Tanının
ORCID açık, özel mülke ait olmayan, şeffaf, taşınabilir ve
topluluk esaslı olan, benzersiz tanımlayıcıların kaydedildiği bir
ortamdır. ORCID sizi diğer katılımcılardan ayırt edecek sabit
bir dijital tanımlayıcı sunar ve bütün profesyonel aktiviteleriniz

NEDİR
ORCID, aynı veya benzer
isme sahip diğer araştırmacılar
ile sizin karışmanızı önler.
Belirsizlikler giderilmezse
bibliyografyanızdaki “yabani
otları” sizin ayıklamanız gerekir.
Bu zamanda yapacak daha iyi
şeyler var.
Marc Greenberg, Kansas Üniversitesi, Slav
Dil ve Edebiyatı Profesörü, ABD

Bir araştırmacının ve
çalışmalarının kariyeri boyunca
kaydını tutmak için, benzersiz
bir tanımlayıcıya sahip olmak
oldukça anlamlıdır. ORCID’in
yerini sağlamlaştırdığına
inanıyorum.
Prof. Antonio Neves, Universidade Federal
do ABC (UFABC), Brezilya.

arasında otomatik bağlantı kurmanızı sağlar.

Bütün katkılarımda itibar ve tanınırlık kazanacağımı
nasıl garanti edebilirim? Yönetsel ve raporlama
gereksinimleri üzerine harcanan zamanı azaltacak
bir yol olamaz mı? Kendi katkılarımın kayıtları üzerinde nasıl

kontrol sağlayabilirim?

Disiplininiz veya çalışma yeriniz ne olursa olsun, şöhretiniz ve kariyeriniz için
araştırma ve bilimsel organizasyonlar ve fon sağlayıcılar, yayıncılar, bilimsel
dernekler ve kurumlar ve araştırmacı dostlarınız ve akademisyenlerin çabucak
ve apaçık bir şekilde çalışmanızı tanımlaması ve ona atıf yapması (sadece sizin
çalışmanıza) son derece önemlidir. ORCID benzersiz kimliğinizi veri setleri,
makaleler, kitaplar, medya hikâyeleri, örnekler, deneyler, patentler ve defterler ile
kolayca ve güvenilir bir şekilde bağlamaya yardımcı olur.
ORCID, paylaşım kayıtlarınızın size ait olduğunu bilir. Bütün temel bilgiyi bir yerde
tutabilirsiniz ve kendi gizlilik ayarlarınızı uygulayabilirsiniz, bunlar içinde hangi
bilgilerin kamuya açık olarak yayınlanacağı, yalnızca güvenilir partnerlerle ne
paylaşılacağı ve bu güvenilir partnerlerin kim olduğu yer alır.
ORCID çok sayıda sistem ve kurumla karşılıklı çalışabilirlik esasına göre

kurulmuştur. ORCID, diğer tanımlayıcı sistemlerle bağlantı kurmanıza olanak
ORCID, özgür, kâr amacı gütmeyen
bir kuruluş olarak bütün paydaşlarına
tanır, bu sistemlere örnek olarak fon sağlayıcılar ve yayıncılar tarafından
fayda sağlamayı amaçlar ve disiplinler,
sağlananlar dahildir, bu araştırma bilgi sistemleri ile bilgi
araştırma sektörleri ve ulusal sınırları
aşma yeteneği ile benzersizdir. Araştırma
serbestçe paylaşılır.
ile araştırmacıları birleştirme yeteneği
bilimsel keşif sürecini artırır ve araştırmaya
fon sağlama ile işbirliği olanaklarını geliştirir.
ORCID bu vizyonu gerçekleştirmek için
araştırma camiasının bütün sektörleri ile
Daha fazlası için
iletişim içindedir.
adresini ziyaret edin.

orcid.org

IndResearch_Turkish_0114

ORCID’e şimdi katılın ve çözümün parçası olun.

