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Türkiye Biyoetik Dergisi (TJOB)’un 3. Cilt 1. Sayısı (2016 Yılı Bahar Sayısı) okuyucuları ile buluşmuş
bulunuyor. Öncelikle 2015 yılında dergimize hakem olarak destek veren değerli meslektaşlarımıza teşekkür
ediyoruz. 2. cildin hakem listesini derginin sonunda bulabilirsiniz. Yazılarıyla dergimizin varlığını sağlayan
yazarlarımıza da kuşkusuz içten bir şükran borcumuz vardır.
Dergimizin ulusal ve uluslararası indekslere girme çalışmaları ikinci cildin tamamlanmasıyla hız kazandı.
Bazı üniversitelerin hakemli dergi listelerine girmek için çalışmalara da başladık. Bu çalışmaların olumlu
sonuçlanmasının, dergimizin uzun soluklu bir yayın hayatı olması için elzem olduğu kanısındayız. Kuşkusuz
bu çabada en büyük pay, TJOB’un belirli nitelikte ve uygun aralıklarla yayınlanabilmesi için katkılarını
esirgemeyen yazar ve hakemlere aittir.
Geçen sayımızdan bu yana alanımızda bir dizi etkinlik gerçekleşti ve ülkemizdeki biyoetik çalışmaları konusunda
güncellenmiş bilgilere sahip olduk. Bunlardan en kapsamlı iki tanesi Türkiye Biyoetik Derneği’nin 9. Sempozyumu
ile yine derneğimizin yürüttüğü tarım ve gıda etiği konulu Avrupa Birliği projesinin ilk değerlendirme toplantısı
idi. Sempozyum bildirilerini TJOB’un bundan sonraki sayılarında özel bir ek kapsamında basmayı planlıyoruz.
Projenin çıktıları bir rapor haline getirildiğinde onu da bir ek olarak okuyucularımızla paylaşmayı hedefliyoruz.
Sempozyum ile ilgili en önemli gözlemlerimden biri, alanımızın genç akademisyenlerinin yaptıkları çalışmaların
bilimsel düzeyindeki olumlu gelişmelerdi. Hem etik teorilerine ilişkin çalışmalar hem de günlük pratik üzerine
yapılan sunumlar ülkemizde biyoetik ve tıp etiği alanında nitelikli bir kuşağın yetişmekte olduğuna işaret
ediyor. Yerel vaka bildirimleri ve ülkemize ilişkin verilerin sunulduğu çalışmalar ufuk açıcıydı.
Tarım ve gıda etiği alanında Türkiye’de bir ilk olan Avrupa Birliği projesinin ilk çıktıları da elimize ulaşmaya
başladı. Projeye ilişkin rapor ve sunumlara http://www.target-prj.org/ adresinden ulaşılabiliyor. Henüz emekleme
aşamasında olan bu alanın biyoetik içinde hızla yer bulacağı ve geniş bir kitleyi ilgilendireceği anlaşılıyor.
Disiplinlerarası işbirliğine çok açık olan tarım ve gıda etiği konusunda 10-11 Mart 2017 tarihleri arasında
Ankara’da uluslararası katılımlı bir kongre düzenleniyor. İlgi duyan okurlarımız kongre web sayfasına http://
www.targetcongress.org/ adresinden erişebilirler.
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de etik alanında yapılan niteliksel çalışmaların sayısı gün geçtikçe artıyor ve
metodolojik olarak daha yetkin bir düzeye yükseliyor. Disiplinlerarası değersel çalışmalar ile çapraz okunması
gereken bu çalışmaların konu alanlarımızda eksik olan değer algısı bilgilerine önemli katkılarda bulunacağını
öngörüyoruz. TJOB bu tür çalışmaları desteklemek ve niceliksel çalışmalarla tamamlanmalarını sağlamak
açısından sayfalarını açarak katkıda bulunmayı sürdürüyor. Türkiye Biyoetik Derneği de niteliksel araştırma
yapmak isteyenlere yönelik Etik Araştırmalarında Yöntem başlıklı bir kursu önümüzdeki aylarda düzenlemeyi
planlıyor. Kursa ilişkin duyuru daha sonra dernek sayfasında yer alacak.
TJOB alanımızdaki bilgi alışverişi için etkili bir platform olma çabasında; bu nedenle okuyucularımızı tamamlanan,
yayınlanan veya sunulan lisansüstü ve doktora tezlerinden, biyoetik alanında yapılan Türkiye adresli yayınlardan
haberdar etmek istiyoruz. Bu tür yayınlarınızı derginin Editöre Mektup bölümüne yüklerseniz duyurmaktan
kıvanç duyarız. Akademik üretim paylaşıldıkça gelişir; yanıt buldukça değerlenir ve motive olur. TJOB’un
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akademik çalışmalarınız için yararlı bir buluşma noktası olma işlevini bugüne kadar olduğu gibi bundan
sonra da sürdürmesini hedefleyerek, üçüncü yılımızın ilk sayısını her zamanki gibi iyi okumalar dileklerimle
ilginize ve bilginize sunuyorum.
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