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Bilim dünyasındaki gelişimin en önemli ön gerekliliklerinden birisinin bilgiye doğru ve 

hızlı biçimde ulaşmak olduğu bilinen bir gerçektir. Bu anlamda ülkemizde gerçekleştirilen 

kongrelerde sunulan araştırmaların özet ya da tam metinlerine ulaşmak oldukça güçtür. 

Araştırıcılar geçmiş yıllarda sunulan araştırmalara ancak bildiri özet kitaplarını ya da ilgili 

kişilerin özgeçmişlerini tek tek inceleyerek ulaşabilmektedir. Bu durum bilgiye ulaşmayı 

imkansız hale getirmekte ya da hızını belirgin biçimde düşürmektedir. Sonuç olarak 

kongrelerde sunulan araştırmalar çoğunlukla raflarda ya da klasörlerde ulaşılmayı beklemeye 

mahkum edilmektedir. Bu eksikliği gidermek üzere bilgisayar teknolojilerinin sunduğu 

olanaklardan yararlanılarak ülkemizde biyoloji bilim dalı ile ilgili olan tüm kongrelerde sunulan 

çağrılı, sözlü ve poster bildirileri taranabilir ve indirilebilir bir veri tabanında birleştirmeye 

yönelik bir proje geliştirilmiştir.  

Geliştirilen yazılım, erişimin kolay olması ve yazılım ile ilgili güncellemelerin hızlı bir 

şekilde kullanılabilmesine olanak sağlaması amacı ile web tabanlı olarak geliştirilmiştir.  

Yazılım, kongreler ile ilgili bilgileri, kongrelerde sunulan çalışmaları son kullanıcıya hızlı bir 

biçimde listeleyebilmesi için verileri MsSql 2008 ilişkisel veri tabanı üzerinde tutmaktadır. 

Geliştirilen yazılımın temel olarak iki arayüzü bulunmaktadır. İlk arayüz son kullanıcının 

çalışmalara erişimini sağlamaktadır. İkinci arayüz ise veri operatörlerinin yeni kongreler 

tanımlamasını ve var olan bir kongreye yeni bildiri eklemesini sağlayan yönetici arayüzüdür.  

Geliştirilen yazılım son kullanıcılardan herhangi bir üyelik ve ücret talep etmeden daha 

önceden tanımlanmış ve sisteme yüklenmiş olan bildirileri son kullanıcıya sunar. Kullanıcılar 

geliştirilen yazılım üzerinde yıl, yazar adı, kongre adı, anahtar kelime, düzenleyen kuruluş, 
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bildiri adı, konu başlığı, sunum tipi kriterlerinden biri ya da birden fazlasını kullanarak arama 

yapabilir. Ayrıca kullanıcılar gelen arama sonuç listesi üzerinde ilgili kelimeye tıklayarak hızlı 

bir şekilde arama yapabilirler. 

 Araştırıcıların kullanımına sunulan veri tabanı günümüz için 5, 6, 19 ve 21. Biyoloji 

Kongreleri ile 10. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi’nde sunulan çağrılı, sözlü ve poster sunum 

olmak üzere toplam 3265 adet sunuyu kapsamaktadır. Yakın gelecekte veri girişinin arttırılması 

ile çok hızlı biçimde geniş tabana yayılması ve araştırıcıların ilgisini çekmesi umulmaktadır. 

Uzun yıllar sürmesi planlanan ve hiç bitmeyecek bir çalışma olması öngörülen bu projenin, 

biyoloji ile ilgili tüm kongreleri kapsayacak bir veri bankası olarak işlev görmesi 

öngörülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Biyoloji tabanlı kongre, veri tabanı, asp.net, MsSql 2008, 

http://biyolojikongreleri.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


