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Mendeley Genel Bakış

Mendeley yayınları düzenlemenizi, okumanızı, not almanızı ve 

atıf vermenizi sağlayan bir referans yönetim sistemidir.



Mendeley Kurulum ve Kurumsal Üyelik
Mendeley Web, masaüstü ve mobil uygulama olarak kullanabiliriz.



Mendeley Masaüstü Programı - Referans yönetimi



Mendeley üyeliğinizi kurumsal e-postanız ile gerçekleştirmediğiniz takdirde  
kurumsal üye olabilmek için Mendeley «Groups» linki altında «Kocaeli 
University» araması yapılarak «Institution» linki ile üyelik gerçekleştirilir.



Mendeley Masaüstünde Kütüphane oluşturmak için 
«My Library» altında «All Documents» içine pdf sürükleyerek eklenir
ya da  «Add Files» sekmesi ile pdf eklenir.



Mendeleyden Diğer Referans Yönetim Araçlarına 
(EndNote, Zotero v.b.) geçiş yapmak için



«Watched Folders»  özelliği ile bilgisayarınızda oluşturduğunuz dosyaya 
attığınız her veriyi Mendeley otomatik olarak ilgili dosyadan çeker.



ScienceDirect’ten Mendeleye veri atmak için
Science Direct’te arama yaparız. Not: Mendeley programının açık olması 
gerekir.



Arama sonucunda
1. Adım : Yayını Seç 
2. Adım : Export
3. Adım : Save to Mendeley
4. Adım :Sağ tarafta acılan menüden yayınları Seç ve Kaydet



Web ortamında bulduğumuz yayını Mendeley masaüstüne atmak için 
Mendeley web sayfası üzerinden Web Importer eklemek gerekiyor.



Web Importer eklemek için «Save to Mendeley» linkini sürükleyerek 
Favorilere ekleyebiliriz.



Favorilere eklediğimiz «Save to Mendeley» linki ile Web ortamında 
bulduğumuz yayınları Mendeley masaüstüne ekleyebiliriz. 
Örnek : PubMed veritabanında bulunan bir yayın.



Mendeley masaüstü ile atıf yapmak için 
«Tools» sekmesi altında «Install MS Word Plugin» linki tıklanır. Bu link ile 
Mendeley masaüstü programı sizin Word programınıza eklenti ekler.



Word dosyanızda «References» yada «Başvurular» adı altında 
Mendeley Cite-O Matic eklentisini kullanarak atıf yapabiliriz.



Word ortamında yer alan yazınıza atıf yapmak için «Insert Citation»  linki daha 
sonra «Go to Mendeley» linki tıklanarak Mendeley masaüstüne geçiş yaparız.
Not: Referans vermek istediğimiz yayının ismini hatırlıyorsak Mendeley
kütüphaneye gitmeden arama bölümüne yayının ismi yazılarak yayını bularız 
ve «Ok» linki ile atıf veririz.



Mendeley masaüstünde Referans vermek istediğiniz yayın seçilir ve «Cite» linki 
ile atıf verilir. Not: İlgili yazıya referans vermek için Mendeley masaüstünden 
birden fazla yayın seçebiliriz.



Bibliyografya oluşturmak için «Insert Bibliography» linkini tıklarız. Mendeley, 
metin içinde daha önceden yaptığımız atıflardan bize bibliyografya oluşturuyor. 
«Style» linkinden farklı formatta referans ve bibliyografya oluşturabiliriz. Word 
ortamında 10 adet referans formatı var. Mendeleyin bünyesinde 8000 adet 
referans formatı var. 



Farklı referans formatı eklemek için «More Styles» linkinden «Get More
Styles» altında arama yapılarak istediğimiz format seçilir ve «Install» linki 
tıklanır. 
Aradığımız format yoksa «Installed» linki altında en yakın format bulunarak 
üstünde mouse sağ tıklanır «Edit Style» linki ile kullanıcı ad ve şifre ile yeni bir 
referans (atıf) formatı oluşturup, paylaşabilirsiniz.



Referans ve kaynakça dilini «More Styles» linkinden «Citation and
Bibliography Languages» butonu aracılığıyla değiştirebiliriz.



Mendeley web ortamında kişi (yazar) takip edebiliriz. 



Kurumsal Mendeley masaüstü programı aracılığıyla  25 kişilik kapalı 
çalışma grubu ve sınırsız açık grup oluşturabiliriz. 



Web Mendeley ortamında 100.000’den fazla açık grup var. Bu gruplara 
katılabilir, kendi alanımızla ilgili çalışmaları takip edebilir ve kişilerle 
iletişime geçebiliriz.



Mendeley web ortamında yayın araması yapabiliyoruz. 
Lisans haklarından dolayı Mendeley de tam metinler paylaşılmıyor. Yayınların 
Abstract’ları yer alıyor.



«Open Access articles only» linki ile açık erişimli makaleleri görebiliriz. 
«Advanced Search» linki ile detaylı arama yapabiliriz.



Yayın içeriğinde Abstract, yayını kimler okumuş, etiketler ve  bu yayına benzer 
diğer yayınları görebiliyoruz. Mendeley kütüphanemize  yayını ekleyebiliyoruz.



«Stats» linkinden yayınlarınızla ilgili bilgileri alabilirsiniz. Yayınınız 
Mendeley de kaç kişinin kütüphanesinde var, Science Direct te 
yayınınız ne kadar görüntülendi, Scopus da kaç yayınınız var gibi 
bilgileri veri ve grafik olarak görebiliyoruz. 



Science Direct te yer alan yayınlarınız için yayının okuyucuları hangi 
ülkelerden geldiği, bu yayına hangi arama kelimelerini kullanarak 
eriştikleri bilgileri yer alıyor. 
Bu bilgiler kullanılarak  yeni yayınınızda aranabilirlikte daha üst 
noktaya geçiş sağlayabiliriz.



Mendeley web sayfasında alt kısımda «Support» linki altında 
«Videos&Tutorials» linkinde kısa videolar ve kılavuzlar  var . «Support» 
linkinde forum var. Buradan Mendeley ile ilgili sorularınızı aratıp cevap 
bulmanız mümkün.
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