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Editörden
N. Yasemin YALIMa
Türkiye Biyoetik Dergisi (TJOB)’un 3. Cilt 2. Sayısı (2016 Yılı Yaz Sayısı) uzun bir aradan sonra nihayet
elinize ulaşmış bulunuyor. Bu süreçte dergimize ve derneğimize ilişkin birçok gelişme yaşandı. Bu sayının
Editörden yazısını bu gelişmelere ayırmak istiyorum.
Dergimizin ulusal ve uluslararası indekslere girme çalışmalarının ikinci cildin tamamlanmasıyla hız kazandığını
bir önceki sayıda duyurmuştuk. Bu çalışmaların ilk sonuçlarını almaya başladık. Dergimiz Directory of Open
Access Journals (DOAJ) indeksine kabul edildi. Bundan sonraki ilk adım ise ULAKBİM tarafından taranan
dergiler arasında yer almak olarak planlandı. Bazı üniversitelerin hakemli dergi listelerine girmek için yaptığımız
çalışmalar sonucunda, üniversitelerin çoğunun ULAKBİM indeksini benimseme eğiliminde olduğunu saptadık.
Bu nedenle tek tek üniversitelerle çalışmak yerine, sınırlı olan gücümüzü bu yönde kullanmaya karar verdik.
Umarız bu çabamız da kısa zamanda ve olumlu sonuçlanır.
Bahar sayısında başarı ile gerçekleştirdiğimizi duyurduğumuz Türkiye Biyoetik Derneği’nin 9. Sempozyumu’nun
ardından ülkemizde yaşanan bazı gelişmeler alanımızda önemli sonuçlara yol açtı. Sempozyumumuza evsahipliği
yapan GATA, Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne devredildi. Tıp tarihi, deontoloji ve etik disiplininin en eski
anabilim dallarından biri olan GATA Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı’nda eğitimine devam eden lisansüstü
öğrencileri için çözümler üretilmeye çalışılıyor.
Çeşitli üniversitelerin tıp fakültelerinde tıp tarihi ve etik anabilim dallarında görev yapan öğretim üyeleri
KHK’ler ile ihraç edildiler ya da üniversitelerinin kapatılması ile işsiz kaldılar. Tıp tarihi ve etik disiplininin
geleceğini kökten etkileyecek bu durumun yakın ya da uzak erimde nasıl sonuçlanacağını öngörmek ise şu
anda olanaksız görünüyor. Ne yazık ki tek yapabildiğimiz umudumuzu korumaya çalışmak, tıp tarihi ve etik
disiplinine gönül vermiş akademisyenler olarak dayanışma içinde olmayı sürdürmek.
Alanımızın Türkiye’deki kurucusu Prof. Dr. Yaman ÖRS’ün Ağustos ayında aramızdan ayrılışı camiamız
açısından çok üzücüydü. Türkiye Biyoetik Derneği’nin E-bülteni geçtiğimiz günlerde Yaman Örs Özel Sayısı
olarak yayınlandı ve dernek web sitesinde erişime açıldı. 2017 sonbaharında gerçekleştireceğimiz kongreyi de
sevgili Hocamıza adayarak, onun görüşlerinin gelecek kuşaklara aktarılması yönündeki çalışmalarımıza bir
adım daha ekleyeceğiz. TJOB ekibi olarak değerli hocamızın aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz.
Derneğimizin geleneksel olarak yayınladığı Sempozyum Kitabı’nı basmanın, içinde bulunduğumuz koşullar
nedeniyle daha da olanaksız hale geldiğini değerlendirdiğimizden, Bahar sayısında duyurduğumuz plana bağlı
kalarak, sempozyum bildirilerini TJOB’un bundan sonraki sayılarında özel bir ek kapsamında alanımızın
ilgilileri ile paylaşmak için çalışmalara başladık. Bu arada yine aynı sayıda duyurduğumuz “Tarım ve Gıda
Etiği Araştırması” anketi 869 kişiye ulaşılarak tamamlandı. Araştırma sonuçları 10-11 Mart 2017 tarihinde
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin tarihi Konferans Salonunda gerçekleştirilecek Uluslararası Katılımlı
1. Türkiye Tarım ve Gıda Etiği Kongresinde sunulacak.
Ülkemizin ve akademik camiamızın yaşamakta olduğu bu zor günlerin aydınlık yarınlara ulaşacağı umudumu
koruyarak, dergimizin yeni sayısını her zamanki gibi iyi okumalar dileklerimle ilginize ve bilginize sunuyorum.
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