CUMHURBAŞKANLIĞI MİLLET KÜTÜPHANESİ
MENDELEY KULLANIM KILAVUZU
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Mendeley, araştırmacılarınıza destek olan, yayınların düzenlenmesi, okunması, metinler üzerinde not alınması ve çalışmalara atıf verilmesini
sağlayan bir referans yönetim sistemi ve akademik işbirliği ağıdır. Mendeley’e şahsi e-posta adresleriyle üye olunabilmesinin yanı sıra kütüphane
içinden ve dışından da erişimi mevcuttur. Mendeley, web, masaüstü(desktop) ve cep (mobil) olmak üzere üç platformla entegre çalışabilmektedir.
Aşağıda Mendeley’in sunmuş olduğu olanaklar, Mendeley Desktop kullanımı ve atıf verme eğitim videoları ve kullanıcı hesabı oluşturma adımları
paylaşılmaktadır.
Mendeley’in Sunmuş Olduğu Olanaklar;





Verimli referans yönetimi
100 GB kişisel depolama alanı
Grup kurma ve gruplarla entegre çalışabilme
İstenilen stilde referans verebilme ve kaynakça (bibliyografya) oluşturma
Mendeley Tanıtımı
https://youtu.be/Gv6_HuCYExM
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YENİ KULLANICI HESABI OLUŞTURMA
Program ücretsiz olup herkesin kullanımına açıktır. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nin www.mk.gov.tr adresli web sayfasındaki
Veritabanları sekmesi altından ya da www.mendeley.com adresinden erişim sağlanabilmektedir.
Birinci Seçenek
www.mk.gov.tr adresinden Veritabanları altında açılan alfabetik listeden “M” harfine tıklanarak Mendeley’e ulaşılabilmektedir. “Veritabanına
Git” seçeneğine tıklandığında ise Mendeley’in 2. Seçenek altında anlatılacak olan ana sayfa ekranı açılmaktadır.

Veritabanları Listesi

Mendeley
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İkinci Seçenek
www.mendeley.com adresinden de Mendeley’ erişilebilmektedir. Programa giriş sağlandıktan sonra izlenmesi gereken birinci adım “Create
New Account” bölümünden yeni bir kullanıcı hesabı oluşturmaktır.

Create a free account
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Kullanıcı hesabı oluşturma aşamasında talep edilen e-posta bölümüne şahsi e-posta adresi girildikten sonra aşağıda görüntülenen şifre belirleme
ekranına, isim ve soy isim bilgilerinin girilmesiyle birlikte şifre oluşturulmaktadır. Kullanım kuralları ile gizlilik politikasının kabul edildiğine
dair metnin okunmasının ardından programa kayıt (register) sağlanabilmektedir.

Üçüncü Adım
İkinci Adım

Ad

Soyad
Şifre
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MENDELEY'DE REFERANS YÖNETİMİ






Referans yönetimi verinizi güvenle depolamanızı sağlamaktadır.
8000'den fazla atıf verme seçeneği ile kaynakça oluşturmayı kolaylaştırmaktadır.
Millet Kütüphanesi içerisindeki tüm alanlarda kesintisiz kullanım sağlamaktadır.
Mendeley içerisine kaydedilen tüm dokümanların çevrimdışı olarak okunabilmesini sağlamaktadır.
Proje, makale ya farklı tüm çalışmalar için kurulmuş gruplarla entegre olarak çalışabilme olanağı sunmaktadır.

Aşağıda paylaşılan videoda Mendeley'in masaüstü kullanım olanağı ile Mendeley'e doküman ekleme, dokümanları organize etme,
dokümanlar üzerinde düzenleme yapabilme ve dokümanları çevrimiçi okuyabilme ile ilgili bilgiler yer almaktadır.
https://youtu.be/Gv6_HuCYExM
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MENDELEY'DE ALINTI YAPMA





Mendeley kütüphanesi içerisinde bulunan referansları arayabilme ve üzerinde çalışılan belgeye atıf olarak ekleyebilme,
Tek seferde birden çok referansı seçip ekleme,
Alıntı yapılan tüm referanslar için kaynakça oluşturma,
Alıntı stillerinden herhangi birini 8000 alıntı seçeneği ile değiştirebilme olanağı sunmaktadır.

Aşağıdaki videoda alıntı yapma ile ilgili ayrıntılı bilgiye yer verilmektedir.

https://youtu.be/zkrVbBSrK_w
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MENDELEY'DE ÇALIŞMA GRUBU OLUŞTURMA ve FARKLI GRUPLARA KATILMA
Kişisel kütüphane oluşturma olanağının yanısıra Mendeley'in en avantajlı yönlerinden biri de işbirliği ve keşif için sunmuş olduğu olanaklardır. Bu
doğrultuda;





Aynı çalışma ya da projede bulunan kişilerden grup oluşturma,
Gruptaki üyelere doküman ekleme/çıkarma ya da düzenleme için yetkilendirme verebilme,
Belirli bir alanda çalışma yürüten grupların proje ve paylaşımlarını takip edebilme,
Dünyanın her yerinden, araştırma alanlarıyla ilgili mevcut olan potansiyel grupları keşfedebilme olanağı sunulmaktadır.
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Öneri I
Daha ayrıntılı bilgi için Mendeley'in help seçeneği kullanılarak tüm rehberler incelenbilmektedir. Faydalı olabilecek linkler aşağıda
paylaşılmaktadır.
https://www.mendeley.com/guides
https://www.mendeley.com/guides/mendeley-reference-manager
https://www.mendeley.com/guides/mendeley-cite
https://www.mendeley.com/guides/groups
https://www.mendeley.com/guides/private-groups
Öneri II
Okuyucular araştırmalarıyla ilgili sorularını telefonla ve e-posta aracılığıyla danışma görevlilerine iletebilirler.
Telefonla referans hizmeti:
Tel: 0 (312) 525 55 55
E-posta referans hizmeti:
ktp.referans@tccb.gov.tr
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Sosyal medya hesapları:
https://twitter.com/cb_kutuphane
https://www.instagram.com/cbmilletkutuphanesi/
https://www.youtube.com/channel/UCwcZzGYTn5jlKkHGKiR48-Q
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