
ORCID (Open Researcher and Contributor ID): 
 

ORCID çeşitli örgütler, yayın kuruluşları ve fon sağlayıcıları tarafından kurulmuş olan kar amacı 

gütmeyen bir kuruluştur. ORCID bireysel araştırmacılara ücretsiz olarak yazar tanımlayıcı numarası 

sağlar. ORCID numarası Scopus  ve Web of Science atıf indekslerinde de kullanılmaktadır. 

 

Kayıt Linki: https://orcid.org/register 

1. Gelen formdaki ilgili alanları dolduruyoruz. Mail adresi olarak ileride kurum değişikliği 

vb. durumlar olduğunda kurumsal mailinize erişemeyeceğiniz için kişisel mail 

adresinizi girmeniz önerilir. 

 

 

için her öğenin yanındaki görünürlük seçiciyi değiştirmek görünürlüğünü 

kullanabilirsiniz.  

2. Erişilebilirlik ayarlarınızı yayınlarınızın görünürlüğün artması için “everyone” olarak 

seçmeniz tavsiye edilir. Hesap ayarlarınızdaki varsayılan görünürlük, profilinizdeki 

mevcut öğelerin görünürlük düzeyini etkilemez. Profilinizde ayrı ayrı öğelerin 

https://orcid.org/register


Vlslbılıty settings 

Your ORCID 'D conneccs won your OROO °ecord mac can ccn\ain linus to your •esearW aCcîvicies, affiI‹ations, awards. 

otner ve ions of your name. and more. You controı this content and wno can see \c Mace Information on vîsibilfcy sertings. 

By defaula who should be able ca see intormatiorı added co your ORC1D Record * 

 
' - Everyorıe (87k oh users cnoose this) 

 
’ - t Trusted partles 5 s of users cnoose tnis) 

 

W Onfy me !8ss of userr cnoose this) 
 

Notification settings 

ORCtD senos emaiJ notificatıons aoout iwms reıatecı to your account sccu°ity. and prıvacy. incluoing requests r•om ORC2D mernbe• 
organizations for oermiss‹on to uodare your record. and cnanges made zo your •ecorü oy nose organ‹zacions. 

You can aıso cnoose to reccive emaiıs from us aoovt new featu es ana tios for ma<ng tne most of your ORCID recoro. 

Pleese smd me querterty emails about new ORCTD feeturos and 
tips 

to receivr me:e emoiü, u will alec rıera a verify your primay 
emaiı odaresz 

A'fzer you've registered. you can cha .ge you noc\fication sercings ac any time ın the accaunı sertings section of your ORCJD 
recoro. 

 

Terms of Use 

onsent o tne privacy policy ano terms eno cond‹tıons of use. incıu'dıng agree‹ng to my data oeing orocesseo in cne US ana 

oe‹ng puoıic/y accessiole 
 

You must accept the terms ana conoitions. 

 

 I’m not a robot  
 

 
 
 

7,951,861 ORCtD iDs and counting. See more... 



3. Kayıt işlemini gerçekleştirdikten sonra, karşınıza profilinizle ilgili bilgileri 

doldurabileceğiniz bir alan çıkacaktır. Burayı CV’niz olarak düşünebilirsiniz, 

eğitimleriniz, bağlı olduğunuz kurum, görevleriniz, yapmış olduğunuz yayın bilgileri 

sayfanın ilgili bölümlerinde doldurulmalıdır. Employment kısmında çalıştığınız 

kurumları girebilirsiniz. “Eskisehir Osmangazi University” olarak seçiniz. 
 

 



4. Yayınlarınızı ekleme işlemini (Works-> add Works’ü tıklayarak) farklı yöntemlerle 

gerçekleştirebilirsiniz 

 



5. Search & link bağlantısını tıkladığınızda yayınlarınızı aktarabileceğiz farklı platformların 

listesine ulaşabilirsiniz. Yapmanız gereken yayınlarınızın olduğu platformu seçmek. Sizi 

veritabanı ilgili sayfasına yönlendirerek giriş yapmanızı ve yayınlarınızı senkronize etmenize 

olanak tanıyacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Daha önce 

Researcher 

ID almışsanız 

ilgili 

bağlantıdan 

aktarma 

işlemini 

yapabilirsiniz 

Scopus üzerinden isminizi 

olası versiyonlarıyla 

taratarak sonuçlara 

ulaşabilir size ait olan 

yayınları işaretleyerek 

aktarabilirsiniz. 



AYRINTILI BİLGİ VE VİDEOLAR İÇİN: 

 

 

 https://vimeo.com/237730655

 https://vimeo.com/244084703
 https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360006973653-Add-works-by-direct-import-from- 

other-systems
 https://support.orcid.org/hc/en-us

 

 
 

İletişim : kutuphane@ogu.edu.tr 
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