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Web of Science Yazar Kayıtları Düzeltmeleri - 
Hızlı Başvuru Kılavuzu 

Doğrulanmamış Kayıtların Birleştirilmesi  

Kayıtlar doğrulanmamışsa (yeşil tık olmayan kayıtlar- unclaimed)  aynı kişiye ait isimlerin her 
birini seçin en üstteki Merge Records seçeneğine tıklayın. Daha sonra hangi yayınların aynı 
kişiye ait olduğunu onaylamak için basit bir süreçten geçeceksiniz.  

NOT: Doğrulanmış kayıtları birleştiremezsiniz.  (Yeşil tık olan ile yeşil tık olmayan kayıtlar) 
 

 
 

Merge Records’a tıkladıktan sonra Get Started: Select Publications seçeneğine tıklayın.  
Ardından hangi yayınların kaldırılması gerektiğini onaylamak için kısa bir süreçten 
geçeceksiniz. Size ait olmayan yayınları seçip Remove tıklayın ve Next Correction Summary. 
Düzeltme formunu doldurunuz.  
 
Eğer birleştirilen kayıtlardan çıkartmak istediğiniz yayın yoksa Skip this step tıklayınız ve 
düzeltme formunu doldurunuz.  
 
Yazar kayıtlarında yapılan düzeltmelerin işleme alınmasının 3-5 gün sürdüğünü lütfen 
unutmayın. 
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Doğrulanmış Kayıtları Birleştirme (Researcher Profiles) (Yeşil 
tık olan kayıtlar) 
 

Şu anda, yalnızca profil sahibi doğrulanmış araştırmacı profilini düzeltebilir. Herhangi bir kayıt 
doğrulanmışsa- yeşil tık varsa- , bunları aşağıdaki gibi birleştiremezsiniz.  

 

Bir kayıtda yeşil tık varsa diğerinde yoksa Merge Records aktif olmayacaktır. Bu nedenle 
doğrulanmış profilinize eksik yayınları eklemeniz gerekir. Bunu iki seçenekle yapabilirsiniz.  
 
 

1. Yayınlarınızı içeren yeşil tık olmayan kaydı açın ve Claim my record tıklayın. Ardından 
profilinize hangi yayınları ekleyeceğinizi onaylamanız için bir sayfaya 
yönlendirileceksiniz. Size ait olan yayınları seçin ve Submit’e tıklayın.   
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Bu işlemi gerçekleştirmek için Web of Science hesabınızda oturum açmanız gerektiğini lütfen 
unutmayın.  

 
 

2.  Araştırmacı Profili sahibi olarak, ana sayfada yer alan soldaki menu kısmından 

Profile- My Records- Publications Add seçiniz. Eşleşen yayınlarınızı seçerek kaydınızı 
doğrulayın.  

 
Add publications  

https://www.webofscience.com/wos/op/publications/import-publications
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Yazar kayıtlarında yapılan düzeltmelerin işleme alınmasının 3-5 gün sürdüğünü lütfen 
unutmayın. 
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İki Doğrulanmış Kaydı Birleştirme – Her profilde yeşil tık olan 
(Aynı Yazar) 
 
Aynı yazar için iki (veya daha fazla) onaylanmış profil varsa, bu, iki farklı login işlemi ile iki 

ayrı kaydın doğrulandığı anlamına gelir. Bu durumda fazla hesabı silmeniz gerekir. Ekranın sağ 

kısmında bulunan isminize tıklayın (silmek istediğiniz hesap ile giriş yapılmış olmalı) Settings- 

Account Settings- Delete Account.  

 

Diğer sorularınız için lütfen yardım masamızla bir soru formu göndererek veya doğrudan e-

posta yoluyla iletişime geçiniz. 

 

WoSG.support@clarivate.com veya Webform tıklayınız here  
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