
LİTERATÜR TARAMASI

NASIL YAPILIR?





KAYNAKLAR
 the NLM Gateway, 
PubMed
ClinicalTrials.gov
MEDLINE, 
 Google
 FDA internet sitesi
 National Guidelines Clearinghouse internet sitesi

ve daha fazlası……………..



 BMJ Clinical Evidence (www.clinicalevidence.com/) 

 ACP Journal Club (www.acpjc.org/) 

 The Cochrane Library (www.interscience.wiley.com/) 

 National Guideline Clearinghouse (www.guidelines. gov/) 

 TRIP Database (www.tripdatabase.com/) 

 BMJ Updates (www.bmjupdates.com/) 



Önleyici veya tedavi edci girişimlerin
yarar ve zararları üzerine bir sonuca
ulaşmaya çalışır

Kanıta ulaşmamış konular hakkında



American Collage of Physicans

MORE sistemine göre yıldızlarla puan verir

>100 hakemli dergiyi tarayarak uygun
metodolojideki çalışmalara ulaşır



TRIP Veritabanı
 Arama motoru

 >75 internet sitesi

 Cochrane veritabanı

 Yüksek etki faktörlü dergiler



PUBMED
 NCBI (National Center for Biotechnology İnformation) tarafından

oluşturulan PubMed; ilgili biyomoleküler veri tabanlarının erişim

sisteminin bir parçasıdır.

 PubMed; tıp, bakım, diş hekimliği, veterinerlik, kamu sağlığı ve klinik

öncesi bilimlerde dünya çapındaki dergi literatürüne dair verileri

içeririr.

 PubMed alıntıları 5,000’den fazla biyomedikal dergiden

sağlanmaktadır.



PUBMED
 PubMed, 1940’tan bugüne kadar ortaya konan 21 milyondan fazla

alıntıya sahiptir.

 Katılan yayıncılar her gün elektronik olarak alıntı sağladığı için

kapsadığı konular günceldir.

 PubMed’e internete erişimi olan herkes ücret ödemeden ulaşabilir.

 PubMed, yayıncı siteye veya kütüphane internet sitelerine götüren

bağlantılar içerir.





PubMed’den tarama yapmak için  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ adresi 
kullanılmaktadır. Search alanında PubMed’in seçili olmasına dikkat edin!

























Tam metni PubMed’de olmayan bir kaydın görünümü



Tam metni 
bulunan bir 

kaydın 
görünümü





İleri Düzey Arama
OR aynı kavram için farklı terimleri birleştirir (seçtiğimiz

terimlerden herhangi birini içeren makaleleri arayacaktır. Eş

anlamlıları, alternatif yazımları veya ilgili terimleri birleştirmek için OR

ifadesini kullanın.)

AND farklı kavramları birleştirir (seçtiğimiz tüm terimleri içeren

makaleleri arayacaktır)

NOT kavramları hariç tutar ancak ilgili öğeleri hariç tutulmasını

önlemek için özenle kullanılmalıdır
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Başlamadan önce bunları değerlendirin…

• PICO sorusu

• Anahtar sözcükler

• Anahtar sözcüklerin diğer yazım biçimleri 

• Eş anlamlılar 

• Dahil edilmesi gereken ilgili anahtar sözcükler

• Uygulanacak sınırlar: tarih, dil, yaş grubu, yayın türü



Başlamadan önce bunları değerlendirin…

PICOT (diğer adıyla PECO) iyi oluşturulmuş klinik sorunun 4 temel 
bileşenlerinin ifade etmek üzere kullanılan bir kısaltmadır: 

P = Hasta/Popülasyon veya Sorun

I = Müdahale veya Maruziyet

C = Karşılaştırma

O = Sonuç

T = Çalışma tipi



P Sorun/Hasta
LUTS nedeniyle akut üriner obstrüksiyona giren bir hasta

I Müdahale
Alfa blokerler ile tedavi

C Karşılaştırma
Plaseboya göre

O Sonuç
İşeme olasılığını arttırır mı?

T ÇalışmaTipi
Prospektif randomize çalışma
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MeSH
• MeSH konu başlıkları ve alt başlıklara dair bir kelimedir.

