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Editörden
İkinci yılını tamamlayan ve hala dünyada etkisini devam ettiren COVID-19 pandemisi, insan
toplumunu ekonomik, sosyal ve yasal pek çok sorunla karşı karşıya bıraktığı gibi yaşam, sağlık,
sosyal güvence bağlamında haklar ve özgürlükler alanında da sorunlar getirmiştir. Bu sorunlara
insan onuruna yakışır bir yaşamı amaçlayarak çözüm arama tüm devletlerin, bilim alanlarının ve
insanlarının temel yaklaşımı olmalıdır. Biyoetiğin bu yaklaşımın sağlanmasında önemli anahtarlardan
biri olduğuna içtenlikle inanıyorum. Bu alanda üretilen çalışmaların bilimsel çerçevede yayımlanması
biyoetiğin etkinliği açısından bir gerekliliktir. Bu açıdan Türkiye Biyoetik Dergisi’nin varlığı ve
devamının önem taşıdığını düşünüyorum. Büyük bir özveri ile Dergi’nin yayın yaşamına devam
etmesini sağlayan ve Yayın Kurulu’nda yer alan bazı üyelerimiz ellerindeki bayrakları bize devrettiler.
Dergi’nin 2021 yılı 8. cildinin üçüncü ve dördüncü sayılarının editörlüğünü ben yürüteceğim.
Sonraki sayılarımızda editörlük görevini Selim Kadıoğlu üstlenecek. Gülsüm Önal ve Hasan Erbay
Yardımcı Editör görevlerini üstlenmiştir. Şükrü Keleş Yardımcı Editörlük görevine ve Filiz Bulut
Genel Sekreterlik görevine devam edecek.
Yeni yayın kurulu olarak Türkiye Biyoetik Dergisi’nin (TJOB) 2021 Yılı Üçüncü Sayısını (Cilt 8, Sayı
3) gecikerek de olsa sizlerle buluşturmaktan mutluyuz. Bu sayıda okurlarımıza beş makale sunuyoruz:
Ercan Avci makalesinde, pandemi ve doğal afetler sırasında sınırlı sağlık kaynaklarının adil dağıtımı
için kabul edilebilir, eşit ve hakkaniyet ilkeleri ile uyumlu bir model önerisi sunuyor.
Özlem Orhan ve Hüseyin Emre Tepedelenlioğlu, günümüzde kanayan bir yara olarak varlığını
devam ettiren araştırma ve yayın etiği kapsamında özellikle kanıta dayalı tıp araştırmalarında araştırma
ve yayın etiği ihlallerinin azaltılmasını amaçlayan bir makale ile bu sayıda yer alıyor.
Duygu Kurt, hemşirelik eğitiminde mahremiyete saygı konusunda dikkat çeken bir makale ile
okuyucularımızla buluşuyor. Hemşirelik öğrencilerinin mahremiyet bilinci ve etik duyarlılıkları
konularında belirleme yapan yazar makalesinde, hemşirelik eğitiminde mahremiyet bilincinin ve
etik duyarlılığın geliştirilmesi için gerekliliklere yer veriyor.
Selim Kadıoğlu ve Gülay Halidi vaka analizlerinde “örtülü mizahi” bir üslupla üremeye tıbbi
yardımla ilgili zor sorulara örnek olaylar ile dikkat çekiyorlar.
Öğrencinin sesi bölümünde Bircesu Uslu, Amerika Birleşik Devletleri’nin Texas Eyaleti’nde 2021’de
yürürlüğe giren isteyerek düşüğü sınırlayan düzenleme ile ilgili değerlendirmelerini okuyucu ile
paylaşıyor.
Bir daha ki sayımızda en kısa sürede görüşmek umuduyla, 2022 yılının tüm dünyaya sağlık, mutluluk
ve huzur getirmesini diliyorum.
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