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Flow nedir? 

Flow bir makale ve atıf yönetim aracıdır. 

 

Flow ile veritabanları, internet, gazeteler ve bir çok kaynakta yer 

alan Tam Metin makale ve dökümanları, ayrıca kendi yüklediğiniz 

dosyaları çevrimiçi olarak saklayabilir; 3.000 farklı atıf stili 

içerisinden istediğinizi seçerek tek tıklama ile künye bilgilerini 
alabilirsiniz. 

 

Tamamen bulut tabanlıdır, bilgisayara kurulum gerektirmez. 

Kampüs içerisinde olmak veya proxy gerektirmez. 

 

Araç ayrıca isteğe bağlı Word eklentisi ile makaleyi yazarken 

referanslarınızı seçme ve ekleme imkanı sunmaktadır. 
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Bir Flow hesabı oluşturmak 

Hesap oluşturmak kütüphane sayfanızda yer alan 

https://flow.proquest.com/signup/xxx-university/ şeklindeki 

adrese gidebilir veya kütüphaneniz ile irtibat kurup bir hesap 

talebinde bulunabilirsiniz. 
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Oturum açmak 

Flow hesabınıza internet erişimi olan herhangi bir cihazdan 

(bilgisayar, tablet, telefon) ve dünyanın herhangi bir yerinden 

ulaşabilirsiniz. Kampüs içerisinde olmanız veya proxy ile bağlantı 

kurmanız gerekmez. 

 

Tek yapmanız gereken https://flow.proquest.com/ adresine 
gitmek ve hesap oluştururken verdiğiniz eposta adresi ve 

belirlediğiniz şifreyi girmek 
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Flow Hesabınız – Genel Görünüm 
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Bütün eklenen dökümanlar 
En son eklenenler (ilk girişinizde  

görüntülenir) 

Paylaşılanlar 

Koleksiyonlarınız: Klasörler oluşturabilir ve dökümanlarınızı sürükle-bırak ile bu klasörlere 

atabilirsiniz. Klasörler istenirse başkaları ile paylaşılabilir (Örneğin: öğrenciler ile paylaşılan 
bir okuma listesi) 

Yeni döküman ekleme 
Atıf bilgisi/Referans alma 
Ayarlara erişim 

En son eklenen 
dökümanlar 

Flow hesabınızda mevcut 
bütün dökümanlar 
içerisinde arama yapma 

Hesap 

ayarları 

Yardım 
menüsü 



Flow Hesabınız – Kullanım 

Flow hesabınızda işlem yapabileceğiniz 3 ana buton 

bulunmaktadır: +Add (Ekle), Bibliography (Kaynakça) ve Ayarlar 
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Yeni makale/döküman 

ekleme 

Mevcut sayfada görünen 

dökümanların kaynakça / atıf 

bilgilerini alma 

Ayarlar menüsüne 

ulaşma 



+ Add (Ekle butonu) 

Bu butona tıklayarak bilgisayarınızda 

mevcut bir PDF, Word, vb. dökümanı 

Flow hesabınızda saklamak üzere 

ekleyebilirsiniz. Dosyayı sürükle-bırak 

ile + işaretli alana bırakabilir veya 

select a file from your computer 

bağlantısına tıklayarak 

bilgisayarınızdan bir dosya 

seçebilirsiniz. 

 

Sistem bir çok popüler bilimsel ve 

ticari dergide yayınlanan makaleleri 

otomatik olarak tanıma özelliğine 

sahiptir.  

 

Otomatik olarak tanımaz ise künye 

bilgilerini elden girebilirsiniz. 
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Bibliography (Künye/Atıf butonu) 

Bu buton, o an bulunduğunuz sayfa/klasör* içerisinde mevcut 

makale ve dökümanları için atıf bilgilerini vermektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* İlk giriş yaptığınız sayfa en son eklediğiniz makaleleri içermektedir. Klasörler ve 

dosyaları düzenleme ile ilgili bilgi için 18’nci sayfaya bakınız 
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Bibliography (Künye/Atıf butonu) 

Farklı atıf tiplerinden birini seçmek için Other seçeneğini 

işaretleyebilir ve 3.000 farklı stilden birini seçebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

Create butonuna tıklayarak düz yazı formatında referans bilgilerini 
elde edebilirsiniz. 
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Ayarlar butonu 

Bu buton mevcut klasör içerisindeki dökümanların sıralanması, 

görüntüleme tipi değişikliği, dışarıdan referans aktarımı (EndNote, 

Citavi, vb.), aynı dökümandan birden fazla olma durumunda 

ayıklama, kendi referans stilinizi yaratma, Flow araçlarına erişim 

imkanı sağlar. 
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Dökümanları sıralama 

Döküman olarak gör /Referans olarak gör 

Dışarıdan referans al (EndNote, Citavi, vb.) 

Aynı dökümanın birden fazla kopyası var mı? 