• Her yıl, konu başlıkları eklenerek ve çıkarılarak değiştirilmektedir.

• Kapsam açıklamaları, terimin ifade ettiği anlamı göstermektedir.

• PubMed’deki ve kütüphane kataloglarındaki tüm yayın türlerinin

konu içeriklerini açıklamak için kullanılır.



MeSH
• Geniş ve dar terimlerle birlikte terimlerin hiyerarşisi (MeSH Ağacı).

• Öğeler mevcut en özel MeSH terimiyle görüntülenir.

• MeSH’i kullanarak arama yaptığınızda özellikle de farklı yazım veya

terimleri bilmiyorsanız yazım ve terimlerle yaşadığınız sorunların

üstesinden gelmenize yardımcı olur.



MeSH
• Terimlerin anlamlarındaki tutarlılık zaman içinde korunmaktadır.

• Eş anlamlılar 1 MeSH terimi altında düzenlenmektedir.

• Hem özel hem de kapsamlı sonuçların elde edilmesine olanak sağlar.

• İlgisi bulunmayan aralığı azaltır.







Alt başlık konunun özel yönlerini açıklar. Uygunsa tıklayın.

Arama oluşturucuya ekleme için tıklayın

İlgilendiğiniz aramanın kapsamını genişletmek veya daraltmak için 
uygun kutuyu tikle işaretleyin. 
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MED-LINE
• Index Medicus’un elektronik versiyonudur

• Biyomedikal alanında ve genel tıp alanında pek 

çok önemli dergiyi dizinler. 

• Farklı platformlardan sunulur;

• EbscoHost MedLine

• Proquest Medline

• Ovid Medline



Her iki erişim kaynağından da tıbbi bilgiye erişim sağlayıcının sunduğu 
imkanlar çerçevesinde kullanılabilmektedir. 





ProQuest MedLine veritabanında arama sözcüklerini çeşitlendirmek  ve 
aramayı daha isabetli hale getirmek için eşanlamlılar sözlüğü 

bulunmaktadır. 



DETAYLI ARAMA



Her sonuç sayfasında farklı filtreleme seçenekleri 
mevcuttur. 



MedLine ve PubMed Karşılaştırması
• Medline, PubMed’in bir parçasıdır ve yaklaşık 5.400 

A.B.D. dergisi ile 80 farklı ülkeden farklı tıp dergilerini 

içerir. 

• PubMed hem atıf hem de yayın yönünden daha 

kapsamlıdır. 

• İkisinde de tam metin için linklemeler mevcuttur. 

• PubMed analiz ve sorgu araçları yönünden daha geniş 

kapsamlıdır. 







Resimler, videolar, gruplar ……



Google uyarıları ……



avantajları
 Google Akademik, Google'a çok benzer ve kullanımı oldukça 

basittir.
 Kullanıcılara sadece sükse yapmış yayınları değil makaleler, 

kitaplar ve  çeşitli konularda yayınlanan konferans bildirileri 
gibi geniş bir veritabanı sağlar.

 İlginizini çeken bir makalenin kaç defa basıldığına ve kime 
gönderildiğine ne kadar atıf alındığına dair bilgiler sunar.

 Atıf ve makaleleri daha sonra okumak için kaydetmenize 
olanak tanır.

 Aramalarınızda istenen tarihten sonraki yayınları görmenizi 
ve sadece türkçe olan yayınları incelemenize olanak sağlar.



dezavantajları
 Google Akademiğin tüm sonuçları uygun bilimsellik 

kriterlerini sağlamıyor olabilir. Farklı kalitede sonuçlara 
ulaşılır ve hangi sonuçların amaçları için uygun olduğunu 
belirlemek araştırmacıya kalır.

 Kullanıcıların sonuçları hakemli veya tam metin aramak için 
sınırlandırmasına izin vermez.

 Materyallerin ne zaman güncellendiğini hakkında yeterli bilgi 
sağlamayabilir.

 Bazı yazıların metnin tamamını görüntülemek için ödeme 
yapılması gerekebilir.









Teşekkürler…..


