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Cochrane Systematic Reviews tıp alanında tedavi ve rehabilitasyon sırasında yapılan müdahalelerin etkilerini
araştırır tam metin erişimli bir veritabanıdır. Veritabanı, ayrıca deneysel metodolojik çalışmaların tam metinlerini
de içermektedir.
Belirli bir konu başlığında çalışma bulunmadığı takdirde The Cochrane Library’de bulunan diğer
veritabanlarından nitelikli ve rastlantısal çalışmalarla bu konu ile ilgili gerekli bilgi sağlanacaktır.

The Cochrane Collaboration ağı dışındaki çalışmalarla The Cochrane Reviews’ı tamamlayan ve destekleyen bir
veritabanıdır. DARE, alanlarında yetkin sistematik çalışma özetçelerini kapsayan eşsiz bir veritabanıdır.

Bibliyografik veritabanlarından ve diğer yayınlanmış kaynaklardan alınan makalelerin detaylarını içermektedir.
Kayıtlar makale başlığını, yayınlanmış olduğu yer bilgisini ve özetçelerini içerir.

Kontrollü çalışmalarda kullanılan metod raporları üzerine yapılan yayınların bibliyografyasını sunmaktadır. Dergi
makaleleri, kitaplar ve konferans bildirilerini kapsamaktadır.

Dünya çapında tamamlanmış ya da sürmekte olan tıp teknolojileri çalışmalarının detaylarını sunmaktadır.

NHS Economic Evaluation Database, dünya çapındaki ekonomik değerlendirmeleri tanımlayarak, güçlü ve zayıf
yönlere ışık tutarak karar vericilere yardımcı olmaktadır.

Adım 1: Giriş
Wiley InterScience’ın size sunduğu bir çok olanaktan yararlanabilmeniz için kayıt olmanız sizin için çok yararlı
olacaktır.
1.

Kayıt olmak için www.thecochranelibrary.com sayfasına giriniz.

2.

Wiley InterScience’da oturum açmak için ekranın sağ üst köşesinde yer alan ‘Log In’ butonunu
tıklayınız; bu işlem sizi Wiley InterScience ana sayfasına götürecektir.

3.

Ekranın sağ üst köşesinde yer alan Register Now bağlantısını tıklayınız.

www.thecochranelibrary.com

E-posta hesabı ile Oturum açılması ve şifre işlemleri

Yeni kullanıcı kayıt sayfasına gelerek, sizden istenilen alana e-posta
adresinizi giriniz ve bir şifre seçerek bunu doğrulayınız.
Kişisel Profil
Adınız, ülkeniz ve ilgi alanlarınızla ilgili kişisel bilgilerinizi bu alana
girmeniz gerekmektedir. Bu bilgiler kesinlikle üçüncül kişilerle
paylaşılmayacaktır.
Kullanım Şartları
Kayıt işleminin tamamlanması için Wiley InterScience Kullanım
Sözleşmesi’nin okunarak kabul edilmesi gerekmektedir. Kullanım
Sözleşmesi’ni ilgili bağlantıyı tıklayarak okuyabilirsiniz. Yeni ürünlerle
ilgili güncellemelerden e-posta yoluyla haberdar olmak isterseniz,
kutucuğu işaretleyiniz.

Detayları istenildiği gibi doldurarak ‘Submit’ butonunu tıklayınız
Kaydınızı takiben, kayıt işlemi esnasında verdiğiniz e-posta adresinize bir doğrulama mesajı gönderilecektir. Bu
mesaj içindeki bağlantıyı 24 saat içinde tıklayarak açmanız gerekmektedir, bu durumda kayıt işleminiz geçerli
kılınacaktır. Bu işlemler sizi “My Profile” alanına götürecektir , bu alan kişisel ayarlarınızı içermektedir.
Şu anda Wiley InterScience’e bağlısınız ve ekranınızın en üstünde adınız görünmektedir.

Adım 2: The Cochrane Library’e Erişim
‘Search’ kutucuğundan ‘Publication Titles’ seçiniz, sonra Cochrane’i seçip ‘Go’ butonunu tıklayınız.

