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Değerli Okuyucular,

 Bu cilt ile Adli Tıp Bülteni yayın hayatının onbeş 

yılını geride bırakmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Adli 

Tıp Uzmanları Derneği bilimsel yayın organı olan Adli 

Tıp Bülteni, 1996 yılından bu yana zaman zaman 

gecikmeler  de olsa kesint is iz  yayın hayat ını 

sürdürmektedir. Başarıda siz değerli bilim insanlarının 

ürettiklerinin yanısıra, yayın hayatına başladığı andan 

günümüze dek görev alan tüm editör ve editör 

yardımcıları ile yayın kurulunun özenli çalışmalarının 

katkısı söz konudur. Bu süreçte danışma kurulunda 

bizlere destek veren öğretim üyelerinin, makalelerin 

değerlendirilmesinde gösterdikleri özen ile de yayın 

kalitesinin yükseltilmesinde önemli katkıları olduğunu 

vurgulamak isterim. Bu bağlamda tüm emeği geçenlere 

teşekkürlerimi sunuyorum.

Adli Tıp Bülteni, alanındaki üretilen çalışmaları 

danışmanların katkıları ile ulusal yayın hayatına 

kazandırmakta, ancak bilimsel dergi yayımcılığındaki 

sorunlar nedeni ile gecikmeleri de beraberinde 

yaşamaktadır. Bu dönemde, yaşanan aksaklıkları 

azaltmak amacı ile makale değerlendirme sisteminde 

süreci hızlandırmak adına yapılan “online makale takip 

sistemi” kullanıcılara sunulmuştur. Online takip 

s is teminin,  yeni  yayın kurulumuz taraf ından 

geliştirilmesi, sürecin daha da hızlanmasına katkıda 

bulunacaktır. 

Adli bilimler alanında yenilikleri paylaşmanın ve 

alanın gelişimine katkıda bulunmanın önemli aracı olan 

Derneğimiz bilimsel yayın organı olan  Adli Tıp 

Bülteni'ne olan desteğinizin daha da güçlü biçimde 

devam etmesi dileğiyle, önümüzdeki dönemde görev 

alacak editör ve yayın kurulu üyelerine başarılar dilerim.

Saygılarımla,

  Editor

       Nadir ARICAN

Dear Readers and Distinguished Colleagues,

With this issue, we are proud to be left behind fifteen 

successful years of publication life of The Bulletin of 

Legal Medicine. The Bulletin of Legal Medicine, as 

official scientific publication of the Association of 

Forensic Medicine Specialists, has been continuously 

published since 1996 with negligible delays from time to 

time. The journal owes its success to your valuable 

scientific contributions, besides precious efforts of all 

editors and associate editors, and publication committee 

from the moment of first publication to the present day. At 

this point, I would like to emphasize the importance of 

contributions of advisory board members in terms of 

enhancing the quality of publications with their great care 

during reviewing articles. In this regard, I would like to 

thank all those who provide contribution.

The Bulletin of Legal Medicine adds novel forensic 

studies to national publishing with the support of advisory 

board members; however, it experiences delays in 

publication process due to problems in scientific journal 

publishing. During this period, in order to reduce 

interruptions and accelerating the article review process 

"Online manuscript tracking system" was provided to 

users. Improving the online manuscript tracking system 

by our new editorial board will contribute to further speed 

up in the publication process.

I wish success to next editor and editorial board 

members; with the belief of your strong support to The 

Bulletin of Legal Medicine, the official scientific 

publication of our association, as an important means of 

contributing to the development of the area and sharing 

innovations in the field of forensic sciences.

Sincerely yours,

Editor

Nadir ARICAN


