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NEDİR
Özel bir fon sağlayıcı
veya burs verici kurumla
bağlantılı araştırma
çıktılarının daha büyük
kesinliği ve şeffaflığı,
fon sağlama biçimimizin
etkisini daha iyi
anlamamıza yardımcı
olması bakımından
hayati önem taşır.
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ORCID, burs alan kişilerinizin ve hakemlerinizin
daha iyi yönetilmesi için benzersiz ve daimi
olarak araştırmacı ve bilim insanlarına ait
tanımlayıcılarını barındıran bir veritabanıdır;
açıktır, özel mülk değildir, şeffaftır, taşınabilir
özelliklere sahiptir ve topluluk esasına dayanır.

Araştırma ve burs için sağladığımız fonlamanın Yatırım
Getirisi (YG) nedir? Burs kazanan kişilere ne
olduğunu takip etmek daha kolay olmaz mı?
Fon sağlama programınızı ve daha sonraki fon sağlama stratejinizi düzgün bir
şekilde tasarlamak ve yatırımlarınızın amaçlarınıza daha çok yardım etmesini
garantilemek için, fon sağlama programlarınızın etkisini değerlendirebilmeniz
gerekmektedir. Buradaki mücadele yatırımlarınızın, bursiyerlerinize ait bilimsel
çıktılar ve sonuçlar ile güvenilir bir şekilde bağlanabilmesinde yatmaktadır.
ORCID sizin gibi araştırma fon sağlayıcılarına kesin ve karışıklık yaratmayacak
şekilde sağlamış olduğunuz fonlarla bursiyerlerinizin ve onların çıktı ve
kazanımlarının kesin ve karışıklık oluşmayacak şekilde bağlanmasına olanak tanır.
ORCID tanımlayıcılarını araştırma akışında entegre ederek orijinal burs takibi ve
raporlaması safhasından sonuçların yayınlanması ve atıf alması sürecine kadar
araştırma ve bilimsel topluluğun kişilere ait yazar, araştırmacı, bursiyer, fakülte
elemanı ve buluş sahibi gibi benzersiz rollerini birbirinden ayırması daha kolay
olacaktır.

ORCID şunları geliştirebilir:
•
•
•
•

Burs başvuru süreçlerinin hızı ve doğruluğu.
Burs yönetimi ve raporlama işlemleri (Yatırım Getirisi izleme dahil).
Yerel kayıtlarınızın doğruluğu.
Araştırma çıktılarının ve makalelerin zorunlu saklama süreciyle uyumlu
veri paylaşımı.
ORCID, özgür, kâr amacı gütmeyen
•
Bursiyer araştırma aktivite bilgisinin organizasyona göre yönetimi.
bir kuruluş olarak bütün paydaşlarına
• Diğer araştırma bilgi sistemleri ile beraber çalışabilirlikk.
fayda sağlamayı amaçlar ve disiplinler,
Interoperabilitat amb d’altres sistemes d’informació
araştırma sektörleri ve ulusal sınırları
científica.
aşma yeteneği ile benzersizdir. Araştırma
ile araştırmacıları birleştirme yeteneği
bilimsel keşif sürecini artırır ve araştırmaya
fon sağlama ile işbirliği olanaklarını geliştirir.
ORCID bu vizyonu gerçekleştirmek için
Daha fazlası için
araştırma camiasının bütün sektörleri ile
iletişim içindedir.
adresini ziyaret edin.
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