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Açılış Konuşmaları

Sayın Editörler ve Değerli Konuklar,
Bugün, alışmakta olduğumuz için bazen tam olarak değerlendiremediğimiz bir durumsallık,
ülkelerarası ekonomik rekabetin savaş koşullarına benzer bir sertlikte yaşandığı gerçeğidir.
Özellikle gelişmiş ülkelerin bu tür bir yaklaşımı yeterince risksiz bulup ona yönelmeleri,
böylesine bir savaşın en önermli silahının bilgi olduğunu öğrenmiş bulunmalarından
kaynaklanmaktadır. Bu savaş o hâle gelmiştir ki, bazı gözlemler, bilim adamlarını, kendi
bilim ve teknolojik düzeylerini yeterince geliştiremeyen ülkelerin bağımsızlıklarını da kısa
bir süre sonra yitirecekleri gibi bir sonucun çok da hayal ürünü olmadığını düşünmeye
yönlendirmektedir. Bu tezi savunan yazılar artmaktadır.
Bilginin gücünü her alanda yatırıma çevirmek gerekmektedir.
Son yıllarda bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişimler, tüm bilgi hizmetlerinin niteliklerini ve
ayrıca kullanılan iletişim ortamlarının özelliklerini etkilemiştir. Yeni bilgi edinme ve iletişim
teknolojileri, bilginin toplanmasında, işlenmesinde, düzenlenmesinde, depolanmasında,
ağlar aracılığıyla iletilerek dünyanın her yöresinden kullanıcıların hizmetine sunulabilmesinde,
toplumların kendi değişimlerini farkına varabilme hızından daha da hızlı bir ilerleme
sağlamıştır.
Doğru ve güncel bilgilere zamanında erişmek, ulusal ve uluslararası pazarlarda “rekabet
edebilirliğin” önemli bir önkoşulu haline gelmiştir. Özellikle gelişmiş ülkelerde, araştırmaların
desteklenmesinde, bilgi teknolojilerinin oluşturulmasına veya geliştirilmesine yönelik
olarak tahsis edilen araştırma fonları, çok büyük artışlar göstermektedir. Amerika Birleşik
Devletleri’nde bilgi teknolojisi ürünlerine yapılan harcamalar, öncelikli yatırım harcamalarının
içerisinde, giderek %50’den fazla bir paya sahip olmaktadır. Bunun karşılığında, Amerika
Birleşik Devletleri’nin ekonomik büyümesinin üçte birinden fazlasının, böylece geliştirilen
bilgi teknolojilerinin yarattığı itilimden kaynaklandığı anlaşılmaktadır.
TÜBİTAK ULAKBİM, Ulusal Veri Tabanları oluşturmaktadır. Böylece, ulusal araştırma değer ve
yaratılarımıza ilişkin bilgiler toplanmakta, işlenmekte, düzenlenmekte, depolanmakta ve
standardlar çerçevesinde susnularak, ulusal ve uluslararası platformlara taşınabilmektedir.
Ayrıca, ULAKBİM Türkçe Veri Tabanları Komiteleri’nin titiz çalışmaları ile ve yaptırımları
sonucunda, bugün Türkiye’de bilimsel dergilerin büyük bir çoğunluğu, gelişmiş ülke
standardlarını yakalamıştır. Artık bunların çoğu ISI Thomson atıf dizinlerinde bile yer almaya
başlamıştır.

