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Elsevier ClinicalKeyTM Sık Sorulan 
Sorular 
İçindekiler 

ClinicalKey nedir? 

ClinicalKey’ e nereden erişebilirim ? 

ClinicalKey içeriğindeki uzmanlık alanları   nelerdir? 

ClinicalKey ile ne tür  bilgilere erişilmektedir ? 

Clinical Key dergileri ne sıklıkla güncellenmektedir ? 

 Clinical Key içindeki  yeni kitap edisyonlarının  erişimi nasıldır ? 

 Clinical Key’ in yayıncı  ortakları kimlerdir? 

 Clinical Key ilgili arama sonuçlarını nasıl getirmektedir ? 

  Akıllı  İçerik (Smart Content) nedir? 

ClinicalKey doktorların iş akışları ile nasıl uyumlu olarak çalışmaktadır? 

ClinicalKey içinde yapılan aramaları kaydedilebilirmisiniz? 

KeyConnect nedir? 

ClinicalKey’ in ücreti ne kadardır ? 

Google gibi geleneksel arama motorları yerine neden Clinical Key kullanmalıyım ? 
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Clinical Key Nedir?

ClinicalKey sadece geleneksel bir arama motoru de ğil, doktorları n, yürüttükleri aramalarla

ilgili 3 temel ihtiyacına yanıt vermek üz ere tasarlanmış bir klinik arama motorudur:

Kapsamlılık: Tüm tı bbi ve cerrahi uzmanlı k alanları ndaki koleksiyonlardan en geniş kaynaklara ve entegre

MEDLINE içeriğinden cevaplara erişim sağlanmaktadır. 3. Parti tam metin içeri klere erişim için link 

çözümleyiciler sunulmaktadır.
Güvenilirlik: ClinicalKey, doktorları n klinik hataları en aza indirmek için güvenebileceği Elsevier klini k bilgilerine

erişim sağlamaktadır.
Hızlı Cevaplar: Tek bir çevrimiçi kaynaktan gelen en ilgili klinik cevaplar, doktorların araştırma yapmak 

için harcadıkları süreyi kısaltmaktadır.

Kullanım Kolaylığı: ClinicalKey, geleneksel klinik arama motorlarının sağladıklarından daha

ilgili cevaplar sunabilmek için doktorların iş akışlarıyla uyumlu olacak şekilde özel olarak

tasarlanmıştır ve doktorların araştırma yaparak harcadıkları süreyi önemli ölçüde 

kısaltmaktadır.

ClinicalKey’e nereden erişilmektedir? 

ClinicalKey hesabınıza internet erişimi olan herhangi bir bilgisayardan  w ww.ClinicalKey.com

adresi üzerinden erişebilirsiniz. 

ClinicalKey’e uzaktan erişim, kurumunuzun uzaktan erişim network ayarlarının
yapılandırılması i le gerçekleştirilebilmektedir.

ClinicalKey içeriğinde  hangi tıbbi uzmanlık alanları yer almaktadır?

ClinicalKey içeriği tüm tıbbi ve cerrahi uzmanlık alanlarının kapsamaktadır. Arama sonuçları ekranın
solunda yer alan navigasyon penceresi kullanılarak uzmanlık alanlarına göre filtre edilmektedir.

ClinicalKey içinden ne tür bilgilere erişilmektedir? 

ClinicalKey içeriği e lsevier’in çeşitli online medikal kaynakları i çinden oluşturulmaktadır. Clinicalkey

içeriği her ay genişlemektedir ve şu anda Journal of the American College of Cardiology and The 

Lancet  gibi önemli dergilerinde yer aldığı 6 50+ dergiye erişim sunulmaktadır. Ayrıca 20 milyondan

fazla Medline özet içeriğine de erişim sunulmaktadır.

http://www.clinicalkey.com/
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Klinik denemelere de erişim sağlanmakta, ClinicalTrials.gov veri tabanı içerisindeki tüm sayılara erişilmektedir. 

Ek olarak ClinicalKey Gold Standard taraf ından sağlanan 2,950’den fazla ilaç monografisine erişim 

sunmaktadır. Gold Standard günlük ortalama olarak 30 – 50 içerik güncellemesi yapmaktadır, yoğun 

aylarda güncelleme sayısı 2000’a kadar yükselmektedir. Bu güncellemelerin hepsine Clinicalkey içeriğinden 

erişilmektedir. 

