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Google Akademik Profili; 

• ResearcherID, ORCID, Scopus ID gibi diğer araştırmacı profillerinize yayınlarınızı 

kolayca aktarmanızı sağlar. 

• Bireysel ve kurumsal görünürlüğünüzü ve saygınlığınızı artırır. 

• Yayınlarınızın daha hızlı ve daha çok kişiye kolayca ulaşmasını sağlar. 

• Yeni yayınlarınız için diğer kaynaklara kolay erişim sunar. 

• Daha önce aynı konuda yapılan çalışmaları kolayca belirlemenizi sağlar. 

• Akademik yayınların kolayca takip edilmesini ve güncel tutulmasını sağlar. 

• Yayınlarınıza daha çok atıf yapılmasını sağlar ve bu atıfların takibini sizlere sunar. 

• Profil oluşturma aşamasında ilgi/çalışma alanlarına girdiğiniz anahtar kelimelerin (ör: 

open access) üzerine tıkladığınızda dünyadaki sizinle aynı konuda çalışan kişilerin profiline anında 

erişim sunar. 

Önerimiz: “Google Akademik” profili şahsi gmail hesabı ile oluşturulmalı, doğrulaması ise 

kurumsal e-posta hesabı ile yapılmalıdır. Şahsi gmail hesabı ile Google Akademik profili 

oluşturulmasının nedeni, kurum değişikliği durumunda profilin kişinin kontrolünde olmasının 

sağlanmasıdır. Doğrulama hesabının kurumsal hesap olarak kullanılması ise ilgili kişiye ait profilin 

kurum profilinde listelenmesidir. Kurum değişikliği durumunda, Google Akademik profilindeki 

doğrulama hesabının ve kurum adının değiştirilmesi durumunda profil yeni kuruma otomatik olarak 

taşınır. 

Google Akademik Profil Oluşturma Adımları: 

1.  Adım: Google arama kutucuğuna “Google Akademik” yazınız ve 

https://scholar.google.com.tr/ linkini tıklayınız veya doğrudan https://scholar.google.com.tr/ 

linkine tıklayınız. 
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2.  Adım: Google hesabınız varsa oturum açın seçeneğini tıklayınız. 

 

3.  Adım: Google heabınız yoksa yeni hesap oluşturmak için gerekli bilgileri doldurarak ileri 

butonuna tıklayınız. (@cankaya veya farklı uzantılı mail adresiniz ile hesap oluşturmak için 

işaretli yere tıklayarak mail bilgilerinizi girebilirsiniz.) 

 

 
 

 

 

 

 

 



4. Adım:  Yeni hesap oluşturulduğunda e-posta doğrulaması için girilen mail adresine gelen kodu 

girerek doğrulayınız.  

 
 

5. Adım: Oluşturulan yeni hesabın güvenliği için iletişim bilgilerimizi girerek 2 farklı doğrulama 

işlemi gerçekleştirilir. Telefonunuza gelen güvenlik kodunu girerek onaylayınız. 

 



 
 

6. Profil oluşturma: https://scholar.google.com/ adresine girerek sol üst köşede bulunana profil 

seçeneğine tıklayınız.  

 
7. Adım: Profil oluşturma aşamasında yer alan alanları aşağıdaki örneğe uygun olarak 

düzenleyiniz. Üniversite adı kurumunuzun tercih ettiği yazım biçiminde olmalıdır. Standardı 

sağlamak için “Doğrulama e-postası” için kurumsal e-posta hesabı kullanılmalıdır (Ör: 

@cankaya.edu.tr). İlgi alanları bölümüne ilgili anahtar kelimeleri giriniz. Bütün alanları 

doldurduktan sonra Sonraki seçeneğini tıklayınız. 

 

https://scholar.google.com/


 Uyarı: Ekranda size ait herhangi bir yayın/ yayın grubu görünmezse rastgele bir yayını işaretleyin  
 ve bir sonraki aşamaya geçin. Ancak sonra bu yayını profilinizden silmeyi unutmayınız! 

 
8. Adım: “ Makaleler” aşamasında Google Akademik otomatik olarak sizin isminizden tarama 

yapar ve benzer isimli yazarlara ait yayınları ekrana getirir. “Makaleler” terimi tüm yayınları ifade 

eder. Size ait olan yayın grubunu isminizin yanındaki kutucuğu tıklayarak işaretleyiniz. 

İşaretlediğiniz yayınların profilinize eklenmesi için sağ taraftaki    ok işaretini tıklayınız. 

 

 
 

 



9. Adım: “Ayarlar” aşamasında “İncelenmek üzere güncellemeleri bana e-postayla gönder” 

seçeneğini mutlaka işaretleyiniz. Böylece yeni yayınlarınızın Google Akademik’ te indekslenme 

işlemi sizin kontrolünüzde gerçekleşecektir. Bu seçeneğini işaretlemezseniz benzer isimli başka 

yazarların yayınları profilinize kontrolsüz olarak eklenebilir. “Profilimi herkese açık yap” seçeneği 

ile profilinizi yayınlayınız. 

 

 

10. Adım: Yayın ekleme ve düzenleme aşamasında profilinizde olmayan yayınları     işareti 

altında yer alan “Makale ekleyin” ya da “Makale grubu ekleyin” seçeneği ile google’ da arayın ve 

size ait olan yayınları işaretleyerek  çek işareti ile profilinize ekleyin. “Makale ekleyin” 

seçeneği ile google’ da bulamadığınız yayınınızı “El ile makale ekle” butonunu tıklayarak 

ekleyebilirsiniz. 

 

 
 

 



11. Adım: Profilinizdeki bazı yayınlar birden çok kaynak tarafından harmanlandıysa ya da Türkçe-

İngilizce başlık olarak iki defa profilinize eklendiyse çift görünecektir. Çift görünen yayınları sol 

tarafındaki kutucuğu işaretledikten sonra “Birleştir” seçeneği ile birleştiriniz. Birleştirmede yazım 

biçimi düzgün olanı tercih ediniz. Silmek istediğiniz yayınınız varsa ilgili yayının solundaki 

kutucuğu işaretledikten sonra “Sil” butonunu tıklayınız. 

 

 
 

12. Yayın bilgilerini dışa aktarma (İhraç etme- Export): Google Akademik’ e eklediğiniz 

yayınları tekrar diğer araştırmacı profillerinize (ResearcherID, ORCID ID, Scopus ID) eklememek 

için buradan kolay bir işlemle aktarabilirsiniz. 

Profilinizdeki yayınların tamamını aktarmak için başlık kutucuğunu işaretlediğinizde “Dışa 

Aktar” butonu aktif olacaktır. (Seçmek istediğiniz birkaç yayın için de başındaki kutucuğu tek tek 

işaretleyerek aynı işlemi yapabilirsiniz.) 

 

 



“Dışa Aktar” altındaki “BibTex” butonunu tıklayınız. Gelen ekranın tamamını kopyalayınız ve 

masa üstünde mause ile sağ tuşa tıklayıp sırası ile: “Yeni” => “Metin Belgesi” tıklayarak açtığınız 

metin dosyasına yapıştırınız. 

   

Daha sonra kullanmak üzere  metin belgesi yani BibTeX dosyasını masa üstüne kaydediniz. 

(Örneğin ORCID ID’ye yayın eklerken “Import BibTeX” tıklayınca “Choose file” butonu ile bu 

BibTeX dosyası seçilir ve dosya içerisindeki bütün yayınlar otomatik olarak anında aktarılır.) 

BibTex Görüntüsü: 
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