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Türkiye Biyoetik Dergisi (TJOB)’un 5. Cilt 2. Sayısı (2018 Yılı Yaz Sayısı) bu kez oldukça kısa bir sürede
okuyucularıyla buluşuyor. Türkiye Biyoetik Derneği’nin düzenlediği “Biyoetik: Dünü, Bugünü, Yarını” başlıklı
9. Ulusal Kongresi’nde sunulan bildirilerin bir bölümü halen hakem değerlendirmesinden geçmekte olduğu
için bu sayımızda yer alamadılar; ancak önümüzdeki sayılarda onlara yer vermeyi sürdüreceğiz. Ayrıca Güz
sayısı ile birlikte Kongre Ek Sayısı da yayınlanacak. TJOB’da tam metninin makale olarak yayınlanmasını
istediğiniz bildirilerinizi göndermek için hâlâ biraz zamanınız var. Bunun için 15 Kasım 2018’in son gün
olduğunu hatırlatmak isterim.
2018 yılının son ayları ülkemizde biyoetik alanındaki akademik çalışmalar açısından hareketli bir döneme
işaret ediyor. 01-02 Kasım 2018 tarihlerinde Ankara’da Başkent Üniversitesi tarafından “Sağlıkta İletişim
ve Etik” konulu bir sempozyum düzenleniyor. 28-30 Kasım 2018 tarihleri arasında ise Orta Doğu Teknik
Üniversitesi Felsefe Bölümü ve Uygulamalı Etik Araştırma Merkezi (UEAM) Ulusal Uygulamalı Etik Kongresi’nin
üçüncüsünü, yine Ankara’da gerçekleştiriyor. Kongrede tıp etiği ana konu başlıklarından biri olarak yer alıyor.
Her iki toplantıda da alanımızın ülkemizde geldiği son noktayı gösteren çalışmaları izleme ve tartışmalara
katılma olanağı bulacağız. TJOB da bu dinamizme yeni sayısı ile katılıyor.
Bu sayıda yer alan özgün makaleler farklı konuları dikkatimize sunuyorlar. Son yıllarda çok tartışılan bir
konu olan “kafa nakli” henüz gerçekleşmemiş bir uygulama üzerinde yapılmakta olan tartışmalara katkıda
bulunuyor. Fetüsün anneden gelebilecek zararlara karşı korunması ve konunun etik boyutu alanımızda
yeterince dikkat çekmemiş bir soruna işaret ediyor. Bu sayıda mahremiyet kavramına yönelik iki çalışma yer
almakta. Bunlardan ilki yaşlı mahremiyeti üzerine yapılmış bir araştırmanın verilerini bildiriyor. Ötekisi ise sır
saklama sorununu bir vaka bağlamında tartışmaya açıyor. Özellikle yaşlılık olgusunun gündemimize taşıdığı
etik sorunlar üzerinde ülkemizde yeterince çalışma yapılmadığı, oysa toplumumuzun nüfus profilinin hızla
yaşlanmakta olan toplum yapısına dönüşmekte olduğu göz önüne alındığında bu konudaki çalışmalara daha
fazla yönelmek gerektiği ortaya çıkmaktadır.
Vaka analizi bölümünde bu sayıda yayınlanan vakaya ilişkin yorumlarınızı bir sonraki sayıda yer almak üzere
bekliyoruz. Her zaman olduğu gibi öykünün sonunu da bir sonraki sayıda yayınlayacağız. Okuyucularımızın pek
çoğunun benzer öykülere eğitim çalışmalarında yer verdiklerini, bu olayların bir bölümünü şahsen yaşadıklarını
biliyoruz. Bu vakaları TJOB aracılığı ile paylaşmalarının ülkemize ait bir vaka havuzu oluşturmaya katkı
sağlayacağı düşüncesiyle kendilerini sayfalarımıza davet ediyoruz.
Bu sayıda Öğrencinin Sesi bölümünde, bir önceki sayıda üç parçadan oluşacağını belirttiğimiz düşüncenin
yapısı ve yapay düşünme konusundaki çalışmanın ikinci bölümünü sizlerle paylaşıyoruz.
Eleştirel Anlatı Okumaları bölümünün bu sayıdaki konuğu “İmiş”; yayıncısının ifadesiyle “değer yüklü eylemlerin
izini sürebileceğiniz bir roman”, yazarı ise alanımıza yabancı değil; Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp
Tarihi ve Etik Anabilim Dalı öğretim elemanlarından Dr. Şükrü KELEŞ.
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2018 yılının ikinci sayısını her zamanki gibi iyi okumalar dileklerimle ilginize ve bilginize sunarken biyoetik
alanına artan bir verimlilik ve etkililik, TJOB adına ise yeni sayılarda görüşmeyi diliyorum.
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