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Sunu Planı

• Mendeley nedir?

• Kütüphanenizi oluşturun

• Belgelerinizin ve referanslarınızın yönetimi

• Referanslara alıntı yapılması

www.kutuphan . .edu.tre cankaya

http://www.kutuphane.sakarya.edu.tr/


Mendeley Nedir?

• Mendeley araştırmanızı organize
etmenize,

• Aynı alanda çalışan diğer araştırmacılarla
işbirliği yapmanıza,

• En son araştırmaları keşfetmenize  
yarayan referans yönetim aracı ve  
akademik sosyal ağdır.



Mendeley Nedir?
• Bilgisayarınızda yer alan okunacak ve okunmuş

makalelerinizi organize eder,
• Okuduğunuz makaleleri temel alarak size aynı konuda  

okuyabileceğiniz başka makaleleri önerir,
• Yanınızda bilgisayarınız olmasa da, bilgisayarınıza indirdiğiniz

makalelere online olarak erişim imkân sağlar,
• Akıllı telefonlarınız ve tabletlerinizle istediğiniz yerde  

makalelerinizi okuma imkânı verir,
• Otomatik olarak referanslarınızı istediğiniz stilde oluşturur,
• Online olan diğer araştırmacılarla işbirliği yapmanızı  

sağlar.
Kaynak: (kutuphane.sakarya.edu.tr)



Hesap Oluşturma



Hesap Oluşturma
Mendeley ’de hesap açıldığı takdirde otomatik olarak Elsevier-Scopus-
ScienceDirect ile bağlantılı hesap açılmış olmaktadır. («edu.tr» uzantılı 
kurumsal mail adreslerine 100 GB depolama alanı tanınmaktadır.)



Hesaba Giriş

Hesap açıldığında kendi sosyal ağında aynı konuda çalışan veya akademik dünyada ilginizi 
çekebilen araştırmalara bakabilir, kişilerle bağlantı kurabilirsiniz. Gurup kurabilir ve ortak 
çalışma geliştirebilirsiniz.



İndirme Seçenekleri



Kurulum - Windows Örneği



Kurulum - Windows Örneği



Kurulum - Windows Örneği



Kurulum - Windows Örneği



Kurulum - Windows Örneği



Kurulum - Windows Örneği

Senkronizasyon için aldığımız 
üyelik bilgilerini buraya girmeliyiz.



Mendeley Eklenti Kurma

Bütün belgelerinizi gösteren  
kütüphane alıntı veya tablo  

görünümü

Filtreleme  
alanı

Etiketler/notlar ekleyin ve  
doküman bilgilerinizi

düzenleyin

Tools ‘dan Word ve Web Eklentilerini tek 
tıklama ile bu alandan kurabiliriz.



Mendeley Eklenti Kurma

Tek tıklama ile otomatik kurulumun başarılı bir 
şekilde kurulduğunu gösteren bilgilendirme ekranı.



• Mendeley
 Literatür Taraması
 Mendeley Destek
• My Library
 Tüm Dokümanlar
 Son Eklenenler
 Son Okunanlar
 Favoriler
 Gözden Geçirilmesi Gerekenler
 Kendi Yayınlarım
 Sınıflanmamış Yayınlar
 Klasör Oluştur
• Gruplar
 Grup Oluştur
• Çöp Kutusu
 Tüm Silinmiş Dokümanlar



• Folders
Mendeley içinde klasör oluşturma
• Related
 İlişkili makaleleri tabloya getirir
• Share
Makale üzerinde yapılan notlar renklendirmeler  

vs. ile paylaşılabilir
• Sync
Çevrimiçi oturum ile senkronize olur.



Import : hazır künyeleri içeri aktarma



Export : Seçili künyelerin dışarı aktarımı



Tek dosya veya klasörün tamamını  
ekleyin

Bir klasörü takip ederek PDF
dosyalarını

otomatik içe aktarım 
yapın veya Kütüphane 

paneline PDF
dosyalarını sürükleyip bırakın

… ve Mendeley künye  
bilgilerini otomatik  

aktaracaktır.

Kütüphanenizi oluşturun



Belgenin İncelenmesi

Crossref, PubMed, ArXiv veya  
Google Scholar vb.  

veritabanlarında sorgulama  
yaparak belge detaylarını  

tamamlayabilirsiniz.



Aynı Belgelerin Kontrolü
Check for Duplications Merge  

Documents



Web Importer Kullanımı

Almak istediğiniz  
referans(lar)ın olduğu  

sayfada «Web Importer»a  
tıklayın



Dosyaların Yönetimi

PDF dosyalarını dahil okuyucuda açın

Önemli makaleleri  
işaretleyin

“Belgeler
okunmuştur” işaretiFiltreleyin



Makaleler Arasında Arama



Metin İçinde Arama



Metin İçinde Not Alma



Dosya Organizatörü
PDF dosyalarınızı uygun  
yapılandırılmış klasörde  

organize edebilir, belgeleri  
detaylarına göre yeniden  

isimlendirebilir.

Dosya Organizatörünü  
Tools > Options > File Organizer

ile bulabilirsiniz



APA-TR Eklentisi

www.kutuphane.sakarya.edu.tr

http://www.kutuphane.sakarya.edu.tr/


APA-TR Eklentisi (2)

www.kutuphane.sakarya.edu.tr

http://www.kutuphane.sakarya.edu.tr/


APA-TR Eklentisi (3)

www.kutuphane.sakarya.edu.tr

http://www.kutuphane.sakarya.edu.tr/


Alıntı Yapma

Alıntı yapmak
istediğiniz cümleyi  

seçiniz.



Alıntı Yapma (2)

Alıntı yapmak
istediğiniz cümleyi

kopyalayın.



Alıntı Yapma (3)

Alıntı yapmak istediğiniz  
makaleyi seçmek için «Go  

to Mendeley» tıklayın.



Alıntı Yapma (4)

Alıntı yaptığınız makale  
üzerinde «Cite» ikonuna  

basın.



Atıfın Kaynakçaya Dönüşmesi

Atıfınıza ait kaynakça için
«Insert Bibliography» ikonunu  

kullanın.



Kaynakça Tipi Değiştirme

Alıntı ve kaynakça tipini
değiştirebilirsiniz.



Kaynakça Tipi Değiştirme



Çankaya Üniversitesi  Kütüphane Müdürlüğünde 
bulunan Mendeley yetkilisi Murat Çelik’ ten 
(Tel:2331179 - muratcelik@cankaya.edu.tr) Çankaya 
Üniversitesi grubuna katılma talebinde bulunabilirler.

tel:2331179
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