
Kullanım Kılavuzu



İlk önce hesap oluşturunuz.

https://www.mendeley.com/



Kurumsal kayıt için 
buraya tıklayınız.

Kurum ismini
aratınız.



Kurumsal email ile 
kayıt olunuz.



Epostanızı kontrol ediniz. Gelen bağlantıya 
tıklayarak kayıt işlemlerini tamamlayınız.



Son olarak şifre oluşturup 
kaydınızı tamamlayınız.







Son gelen email’de kurumsal kayıt olmanın bizlere sunduğu 
olanakları görmekteyiz.



Şimdi indirme işlemine geçebilirsiniz. PC işletim sisteminize 
uygun olanı seçip indirebilirsiniz.











Uygulamayı kurduktan sonra 
oluşturduğunuz şifre ve email
ile giriş yapabilirsiniz.



Açılış sayfasının görünümü bu şekildedir.



Mendeley atıf eklentisini kurunuz. Kurulduktan sonra eklenti 
genelde MS Word menüsünde “References” sekmesinde 
görünmektedir.

“Tools” menüsünden Web Importer’ı kurunuz ve makaleleri 
doğrudan tarayıcınızdan indirebilirsiniz.



Word eklentisini yüklemek için kullanınız.

Word dosyası-Başvurular-Mendeley eklentisine
tıklayarak atıf sitilinizi seçiniz. 



Atıflarınızın görünümü, şu anda seçtiğiniz 
Atıf Stili tarafından kontrol edilir. Eklenti araç 
çubuğundaki ‘Atıf Stili' seçeneği kullanılarak 
herhangi bir zamanda değiştirilebilirsiniz.



Atıf yapmak için ilk önce 
cümleyi seçin ve 
kopyalayınız.

Atıf yapmak istediğiniz makaleyi seçmek için
‘Insert Citation’ bölümüne tıklayınız.



Atıf yapmak için sonra ‘Go To Mendeley’ ikonuna tıklayınız ve 
alıntı cümlesi karşınıza çıkacaktır.



Atıf yaptığınız makale üzerinde ‘Cite’ 
ikonuna tıklayınız.

Atıfınız burada gözükecektir.



Atıfınıza ait kaynakça için ‘Insert
Bibliography’ ikonunu kullanın

Buradan atıf ve kaynakça tipini 
değiştirebilirsiniz.



Kitaplık daki PDF 
belgelerin metin 
içindeki sonuçları 
da getirir.

Katıldığınız veya 
oluşturduğunuz 
gruplar bu 
başlık altında 
listelenir.

Oluşturduğunuz 
tüm klasörleri 
‘Kütüphanem’ 
bölümünde de 
listeleyiniz.

Seçmiş 
olduğunuz 
kitaplık 
girdisinin 
ayrıntılarını 
içerir.

Yeni girişler 
eklemek 
için 
kullanınız.

Tüm 
kitaplığınıza 
filtre 
uygulamak için 
'Tüm Belgeler' 
görünümünün 
seçili olması 
gerekir.

Yeni bir 
Klasör 
eklemek için 
kullanınız.

Senkronizasyon 
yapar. Diğer 
cihazlarla da 
kullanılır. 

Seçilen kitaplığın 
ayrıntılarını 
değiştirmek için, 
belge ayrıntıları 
paneline 
tıklayınız.



Bir referansın ayrıntılarını 
manuel olarak girmek için 
Dosya> 'Manuel Olarak Giriş 
Ekle…' seçeneğini 
kullanınız. Uygun belge 
türünü seçiniz ve sağladığınız 
bilgileri kullanarak kitaplık 
girişi oluşturmak için alanları 
doldurunuz.



Notun 
görünmesini 
istediğiniz yeri 
tıklayın.

Belgedeki 
metne 
vurgulama 
uygulamak için 
bu aracı 
kullanınız.

Bu alan geçerli 
belgeye ilgili 
notlar almak 
için kullanılır.

Belge boyunca 
oluşturulan tüm 
notlar 
listelenir. Bu 
listedeki bir notu 
tıkladığınızda 
notun belge 
içindeki 
konumuna 
yönlendirilirsiniz.



Web Sayfası

https://kutuphane.iku.edu.tr
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kutuphane@iku.edu.tr
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