
Yayın gönderme sürecini nasıl kolaylaştırabiliriz? Yazar 
ve hakem veritabanlarımızı yönetme ve karışıklıkları giderme 
lüksünü azaltabilir miyiz? Yazar aramamızın doğruluğunu 
nasıl artırabiliriz? Neden çok fazla mükerrer yazar 
kaydımız var? En nitelikli hakemleri nerede buluruz?

Bilimsel ve araştırma yayıncıları her gün yazarlık konusunda sorunlarla 
karşılaşmaktadır. Doğru yazar veritabanlarını sürdürmek için çaba gösteriyorsunuz, 
bu sebeple bir yazarın çalışmalarını anlamak, doğru isim aramaları yapmak ve 
hakemleri bulup yönetmek için bu veritabanlarına ihtiyacınız vardır. Benzersiz 
yazar tanımlayıcıları olmazsa çoğu zaman meta-veri (metadata) üzerinden teker 
teker çözüm aramanız ve yazarlar ile makaleler arasında eşleştirme yapmanız 
gerekecektir.

Araştırmacılar ve bilim adamlarını katkıları ile eşleştirerek, ORCID bir bilgi merkezi 
olarak görev yapar ve araştırmacılar ve yayıncıların daha etkili bir şekilde araştırma 
sonuçlarını yayınlama sürecini yönetmesini sağlar. ORCID, güvenilir ve karışıklığa 
meydan vermeyecek şekilde yazarlarınız ile tam, doğru ve son bilimsel çıktının 
bağlanmasını sağlar ve benzersiz paylaşımlarını izleme olanağı sunar.

       ORCID yayıncılara yardımcı olur:
• Yazarları açık bir şekilde tanımlamak ve birbirinden ayırmak.

• Makale gönderme işlemlerini basitleştirmek.

• Çabucak okuyucu ve hakem bulmak.

• Yazar aramasının hızını ve doğruluğunu artırmak.

• Araştırma çıktılarının ve makalelerin zorunlu 

biriktirme işlemlerine uygunluk sağlamak.

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.

Yazarlarınızı Yönetin

Daha fazlası için  orcid.org 
adresini ziyaret edin.

ORCID’e şimdi katılın ve çözümün parçası olun. 

ORCID, özgür, kâr amacı gütmeyen 
bir kuruluş olarak bütün paydaşlarına 
fayda sağlamayı amaçlar ve disiplinler, 
araştırma sektörleri ve ulusal sınırları 
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 
araştırma camiasının bütün sektörleri ile 
iletişim içindedir.

Yaptığımız herşey veri 
ile yürütülmektedir, bu 
yüzden güvenilir yazar 

tanımlayıcılarına ihtiyacımız 
bulunmaktadır. Ancak 

ORCID olmaksızın güvenilir 
yazar tanımlayıcıları olamaz.

Paul Peters, Hindawi 
Yayıncılık’ta Strateji Şefi

ORCID sistemi yalnızca 
gelişmiş bir baskı sürecini 

mümkün kılmaz, ayrıca 
yayıncıların katılımı da 

fon sağlama kurumları ve 
üniversiteler gibi çözüm 

ortakları için gelişmiş 
süreçler sunar.

Craig Van Dyck, Başkan 
Yardımcısı, Küresel İçerik 

Yönetimi, Küresel Araştırma, 
Wiley
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