
Kendi katkılarımın kaydı üzerinde nasıl kontrol 
sağlayabilirim? Katkılarımın hepsi için nasıl tanınırlık 
sağlayabilir ve saygı görebilirim? Yönetimsel ve raporlama 
gereksinimleri için harcanan zamanı azaltmak için bir 
yol olamaz mı? Bir desteğe başvurduğum her zaman aynı 
verileri yeniden girmek zorunda mıyım?

Üyeleriniz profesyonel ve yaratıcı katkılarınızdan ötürü tanınmak ihtiyacı duyar. 
Üyeler araştırmalarını desteklemek için burs/destek olanaklarını garantilemek, 
bilimsel makalelere yazarlık veya hakemlik yapmak ve kariyerlerinde ilerlemek için 
yetenekler ve inanırlık geliştirmenin peşindedir.

Aynı zamanda, bir kuruluş olarak bazı sorularınız olacaktır:
• Üyelerimizi, paylaşımlarını hatırlamalarını daha kolay bir hale getirmek için 

destekleyebilir miyiz?
• Yazar ve hakem veritabanlarımızda yönetimi artırma ve karışıklığı azaltma 

sürecini azaltabilir miyiz?
• Yazarlarımızı, üyelerimizi, toplantıya katılanları ve hakemlerimizi nasıl 

ilişkilendirebiliriz?
• Yazarlık, üyelik ve konferans işlemlerini nasıl kolaylaştırabiliriz?
• En yetkin hakemleri nereden bulabiliriz?

ORCID, üyelerinize başka araştırmacılardan ve bilim insanlarından ayrılmak 
üyelerinize yardımcı olur ve bütün profesyonel ve yaratıcı aktivitelerde 

otomatik bağlantılar oluşturur. ORCID bütün önemli bilgileri 
güvenli ve tek bir yerde kontrol etmek ve yönetmek 

olanağı sunar. Katılım bütün bilim insanları ve 
araştırmacılar için ücretsizdir.

ORCID, açık, özel mülk olmayan, şeffaf, taşınabilir ve 
topluluk esaslı olan, araştırmacılar ve bilim adamlarına 
benzersiz ve kalıcı tanımlayıcılar sağlayarak yazarlarınızın 
ve hakemlerinizin daha iyi yönetilmesine yardımcı 
olabilecek bir veritabanıdır. ORCID, üyelerinizi profesyonel 
ve yaratıcı aktivitelere ait tam, doğru ve son kayıtları 
güvenilir ve karışıklığa meydan vermeyecek şekilde bağlar 
ve benzersiz paylaşımları birbirinden ayırmak ve takip 
etmek daha kolay olur.

Yeni bir Üye Faydası Sağlayın

Bulunabilirlik ve eşlenebilirlik, 
iyi bilimsel iletişimde esastır. 

ORCID, kullanıcılarımız 
ve yazarlarımız için esaslı 
bir araştırma yardımı olma 

yolunda ilerliyor.

Barbara Chen, 
Modern Language Association

AGU, ORCID’leri üye 
kayıtlarımızda, editör 

veritabanlarında ve 
makalelerde yerleştirmeye 

başladı. Bilim adamlarını 
benzersiz şekilde tanımlama 

yeteneği topluluk, editörler, 
yazarlar ve üyelere, etkinliği 

geliştirmekten hizmet ve 
destek sağlamaya kadar pek 

çok yolla yardım edebilir.

Brooks Hanson,
Amerikan Jeofizik Birliği

Daha fazlası için  orcid.org 
adresini ziyaret edin.
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