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Değerli Adli Bilimciler,

Adli Tıp Bülteni’nin 2018 yılı yeni sayısıyla karşı-
nızdayız. Adli Tıp Bülteni, DOAJ (Directory of Open 
Access Journals) gibi uluslararası indekslerce taranan 
uluslararası bir dergi niteliğine kavuşması yanında 
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından Doçent-
lik Başvuru Şartları‘nın “Ulusal Makale” maddesinde 
“ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergi-
lerde yayımlanmış makale” koşulu da getirilmiş olup 
adli bilimler kapsamında ülkemizden sadece “Adli Tıp 
Bülteni” TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin kapsamında 
dizinlenen dergiler arasında yer almaktadır. Adli Tıp 
Bülteni Yayın Kurulu olarak dergimizin geldiği nok-
tada dergimize makaleleriyle katkıda bulunan yazarlar 
ve danışmanlarımıza teşekkür etmeyi borç biliyoruz.

Dergimizin yeni sayısında da adli bilimler alanın-
dan farklı disiplinlerden çalışmaları sizlerle paylaşma-
nın mutluluğunu yaşıyoruz. Dergimizin adli bilimler 
alanının bilimsel platformu olma özelliğini koruyarak 
hedefleri daha da yükseklere yönlendirmek için çalı-
şıyoruz. Çalışmalarınızı dergimize gönderirken dergi-
miz yazım kurallarını dikkatle incelemenizi sizlerden 
rica ediyoruz.

Bilimselliğin geleceğin adli bilimlerini inşa etmede 
tek gerçek olduğu bilinciyle dergimizin bilimsel ni-
teliğini hep birlikte daha da yükseklere taşımak, 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 in 2018. Apart from being scanned 
by international indexes such as DOAJ (Directory of 
Open Access Journals); the Bulletin of Legal Medicine 
is currently the only forensic science journal among 
other fields in the country indexed within the scope of 
Tübitak Ulakbim TR Index once after the Council of 
Universities issued a condition according to the Ap-
plication Requirements for Associate Professors of 
having an article published in a nationally reviewed 
journal indexed by ULAKBIM. As the Editorial Board 
of the Bulletin of Legal Medicine, we would like to 
express our gratitude to our valuable authors and re-
viewers for their contributions. 

We are happy to share with you the studies from 
different disciplines within the scope of the forensic 
science in this new issue of our journal. We are work-
ing to direct our goals to higher levels by maintaining 
the feature of our journal to be a scientific platform for 
the forensic sciences field. We would like to ask you to 
check carefully the journal writing rules while sending 
your articles to our journal. 

We wish to raise the eligibility of our journal higher 
by being aware of the fact that being scientific 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 Medicine and Forensic 
Science areas... 

Prof. Dr. Halis Dokgöz
Editor
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