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EDİTÖRDEN

Değerli Adli Bilimciler,
Adli Tıp Bülteni’nin yeni sayısıyla karşınızda-

yız. Dergimizin ülkemizde Tübitak Ulakbim TR ve 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) tarafın-
dan dizinlenen tek adli bilimler dergisi olması ve 
adli bilimler alanının bilimsel patformuna dönüşme-
si yeni hedefleri de zorunlu kılmaktadır.

Dergimizin yeni sayısında da adli bilimler ala-
nından farklı disiplinlerden çalışmaları sizlerle pay-
laşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sayıda sudan 
çıkarılmış cesetlerde diatom incelemeleri, profesyo-
nel araç sürücülerinde sürücü davranışları ve beceri-
leri ile alkol, madde ve ilaç kullanımının değerlendi-
rilmesi, E-Zorbalık Ölçeği ve E-Mağduriyet Ölçeği 
çalışması, Türkiye denetimli serbestlik sistemindeki 
bireylerde intihar riski, biyocoğrafik soy tahmini, 
madde ile kolaylaştırılmış cinsel saldırılar ve fail 
tipolojisi gibi adli bilimler alanından ilginç ve gün-
cel araştırmaları paylaşmanın gururunu yaşıyoruz. 
Dergimizin adli bilimler alanının bilimsel platformu 
olma özelliğini koruyarak daha da geniş bir alana 
yaymak istiyoruz.

Bu arada adli tıp ve adli bilimler alanında ülke-
mizden 52 bilim insanının katkılarıyla, 2 yıl gibi bir 
sürede, ekleriyle birlikte 39 bölümden oluşan text-
book; “Adli Tıp & Adli Bilimler” kitabını sizlerle 
paylaşmanın da mutluluğunu yaşıyoruz.   

Bilimselliğin geleceğin adli bilimlerini inşa et-
mede tek gerçek olduğu bilinciyle dergimizin bi-
limsel niteliğini hep birlikte daha da yükseklere ta-
şımak, Adli Tıp ve Adli Bilimler alanında en güncel 
çalışmaların paylaşıldığı ortak bir platform olmaya 
devam etmesi dileğiyle…

Prof. Dr. Halis Dokgöz
Editör

EDITORIAL

Dear Forensic Scientists,
We are here with the new issue of the Bulletin of 

Legal Medicine.  By being the only forensic science 
journal in Turkey indexed within the scope of both 
Tübitak Ulakbim TR Index and DOAJ (Directory 
of Open Access Journals) and leading the scientific 
platform of forensic sciences in our country neces-
sitates new targets ahead us. 

We are happy to share with you the studies from 
different disciplines within the scope of forensic sci-
ences. We are proud to share fascinating and current 
research in this new issue of our journal, including 
‘Diatom examinations of corpses removed from 
water’, ‘The evaluation of professional drivers’ be-
haviors and skills in relation with alcohol, drugs 
of abuse and medicine consumption’, ‘E-Bullying 
and E-Victimization Scale’, ‘Suicide risk among 
individuals in Turkish probation system’, ‘Biogeo-
graphic ancestry estimation’ as well as ‘drug facili-
tated sexual assaults and perpetrator typology’.  We 
would like to maintain our journal’s scientific plat-
form and extend it to a wider area. 

Meanwhile, we are proud and happy to share 
with you the textbook of “Forensic Medicine & Fo-
rensic Sciences” (Adli Tıp & Adli Bilimler) which 
includes 39 chapters with annexes that is published 
in a period of 2 years with the contributions of 52 
scientists in the field of forensic medicine and foren-
sic sciences from our country. 

We wish to raise the eligibility of our journal 
higher by being aware of the fact that being scien-
tific is the only way to build up a future for forensic 
sciences, and we wish to continue to be a common 
platform sharing the latest studies in Forensic Medi-
cine and Forensic Science areas... 

Prof. Dr. Halis Dokgöz
Editor