The Cochrane
Library
bağlantısını
tıklayınız.

Şu anda The Cochrane Library Ana sayfasındasınız.

Adım 3: The Cochrane Database of Systematic Reviews (Cochrane Reviews)
Veritabanında Browse Fonksiyonu
Browse fonksiyonunu kullanarak Cochrane Reviews’u; Topic, New Reviews, Updated Reviews, in alphabetical order ya
da Review Group olarak görüntüleyebilirsiniz.

Sadece Yeni Cochrane Yayınlarının
Görüntülenmesi
The Cochrane Systematic Reviews’un diğer kriterlere göre görüntülenmesi için aşağıdaki bağlantıları kullanınız
• New Reviews (eğer sadece yeni yayınları görmek isterseniz)
• Updated Reviews (yayınlar üzerinde var olan güncellemeleri görmek isterseniz)
• A-Z (Bütün yayınların alfabetik sırada listelenmesini isterseniz.)
• Review Group (Özel bir Cochrane Review Group tarafından yazılan tüm yayınları görmek isterseniz, örneğin The Eyes
and Vision Review Group gibi)

Bütün yayınların durumlarının tanımlanması için
belirli ifadeler vardır.; full Review, Protocol, New,
Updated ya da Withdrawn gibi. Ayrıca bu alana
okuyucular tarafından yapılmış yorumlar da dahil
edilmiştir. (Geri bildirim eklemek için 10. bölüme
bakınız.)

Adım 4: The Cochrane Library’de Yer Alan Diğer Kaynakların Görüntülenmesi
Ayrıca verilen bağlantıları tıklayarak diğer veri tabanlarını da gözden geçirebilirsiniz.

Adım 5: The Cochrane Library’de Tarama Yapma
The Cochrane Library, girdiğiniz bilgiler dahilinde size geniş ya
da dar aralıkta tarama yapma olanakları sağlar.

Hızlı Tarama (Quick Search)
Hızlı tarama yapmak için ‘Search’ kutucugunda arayacağınız terimi giriniz.
Tarama başlık, anahtar kelime ya da abstrakt olarak yapılabilir.
Diğer tarama seçenekleri menüden seçilerek kullanılabilir.

Adım 6: Gelişmiş Arama (Advanced Search)
Gelişmiş arama, bir çok yol kullanarak taramalarınızın daha rafine sonuçlar vermesini sağlamaktadır.
1) Pull-down menüyü kullanarak
aramalarınızı bazı alanları kullanarak
sınırlayabilirsiniz.
(Tam metin, Başlık, Yazar, Abstrakt,
Anahtar Kelime ve DOI numarası)
Her tarama kutusu ortak tarama
komutlarını destekler.
Bu kapsamda yıldız imi, Boolean
operatörlerinin( AND, OR ve NOT)
kullanımı,
parantezlerle ve ayraçlarla kümelendirilmiş
tarama ve
tırnak imi ile taramanızı sınırlandırmak
mümkün olabilmektedir.

2) Tarama yapmak istediğiniz
veritabanlarını seçerek
daha rafine sonuçlar alabilirsiniz.
Kutucuklara tıklayarak
bir ya da daha fazla başlık seçebilirsiniz.

3) Pull-down menüde bulunan “AND”, “OR” ve
“NOT”
operatörlerini kullanarak aramalarınızda
kullanmak istediğiniz terimleri özelleştirebilirsiniz.

4) Ayrıca aramalarınızı arama yapacağınız kayıt
tipini seçerek de rafine hale getirebilirsiniz.
Size gelen sayfadaki ayarlar
All Records olarak verilmektedir.

Buradan The Cochrane Library’de farklı veritabanlarından gelen sonuçlar arasında geçiş yapabilirsiniz.

Buradan taramalarınızı
sınırlayabilirsiniz

Her sayfada 25 sonuç görüntülenmektedir.
Bir sayfada daha fazla sayıda sonuç
görmek için tıklayınız

Bu bağlantıları kullanarak
taramalarınızı
kaydedebilir ve
düzenlemeler yapabilirsiniz.

