
 

Araştırmacı Profilleri 
Web of Science 
 

 

 

Örnek profil:  

  

Publons Web of Science’a katıldı.  Tek bir güvenilir platformda – Web of Science- kolay 

araçlarla bilimsel varlığınızı oluşturun, yönetin ve sürdürün. Oturum açarak profilinizi yönetin 

webofscience.com. 

Kişiselleştirilmiş    

Web of Science 

deneyiminizi buradan 

yönetin.  Yayınlarınız 

ve hakem 

değerlendirmelerinizi 

ekleyin ve              

Web of Science 

kullanıyorsanız kayıtlı 

taramalarınızı ve 

alarmlarınızı yönetin. 

Hakem 

değerlendirmelerinizi, 

hibe 

değerlendirmelerinizi, 

editör kurulu 

üyeliklerinizi ve editör 

kayıtlarınızı 

(araştırmacının 

değerlendirme sürecini 

koordine ettiği) 

görüntüleyin. 

Metrikler Gösterge 

Tablosu yayın ve atıf 

verilerinin bir özetini 

görüntüler.  Ek 

görselleştirmeleri 

görüntülemek için 

Dashboard düğmesine 

tıklayın. 

Author Impact 

Beamplot, yazar 

profili için 

normalleştirilmiş atıf 

verileri sağlar.  Atıf 

sayıları aynı yıl, tür 

ve konudaki diğer 

belgelerle 

karşılaştırılır. 

Yazar bilgisi: 

• Tercih edilen isim 

• Yeşil onay işareti, talep edilmiş ve 

doğrulanmış bir profili gösterir 

• Yayınlanmış isimler ve son 

afiliasyonlar  

• Ödüller  

• Yazar tarafından etkinleştirildiyse 

ORCID bağlantısı 

Yayınlar, yazar kayıtları 

claim-talep edilerek 

veya ORCID ile 

senkronize edilerek 

eklenebilir.   

Varsayılan olarak Web of 

Science Core Collection 

yayınları görüntülenir.  

Diğer kaynaklardan gelen 

yayınları da dahil etmek 

için kutuyu işaretleyin. 

https://webofscience.com/


 

1. Oturum açın ve profilinizi yönetin 

 

 

  

webofscience.com adresinden oturum açmak ve profilinizi 

yönetmek için mevcut Publons veya Web of Science kimlik 

bilgilerinizi kullanın.  Eğer yeniyseniz ücretsiz bir hesap için 

kaydolun. Web of Science Core Collection aboneleri hesap 

oluşturma için kampüs ağına bağlanarak veya kampüs içinden 

bu ilk kayıt oluşturma işlemini yapmalılardır.  

2. Yayınlarınızı ve hakem 

değerlendirmelerizi ekleyin, profilinizi 

düzenleyin ve daha fazlası… 

Giriş yaptıktan sonra, profilinizde değişiklik 

yapmak için soldaki gezinme menüsünü kullanın. 

Fotoğraf, görünen ad, afiliasyonlar ve 

hakem değerlendirmesi tercihleri dahil 

olmak üzere profilinizi düzenleyin. 

Yayınlar, hakem 

değerlendirmeleri ve editör 

kayıtları ekleyin 



 

Yayınlarınızı ekleyin 

 

Publications add üzerine tıklayın.Yayınları çeşitli şekillerde ekleyebilirsiniz.   

a- E-posta adresinizi kullanın, e-posta adresinizle eşleşen yayınlar listelenecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

b- Veya bir tanımlayıcı ile eşleştirin. DOI, WoS aksesyon numarası, Yayın adı, 

Pubmed ID veya arXiv ID  

 

 

c- veya bir dosya yükleyin 

Yayınlarınızı bir RIS, BibTex veya CSV dosyasından aktarabilirsiniz.  

 

d- ORCID ile senkronize edin 

ORCiD kaydınızdan yayınları tek seferlik içe aktarma özelliği yakında gelecek. Bu arada, profil 

ayarlarınızda ORCiD içe aktarma senkronizasyonunu etkinleştirerek yayınlarınızı ORCiD'den içe 

aktarabilirsiniz. 

 

e- Ayrıca yayınlarınızı Web of Science Core Collection’da taradıktan sonra Export 

alanına tıklayarak da ekleyebilirsiniz. Add to my researcher profile seçiniz.  

  



 

3. ORCID hesabınız ile senkronize edin 

 

 

  

Her iki profilinizi de tek bir yerden güncel tutun.  

Publons hesabınızı ORCID ile zaten senkronize 

ettiyseniz, bunu tekrar yapmanıza gerek yoktur.          

Bu ayarlar yeni ortamda aktif olacaktır. 

1. Profilinizde 

değişiklik yapmak için 

Edit’e tıklayın. 

2. ORCID senkronizasyonu:    

izin verin ve ORCID hesabınız 

ile bağlayın. 

3. Senkronizasyon 

tercihlerinizi seçin: 

senkronizasyonun nasıl 

çalışmasını istediğinize 

karar verin.  

İstediğiniz zaman 

manuel olarak 

senkronize 

edebilirsiniz. 



 

4. Researchers tarama ile meslektaşlarınızı ve iş birliği yapabileceğiniz kişileri bulun  

 

Tarama yapmak için 

profilinize giriş yapın  

Kayıtlı bir kullanıcı olarak, başkalarının talep edilen profillerini isme veya ID 

numarasına göre tarayın.  Aynı zamanda bir Web of Science abonesiyseniz, 

tarama doğrulanmamış yazar kayıtlarını ve belgeleri de içerir. 

İsme veya yazar ID’sine göre  

tarama 

Yeni Web of Science Araştırmacı Profili hakkında 

hala sorularınız mı var?  

• Daha fazla bilgi için yardım sayfamız              

• Çevrimiçi dersler, videolar için öğrenme portalımızı 

ziyaret ediniz. 
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http://webofscience.help.clarivate.com/en-us/Content/wos-researcher-profile.html
https://clarivate.com/webofsciencegroup/support/wos/

