Aç›l›ﬂ Konuﬂmalar›

Say›n Editörler ve Say›n Konuklar,
Ünlü düﬂünür Francis BACON, yüzy›llar önce “bilginin bir güç” oldu¤unu ifade etmiﬂtir.
Gerçekten de bilim ve teknoloji, ça¤lar boyunca toplumlar› etkileyen büyük bir güç olmuﬂtur.
Bilgi, AR-GE etkinliklerinin önemli bir girdisidir, baﬂka bir deyiﬂle bilgi, bilim ve teknoloji bir
sürecin birbirini tamamlayan ögeleridir. Bu nedenle, günümüzde kalk›nm›ﬂl›¤›n ölçüsü, bir
ülkenin sahip oldu¤u bilginin boyutu ve dünya bilgi birikimine yapabilece¤i katk›n›n niteli¤i
ve niceli¤i ile belirlenmektedir. Küreselleﬂme sürecinin yaﬂand›¤› 21. yüzy›lda, art›k bilim ve
teknolojiye egemen olman›n, ülkelerin rekabet gücünü yükseltti¤i ve ba¤›ms›zl›klar›n›
koruyabilmelerinde en önemli koﬂul oldu¤u görülmektedir.
Dünya, bilgi ve ileri teknoloji a¤›rl›kl› bir sürece girmiﬂtir. ABD’nin ekonomik büyümesinin
üçte birinin bilgi teknolojisinden kaynakland›¤› izlenmektedir. Baﬂka bir deyiﬂle, ekonomik
kalk›nma ile bilgi teknolojileri ve hizmetleri aras›nda do¤ru orant›l› bir iliﬂki vard›r. Bilgiyi
toplamak, düzenlemek, iﬂlemek, depolamak, bir yerden baﬂka bir yere aktarmak ve bu bilgiye
eriﬂmek için kullan›lan teknolojiler, ekonomik yap›da yeni bir dönüﬂüme neden olmuﬂtur.
Günümüzde teknolojik geliﬂmeler baﬂdöndürücü boyuttad›r. 30 ciltlik Encylopaedia
Brittannica bir saniyeden k›sa sürede elektronik ortama aktar›labilmekte, Nortel’in
geliﬂtirdi¤i sistem ile Amerikan Kongre Kütüphanesi’nin tüm içeri¤i, elektronik olarak 14
saniyede bir yerden di¤er bir yere gönderilebilmektedir. Örneklerden de anlaﬂ›laca¤› üzere,
art›k bilgi toplumuna giden yol, “bilgi” ile “bilgi teknolojisi”nin bütünleﬂmesinden
geçmektedir.
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Bilgi toplumu olma yolunda, ülkemizin geliﬂme çabalar›nda fiziksel altyap›n›n yeterli
k›l›nmas›na ve sanayinin büyümesine verilen önem, bilgi biriktirme ve bilgi sa¤lama ile
yeterince desteklenmemektedir. Mevcut bilgiyi belli standartlara göre düzenleyerek, a¤lar
arac›l›¤› ile gereksinim duyanlara, ekonomik ve en verimli ﬂekilde iletmek, bir baﬂka deyiﬂle
mevcut bilgiyi yarara ve üretenler için kara dönüﬂtürmek, dünya bilgi sektöründe rol
oynayabilmemiz aç›s›ndan önemli bir ad›m olacakt›r.
Türkiye’deki mevcut bilginin toplanmas›, denetimi, iﬂlenmesi ve saklanmas› uluslararas›
kullan›ma sunulmas› gibi konularda ilgili kamu ve özel kurumlar aras›ndaki iﬂbirli¤i ve
eﬂgüdümün bulunmay›ﬂ›, sa¤lanan bilgi ve verilerin kullan›c›lara ulaﬂmas›nda gecikmelere
neden olmaktad›r. Bu gecikme de araﬂt›rma alanlar›na olumsuz bir ﬂekilde yans›maktad›r.
Geçti¤imiz 10 y›l boyunca izlenen bilgi teknolojisindeki h›zl› ve çarp›c› geliﬂmeler,
Türkiye’nin tüm kuruluﬂlar›n›n bilgi sistemlerini yeniden gözden geçirmelerini ve bu konuda
etkinli¤i artt›racak önlemler almalar›n› zorunlu hale getirmiﬂtir.
TÜB‹TAK – ULAKB‹M, geliﬂtirdi¤i Ulusal Akademik Bilgi A¤› ile üniversiteleraras› bilgi
ak›ﬂ›n›n elektronik biçimde sunulaca¤› günlere, bu günden haz›rlanmas› aç›s›ndan son
derece önemli çal›ﬂmalar yapmaktad›r. Ulusal bilgi ak›ﬂ›n› sa¤layacak a¤ ve gerekli sistemin
geliﬂtirilmesinin yan›s›ra, mevcut bilgi kaynaklar›n›n sorun çözmeye yönelik ve paylaﬂ›ml›
kullan›m›n› sa¤layan veritabanlar› da, gerçekçi bir plan çerçevesinde oluﬂturulmaktad›r.
Türkiye’de en h›zl› geliﬂen bilim dallar›ndan biri de sa¤l›k bilimleridir. Ülkemizde sa¤l›k
bilimleri alan›nda üretilen seçimli dergilerdeki makaleleri kapsayan Türk T›p Dizini, di¤er
alanlara da örnek oluﬂturarak, gerek veri tabanlar› geliﬂtirilmesine ve gerekse Türk t›p süreli
yay›nc›l›¤›n›n ilerlemesine ›ﬂ›k tutmaktad›r.
Bugün, “Sa¤l›k Bilimlerinde Süreli Yay›nc›l›k Sempozyumu”nda bilgi toplumu olma yolunda
tüm sorunlar›n tart›ﬂ›larak daha da ileri çal›ﬂmalara olanak sa¤lanaca¤›na inan›yorum.
TÜB‹TAK Yönetimi olarak Sempozyum sonucunda ortaya ç›kacak tüm önerilere destek
vererek, çal›ﬂmalar›m›zla Türk toplumunun bilgi ça¤›na taﬂ›nmas› yönünde
yayg›nlaﬂt›r›lmas›na yard›mc› olaca¤›z.
Toplant›n›n baﬂar›l› geçmesi dile¤i ile tüm kat›l›mc›lara teﬂekkür ediyor, sayg›lar›m›
sunuyorum.
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