CUMHURBAŞKANLIĞI MİLLET KÜTÜPHANESİ
PUBMED KULLANIM KILAVUZU

PubMed, tıp ve sağlık bilimleri alanındaki makalelerin indekslenmiş olduğu kapsamlı bir açık
erişimli veritabanıdır. Sağlık bilimleri konusunda yapılan uluslararası çalışmalar, yayımlanan
makaleler güncel bir şekilde hizmete sunulmaktadır. PubMed, moleküler biyoloji, genetik, tıp
bilimleri, yaşam bilimleri ilgili konularda 30 milyondan fazla içeriğe yer vermektedir.
Makalelere ait tam metinlere erişim bağlantılarını bünyesinde barındırmaktadır.

PubMed ana sayfası üzerinden direkt olarak Basit Tarama yapılabilir. Gelişmiş Taramaya
ana sayfa üzerinden erişim sağlanabilir. Yapılan aramalar Pano’ya kaydedilebilir.
Veritabanına üye olunarak, aramalar kaydedilebilir, alıntılar ile kaynakça oluşturulabilir.
Ana sayfa üzerinden Basit Tarama yapılırken, arama yapılan ifade en iyi eşleme oranlarına
göre sonuçlanmaktadır.
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Arama sonucunda erişim sağlanan ekranda arama ifadesi en iyi eşleşme sonuçlarına göre
sıralanmaktadır. Aranılan ifade Results By Year ile hangi yıllar arasında popüler taranmış
olduğu istatistikler ile verilmektedir. PubMed ile istenilen arama sonucunda sonuçlar üzerinde
filtreler uygulanarak daraltma yapılabilir. Alıntılar; Save ile dosyaya kaydedilebilir, E-posta
gönderilebilir, Send to ile pano, kaynakça, koleksiyonlar ve atıf yöneticisine gönderilebilir.
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Basit tarama sonucunda arama yapılan ifade; Text Availability (Metin Kullanılabilirliği),
Article Attribute (Makale Özelliği), Article Type (Makale Türü), Puclication Date(Yayın
Tarihi) ve Additional Filters (Ek filtreler )ile sınırlandrılabilir.

Sınırlandırmalar sonucunda çıkan ekranda erişim sağlanan kayıt sayısı ve yapılan filtreler yer
almaktadır. Ek olarak Görüntüleme seçenekleri tercihe göre değiştirilebilir. Save seçeneği ile
arama sonucunda sayfa üzerinde yer alan makalelerin alıntıları dosyaya kaydedilebilir.
E-posta gönderilebilir. Send to butonu ile sayfa üzerinde yer alan sonuçlar, panoya
gönderilebilir, üye olunarak kaynakça oluşturulabilir, koleksiyon oluşturulabilir ve atıf
yöneticisinde dosya oluşturulabilir.
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Arama sonucunda
erişilen alıntılar
seçenekler dâhilinde
kaydedilebilir.

Alıntılar e-posta ile olarak
gönderilebilir.
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Alıntılar, panoya kaydedilebilir
(kaydedilen alıntılar
yazdırılabilir), kaynakça olarak
eklenebilir, koleksiyon
oluşturulabilir ve atıf yöneticisine
kaydedilebilir.

4

Alıntıları Atıf
Yöneticisi ile
kaynakça yazılım
programlarına
göndermek
mümkündür.

Arama sonucunda erişim sağlanan makalenin künyesi, özet ve alıntı bilgileri, benzer
makaleler sayfada yer alır. PubMed makalelerin tam metin (Full Text) bağlantılarına erişim
imkanı sunmaktadır. Ek olarak sonuçlar favorilere eklenebilir, paylaşılabilir.
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Gelişmiş Tarama
PubMed üzerinden Advanced Search Builder (gelişmiş tarama) yapılırken çıkan ekranda All
fields (Tüm alanlar), ADD (Boolean Operatörler: AND, OR, NOT), Query Box (Sorgu
kutusu), Search (Arama) bölümleri yer almaktadır.

