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Türkiye Biyoetik Dergisi TJOB’un 7. Cilt 1. Sayısı (2020 Yılı Bahar Sayısı) görece kısa bir sürede okuyucularıyla
buluşuyor. TJOB’un 2019 sayılarının yayınlanması gecikince 2020 yılı sayıları da ötelenmişti. Önümüzdeki
iki sayının da ardı ardına çıkmasıyla dergimiz yeniden olağan yayınlanma döngüsünü yakalayacak.
COVID-19 pandemisi nedeniyle gerek ülkemizde gerekse dünyada pek çok değişiklik yaşandı, yaşanıyor.
Akademik üretimin tetikleyicisi olan bilimsel toplantılar kesintiye uğradı; üniversiteler uzaktan eğitim ve
evden çalışma modellerini benimsemek durumunda kaldı. Bu kısıtların ne zaman ve hangi ölçüde ortadan
kalkacağı ise henüz bilinmiyor. Ülkemizde salgına yönelik önlemler etkisini gösterdikten ve yayılma eğrisi
düşüşe geçtikten çok kısa bir süre sonra, biraz da sınırlamaların “normalleşme” adı altında esnetilmesiyle,
yeniden bir yükseliş ortaya çıktı. Bu da akademik yaşamın bir süre daha normale dönemeyeceği anlamına
geliyor. Her ne kadar üniversitelerin büyük oranda uzaktan eğitime devam etmeleri beklense de, özellikle tıp,
hemşirelik gibi uygulamaya dayalı eğitim programlarında aksayan klinik eğitimleri telafi edecek bir yöntem
bulunması kaçınılmaz görünüyor.
TJOB’un bu sayısında Akdeniz Üniversitesi’nden iki, Atatürk Üniversitesi’nden bir çalışma yer alıyor. İnfertilite
tedavileri sürecinde ortaya çıkan etik sorunların tartışıldığı çalışmada konu alanyazın geniş bir biçimde taranarak
incelenmiştir. Bir üniversite hastanesinde görev yapan hemşirelerin tükenmişlik düzeyleriyle etik iklim algılarının
karşılaştırıldığı ikinci çalışma bir araştırma makalesi olup bu iki parametre arasında ilişki bulunduğu savını
destekler nitelikte bulgular ortaya koymaktadır. Hemşirelik öğrencilerinde akademik usulsüzlük konusunu
ele alan ve bu konu ile ilgili yapılmış yayınlar üzerinden bir meta-analiz gerçekleştiren çalışmada, pek çok
eğitim alanında söz konusu olan bu sorunun hemşirelik eğitiminde de yakıcı hale geldiği gösterilmiştir. Bu
sayının son yazısı Çehov’un Vanya Dayı adlı eserinde çevre etiği konusunun erken dönem izlerini süren bir
eleştirel anlatı okumasıdır. Bu özgün okumanın yol göstericiliğinde TJOB okuyucularının Vanya Dayı’ya ve
Çehov’a bir kez daha döneceklerine ve yeni okumalarında yeni değersel ufuklara ulaşacaklarına inanıyorum.
Dergimiz 2020 yılı yayınına hızlı ve içerikli bir başlangıç yapıyor. Bu dinamizmin yıl boyunca sürmesini
umuyoruz. Her zamanki gibi keyifli okumalar dileklerimle yeni sayıyı ilginize ve bilginize saygılarımla sunuyorum.
TJOB’un yazı, görüş, haber ve eleştirilerinizi paylaşmak üzere beklediğini bir kez daha hatırlatıyor; sağlıklı
günlere ulaşmayı diliyorum.
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