki değeri ve 

ilişkilerini belirleme 

o   Benzer makale ve kaynaklara erişim 

o   Makalelerin kaynaklarına erişim ve EndNote kütüphanesine aktarım. 

Faydalı Linkler: 

EndNote ile neler yapabilirim?      

7 Dakikada EndNote 20 Kullanımı     

EndNote – Eğitim Doküman ve Videoları     

EndNote – Detaylı Bilgi Sunumu      

 

https://researchsoftware.com/tr/endnote-ile-neler-yapabilirim
https://researchsoftware.com/tr/software/bibliography/endnote/videolar#windows
https://researchsoftware.com/tr/software/bibliography/endnote/videolar
https://researchsoftware.com/sites/researchsoftware.com/files/files/product_attachments/20211001_endnote_information_tr.pdf