Buradaki bağlantıları
kullanarak arama
sonuçlarınızı;
başlık, yıl veya ilgililik oranına
göre sıralayabilirsiniz..

Tarama sonuçlarınızı saklamak isterseniz Save Search butonunu kullanarak
bu işlemi yapabilirsiniz.

“Save Search” sayfası size daha önce sakladığınız taramalarınızı görme ve üzerinde işlem yapma olanağı sağlamaktadır.

Ayrıca duyuru sistemini de aktif hale getirebilirsiniz. ‘Activate Alert’e tıklamanız, yaptığınız tarama ile ilgili yeni ya da
güncellenmiş yayınların size e-posta yolu ile iletilmesini sağlamaktadır.

Adım 7: MeSH Taraması
MeSH taramasını aktif hale getirmek için, arama kutusundaki MeSH search bağlantısını tıklayınız.

Hiyerarşiyi göstererek ilgili
terimler arasındaki ağaç yapısının
görüntülenmesini sağlar.

Uygun MeSH başlıklarını
seçmenize yardımcı olur.

MeSH terimleri ile ilgili tanımlamalar
verir.

Adım 8 : Arama Tarihçesi (Search History)
Arama tarihçesi size The Cochrane Library de açtığınız son oturumda yaptığınız bütün taramalara erişim olanağı
vermektedir.
Taramalarınız #1, #2 ve devamı olarak
numaralandırılmıştır. Bu taramaları birleştirmek için #
sembolü ile gösterilen aramalara giriniz.

Eğer yaptığınız aramaları gelecekteki oturumlarda da
kullanmak üzere kaydetmek isterseniz,
daha önce sayfa :15 de anlatılan “Save search” butonunu
tıklayarak
bu işlemi yapabilirsiniz veya “Save Search Strategy”
fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

Birleştirilmiş aramalarınız Arama Tarihçesi
(Search History) alanına gelmektedir

NB: Arama tarihçesinin tüm kayıtlarını ‘Save Search Strategy’ butonunu tıklayarak kaydedebilirsiniz.

Adım 9: Bir Makalede Çalışmak
The Cochrane Library’de bir yayın açtığınızda, bu yayın çerçeveler halinde görüntülenir.
İçindekiler sayfası ekranın sol tarafında görünmektedir.
Bu alana tıklayarak çalışmanın içerisinde gezinebilirsiniz

Başlık çalışmanın
durumunu da
göstermektedir. (Protokol
veya Review)
Başlık alanı DOI (Digital Object Identifier)
numarasını, çalışmanın ilk yayılandığı
tarihi, çalışmanın üzerinde kalıcı olarak
yapılan değişim tarihini ve çalışmaya
doğru atıf verilmesi için yazar adlarını
içermektedir.

Makaleden alıntı yapmak için
gerekli içindekiler bilgisini
(TOC) buradan gönderebilirsiniz

Çalışmada yer alan figürleri ve
tabloları açabilirsiniz.
İçindekiler başlığının üzerinde bulunan PDF bağlantısını kullanarak çalışmaya kayedebilir, yazıcıdan alabilir ve açabilirsiniz

Adım 10: The Cochrane Library’nin Diğer Özellikleri

CrossRef MEDLINE özetçelerine ve ISI Web of Science®’a bağlantılar içerir.
Makale içinde atıf verilen kaynaklar arasında kolay erişim sağlar.
Wiley InterScience duyuru hizmeti ilgilendiğiniz alanlarda güncel bilgiye erişiminizi kolaylaştırır.
PubMed’e bağlantılar verilmektedir.

Adım 11: Daha Fazla Bilgi
The Cochrane Library ile ilgili daha fazla bilgi ya da eğitim almak için http://interscience.wiley.com/training
adresini ziyaret ediniz.

'With Special thanks to the ANKOS consortium and Mikro Bilgi'

