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ORCID KILAVUZU 

Bu kılavuz, ORCID hesabı olmayanlar için hesap oluşturma, hesabı olanlar için ise profil güncelleme 

işlemlerinde yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Kılavuzda, 5 adım hesap oluşturmak ve kalan 2 

adım profilleri güncellemek olmak üzere 7 adım özetlenmiştir. 

 

 
1. BÖLÜM: HESAP OLUŞTURMA 

 

 
1. Adım: https://orcid.org/ linkine giriş yaptığınızda ana sayfa açılacaktır: 

 

 

 
2. Adım: Sayfanın sağ üst köşesinde bulunan “SIGN IN/REGISTER” butonuna tıkladığınızda 

aşağıdaki giriş ekranı karşınıza çıkacaktır: 
 
 

https://orcid.org/
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Daha önceden ORCID hesabı olanlar, ORCID numarası ve şifresi ile giriş yapabilirler. Yeni hesap 

oluşturacak olanların kayıt oluşturmak için “Register now” seçeneğine tıklamaları gerekmektedir. 
 

 
3. Adım: “Register now”a tıkladığınızda aşağıdaki kayıt sayfası açılacaktır: 

 

 
 

 
4. Adım: Karşınıza, girdiğiniz isim bilgileriyle çakışan isimlerin bir listesi çıkabilir. Farklı kurumsal 

e-mail adresleriyle daha önceden oluşturulmuş bu profiller arasında size ait olan varsa “I 

ALREADY HAVE AN ID, GO BACK TO SIGN IN” butonuna tıklayıp o hesabınıza ait bilgilerinizle 

giriş yapın. Bu listedeki profillerden size ait olan yoksa “NONE OF THESE ARE ME, CONTINUE 

WITH REGISTRATION” butonuna tıklayın. 
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5. Adım: İlerleyen sayfalarda sizden istenen bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurduktan sonra 

profilinizin görünürlüğünü artırmak için “Everyone” seçeneğini işaretleyip “Register” 

butonuna tıklayın. E-mail adresinize bir adres doğrulama bildirimi gelecektir. Bu adımı 

tamamladıktan sonra artık ORCID numaranızı ve formda belirlediğiniz şifrenizi kullanarak 

hesabınıza giriş yapabilirsiniz. 
 

 

 

 *Kayıt işlemi yaparken kurumsal e-mail adresinizi kullanmanızı öneririz. 
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2. BÖLÜM: PROFİL GÜNCELLEME 

ORCID hesabınıza şifrenizle giriş yaptığınızda profil sayfanızın sol kısmında biyografi alanı, sağ tarafında 

ise çalışmalarınızı ekleyeceğiniz alanlar bulunuyor: 
 

 

 
 

1. Adım: Biyografi bölümünü güncellerken, eklenen bilgilerin zenginliğinin görünürlüğünüzü 

artıracağını unutmamalısınız. Araştırma alanınızla ilgili anahtar kelimeleri; çalışmalarınızı 

sunduğunuz veya bunlarla ilgili bilgileri paylaştığınız web sayfasının, web günlüğünüzün veya 

sosyal medya profillerinizin bilgilerini vs. ekleyebilirsiniz. 

 
2. Adım: Sayfada akademik çalışmalarınızı ekleyeceğiniz alanlara farklı yöntemlerle eklemeler 

yapabilirsiniz: 
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“Search & Link” yöntemi ile, Scopus’ta yer alan yayınlarınızı çekebilirsiniz, 

“Add DOI” yöntemi ile eklemek istediğiniz yayınınızın DOI numarasını girerek onu ekleyebilirsiniz, 

Yayınlarınızın BibTeX dosyası varsa, “Import BibTeX” yöntemi ile tüm yayınlarınızı profilinize 

aktarabilirsiniz, 

“Add manually” yöntemi ile tek tek kayıt girişi yapabilirsiniz. 

Not: Eklediğiniz yayınların size ait olduğundan emin olmak için profilinizi kontrol etmenizi öneririz. Eğer 

size ait olmayan bir yayın yanlışlıkla profilinizde yer almışsa, söz konusu olan yayının bulunduğu yerde, 

sağ alt köşede yer alan çöp kutusu ikonuna tıklayarak onu silebilirsiniz. 

 

 
*ORCID profilinizin eksiksiz ve doğru bilgi içermesi; görünürlüğünüz için ve 

diğer profillerinizle senkronizasyon sorunu yaşamamanız için önemlidir. 

 
 

Desteğe ihtiyaç duymanız hâlinde kutuphane@istinye.edu.tr adresinden ve +90 539 215 6046 

WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. 
 

 
Bilgi Kaynakları Direktörlüğü / Kütüphane 

mailto:kutuphane@istinye.edu.tr

