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Mendeley nedir?



Mendeley Nedir?

Mendeley makalelerinizin yönetmek, 
paylaşmak, okumak, notlar almak ve 
alıntı yapmak için kullanabileceğiniz 
ücretsiz yazılımdır.

Aynı zamanda makalelerinizi çevrimiçi 
yönetebileceğiniz, yeni trendleri ve 
istatistikleri keşfedebileceğiniz ve 
benzer konularda çalışan 
araştırmacılarla iletişim 
kurabileceğiniz bir araştırma ağıdır.



Mendeley Nedir?

Koleksiyonuzu kurun ve yönetin

Etiketler ve notlar ekleyin ve belge bilgilerini 
düzenleyin

Bütün belgelerinizi gösteren kütüphane (alıntı veya tablo 
görünümü

Makaleleri yazar, anahtar 
kelime, etiketler veya yayınlara 
göre filtreleyin



Kütüphanenizi oluşturma



Kendi Çalışmalarınızı Ekleyin..

Kütüphanenizi oluşturmak için farklı seçenekleriniz 
var:

• Tek dosya veya klasörün tamamını ekleyin
• Bir klasörü takip ederek PDF dosyalarını otomatik 

içe aktarın
• Mevcut EndNote/BibTeX/RIS veritabanlarını 

ekleyin veya...

…kütüphane paneline PDF dosyalarını 
sürükleyip bırakın

… ve Mendeley kendiliğinden belge 
detaylarını ayıklamaya çalışacak.



Belge detaylarını inceleme

(Crossref, PubMed, ArXiv or Google 
Scholar) gibi çeşitli veritabanlarını 
sorgulayarak belge detaylarını tamamlamayı 
deneyebilirsiniz.

DOI, PubMed veya ArXiv ID bilgilerini 
girip büyütec basarak da aratabilirsiniz

Yanlış yaptığınızı mı fark ettiniz? 
CTRL+Z (veya Edit menüsünden 
> Undo) ile son adımı geri 
alabilirsiniz.



Web Importer 

«Web Importer»’ı kurmak için 
yer imi aracını tarayıcınızın 
«Sık Kullanılanlar» çubuğuna 
ekleyin

Desteklenen siteler

www.mendeley.com/import

Web Importer web 
sayfalarından alıntı yapmanıza 
yardım eder.



«Web Importer»ın kullanımı

Almak istediğiniz 
referans(lar)ın olduğu 
sayfada «Web 
Importer»a tıklayın

…sonra “Import”a tıklayarak 
referansı/makaleyi Mendeley  
kütüphanenize ekleyin. Eğer 
mümkünse/mevcutsa, ilgili PDF 
dosyası da aktarılacaktır.



Kütüphanenizi çevrimiçi eşitleyin ve yönetin

Kütüphanenizi 
eşitleyin

Ayrıca çevrimiçi 
referanslar 
ekleyebilir ve 
düzenleyebilir ve 
yönetebilirsiniz

Ek olarak kütüphaneniz, etkiniz ve 
alanınız hakkında istatistikler 
alabilirsiniz.



Belgelerinizin ve referanslarınızın yönetimi



Kütüphanenizi yönetin

Sevdiğiniz makaleleri işaretleyin

Belgeler okunmamış/okunmuş olarak işaretleyin

Yazar, etiket, yayın veya anahtar kelimelerle 
filtreleyin

PDF dosyalarını dahil okuyucuda açın



Yazdıkça arasın



Mendeley’s PDF okuyucuda metin aratmak



Not alın ve vurgulayın



Mendeley Dosya Organizatörü

Mendeley ayrıca PDF 
dosyalarınızı uygun 
yapılandırılmış klasörde 
organize edebilir ve belgeleri 
detaylarına göre yeniden 
isimlendirebilir.

Dosya Organizatörünü 
Tools > Options > File Organizer 
ile bulabilirsiniz



Alıntı yapmak ve referansları paylaşmak



Word  & Open Office ile alıntı yapmak

Word’de “Insert Citation”e tıklayın

Alıntı yapmak istediğiniz makaleyi işaretleyin



Word  & Open Office ile alıntı yapmak

“Send citation” to Word

Seçilen yönteme uygun olarak alıntı 
gözükecektir

Kopyala-yapıştır ile Google Docs’a 
veya diğer editörlere alıntıyı 

ekleyin



Kaynakça oluşturma

Alıntılara dayanarak kaynakçayı oluşturun



Açık Koleksiyonlar (“Okuma Listeleri”)
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Koleksiyonunuzu çevrimiçi 
gören – diğer kullanıcılar 
“Subscribe”a tıklayarak 
abone olabilirler.

Açık koleksiyonlar okuma listeleri gibidir – siz 
koleksiyona referanslar ekleyebilirsiniz ve bu 
koleksiyona abone olmuş kullanıcılar da 
Mendeley hesaplarında bu referanslara sahip 
olacaklar. PDF dosyaları eklenmez.



Paylaşıma Açık Koleksiyonlar

Paylaşıma açık koleksiyonlar 
araştırma gruplarına özel, 
paylaşılmış bir kütüphane 
yaratmaya ve belge ve referansları 
beraber düzenlemeye ve not 
almaya olanak tanır.

Sadece koleksiyonun üyeleri 
bu koleksiyonu çevrimiçi 
olarak görebilir



Akademik profilinizi oluşturun



Araştırma istatistiklerini keşfedin



Araştırma istatistiklerini keşfedin

Etkiniz nedir?



Geribildirimlerinizi bildirin ve yeniliklerden 
haberiniz olsun.

http://feedback.mendeley.com adresine 
girerek diğer kullanıcıların yorumlarını 
okuyabilirsiniz, geribildirim 
bırakabilirsiniz, yeni özellikler talep 
edebilirsiniz veya hataları 
bildirebilirsiniz

http://feedback.mendeley.com/


www.mendeley.com