. Gelişmiş tarama ekranında bulunan All Fields kısmı alfabetik olarak listelenmiştir. Bu
kısımda Author (Yazar), Book (Kitap), ISBN, Publication Type (Yayın türü) ve Title
(Başlık) gibi aramayı daraltma seçenekleri sunulmaktadır.Boolean Operatörleri de
seçilerek aramaya dahil edilebilir. Seçilen daraltmalar Query Box’a (Sorgu kutusuna)
yansımaktadır.
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ADD ile Boolean Operatörleri olan AND, OR, NOT ifadeleri seçilerek arama kelimesine
eklemeler yapılabilir, daraltılabilir ya da genişletilebilir.

AND ile Tarama
Araştırılan bütün
terimlerin her bir tarama
sonucunda aynı anda yer
almasını sağlamak için
kullanılır.

OR ile Tarama İki ya da
daha fazla kavramı
birleştirmek, ortak bir
liste haline getirmek için
kullanılır.

NOT ile Tarama
Araştırılan terimlerin
taramanın dışında
tutulmasını sağlamak
için kullanılır.

Query Box ile All Fields (Tüm seçenekler) ve ADD (AND, OR, NOT) seçenekleri ile
sınırlandırılan ifadeler bu kısımda yer almaktadır.
Pregnancy AND Anemia konusu üzerinde yapılan araştırmada; Title, AND ifadeleri ile
gelişmiş tarama yapılmıştır. Gelişmiş Tarama ile hamilelik ve anemi kelimelerinin bir arada
kullanıldığı çalışmalara erişim sağlanabilmektedir.
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Tarama sonucunda çıkan ekranda seçilen sınırlandırmaların tarama ifadesine yansıdığı
görülmektedir.

Sonuçların atıf bilgileri kaydedilebilir, e- posta ile paylaşılabilir
ve dosyalara gönderilebilir. Araştırma ile ilgili çıkan toplam kayıt
sayısı fitreler ile daraltılabilir.
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Filtreleme
Seçenekleri ile
taramayı
sınırlandırma
yapılabilmektedir.
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Daraltmalar yapıldıktan sonra
sonuç sayıları azalmıştır ve
sayfa üzerinde tercihe göre
görünü seçenekleri
ayarlanabilir.
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Makalenin içine girildiği zaman özet bilgilerine, DOI numarasına, resimlere ve benzer
makalelere erişim mümkündür. Makalenin tam metninin olduğu bağlantılar bu sayfada
görüntülenmektedir. Makale ile ilgili alıntılar kaydedilebilir, ya da paylaşılıp gönderilebilir.
Veritabanına üye olunarak favorilere eklenebilir ve kaynakça oluşturulabilir.
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Medical Subject Headings (MeSH) Database ile Tarama

Medical Subject Headings
(MeSH) (Tıbbi Konu Başlıkları)
PubMed’de bulunan tıbbi ve
biyolojik makaleleri indekslemek
için kullanılan National Library
of Medicine (NLM) kontrollü
kelime ve eş anlamlılar
sözlüğüdür. MeSH ile PubMed ‘de
daha isabetli taramalar
yapılabilmektedir

MeSH database ile PubMed üzerinde tarama yapılırken anahtar sözcük çıkan ekrana yazılarak
arama yapılmaya başlanmaktadır.

Tarama sonucunda aranılan ifade Subheadings (Alt Başlıklar) ve Bolean Operatörleri
(AND, OR, NOT) ile sınırlandırılabilmektedir. MeSH terimleri geniş konulardır ve alt
başlıklar ile daraltılarak istenilen verilere erişmek mümkündür.
Allergy anahtar kelimesi ile yapılan taramada Hypersensitivity konu başlığı seçilmiştir.
Seçilen MeSH ifadesi geniş konuları içerdiği için seçilen alt konu başlıkları ve AND
operatörü ile istenilen verilere erişim sağlanmaktadır.
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Seçilen alt konu başlıkları PubMed Search Builder (PubMed Arama Oluşturucu)
kutucuğuna eklenebilmektedir ve Search PubMed (PubMed’de Ara) ile tarama
yapılmaktadır. Tarama, MeSH ana konusu ve hiyerarşisinde sınırlandırılabilmektedir.

