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ED‹TÖRDEN

EDITORIAL

De¤erli Meslektafllar›m›z,

Dear Colleagues,

Uzun bir aradan sonra elinizde tuttu¤unuz Adli T›p Bülteni, y›l›n son günlerinde ayn› y›l›n son say›s› olarak elinize ulaflm›fl olacak. Dergimizin bu say›s› ile birlikte
uluslar aras› indekslere baflvurusunu da yapm›fl olarak,
Adli T›p Bülteni editör yard›mc›s› olarak bafllad›¤›m, editör olarak sürdürdü¤üm görevimi yeni y›lda genç meslektafllar›ma devretmekten onur duyaca¤›m. Bu dergi
için hedeflerimiz vard›. ‹lk editörümüz, de¤erli Hocam
Prof. Dr. Serpil Salaçin önderli¤inde çal›flmaya bafllad›¤›m›z gün, uluslar aras› indekslere kabul edilmifl, adli t›p
camias›nda yerini sa¤lamlaflt›rm›fl bir derginin hayalini
kurmufltuk. T›p alan›nda, uzmanl›k derne¤i d›fl›nda hiçbir deste¤i olmadan, aidat gelirleri dahi düzenli toplanamayan bir uzmanl›k derne¤inin ola¤anüstü çabalar›yla ve
amatör bir ruhla baflka örne¤ine pek rastlanamayacak bir
ifli baflard›¤›m›z› düflünüyorum.

You just hold this issue on the last days of this year,
which is the last issue of 2006 volume. I had started as an
associate editor, and continued as a chief editor for 10 years, and I have the honor to hand this very reputable position over to my brilliant young colleagues whom i am
sure to improve our Bulletin much more than now.
I want to express my gratitude to all my colleagues who
has had a great share in the success of this Bulletin. We
had started to work with only the Society of Forensic
Medicine Specialists as a support, and a spirit of layman
with a professional perspective. We achieved much beyond our dreams. I am going to be more tight with my
schedule since i have been honoured by International Rehabilitation Council for Torture Victims as an independent expert in ExCom. Nevertheless, my colleagues will
elevate the quality of this bulletin, and i wish them a successful period with support of our community.

Bu baflar› hepimizin baflar›s›d›r. Böylesi övünç verici bir
çal›flmay› birlikte yürüttü¤ümüz tüm meslektafllar›ma, bu
baflar›n›n bir parças› olmam› sa¤lad›klar› için sonsuz flükranlar›m› sunuyorum. International Rehabilitation Council for Torture Victims yönetim kurulunda ba¤›ms›z uzman olarak flahs›m› lay›k gördükleri görevim nedeniyle
program›m›n daha yo¤un olaca¤› muhakkak. Ancak genç
meslektafllar›m›n dergimizi çok daha ileriye tafl›yacaklar›ndan da hiç kuflkum yok. Kendilerine yeni dönemdeki
çal›flmalar›nda baflar›lar diliyor, hepimizin ortak çabas›n›n
bu çal›flman›n bir parças› olaca¤›n› ümit ediyorum.
Sayg›lar›mla,

Sincerely,

fiebnem Korur Fincanc›, Prof. Dr.

fiebnem Korur Fincanc›, Prof. Dr.
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