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Kontrol listesi maddesi
Raporu sistematik derleme olarak tanımlayın.
PRISMA 2020 Özetler için kontrol listesine bakın.
Mevcut bilgi bağlamında derlemenin gerekçesini açıklayın.
Derlemenin ele aldığı amaç(lar)ın veya soru(lar)ın açık bir beyanını sağlayın.
Derleme için dâhil etme ve hariç tutma kriterlerini ve sentez için çalışmaların nasıl gruplandırıldığını belirtin.
Çalışmaları tanımlamak için aranan veya başvurulan tüm veri tabanlarını, kayıtları, web sitelerini, kuruluşları,
referans listelerini ve diğer kaynakları belirtin. Her kaynağın en son arandığı veya başvurulduğu tarihi belirtin.
Kullanılan filtreler ve sınırlar dâhil olmak üzere tüm veri tabanları, kayıtlar ve web siteleri için tam arama
stratejilerini sunun.
Bir çalışmanın derlemeye dâhil edilme kriterlerini karşılayıp karşılamadığına karar vermek için her kaydı kaç
gözden geçirenin taradığı ve her raporun bağımsız olarak çalışıp çalışmadığı ve uygunsa, süreçte kullanılan
otomasyon araçlarının ayrıntıları dâhil, kullanılan yöntemleri belirtin.
Raporlardan veri toplamak için kullanılan yöntemleri, her bir rapordan kaç gözden geçirenin veri topladığı,
bağımsız olarak çalışıp çalışmadıkları, çalışma araştırmacılarından veri alma veya onaylama süreçleri ve
varsa, süreçte kullanılan otomasyon araçlarının ayrıntılarını belirtin.
Verilerin arandığı tüm sonuçları listeleyin ve tanımlayın. Her çalışmada her bir sonuç alanıyla uyumlu olan
tüm sonuçların aranıp aranmadığını (örn. tüm ölçümler, zaman noktaları, analizler için) ve değilse, hangi
sonuçların toplanacağına karar vermek için kullanılan yöntemleri belirtin.
Verilerin arandığı diğer tüm değişkenleri listeleyin ve tanımlayın (örn. katılımcı ve müdahale özellikleri,
finansman kaynakları). Eksik veya net olmayan bilgiler hakkında yapılan varsayımları açıklayın.
Dâhil edilen çalışmalardaki bias riskini değerlendirmek için kullanılan yöntemleri, kullanılan araç(lar)ın
ayrıntıları, her çalışmayı kaç gözden geçirenin değerlendirdiğini ve bağımsız olarak çalışıp çalışmadıklarını ve
varsa, süreçte kullanılan otomasyon araçlarının ayrıntılarını belirtin.
Her sonuç için, sonuçların sentezinde veya sunumunda kullanılan etki ölçümlerini (örn. risk oranı, ortalama
fark) belirtin.
Her bir sentez için hangi çalışmaların uygun olduğuna karar vermek için kullanılan süreçleri tanımlayın
(örneğin, çalışma müdahale özelliklerini tablo haline getirmek ve her sentez için planlanan gruplarla
karşılaştırma (madde # 5))
Eksik özet istatistiklerinin veya veri dönüştürmelerinin işlenmesi gibi verileri sunum veya sentez için
hazırlamak için gereken tüm yöntemleri açıklayın.
Bireysel çalışmaların ve sentezlerin sonuçlarını tablo haline getirmek veya görsel olarak sunmak için
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Bir sonuca ilişkin kanıtlar bütünü içindeki kesinliği (veya güvenirliği) değerlendirmek için kullanılan tüm
yöntemleri açıklayın.
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Araştırmada belirlenen kayıt sayısından derlemeye dâhil edilen çalışma sayısına kadar arama ve seçim
sürecinin sonuçlarını ideal olarak bir akış diyagramı kullanarak açıklayın.
