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Değerli Adli Bilimciler,
Adli Tıp Bülteni’nin 2017 yılı ilk sayısıyla kar-

şınızdayız. Dergimize olan yoğun ilginiz için çok 
teşekkür ediyoruz. 22 yıllık bir deneyim ve süreç 
sonucunda araştırma, olgu sunumu ve derleme ni-
teliğinde çalışmalarınız yanında adli bilimler alanı-
nın bilimsel platformu olma yolunda emin adımlarla 
ilerlemeye devam ediyoruz.

Dergimizin yeni sayısında klinik adli tıp uygula-
maları, adli belge incelemeleri ve adli tıp tarihi açısın-
dan Prof. Dr. Fahri Ecevit biyografisini ilgiyle okuya-
cağınızı düşünüyoruz. Yine adli tıp uygulamalarında 
yaralanmaların değerlendirilmesinde halen kullanmış 
olduğumuz kılavuzun tartışmaya açıldığı ve evrensel 
travma skorlama sistemini gündeme getiren makale-
nin ufuk açıcı olduğu kanısındayız. Olgu sunumla-
rının öğretici ve eğitici olduğu kuşkusuz bilinen bir 
gerçeklik ve dergimizde yayınlanan olgu sunumla-
rı da ilginizi çekecek nitelikte. Ve artık “maluliyet” 
raporlandırma sisteminde de skorlama sisteminin 
oluşturularak bilimsel bir standart belirlemenin hem 
bireylerdeki travmanın niteliğini ortaya koymak hem 
de adaletin sağlanması için zorunluluk halini almıştır.

Adli Tıp Bülteni, zamanında yayınlanan, Tübitak 
Ulakbim TR Dizin ve uluslararası pek çok veri taba-
nı tarafından taranan uluslararası bir dergi kimliği-
ne kavuşmuştur. Bu arada DOAJ ve SCI-Expanded 
tarafından indekslenmek için başvuruda bulunduğu-
muzu ve sürecin devam ettiğini de vurgulamak iste-
riz. Çalışmalarınızı dergimize gönderirken dergi ya-
zım kurallarına uygun olarak makalelerinizi internet 
üzerinden sisteme yüklemenizi rica ediyoruz.

Bilimselliğin geleceğin adli bilimlerini inşa et-
mede tek gerçek olduğu bilinciyle dergimizin bilim-
sel niteliğini hep birlikte daha da yükseklere taşımak 
dileğiyle…

Prof. Dr. Halis Dokgöz
Editör

EDITORIAL

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

Legal Medicine in 2017. We thank you very much 
for your intense interest in our journal. As a result 
of 22 years of experience and process, we are con-
tinuing to pursue research, case presentation and 
compilation as well as proceeding with certain steps 
towards becoming a scientific platform for the fo-
rensic science field.

In the new issue of our journal, we believe you 
will read the clinical forensic applications, judicial 
document reviews and Dr. Fahri Ecevit’s biogra-
phy in terms of history of forensic medicine with 
interest. We believe that the article which brings the 
universal trauma scoring system to the agenda and 
assessment of injuries in forensic medicine applica-
tions debate on the guide currently used is a horizon. 
It is a well-known fact that the case presentations 
are educational and published in our journal are also 
interesting. In the “disability” reporting system, the 
scoring system has become a necessity for establish-
ing a scientific standard, revealing the trauma of in-
dividuals and ensuring justice.

The Bulletin of Legal Medicine has acquired 
the identity of an international journal published on 
time and scanned by Tübitak Ulakbim TR Index and 
many other international databases. In the meantime, 
we want to emphasize that we are applying to be in-
dexed by DOAJ and SCI-Expanded and that the pro-
cess is still ongoing. When you send your study to 
our journal, we ask you to upload your articles to the 
system in accordance with the journal writing rules.

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…

Prof. Dr. Halis Dokgöz
Editor


