
EDİTÖRDEN

Değerli Adli Bilimciler,
Adli Tıp Bülteni’nin 2016 yılı ikinci sayısıyla kar-

şınızdayız. Yaşadığımız olağanüstü bir dönemde karşı 
karşıya kaldığımız darbe girişimine karşı demokratik, 
sosyal, laik, hukuk devletine ve Cumhuriyetimize bağ-
lılığımızı daha yüksek sesle dile getirmemiz gerekiyor.

Bodrum’da en geniş katılımla gerçekleşen 13. 
Adli Bilimler Kongresi kapsamında dergimizin ön-
ceki editörlerine,  hakem olarak en fazla katkı su-
nan değerli hocalarımıza ve dergi editöryal kuruluna 
derneğimiz tarafından teşekkür plaketleri verilmiş-
tir;  onurlandık, gururlandık ve mutlu olduk.

Adli Tıp Bülteninin hem basılı hem de elektronik 
ortamda ücretsiz olarak paylaşımına devam ediyo-
ruz. Dergi için makale aradığımız günler geride kal-
dı; şimdi gerek nitelik gerekse nicelik olarak daha 
doyurucu içerikte makaleleri sırayla yayınlayabildi-
ğimiz günlerin mutluluğunu yaşıyoruz. Dergimize 
makale gönderirken sizlerden özellikle yazım kural-
larına dikkat etmenizi, yayın hakkı devir sözleşme-
sini imzalamanızı ve kaynaklar kısmında yer alan 
kaynakların doi numaralarını da eklemenizi özellik-
le rica ediyoruz. Zamanında yayınlanan bilimsel bir 
dergi niteliğini kaybetmemesi için sizlerden özellik-
le araştırma makalelerinizle daha çok destek, katkı 
ve katılım bekliyoruz.

Çift kör hakem sistemi ve daha hızlı ve kolay erişi-
lebilir internet sitemizle uluslararası dergilerin sahip 
olduğu pek çok özelliği barındıran dergimizin önemli 
veri tabanları olan PubMed ve SCI-Expanded için de 
girişimlere başladığımızı da vurgulamak isteriz. 

Bilimselliğin geleceğin adli bilimlerini inşa etmede 
tek gerçek olduğu bilinciyle dergimizin bilimsel niteli-
ğini hep birlikte daha da yükseklere taşımak dileğiyle…

Prof. Dr. Halis Dokgöz
Editör

EDITORIAL

Dear Forensic Scientists,
We are here with the second issue of The Bul-

letin of Legal Medicine in 2016. Though We are 
facing an extraordinary period of coup attempt, we 
must emphasize and express our loyalty to social, 
democratic and secular constitutional state and our 
republic more strongly.

We are very pleased about administration of the 
plaques to both our former editors, our masters who 
contributed to our journal as referee and our edito-
rial board of our journal by our association in 13th 
Forensic Sciences Congress in Bodrum. 

We continue to present our bulletin in printed 
and electronic media as free. We are pleased to 
share more satisfying articles in terms of quality 
and quantity with you. We would like to ask you 
particularly to pay attention to spelling, to sign a 
copyright transfer agreement and to add the doi 
numbers of references when you send your articles 
to our journal. We hope you to support, participate 
and contribute with your research articles as a time-
ly published scientific journal.

We want to highlight that our journal which has 
a faster and easier access website with double-blind 
referee system has also started to proceed with im-
portant databases including PubMed and SCI-Ex-
panded as well.

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


