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Google Akademik Profil Oluşturma, Yayın Ekleme ve Senkronize İşlemleri 

Google Akademik Profili kişiye ait bir Gmail e-posta adresi üzerinden oluşturulmakta, 

hesabın doğrulanma ve onay işlemleri ise kurumsal e-posta üzerinden yapılmaktadır.  

Kurumsal e-posta adresi doğrulaması kurum profillerinin oluşturulması için 

kullanılmaktadır. Bu şekilde araştırmacılar bağlı bulundukları kurumlar altında 

listelenebilmektedir. 

Kişisel Gmail e-posta kullanımı ise araştırmacının kurum değişikliği durumunda yayın 

ve profil bilgilerini yeni kuruma otomatik olarak taşıyabilmesine izin vermektedir. 

 

1. ADIM: Profil Oluşturma 

http://scholar.google.com.tr adresi üzerinden “Oturum Açın” seçeneğine tıklayarak 

hesabınızı açınız. 

 

  

 

 

Hesabınızı açtıktan sonra gelen sayfada yer alan “Profilim”e tıklayınız. 

 

 

 

 

 

http://scholar.google.com.tr/
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Gelen sayfada yer alan bilgileri doldurarak “Doğrulama e-postası” alanına kurumsal e-

posta adresinizi yazınız. “Sonraki” sekmesine tıklayarak devam ediniz.  

 

 

“Profil” sayfanıza geçerek gelen sayfada kurumsal e-posta doğrulama işlemlerini 

tamamlayınız. 
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Google Akademik Citation ID’nizi görebilmek için “Profilim”e tıklayarak URL adresine 

gidiniz. ID’niz URL içindedir. Bu sayfa adresi sizin Google Akademik Citation ID’nizdir. 

 

2. ADIM: Yayın Ekleme 

Profil oluşturduktan sonra “Makaleler” sekmesine tıklayınız. Gelen sayfada isminizi 

arayarak yayınlarınızın listelenmesini sağlayınız.  

 

 

Tarama sonuç listesini inceleyerek size ait yayınlara tik atınız ve sağ üst köşede yer 

alan mavi renkli işarete tıklayarak onaylayınız.  

 

 

 

NOT: Dilerseniz yayınlarınızın üzerine tıklayarak gerekli düzenleme işlemlerini 

yapabilirsiniz. 
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Size ait yayınları onayladığınızda gelen pencere yayın güncellemeleri ile ilgili olacaktır. 

Size uygun seçeneği işaretleyerek işlemi tamamlayınız. 

 

 

Google Akademik profilinize diğer yayınlarınızı eklemek için “Başlık” sekmesinin 

yanında yer alan + işaretine ardından “El ile makale ekle” seçeneğine tıklayınız. 

 

 

 

 



  

Öğr.Gör.Beyhan Karpuz, beyhan@ktu.edu.tr 5 

 

Gelen pencerede yayın türünü seçerek gerekli bilgileri doldurunuz. Yayına ait 

bibliyografik bilgileri doldurduktan sonra sağ üst köşede yer alan tik işaretine 

tıklayarak kaydediniz. 

 

 

3. ADIM: Yayın Aktarma, Yazar ID’leri arasında Senkronize İşlemleri  

Google Akademik profil sayfasına tıklayarak yayınlarınızın ait olduğu sayfaya gidiniz. 

Başlık kutucuğuna tıklayarak aktarmak istediğiniz yayınlarınızı belirleyiniz.  

 

Seçtiğiniz makalelere tik atarak “Dışa Aktar” seçeneğine gidiniz. Verilen seçenekler 

arasında size en uygun format seçeneğini belirleyerek dosyayı masa üstüne 

kaydediniz. Senkronize etmek istediğiniz diğer platformu açarak verilen talimatlar 

eşliğinde aktarma işlemlerine başlayabilirsiniz. 

 

 

 

   