Kendi referans stilini oluştur 

Flow araçları 



Flow’a Veritabanlarından Makale Ekleme 

Bilinen bir çok veritabanı sağlayıcısı Flow’a aktarım yabileceğiniz 

atıf tiplerini desteklemektedir.  

 

Herhangi bir veritabanında bulduğunuz makaleyi Flow hesabınıza 

aktarmak için, o veritabanından Dışa Aktar / Export seçeneğini 

seçerek Refworks veya Flow seçeneğini işaretlemeniz yeterli 
olacaktır. 
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Flow’a Veritabanlarından Makale Ekleme 

Eğer makalenin veya dökümanın tam metni mevcut ise Flow, atıf 

bilgisinin yanında tam metni de hesabınızda saklayacaktır. 

Dolayısıyla farklı veritabanları ve kaynaklardan elde edilen bütün 

dökümanlara Flow hesabınız sayesinde heryerden erişebilirsiniz 
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Flow’a başka kaynaklardan makale ekleme 

Flow hesabınıza akademik veritabanları haricinde günlük 

gazeteler, bloglar, web siteleri gibi kaynaklardan da makale ve 

döküman ekleyebilirsiniz. 

Bunun için Save to Flow isimli eklentiyi internet tarayıcınıza 

ekleyebilirsiniz. 
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Bu işlem oldukça basittir: 
 

Flow anasayfanızda; 

Ayarlar menüsü içerisinde 

Setup Flow Tools... Seçeneğine 
tıklayınız, 



Save to Flow butonunu tarayıcınıza ekleme 

Setup Flow Tools.. Menüsü içerisindeki Save to Flow butonunu 

sürükle-bırak yöntemi ile fare imleciniz ile tutup, tarayıcınızın sık 

kullanılanlar çubuğuna bırakabilirsiniz. 
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Flow’a başka kaynaklardan makale ekleme 

İhtiyaç duyduğunuz bilgiyi içeren herhangi bir web sitesinde iken, 

tarayıcınıza eklediğiniz Save to Flow butonuna tıkladığınızda, ilgili 

makale uyumlu ise tam metin, değil ise atıf bilgisi ile Flow 

hesabınıza kaydedilecektir. 
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Eklenen makaleleri görüntüleme 

Flow hesabınıza eklediğiniz bütün makaleler All documents başlığı 

altındadır. Recently Added ise en son eklediğiniz makale ve 

dökümanları içerir. 

Döküman ve makaleleri klasörler içerisinde saklamak ve daha 

düzenli bir çalışma ortamı oluşturmak için, makaleleri sürükle-bırak 

yöntemi ile sol taraftaki klasörlere atabilirsiniz. 
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Flow - Klasörler 

Klasörler, içlerine eklediğiniz bütün makale ve 

dökümanları içerir. İsterseniz klasörün isiminin yanında 

bulunan ok işaretine tıklayarak adını değiştirebilir, 

silebilir veya alt klasör ekleyebilirsiniz. 
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Bir klasörün içeriğini paylaşmak için 

(Örneğin, öğrencileriniz için okuma listesi 

oluşturmak. Veya bir meslektaşınız ile 

beğendiğiniz makaleleri paylaşmak, vb.) 

Share butonuna tıklamanız yeterlidir. 

 

Açılan pencereden alıcıları girebilirsiniz. 

Ve  her bir alıcı için farklı yetkiler 

verebilirsiniz. Alıcılar Flow kullanıcısı 

olmalıdırlar 
 



Flow ve Microsoft Word 

Eğer makale yazarken Microsoft Word kullanıyorsanız, Flow for 

Word’ü çok seveceksiniz. Bu eklenti doğrudan Microsoft Word 

içerisinde Flow hesabınızda bulunan referans ve atıf bilgilerini 

eklemeyi, değiştirmeyi veya sırasını değiştirmeye imkan 

sağlamaktadır.  
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Bu işlem oldukça basittir: 
 

Flow anasayfanızda; 

Ayarlar menüsü içerisinde 

Setup Flow Tools... Seçeneğine 
tıklayınız, 



Flow ve Microsoft Word 

Eklentiyi Windows veya Mac uyumlu olarak bu sayfadan indirebilir 

ve bilgisayarınıza kurabilirsiniz. 
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Flow – Hesap ayarlarınız 

Flow hesap ayarlarınıza ekranın sağ üst köşesinde, isminizin 

yanında yer alan ok işaretine tıkladığınızda açılan Account 

bağlantısına tıklayarak ulaşabilirsiniz. 
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Bu bölümde kişisel bilgilerinizi ve 

şifrenizi değiştirebilir, veya 

hesabınızı silebilirsiniz. 

 

Eğer bir Dropbox hesabına 

sahipseniz, Flow hesabınızı 

Dropbox ile ilişkilendirebilir ve 

kaydettiğiniz bütün makalelerin 

Dropbox hesabınızda da 

yedeklenmesini sağlayabilirsiniz. 
 


