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Türkiye Biyoetik Dergisi (TJOB)’un 5. Cilt 1. Sayısı (2018 Yılı Bahar Sayısı) bilgisayarlarınıza ulaşmış
bulunuyor. Öncelikle 2017 yılında dergimize hakem olarak destek veren değerli meslektaşlarımıza şükranlarımızı
iletiyoruz. 4. cildin hakem listesini derginin sonunda bulabilirsiniz. Yazılarıyla dergimizin sürdürülürlüğüne
katkı sağlayan yazarlarımıza da kuşkusuz en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Dergimizin bu cildinin tamamlanması ile ulusal ve uluslararası indekslere girme çabalarımızın olumlu bir
sonuca ulaşacağını umuyoruz. Halen DOAJ indeksinde taranan dergimizin üniversitelerin hakemli dergi
listelerine girmesinin uzun soluklu bir yayın hayatı için zorunlu olduğu kanısındayız.
Bu sayımızdan itibaren Türkiye Biyoetik Derneği’nin 09-12 Mayıs 2018 tarihlerinde Mersin’de düzenlediği
“Biyoetik: Dünü, Bugünü, Yarını” başlıklı 9. Ulusal Kongresi’nde sunulan ve hakem değerlendirmesinden geçen
bildirilerin tam metinlerini yayınlamaya başlıyoruz. Daha önce de duyurduğumuz gibi hakem değerlendirmesinden
geçmeyen bildirilere Güz sayısı ile birlikte yayınlanacak Kongre Ek Sayısı’nda yer vereceğiz.
Kongre ile ilgili en önemli gözlemlerimden biri, alanımızın genç akademisyenlerinin yaptıkları özgün
çalışmaların sayısındaki ve niteliğindeki artış ile disiplinlerarası araştırma gruplarının gerçekleştirdiği geniş
perspektifli araştırmaların sağladığı önemli açılımdı. Bu çalışmaların dergimize olumlu yansımaları olacağını
ve ülkemizdeki biyoetik çalışmalarına yeni bir dinamizm getireceğini öngörebiliyorum. Özellikle biyomedikal
alanda ülkemizdeki değersel panoramanın farklı bölümlerini aydınlatan alan çalışmalarının disiplinimizin
bilgi dağarcığına ciddi boyutta katkı sağlayacağı kanısındayım.
Bir önceki sayıda yer alan ve Türkiye Biyoetik Derneği’nin yürüttüğü tarım ve gıda etiği konulu çalışmaların
devamı niteliğinde olan vaka analizine çok sayıda yorum geldi. Bu yorumların önemli bir bölümü kendi
başına makale niteliğinde oldukları için hakem değerlendirmesinden de geçerek dergide yer aldılar. Bu tür
bilimsel iletişimin ufuk açıcı olduğunu düşünüyor ve gelecekte de sürdürmeyi planlıyoruz. Bu arada yorumları
yayınlanan yazarların vakanın final bölümünü bu sayıda okuyacaklarını da vurgulamak isterim.
Son yıllarda biyoetik alanyazınında en çok tartışılan konulardan biri olan “vicdani ret” kavramını ve bu kavramın
tıp alanındaki yansımalarını ülkemiz açısından tartışmak amacıyla yayınladığımız makalenin sizlerden gelecek
görüş ve değerlendirmelerle verimli bir paylaşıma zemin hazırlayacağını umuyoruz.
Bu sayıda yer alan iki çalışma ve daha önceki eleştirel anlatı okumalarında değerlendirilen filmler, dünyada
olduğu gibi ülkemizde de etik eğitiminde film kullanımının giderek daha önemli bir yere sahip olacağını
gösteriyor. Bu eğilimin sağlıklı bir biçimde alanımıza yansıması amacıyla Türkiye Biyoetik Derneği “Etik
Eğitiminde Anlatıların Kullanımı: Teori ve Pratik Yöntem” başlıklı bir kursu önümüzdeki aylarda düzenlemeyi
planlıyor. Kursa ilişkin duyuru daha sonra dernek sayfasında yer alacak; ancak bu aşamada konuya ilişkin
görüşlerinizi TJOB’la paylaşmanızı diliyoruz.
TJOB’un öğrencilere açtığı sayfaların giderek daha yetkin çalışmalara evsahipliği yapmasından mutluluk
duyuyoruz. Bugünün öğrencilerinin gelecekte alanımıza önemli katkılar sunacaklarına ya da çalıştıkları alanlara
biyoetik duyarlılığı taşıyarak farklı bilimsel disiplinlere yeni boyutlar kazandıracaklarına inanıyoruz.
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TJOB alanımızdaki bilgi alışverişi için etkili bir platform olmayı sürdürüyor. Tamamlanan, savunulan, yayınlanan
veya sunulan lisansüstü tezleri, biyoetik alanında yapılan Türkiye adresli yayınlar, yeni basılan telif ve çeviri
eserler, bilimsel etkinlikler ve deneyimler konusunda Editöre Mektup bölümüne ileteceğiniz haber, görüş ve
değerlendirmelerinizi okuyucularımıza duyurmaktan kıvanç duyacağız. Ülkemizde az sayıda akademisyenle
yürütülen biyoetik çalışmalarında güncel durumu izlemek alanımızın verimliliğini arttırmak açısından kritik
önemdedir. TJOB bu konudaki duyarlılığını ve araştırma/çalışma grupları arasında bir arayüz olma işlevini
bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sürdürecektir. Yeni yayın yılımızda yine keyifli ve verimli okumalar
dileklerimle TJOB’un beşinci cilt ilk sayısı olan Bahar sayısını ilginize ve bilginize sunuyorum.
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