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Mendeley…

• Araştırma kaynaklarınızı kolayca yönetmenizi,

• Organize etmenizi,

• Paylaşmanızı,

• Notlar eklemenizi,

• Kolayca atıf-kaynakça oluşturmanızı sağlayan bir 
araçtır.
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Mendeley…
• 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.
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Mendeley…

Masaüstü                                      Web                                    Tablet

Eş zamanlı kullanılabilir.



Hesap Oluşturma…
• www.mendeley.com adresine girilir.

İlk olarak 
@sakarya.edu.tr 

uzantılı mail adresi 
ile hesap 

oluşturulur.

Kurumsal mail adresi ile 

100 GB depolama alanı 

Sınırsız sayıda özel grup 

oluşturulabilir.
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http://www.mendeley.com/


Hesaba Giriş

www.kutuphane.sakarya.edu.tr

Web sayfası ile; 

kütüphanenize, 

mendeleyin sunduğu 

önerilere, gruplara 

erişebiliriz.



…
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Kurumsal üyeliğiniz 

mevcut değilse, 

aramalardan Sakarya 

Üniversitesi grubu bularak

Join this group linkini 

tıklamanız ve onay mailini 

almak için kurumsal mail 

adresinizi girmeniz 

gerekmektedir.



Mendeley Desktop
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Mendeleyi masaüstüne indirerek 

dokümanlarımızı daha hızlı bir 

şekilde organize edebiliriz.

İndirmek için mendeleyin

anasayfasında yer alan download

linkini tıklayarak bilgisayarımıza 

kurulumunu gerçekleştirebiliriz.



Mendeley Desktop
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Masaüstü görünümü.
Peki neler yapabiliriz ?



Mendeley Desktop
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Dosya ve klasörlerimizi 

bu alandan 

ekleyebileceğimiz gibi 

dokümanlarımızın 

bulunduğu bölüme 

sürükleyip bırakabiliriz.



Mendeley Desktop
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Tüm dokümanlarımızı, yakın 

zamanda eklediklerimizi, kendi 

yayınlarımızı bu alandan görebiliriz.



Mendeley Desktop
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Gruplar oluşturarak, 

dokümanlarımızı 

paylaşabilir, bizimle 

paylaşılanları görebiliriz.



Mendeley Desktop

Makaleyi açıp Mendeley 

üzerinden okuyabilir, belirli 

alanlarını renklendirebilir ve 

makale üzerine notlar alabiliriz.
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Mendeley Desktop

Dokümanın künye 

bilgilerini 

düzenleyebiliriz.
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Kaynakça Oluşturma

• Kütüphanemizi oluşturup kaynakları 

düzenledikten sonra atıfları kolayca 

yapabilir, kaynakçamızı oluşturabiliriz. 
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Kaynakça Oluşturma

Mendeleyle birlikte 

çalışabilmesi için Word’e bir 

eklenti eklememiz 

gerekmektedir. 

Bunun için;

Masaüstü mendeleyde Tools

sekmesinin altındaki Install

MS Word Plugin tıklanarak 

Word’e eklentiyi 

yerleştirebiliriz.
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Kaynakça Oluşturma

Yazımızı yazmaya başladık, 

bir kaynaktan yararlandık 

atıf  yapmak için Word’de 

başvurular altında Insert

Citation’a tıklarız. Daha 

sonra Go To Mendeley

diyerek kullandığımız 

kaynağı seçeriz.
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Mendeley’de kullandığımız 

kaynağı seçtikten sonra 

(birden fazla kaynaksa Ctrl

tuşuna basılı tutarak 

seçeriz.) Cite butonuna 

tıklamamız gerekmektedir.



Kaynakça Oluşturma
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Atıflar oluşturulur.



Kaynakça Oluşturma
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Word’de Mendeley eklentisi 

altındaki Insert Bibliography

tıklayarak kaynakçayı 

oluştururuz.



Kaynakça Oluşturma
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Kaynakça ve atıf  stillerinde 

de kolayca değişiklik 

yapabiliriz. 
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