
ORC-ID Araştırmacı Profili Oluşturma ve Profile Yayın Ekleme Rehberi 

Çankaya Üniversitesi Kütüphane Müdürlüğü 

 
1. Adım: “https://orcid.org/” adresine giriniz. Sağ üst köşede bulunan “Sign in / Register” 

butonuna tıklayınız. 

 
 
2. Adım:  “Register now” seçeneğine tıklayınız.  
 

 
 
 
 
 
 
3. Adım:  Açılan ekranda kayıt formunu doldurunuz ve şifrenizi kaydediniz. Görünürlük 
ayarlarından (visibility setting); Seçeneklerinden birini işaretleyebilirsiniz. Profilinizin ve 

https://orcid.org/


yayınlarınızın görünürlüğünü arttırmanız için Everyone (Herkese açık) seçeneği 
önerilmektedir. 
 

 

 
4. Adım:  Açılan ekranda sol köşede isminizin altında orc-id numaranız bulunmaktadır.  
 



 
 
Biyografik bilgileri doldurma 
 
5. Adım:  Çalıştığınız kurum ile ilgili bilgileri eklemek için "Add employment" tıklayınız. 
Araştırmacı ID oluşturma aşamasında standardı sağlamak için ilgili alanları aşağıdaki gibi 
doldurmanız önerilir. 
Organization: Cankaya University 
Department: Birim adı İngilizce olarak girilmelidir. 
Role/title:  Görev veya Unvan İngilizce olarak girilmelidir. 
Start date: Çankaya Üniversitesinde işe başladığınız tarih girilmelidir.  
End date: Çankaya Üniversitesinden ayrıldığınız tarih girilmelidir (üniversitede çalışılmaya 
devam edildiği takdirde boş bırakılmalıdır). 
Bütün bilgilerinizin herkese açık olması için “everyone” işaretlemeniz önerilmektedir. 
İşlem tamamlandıktan sonra “Add to list” tıklayınız. 
Daha önceki çalıştığınız yerler ile ilgili bilgileri eklemek için "Add employment" tıklayarak 
işlemi tekrarlayınız. 
 

 



 
 

 
 
6. Adım:  Eğitim durumunuz ile ilgili bilgileri eklemek için “Education and qualifications” 
bölümünden "Add education" tıklayınız ve açılan ekranda eğitiminize ilişkin tüm bilgileri 
giriniz. Doktora, Yüksek Lisans, Lisans sıralaması olarak güncel eğitim durumundan geriye 
doğru yeniden "Add education" tıklayarak işlemi tekrarlayabilirsiniz. 
 

 



7. Adım:  Invited positions and distinctions: Davetli/misafir araştırmacı göreviniz varsa ve 
başarılarınızın tanınmasında onursal veya başka bir ödülünüz varsa (kupa, madalya, fahri 
derece) bu alanı doldurabilirsiniz.  
8. Adım:  Membership and service: Kurum/Dernek üyelikleriniz ve hizmetleriniz varsa bu 
alanı doldurabilirsiniz. 
9. Adım:  Funding: Fon bilgilerinizi eklemek için “Add funding” altında "Search & link" 
seçeneğini kullanabilirsiniz. 
 
10. Adım:  Works:  
 

 
Add ArXiv ID: https://arxiv.org/ platformunda bulunan yayınlarınızı ekleyebilirisiniz. 
Add DOI: https://www.doi.org/ platformunda bulunan yayınlarınızı ekleyebilirisiniz. 
Add PubMed ID: https://www.pubmed.gov/ platformunda bulunan yayınlarınızı 
ekleyebilirisiniz. 
Import BibTeX: Bibtex uzantılı dosyaları yükleyerek çalışmalarınızı ORCID’ e 
ekleyebilirsiniz. 
Add Manually: Yayınlarınızı manuel olarak tek tek giriş yapabilirsiniz. 
Search & link: “+ Add Works” sekmesi altındaki "Search & link" butonuna tıkladığınızda, 
ORCID’ in toplu yayın ekleme hizmeti için beraber çalıştığı kurumların bir listesi ekrana 
gelmektedir. İstediklerinizi seçerek yayınlarınızı toplu olarak ekleyebilirsiniz. 

 
 
 
 

https://arxiv.org/
https://www.doi.org/
https://www.pubmed.gov/


CrossRef Metadata Search: Yayınlarınızda DOI numarası var ise "CrossRef Metadata 
Search"i kullanabilirsiniz. Sayfanın üst bölümünde yer alan arama kutusuna DOI numarasını 
yazarak da aradığınız bir yayını bulabilirsiniz.  
1.Gelen sayfada “Authorize” butonuna basarak onaylamanızın ardından sizin isminiz ile 
bağlantılı çok sayıda yayın listesi gelecektir.  
2. Ekrana gelen yayınları yayın tipine, yayın yılına, yayın adına, yayın evine, fon veren 
kurum/kuruluşlara göre seçimler yaparak sınırlayabilirsiniz.  
3.Size ait yayınlar için her bir yayının altında yer alan “Add to ORCID” bağlantısına 
tıkladıktan sonra ilgili yayının ORCID profiline eklenmesini istiyorsanız “Yes” seçeneğini 
işaretleyiniz.  
4.Yayını ekledikten sonra “Add to ORCID” bilgisi "In your profile" olarak değişecektir.  
 

 
 
Scopus – Elsevier: Scopus'tan yayınlarınızı aktarmak için ise "Scopus -Elsevier" seçeneğini 
tıklayınız.  
1.Gelen ekranda "authorize" yi tıkladığınızda Scopus'da adınıza kayıtlı veya benzer yayınlar 
gelecektir.  
2.Size ait olan yayınları seçtikten sonra "Next" butonuna tıkladığınızda profil adınız 
görülecektir.  
3.Profil adınızın ne şekilde görünmesini istiyor iseniz o şekilde değişiklik yapabilirsiniz.  
4.Bir sonraki adımda size ait çalışmalar tek tek listelenerek ve onaylanmanız istenecektir.  
5."Send Author ID" adımında kurumsal e-posta adresinizi iki kere girmenizin ardından 
kayıtlarınız ve Yazar ID numaranız ORCID’e aktarılacaktır.  
6. Return to ORCID bağlantısı ile ORCID ara yüzüne dönerek yayınlarınızı kontrol 
edebilirsiniz. 
 

Hazırlayanlar: 

Murat Çelik: muratcelik@cankaya.edu.tr  

Aleddin Akça: aakca@cankaya.edu.tr 

Kaynakça: 

Aka, Neslihan (y.y.)  ORCID Araştırmacı Profili Oluşturma ve Profile Yayın Ekleme 
Rehberi. 10.06.2020 tarihinde “http://kutuphane.db.firat.edu.tr/tr/node/246” adresinden 
erişildi. 
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