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Türkiye Biyoetik Dergisi (TJOB)’un 2020 yılındaki son sayısı (Cilt 7 Sayı 4/2020 Kış Sayısı) hemen yeni yıl
öncesi okuyucularıyla buluşuyor. Bir önceki sayımızı tümüyle tarım ve gıda etiği alanına ayırmıştık. Sayının
konuk editörlüğünü Tarım ve Gıda Etiği Derneği’nin (TARGET) Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr.
Cemal Taluğ üstlenmişti. Tarım ve gıda etiğinin ülkemizdeki ilk dergi sayısı olan bu sayıya gösterilen ilgi,
konunun önemini ve COVID-19 pandemisi sırasında bu alanda ortaya çıkan etik sorunların akademik
dünyada nasıl bir farkındalık ve duyarlılık yarattığını göstermesi açısından aydınlatıcı oldu. Akademik yetkinlik
açısından üst düzeye ulaşan bu sayı için konuk editörümüze bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bu sayıda da gıda
etiği konusunda iki yazı yer almaktadır. TJOB’da bundan sonra da tarım ve gıda etiği alanındaki akademik
çalışmalara yer vermeye devam edeceğiz.
Bu sayıda okurlarımıza altı makale sunuyoruz. Yukarıda da belirttiğim gibi bunlardan ikisi gıda etiği alanında.
Mustafa Evren ve Petek Ataman gıda güvenliğinin etik boyutunu ele alırken, İlkay Yılmaz ve Aziz Ekşi
yanıltıcı gıda yayınlarına karşı etik duyarlılık geliştirilmesinin yaptırım uygulamalarından daha etkili olacağını
vurguladıkları bir makale ile katkıda katkıda bulunuyor ve topluma bağımsız ve tarafsız bir bilim kurulu
aracılığıyla bilgi aktarılmasını öneriyorlar.
Osebor Ikechukwu Monday, organ gereksinimini karşılamak amacıyla yapılan pek çok çalışmadan biri
olan organ üretiminin (organ farming) çeşitli aşamalarında ortaya çıkan etik sorunları, özellikle insan-hayvan
ekseninde ele alarak değerlendiriyor.
Eray Serdar Yurdakul, askeri hekimlikte etik açıdan en önemli gerilim unsurunu oluşturan “önce asker miyim,
yoksa hekim mi” sorusuna yanıt arıyor. Bu bağlamda doğru etik değerlendirme yapabilmenin öneminin altını
çiziyor.
Esra Tural Büyük ve Nihal Ünaldı Baydın, hemşirelik öğrencilerinin etik duyarlılıkları ile kişisel sağlık
verilerinin kayıt ve korunmasına yönelik tutumları arasındaki ilişkiyi ortaya koydukları araştırma makalelerinde
araştırma grubunda etik duyarlılık düzeylerinin orta düzeyde olduğunu saptarken, hastaların kişisel sağlık
verilerinin kayıt ve korunmasına yönelik tutumlarının yüksek düzeyde olduğunu saptadıklarını belirtiyorlar.
Bir tıp öğrencisi olarak, etik eğitimi kapsamında izlediği “The Doctor” filminin etik analizini Eleştirel Anlatı
Okumaları bölümü için kaleme alan Dila Gönül Coşkun ise kurgusal metinlerin etik bilinç geliştirme
açısından ne denli etkili olduğunu ortaya koyuyor.
COVID-19 pandemisinin yeniden pik yaptığı, pek çok ülkenin tam kapanma uyguladığı, büyük ölçüde
salgının başındaki sıkı önlemlere dönmek durumunda kalındığı bugünlerde, salgının etik boyutu konusundaki
çalışmalar hız kazanmış bulunuyor. Hem yayınlanan makale sayısında büyük bir artış gözleniyor, hem de
sanal ortamda gerçekleştirilen bilimsel etkinliklerde bu alandaki çalışmalara sıkça yer veriliyor. TJOB olarak
bu konuda ülkemizde yapılan kuramsal çalışmalara ve saha araştırmalarına yer vermek istiyoruz. Bu konudaki
katkılarınızı bekliyoruz.
Oldukça kaygılı ve sıkıntılı geçen 2020 yılının son sayısını her zamanki gibi keyifli okumalar dileklerimle
ilginize ve bilginize sunarken, 2021 yılının hepimiz için sağlıklı, mutlu, huzurlu, verimli ve başarılı bir yıl
olmasını, yeniden yüzyüze iletişimde bulunabileceğimiz günlerin gelmesini diliyorum.
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