Entry Terms (Giriş Terimleri), MeSH
terimine erişmek için kullanılan
ifadelerdir. Tarama sırasında MeSH
terimi kullanılarak bilgiler tek seferde
tüm giriş terimleri içinde
aranmaktadır.

See Also (Ayrıca Bakınız)
ile MeSH’te yer alan geniş
konu başlıkları verilmiştir.
Tarama yapılan ifadenin
geniş konu başlıkları
içindeki yeri
görülebilmektedir.
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Tarama sonucunda erişim sağlanan ifade arama kutucuğuna yansımaktadır. Aranılan ifade
filtreler ile sınırlandırılabilmektedir. En iyi eşleşme ile sayfada yer alan sonuçları tercihe göre
değiştirmek mümkündür. Tarama sonucunda makalelerin tam metin bağlantılarına erişim
sağlanabilmektedir. Erişim sağlanan alıntılar dosyaya kaydedilebilir, e-posta gönderilebilir,
koleksiyonlara kaydedilip, kaynakça oluşturulabilir.
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MeSH Database‘de tarama yaparken farklı konu başlıklarını tek bir taramada birleştirerek
PubMed’de daha isabetli taramalar yapmak mümkündür.
İlgili konuda tarama yapılırken erişim sağlanmak ifade seçilerek PubMed Search Builder
(PubMed Arama Oluşturucu) kutucuğuna eklenebilmektedir. Daha sonra beraber taranmak
istenen ifade Boolean Operatörleri ile tarama şekillendirilebilmektedir.
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Tarama

sonucu

arama

ifadelerine

yansımıştır.

Sonuçlar

filtrelenerek

daraltma

yapılabilmektedir.
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Ana sayfa üzerinde yer alan;

Learn butonu PubMed hakkında
bilgiler verirken, kullanıcı için
kılavuz ve yardımlar içermektedir.

Find butonu kullanıcıları Gelişmiş
taramaya, Klinik sorgulara ve Tek
atıf eşleştiricisine yönlendirmektedir.

Tek Atıf Eşleştiricisi
ile ilgili alanlar
doldurularak
yayınlara kolay bir
erişim imkânı
sağlanmaktadır.
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Log in
PubMed veritabanına üye olunarak, Panoya alıntılar süresiz kaydedilebilir ve indirilebilir.
Kaynakça oluşturulabilir, geçmişte yapılan aramalar kaydedilip favorilere eklenebilir.

Üye olunup
oturum
açılabilir.

PubMed üyeliği yapılarak My Bibliography (Kaynakça) oluşturma, yönetme, paylaşma,
kaydetme özelliklerinden faydalanmak mümkündür.
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Erişim sağlanan bilgiler ile Koleksiyon oluşturulabilir.

Create Alert (Uyarı Oluştur) ile istenilen konu il ilgili uyarılarak oluşturularak, konu ilgili
güncel bilgilerden haberdar olmak mümkündür. Uyarılar e-posta ile belirlenen sıklıklarda
gönderilebilir.
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Öneri I
PubMed veritabanı ile ilgili soru, öneri ve görüşlere Write to the Help Desk (Yardım
Masası) ilgili alanlar doldurularak iletmek mümkündür.

Öneri II
PubMed veritabanında yer alan Learn butonunda yer alan FAQs & User Guide (SSS &
Kullanıcı Rehberi) kısmından yararlanılabilir.
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Öneri III
Araştırma ve sorularla ilgili danışma masalarında bulunan görevlilerden yardım alınabilmekte
ya da telefon, e-posta veya kütüphane sosyal medya hesapları aracılığıyla danışma
görevlilerine iletilebilmektedir.
Telefonla referans hizmeti: 0312 525 55 55
E-posta referans hizmeti: ktp.referans@tccb.gov.tr
Sosyal medya hesapları:
https://twitter.com/cb_kutuphane
https://www.instagram.com/cb_kutuphane/
https://www.youtube.com/channel/UCwcZzGYTn5jlKkHGKiR48-Q

2.06.2020

20