Basılı kaynaklarda bulunan imaj içeriklerinin % 95’inden fazlası ClinicalKey içinde yer almaktadır.

ClinicalKey 9700+ hasta eğitim materyaline sahiptir ve bu materyallerin % 75’i İspanyolca ve 
İngilizce dillerinde sunulmaktadır. Ayrıca ClinicalKey içinde 15000+ uygulamalı rehber de

yer almaktadır.

  Özetle, ClinicalKey içeriği: 

Tüm elsevier medikal ve cerrahi dergileri (650+)

Seçilmiş 3. Parti dergiler ve içerik kaynakları 

Tüm  Elsevier  medikal  ve referans  kitapları  (1100+) 

Tüm medikal ve cerrahi Clinics of North America dergileri 

Tüm First Consult hasta bakım klinik monografları  (800+)

Tüm ProceduresConsult içeriği ve ilişkin videolar(300+) 

Tüm Klinik Farmakoloji ilaç monografları  (2900+) 

Tüm Elsevier medikal ve cerrahi prosedur videoları (40.000) 

Rehber bilgiler (15.000+)

Elsevier ve 3. Parti  hasta eğitim materyalleri (9700+)

ClinicalKey’de yer alan dergi içerikleri ne sıklıkla güncellenmektedir? 

Yeni sayılar yayınlandıkça dergi makaleleri ClinicalKey veritabanına eklenmektedir, basılı

versiyonu yayınlandıktan 2-3 hafta içinde veritabanı içinde erişilmektedir.
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ClinicalKey içindeki kitapların yeni edisyonlarının erişimi nasıl olmaktadır? 

ClinicalKey içinden çoğu kitaba yayın tarihleri aynı zamanda erişilmektedir. Bazen kitabın ClinicalKey 

elektronik formatına getirilmesi için ek bir çalışma gerekebilir, bu gibi durumlarda kitap 8 hafta içinde 

ClinicalKey içeriğine eklenmektedir. 

Kitaplar genellikle yeni baskıları yayınlanana kadar Clinicalkey içinde yer alacaklardır. Bazen kitaplar 

kullanım istatistikleri ve geri bildirimlere bağlı olarak diğer kitaplar ile değiştirilebilirler. 

ClinicalKey’in yayımcı ortakları kimlerdir? 

Gray’s Anatomy, Goldman’s Cecil Medicine,  Braunwald’s  Heart Disease, Campbell’s 

Operative Orthopaedics ve daha fazlasını içeren 1100’den f azla alanlarında lider medikal ve 

cerrahi kitaba erişim sağlanmaktadır.

The  Lancet’i de içeren tüm tıbbi uzmanlık alanlarını kapsamakta olan 650+ dergi

The Netter Collection’i da kapsayan tıbbi imaj içerikleri 

Geniş uzmanlık alanlarında cerrahi ve prosedür videoları 

Clinical Key ilgili arama sonuçlarını nasıl getirmektedir? 

ClinicalKey en ilgili sonuçlara erişim sağlamak için en son Elsevier teknolojisini kullanmaktadır: 

ClinicalKey içeriği tüm paragraflar dahilinde elsevierin  tescilli taksonomisi EMMeT (Elsevier 

Merged  Medical  Taxonomy) ile eşleştirildiğinde Smart Content oluşturulmuş olur 

ClinicalKey doktorların iş akışlarına uygun biçimde özel olarak tasarlanmıştır,böylece geleneksel 

arama motorlarından daha ilgili sonuçlara erişim sunulmasına imkan sağlanmaktadır. 

Akıllı İçerik Nedir? 

Dergi , kitap ve videoları da kapsayan aranabilir içeriğin Elsevier eMMeT taksonomisi içinde 

sınıf landırılarak eşleştirilmesi ile doktorların ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. 

eMMet en kullanışlı tek bir taksonomi oluşturulmak üzere çeşitli taksonomilerin birleştirilmesi ile 

oluşturulmuştur. Akıllı İçerik, ClinicalKey’in anahtar kelimenin anlamını algılayarak içerik 

kapsamındaki ilişkiyi kurmakta ve geleneksel arama motorlarında olmayan bir şekilde anahtar  

arama kelimesinden bağımsız olarak arama sonuçlarını getirmektedir. 
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ClinicalKey doktorların aramalarını algılayarak en ilgili sonuçlara en kısa zamanda erişilmesini sağlar. 
EMMET Clinicalkey’in en ilgili cevapları getirip getirmediğini sürekli kontrol etmektedir. 

