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EDITORIAL

EDİTÖRDEN
I)eğerli Meslektaşlarım,

Dear colleagues,

Bugün dergimizin beşinci yılını doldururken, adli
bilimler alanında yayınlanan yazıları ile bir tıp dergisi
olarak etkili ve değerli bir geçmişimiz olduğunu iddia
edebiliriz. Önemli beklentiler ile umut dolu bir gele
ceği de duyurmak yanlış olmayacaktır. Bu beş yıllık
geçmişin İler aşamasında katkılarını sunan tüm mes
lektaşlarımızın tek tek koyduğu her taşın önemini ve
değerini bir kez daha anımsamak ve anımsatmak, ge
leceği bu anlamlı katkıların üzerine yapılandırma şan
sını verdikleri için teşekkür etmek isterim.
Gelecek ile ilgili bizleri bekleyen önemli görevler
ve ağır bir sorumluluğumuz bulunmaktadır. Akademik
ortamların zenginleşmesi, standartların oluşturulması
sürecinde önümüze yeni hedefler çıkmaktadır. Ulusal
bilimsel çevrelerde kabul gören dergimizi artık uluslar
arası ortamlara taşımak ve bu ortamlarda da kabulünü
sağlamak zorundayız. Uluslar arası bilimsel atıf in
dekslerine kabul edilmiş bir dergimizin varlığı hepimi
ze önemli katkı sağlayacaktır.
Adli Tıp Uzmanları Derneği İ.Ü.İstanbul Tıp Fakül
tesi Adli Tıp Anabilim Dalı ile birlikte 4. Adli Bilimler
Kongresi ni bu yıl içinde gerçekleştirdi. Adli tıp uz
manlarının adli bilimler alanında çalışanlarla takım ru
hunu yakalamasını amaçlayan bu kongrede bu alan
larda çalışanların önemli bir çoğunluğunun katılımı
sağlandı.
Bu yılın son sayısında, 3- Adli Bilimler Kongresi'nin poster sunularının da sonuna geldik. Önümüz
deki yılın ilk sayısında yayınlanacak sözlü sunumlar
ile bu kongrenin tüm sunumlarının yayınlanması
tamamlanmış olacak.
2000 yılı içinde çok sevindirici bir olay yaşadık. Bir
süredir yayınına ara vermiş olan Adli Tıp Dergisi
yeniden yayınlanmaya başladı. Klinik adli tıp
konularının ele alınacağı yeni bir derginin de yolda ol
duğunu öğrendik. Bu dergilere başarılı bir yayın
süreci diliyoruz.

We can claim that we have an influential and
worthy past as a medical journal on forensic sciences
in our country, and also we declare that we shall ha
ve an hopeful future with great expectations.
This journal has been published for five years. Alt
hough publishing process has been painful from time
to time, it is congenial for a periodic publishment in
general. Academic milieu of our country developed a
consent for the scientific content of this journal, and
now we must aim international approval. This is our
duty to bring our journal forth to be accepted in cita
tion indexes, and we need the help of our internati
onal advisory board members in this context.
The Society of Forensic Medicine Specialists toget
her with the Department of Forensic Medicine o f Is
tanbul University Istanbul Medical Faculty succeeded
in the organization o f the 4th Congress ol Forensic
Sciences. The team work o f forensic scientists toget
her with forensic physicians was the main objective ol
this congress, and the majority o f our forensics com
munity participated in an intense program.
We have come to an end o f publishing the ma
nuscripts of the poster presentations of the 3rd Cong
ress as a supplement to the Bulletin, and the oral pre
sentations w ill follow these in the first issue of 6th vo
lume.
We have enjoyed a pleasing event in the year of
2000. The Journal o f Forensic Medicine has been
revived, and a new journal on clinical forensic
medicine is on the way. We wish a soccessful period
of publication for these journals.
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