Dâhil etme kriterlerini karşılıyor gibi görünebilecek, ancak hariç tutulan çalışmalardan alıntı yapın ve neden
hariç tutulduklarını açıklayın.
Dâhil edilen her bir çalışmadan alıntı yapın ve özelliklerini sunun.
Dâhil edilen her çalışma için bias riski değerlendirmelerini sunun.
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kullanılan tüm yöntemleri açıklayın.
Sonuçları sentezlemek için kullanılan yöntemleri açıklayın ve seçim (ler) için bir mantık sağlayın. Meta analiz
yapıldıysa, istatistiksel heterojenliğin varlığını ve kapsamını belirlemek için modelleri, yöntemleri ve
kullanılan yazılım paketlerini tanımlayın.
Çalışma sonuçları arasında olası heterojenlik nedenlerini araştırmak için kullanılan yöntemleri açıklayın (örn.
alt grup analizi, meta-regresyon).
Sentezlenen sonuçların sağlamlığını değerlendirmek için yapılan tüm duyarlılık analizlerini açıklayın.
Bir sentezde eksik sonuçlardan kaynaklanan bias riskini değerlendirmek için kullanılan tüm yöntemleri
açıklayın (bias bildiriminden kaynaklanan).
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Tüm sonuçlar için, her çalışma için şunları sunun: (a) her grup için özet istatistikler (uygun olduğunda) ve (b)
ideal olarak yapılandırılmış tablolar veya grafikler kullanarak bir etki tahmini ve kesinliği (örn.
güvenirlik/güven aralığı).
Her sentez için, katkıda bulunan çalışmaların özelliklerini ve bias riskini kısaca özetleyin.
Yapılan tüm istatistiksel sentezlerin sonuçlarını sunun. Meta-analiz yapıldıysa, her bir özet tahmini ve
kesinliğini (örn. güvenirlik/güven aralığı) ve istatistiksel heterojenlik ölçümlerini sunun. Grupları
karşılaştırıyorsanız, etkinin yönünü tanımlayın.
Çalışma sonuçları arasında olası heterojenlik nedenlerinin tüm araştırmalarının sonuçlarını sunun.
Sentezlenen sonuçların sağlamlığını değerlendirmek için yapılan tüm duyarlılık analizlerinin sonuçlarını
sunun.
Değerlendirilen her bir sentez için eksik sonuçlardan kaynaklanan (biasların bildiriminden kaynaklanan) bias
riski değerlendirmelerini sunun.
Değerlendirilen her bir sonuç için kanıt olarak kesinlik (veya güvenirlik) değerlendirmeleri sunun.

23a
23b
23c
23d

Diğer kanıt bağlamında sonuçların genel bir yorumunu sağlayın.
Derlemede yer alan kanıtın sınırlılıklarını tartışın.
Derleme süreçlerinin kullanımının sınırlılıklarını tartışın.
Uygulama, politika ve gelecekteki araştırmalar için sonuçların etkilerini tartışın.
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DİĞER BİLGİ
Kayıt ve protokol
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Kayıt adı ve kayıt numarası içeren derleme için kayıt bilgilerini sağlayın veya incelemenin kaydedilmediğini
belirtin.
Derleme protokolüne nereden erişilebileceğini belirtin veya bir protokolün hazırlanmadığını belirtin.
Kayıt sırasında veya protokolde sağlanan bilgilerdeki değişiklikleri açıklayın.
Derleme için finansal veya finansal olmayan destek kaynaklarını ve derlemede finansman sağlayanların ve
sponsorların rolünü açıklayın.
Derleme yazarlarının çıkar çatışmalarını beyan edin.
Aşağıdakilerden hangilerinin halka açık olduğunu ve nerede bulunabileceklerini bildirin: şablon veri toplama
formları; dâhil edilen çalışmalardan elde edilen veriler; tüm analizler için kullanılan veriler; analitik kod;
derlemede kullanılan diğer materyaller.
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