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A) Web of Science Kullanıcı Hesabı Oluşturma: 

1. Adım: Kütüphanemizin abone veri tabanları sayfasında alfabetik sıralı veri tabanlarımızdan 

Web of Science’a tıklayınız ya da direkt http://isiknowledge.com veya 

www.webofknowledge.com adresini tıklayınız. 

Daha önceden Web of Science şifresi alıp unutmuş iseniz “Sign In - Forgot Password” 

tıklayınız. Hangi mail adresinizle kayıt yaptıysanız aynı mail adresinizi giriniz ve e-postanıza 

gelen doğrulama koduyla hesabınızı aktifleştiriniz. 

 

 

http://isiknowledge.com/
http://www.webofknowledge.com/


 

2. Adım: Yeni kayıt yapıyorsanız Sign In – Register tıklayınız. Aktif olarak kullandığınız e- 

posta adresinizi giriniz. 

 

 
 

 

 



3. Adım: e-posta adresinize gelen doğrulama kodunu giriniz. 

 
 

4. Adım: Formdaki bilgileri doldurunuz ve şifrenizi not ediniz.  

 
 

 



B) Researcher ID Oluşturma 

5. Adım: https://www.researcherid.com/#rid-for-researchers  linkine tıklayarak açılan 

ekranda “ Join Publons Now “ tıklayınız. 

 

6.  Adım: Açılan “Regester to contunue with publons” formunun altında yer alan  

ORCID simgesine tıklayarak daha önce oluşturulan ORCID bilgileriniz ile giriş 

yapabilirsiniz. 

 

 
 

 

 

 

https://www.researcherid.com/#rid-for-researchers


7. Adım: Açılan formda sol menüde bulunan “Settins” bölümünün altında “Affiliations” 

sekmesine tıklayınız.  

 
 

8. Adım:  Açılan ekranda kırmızı ile belirtilen kurumunuzu “Cankaya University“ eklemek 

istermisiniz sorusuna “YES” seçeneğini tıklayarak devam ediyoruz.  

 
 

 



9. Adım: Kurumumuzu ekledikten sonra Departman , Role ve URL bilgilerini doldurunuz. 

Start ve End alanına Kurumda bulununduğunuz tarih aralığını giriniz. Lütfen ingilizce 

olarak bilgileri yazınız ve kıslatma yapmayınız. 

 

10. Adım:  Ekranın sol menüsünde bulunan “Profile” sekmesine tıklayınız.  

 
 

 



11. Adım:  Ekranın sol menüsünde bulunan “Profile” sekmesine tıklayınız. Aşağıdaki 

gerekli alanları doldurulur ve kaydet tuşuna basılır. (“Alternative publishing names” 

alanını Web of Science’daki farklı yayınlarınızda tanımlanan farklı yazar isimlerinizi tek 

tek ekleyiniz.) 

 
 

 

 

Alternatif yazar adları: 
yazar kısaltması girerken 
“ ; “ noktalı virgül ile 
ayırınız.  

Araştırma Alanları: Her 
alanı ayrı ayrı ekleyiniz. 

Seçime Bağlı Diğer Ayarlar: 
 

- Yayın Sıralaması: 
- H- endeksi 



C. Researcher ID’ye Yayın Tanımlama 

12.  Adım: Aynı sayfada yer alan “My records / Publications” ikonunu tıklayarak 

“Import Publications “ butonuna tıklayınız. 

 
 

13. Adım: Açılan ekranda “Import from Web of Science” sekmesinin altında bulunan  

“See My Web of Science Publications” butonuna tıklayarak yayın tanımlama işlemini başlatınız.  

 

Not: “Synic With Order” Seçeneği ORC-ID tanımlama işlemleri bitirdikten sonra buradan 

eşleştirme yapabilirsiniz. “Inport by identifier” seçeneği ile makalenin doi numarası veya makale 

başlığı ile doğrudan ekleme yapabilrisiniz. “Import by file upload” seçeneği ile bibliografik 

kaynakça dosyasından aktarım sağlayuabilirsiniz.  

 



 
 

14. Adım: Size ait olan yayınlardaki kutucuğu tek tek işaretleyerek veya ekranda çıkan 

yayınların tamamının size ait olduğundan emin iseniz “Select all” sekmesi seçilerek (ör. 12 yayın) 

“Import Selected Publications” butonuna tıklayarak işlemi sonlandırınız. 

 

 



15. Adım: Researcher ID sayfanızda sağ üst köşede “Web of Science Researcher ID” 

kısmında ID’nize ve tanımladığınız yayın sayınızı görebilirsiniz. 

NOT: Web of Science, Researcher ID verilerini yaklaşık üç ayda bir güncellediği için 

Researcher ID’lerin Web of Science’da görünürlüğü de yaklaşık üç ayı bulmaktadır. 

 

16. Adım: Sol tarafda bulunan menüde “Settings” sekmesinin altında yer alan 

“Permissions” sekmesine tıklayınız. İsteğe bağlı olarak “Automatically add reviews from 

Publons partners” seçebilirsiniz. Aynı sayfanın altında yer alan “SYNC Your ORCID 

Record Wıth Publons" alanında bulunan “Keep my publication list up to date with my 

ORCID record”  seçilerek; ORCID sisteminde bulunan yayınlar otomatik olarak 

Researcher Id sistemi ile eşitlenmesi sağlanır. Daha sonra “Save Changes” butonuna 

basılarak kayıt edilir.  



 

 
 

Hazırlayanlar: 

Murat Çelik: muratcelik@cankaya.edu.tr  

Aleddin Akça: aakca@cankaya.edu.tr 
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