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EDİTÖRDEN

Değerli Meslektaşlarım,
Bilimsel dergi yayınlamak, o derginin hangi sıklık

ta, nasıl kullanıldığı sorusunu gündeme getirmektedir. 
Adli Tıp Bülteni yayınlanırken de, ister istemez bu 
derginin ulaştığı tüm meslektaşlarımızda uyandırdığı, 
uyandırabildiği ilgiyi merak etmekteyiz.

Bilimsel bilginin paylaşımında, hiç kuşkusuz en 
önemli araçlardan birisi düzenli yayınlanan bilimsel 
dergilerdir. Paylaşıldıkça çoğalan, çoğaldıkça değişen 
bilimsel bilginin dinamik özelliği bilim insanlarını bu 
paylaşımın gerçekleştirilebileceği önemli bir ortam 
olarak bilimsel dergilere yönlendirse de, bu yönelişte 
önemli bir unsur, o dergide yayınlanan araştırmaların 
uyandıracağı merak olacaktır.

Meraksız bir bilim ortamı olması beklenemez. Yir- 
mibirinci yüzyıla adım attığımız bu ilk dergimizde, ye
ni bir yüzyıla yakışır bilimsel ortamları geliştirecek ça
lışmalarla ilginizi çekmeyi umut ediyoruz.

Bilimin bize mutlak bir gerçeklik sunmadığını bili
yoruz. Ancak, gerçekliğin ne olduğuna ilişkin, günü
müzde üzerinde büyük oranda mutabakata varılmış 
görüşleri dergimizde hep birlikte paylaşmak bilimsel 
bilginin çoğalmasına küçük de olsa bir katkı sunmak
tadır. Bu dergide bilimsel değerlendirme ve eleştiri or
tamına sunulan çalışmaların çoğalması adli tıp uy
gulamalarının da gelişmesine önemli bir katkı 
sunacaktır.

Şebnem Korur Fincancı

EDITORIAL

Dear colleagues,
Several questions such as how and in which 

frequency arise from a publishing process of a 
scientific journal. We worry whether we can create a 
certain amount of curiosity among our colleagues by 
publishing the Bulletin of Legal Medicine.

A scientific journal is an important tool to share 
scientific knowledge when it is published 
periodically. The dynamic and cummulative nature of 
scientific knowledge lead scientists to read these 
periodics. However, the research articles should have 
an effect to create curiosity and a willingness for 
further researches.

We can not expect a scientific media without 
curiosity. Thus, we hope to publish such researches 
that may improve our scientific knowledge in 
consistence with twentyfirst century, and draw your 
attention.

We know that science does not present an 
absolute truth. Nevertheless, the scientific knowledge 
that is cummulated in these journals will be the result 
of shared hypothesis to be discussed and met in a 
concensus, and all together we hope that they will 
have an effect for improvement of this field.
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