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Editörden;
Dergimizin 2022 yılı sayılarından 9. Cilt, 1. Sayı ile size bir kez daha merhaba diyoruz.
Bu sayımızda ilk olarak Türkiye Biyoetik Derneği’nin 2022 Bahar Toplantıları dizisinin ilk oturumu olan
“Düşünme Etiği: Dünyada Bir Yer Edinmek” toplantısı ile ilgili görüşlerine yer veren Gülay Halidi’nin editöre
mektup yazısına yer veriyoruz. Bu kategoride, ayrıca, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı’nın
ülkemizdeki gelişimini sadece ilgili alanın uzmanları ile değil bilim toplumuyla paylaşan Lütfi Telci’nin
yazısı da yer alıyor.
Bunun yanı sıra bu sayımızda yaşamın başlangıcı ve sağlıkta özel yaşamın korunması ile ilgili makalelere yer
verdik.
Yaşamın başlangıcı konusunda önemli bir tartışma alnını da üremeye yardımcı tekniklerin uygulanması
oluşturmaktadır. Bu sayımızda yer verdiğimiz Sertaç Şahin Atabay ve Ezgi Şiir Kıbrıs tarafından yazılan
makalede, üremeye yardımcı tekniklerin getirdiği önemli bir tartışma olan taşıyıcı annelik uygulamalarının
etik ve yasal boyutu ele alınmaktadır. Yazarlar makalede konu ile ilgili farklı bakış açılarına yer verdiği gibi
Türkiye’deki yasal çerçeve ve etik tartışmalara yer vermiştir.
Sağlıkta özel yaşamın korunması hakkının sınırları konusu hem hukuk hem de etik açısından önemli
tartışmaları içermektedir. Ülkemizde özel yaşamın korunması hakkı kapsamında özellikle kişisel verilerin
işlenmesi çerçevesinde son 10 yılda önemli bir gündem oluşmuştur. 2016 yılında yayımlanan Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu özellikle sağlık alanında kişisel verilerin işlenmesi başlığında önemli eleştirilere maruz
kalmıştır. Kişisel verilerin bireylerin onamı olmadan işlenemeyeceği ile ilgili hükmün önemli bir istisnasını
sağlık hizmetlerinde kişisel bilgilerin işlenmesi oluşturmaktadır. Bu kapsamda ilgili maddelerin uzun süre
tartışma getireceği tahmin ediliyor. Bu sayımızda sağlıkta özel yaşamın korunması ile ilgili iki ayrı makaleye
yer verdik. Bunlardan ilki Ceren Oğuz’un Hayat Eve Sığar uygulamasının kişisel verilerin korunması ile ilgili
değerlendirmelere yer verdiği makaledir. Oğuz, makalesinde Hayat Eve Sığar uygulaması ile ilgili bilgilerin
yanında uygulamanın yasal dayanakları ile ilgili görüşlerine yer vermiştir.
Sağlıkta özel yaşamın korunması başlığında yer verdiğimiz ikinci makale ise Tan Fırat Eyüboğlu’nun kaleme
aldığı, ağız diş sağlığı hizmetlerinde işlenen kişisel veriler ile ilgili makaledir. Eyüboğlu, makalesinde özellikle
diş hekimliği uygulamalarında hastaların kişisel verilerinin işlenmesi bağlamında meslek sırrı ve hastanın özel
yaşamının korunması ile ilgili tespitlere yer vermiştir.
Dergimizin bu sayısından sonra Editörlük görevini Prof. Dr. Selim Kadıoğlu alacaktır. Editör olarak görev
yaptığım sürede bir an bile özverili desteğini esirgemeyen dergimizin Genel Sekreteri Filiz Bulut’a özellikle
teşekkür etmek isterim.
Dergimize olan ilginin artmış olduğunu gözlemlemek büyük bir mutluluk. Türkiye Biyoetik Dergisi’nin yayın
hayatına başladığı 2014 yılından 8. Cilt 2. Sayısına kadar özverili çalışmalarıyla Dergi Editörlüğü görevini
üstlenen ve Dergimizin bugünlere ulaşmasına önemli katkılar sunan Prof. Dr. Neyyire Yasemin Yalım’a ne
kadar teşekkür etsek az.
Dergimizin biyoetik alanında çalışan akademisyen ve uzmanlar ile alanımızla ilgili çalışma yürüten diğer
uzman ve akademisyenleri birleştiren bir dergi olması dileğimle.
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