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Değerli Adli Bilimciler; 

Öncelikle son zamanlarda giderek artan terör 

olaylarını kimden ve nereden gelirse gelsin kınadığımızı 

belirtmek isterim. Travma ve ölüm başta olmak üzere adli 

bilimlerin oldukça stresli alanlarında çalışanlar olarak bir 

bilim insanının gerektirdiği hem öznel hem de nesnel 

duyarlılıkla ve doğayla olan ilişkilerimizi de kapsayan bir 

yaklaşımla hareket etmek zorunluluğuyla karşı karşıyayız. 

Adli Tıp Bülteni, sadece ulusal değil uluslar arası 

bilimsel bir platform olma yolunda hızla gelişiyor, bunda 

sizlerin katkıları da son derece değerlidir. Ziyaretci 

istatistikleri üzerinden dergimizin sitesini irdelediğimizde; 

dünyanın hemen hemen her ülkesinden ziyaretçilerimiz 

olduğunu ve özgür bilim felsefesiyle ücretsiz paylaştığımız 

“PDF” formatında makalelere erişimi mutlulukla görüyoruz. 

Dergimizin impact  faktörünün daha da yukarılara 

çekilebilmesi için dergimizde çıkan makaleleri referans 

olarak gösterirken mümkünse “DOI” numaralarını da 

eklemenizi rica ediyoruz.

Dergimizin ulusal ve uluslararası pek çok veri 

tabanınca indekslendiğini, beraberinde bize gelen 

makalelerin nitelik ve niceliğindeki artışı da sevinçle 

duyururuz. Zamanında yayınlanan bilimsel bir dergi olarak 

sizlerden özellikle araştırma makalelerinizle daha çok destek, 

katkı ve katılım bekliyoruz.

 Bilimselliğin geleceğin adli bilimlerini inşa etmede tek 

gerçek olduğu bilinciyle dergimizin niteliğini hep birlikte 

daha da yükseklere taşımak dileğiyle…

Prof. Dr. Halis Dokgöz

Editör

EDİTÖRDEN EDITORIAL

Dear Forensic Scientists,

Firstly, I would like to state that we decry recently 

increasing incidents of terrorism. We have to act with an 

approach that includes our relations with nature by both 

objective and subjective sensitivity of a scientist as working in 

the stressful branches of forensic science especially trauma 

and death. The Bulletin of Legal Medicine develops rapidly on 

the way of becoming not only national, but also an 

international scientific platform, in which your contributions 

are extremely valuable.

When we examine the website of our journal via visitors 

statistics, we are pleased to determine that our visitors from 

almost every country in the world access to articles as “PDF” 

format which we share free in thought of independent science. 

We would like to ask you to add the numbers of “DOI” in order 

to increase impact factor of our bulletin when representing 

articles in our bulletin as reference.  

We become happy about increasing in the quality and 

quantity of articles arriving to us and learn that our bulletin is 

indexed in many national and international databases. As a 

scientific journal published on time, we need more supports, 

participations and contributions especially with research 

articles.

With knowledge that the scientific attitudes are only truth 

in construction of Forensic Science of future, we wish to 

increase quality of our bulletin together... 

Sincerely,

Prof. Dr. Halis Dokgöz

Editor