Prof. Dr. Cem SARAÇ
ULAKBİM Müdürü
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TÜRK TIP DİZİNİ

Diğer taraftan ULAKBİM, bütçe kaynakları göreceli olarak zayıf olan eğitim ve araştırma
kurumlarının bilimsel bilgiye erişiminde fırsat eşitliği yaratmak, bilgi hizmetlerini
yaygınlaştırmak ve Türkiye’de akademik bilgi üretiminin artmasına katkı sağlamak amacıyla
oluşturulan “Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı” ile, araştırmacılar açısından,
dünyadaki bilimsel veritabanlarında bulunan bilgiye kolay ve hızlı erişimi sağlamaktadır.
Bunun dışında “Ulusal Toplu Katalog (TO-KAT) Projesi” ile, ULAKBİM yoluyla aranılan yayının
hangi kütüphanede olduğu çok kısa bir sürede öğrenilebilmektedir. Bu da araştırmacı
verimliliğini büyük ölçüde arttıran projelerimizden birisidir.
TÜBİTAK ULAKBİM olarak, bilgi sektörünün gelişmesi için katkı sağlamaya devam edeceğiz ve
bu nedenle yeni projeler geliştime amacındayız.
Toplantının başarılı geçmesi ve Türkiye açısından yararlı olması dileği ile, tüm katkı verenlere
ve katılımcılara saygılarımı sunuyorum.
Prof.Dr. Cem SARAÇ
ULAKBİM Müdürü
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Değerli editörler, danışmanlar, yazarlar, yayıncılar, yöneticiler ve katılımcılar…
Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık 7. Ulusal Sempozyumuna hoş geldiniz. Onur verdiniz.
Sizleri TÜRK TIP DİZİNİ Komitesi adına saygıyla selâmlıyorum.
TÜRK TIP DİZİNİ Komitesi olarak onbeş yılı aşan bir süredir ülkemiz yayıncılığını destek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tamamen gönüllülük temeline dayalı çalışmalarımızın
ürünleri 1993 yılından buyana Türk Tıp Dizini olarak sizlere ve Türk bilim insanlarına ulaşıyor.
Bildiğiniz gibi Kasım 2009 itibari ile 7o kadar dergimiz SCI-E ve SSCI tarafından
dizinlenmektedir. Yıllarca tek bir tıp dergimiz uluslar arası dizinlerde yer alabiliyorken artık ellili sayılarda dergimiz uluslararası arenada boy göstermektedir. Bu olay azımsanmayacak bir
başarıdır. Bu nedenle dergilerimize emek veren tüm meslektaşlarımızı ve katkıda bulunanları kutlamak gerekmektedir. Bu katkıda TÜRK TIP DİZİNİ Komitesi ve TÜBİTAK ULAKBİM yönetiminin hakkını da vermek gerekir.
Evet bugünlere kolay ulaşmadık; dile kolay, tam on beş yılı aşkın süredir her ay toplanan TÜRK
TIP DİZİNİ Komitesi ulusal süreli yayınlarımızın bilimsel akademik normlara ulaşması için uğraş
verdi, kalp ve heves kırmadan, yol göstermeye, yön vermeye çalıştı.. Her yıl dinamik bir şekilde uygulanan “dizinlenme kriterleri” sayesinde dergilerimiz artık biçimsel ve içerik olarak daha
nitelikli hale geldi. Ancak biliyoruz ki görevimiz bununla da bitmeyecek. Sizlerle birlikte daha
mükemmele doğru olan yolculuğumuz sürecek.
Bunca olumlu gelişmeye karşın ulusal süreli yayıncılığımız önemli sorunlarla boğuşuyor, süreli yayınlarımız güç kaybediyor, bilim dünyamızda hak ettiği yeri ve önemi bulamıyor. Hergün
bir etikdışılık olgusuna tanık oluyoruz. Üstelik tüm sorunları günümüz Türkiye’sinin sorunlarından ayrı düşünmüyoruz.
Ancak her şeye karşın sizlerin desteği ve Çağdaş Türkiye özleminin yaratıcısı Ulu önderimizin
yol göstericiliği ile tüm sorunları çözmeye olan inancımızı da yineliyoruz.
Sempozyumun başarılı geçmesi dileğiyle tüm emeği geçenlere ve siz katılımcılara
saygılarımızı sunuyorum.

Doç. Dr. Orhan YILMAZ
TÜBİTAK ULAKBİM Türk Tıp Dizini Komite Başkanı
orhan@kbb-bbc.org
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