ClinicalKey doktorların iş akışı ile nasıl uyumlu çalışır? 

Clinicalkey doktorların iş akışlarına uygun olarak özel tasarlanmıştır böylece yapılan aramalarda geleneksel 
veritabanlarına göre daha ilgili yanıtlar  getirmektedir ve doktorların aramalar için harcadıkları zamanı oldukça 
azaltır.  Doktorların teşhis, tedavi aşamalarında kendi alanlarında güncel bilgilere erişmelerini sağlayacak 
şekilde yapılandırılmıştır. 

İş akışı uyumu ClinicalKey’in doktorların iş akışlarının bir parçası olmasına imkan vermektedir.
Clinicalkey doktorların en çok ihtiyaç duydukları içeriği sunmaktadır.

ClinicalKey arama sonuçlarını klinik olarak anlamlı alt kategorilere ayırma  özelliği sunmaktadır. 
(içerik tipi, uzmanlık, hastalık ve daha fazlası.) 

Belirli uzmanlık alanlarını filtreleme aracı doktorların ihtiyaç duydukları içeriğe hızlıca 

erişmelerini sağlamaktadır. 

İş akışı uyumu, ClinicalKey’in kullanıcı arayüzünü, arama konusu ile en ilgili kaynaklara derhal 

erişilebilir hale getirmektedir. 

ClinicalKey; doktorlar tarafından, en ilgili sonuca erişim ve arama zamanını daha da 

kısaltmak için kişiselleştirilmektedir. 

—  Kaydedilen aramalar doktorlara zaman kazandırmaktadır.

—  Kişiselleştirilebilir arama alarmları doktorları yeni eklenen erişim kapsamındaki bilgilere erişmeleri 
için haberdar etmektedir.

ClinicalKey içinde yapılan aramaları kaydedebilirmisiniz? 

Evet, Clinicalkey içinde yaptığınız aramaları sonraki oturumlarda kullanımınıza hazır olması için 

kaydedebilirsiniz. Öncelikle register  sekmesini kullanarak kişisel hesap oluşturarak kullanıcı adı ve 

şifrenizi girmeniz gerekmektedir. Daha sonra “Saved Searches” butonuna tıklayarak arama 

sonucunu kaydedebilirsiniz. 



KeyConnect Nedir? 

KeyConnect websitesi Clinical Key ile ilgili pratik kullanıcı bilgilerini, eğitici dokümanları ve en son ClinicalKey 

gelişmelerine ilişkin haberleri içeren bir web sitesidir. Kayıtlı kullan ıcılar aralarında interaktif şekilde en 

ilgili klinik cevaplara erişim konularında tartışabilmektedirler. KeyConnect erişim adresi: 

www.KeyConnect.ClinicalKey.com 

ClinicalKey 'in ücreti ne kadardır? 

ClinicalKey’e kurumsal abonelik yapılmaktadır. Ücret kurumunuzun büyüklüğü ve kaynak ihtiyacına                                                                                    
göre değişmektedir. Kütüphane yetkiliniz bu konuda 0216 464 33 00 / 0312 440 91 71 

numaralarından ve bilgi@geminiltd.com.tr adresinden bizimle iletişime geçebilir. 

Google gibi geleneksel arama motorları yerine neden Clinical Key'i kullanmalısınız? 

Çünkü ClinicalKey Elsevier’in Akıllı İçeriği ile desteklenmektedir ve klinik olarak en ilgili cevapları  
hızlıca getirmektedir. EMMet teknolojisi ile içerik üzerinde anlamlı ilişkiler kurulmaktadır. ClinicalKey 

tıbbi konseptler arasındaki ilişkileri kurmakta ve geleneksel arama motorlarının ya da Goog le'ın 

kaçırabileceği içerikleri sonuç ekranına getirmektedir. ClinicalKey içeriği, dünya çapında güvenilen 

sağlık alanında lider yayınevi EElsevier tarafından sağlanmaktadır. 

http://www.keyconnect.clinicalkey.com/
mailto:bilgi@geminiltd.com.tr



