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EDITORIAL
Dear forensic scientists,

Değerli adli bilimciler,
Adli Tıp Bülteni, “Açık Dergi Sistemi” ile kendi
internet sitesinde makalelerin gönderilmesi, hakemlerce
incelenmesi ve yayınlanması sürecini kısa sürede
başlatmış ve hızlandırmıştır. Öncesinde kendi internet
portalını dergimizin kullanımına izin veren Türkiye
Klinikleri'ne çok teşekkür ediyoruz.

The Bulletin of Legal Medicine successively
achieved to initiate and accelerate the processes of
submission, review and publication with "Open Journal
System" on its website. We would like to thank “Türkiye
Klinikleri/Turkish Clinics” for providing online
submission system to our journal, previously.

Adli Tıp Bülteni'nin 1996 yılından itibaren tüm
sayılarının “pdf” tıpkı basımları sitemizde “Arşiv”
bölümünde yer almaktadır. Ücretsiz olarak artık
araştırmacılar istedikleri makalelere sitemizden arama
yaparak da ulaşabilmektedirler. Ayrıca duyurular
sayfamızdan Adli Tıp Uzmanları Derneği'nin “Tıp
Hukuku Günleri” kitaplarının “pdf” tıpkı basımlarını da
indirebilirsiniz.

PDF version of all articles published in The Bulletin
of Legal Medicine since 1996 are now available in
"Archive" section on journals website. Researchers are
able to download any published article by searching on
the website for free. In addition, PDF version of books of
Medical Law Meetings organized by The Society of
Forensic Medicine Specialists, are also available in
“Announcements” section of the website.

Dergimizle ilgili öncelikle bizlere destek olan adli
bilimler alanında çalışan bilim insanlarına çok teşekkür
ediyoruz. Kısa sürede gerek yazarlarımızın gerekse
hakemlerimizin yoğun bir ilgisi ile karşılaştık. Gelinen
süreçte sizlerle paylaşacağımız güzel haberlerimiz var.
Adli Tıp Bülteni, Türkiye Atıf Dizini veri tabanına
aktarımı yeniden başlamıştır. Uluslararası alanda da
dergimiz “Scholar Google” tarafından taranmaya
başlamıştır. Artık makalelerinizin “pdf” tıpkı basımlarına
ve makalelerinizin atıf durumunu belirleme ve atıﬂarınıza
“Scholar Google” üzerinden ulaşabilirsiniz.

We would like to thank to forensic science
professionals for their precious support regarding
improvement of the journal. In a short while, we gladly
faced with the intense interest of both distinguished
authors and reviewers. We have recent good news to share
with you. The Bulletin of Legal Medicine has restarted to
be monitored by Turkey Citation Index (Türkiye Atıf
Dizini) database. The journal has also started to be
indexed by “Google Scholar”, in international area. In this
regard, you will be able to access the PDF versions of your
articles, citation results of your articles and your citations
through “Google Scholar”.

Dergimizin alacağı daha çok yol var. Ve bu noktada
adli bilimler alanında çalışan siz bilim insanlarının
desteğine gereksinimimiz bulunmaktadır.

The journal has a far way to go; in this scientiﬁc
travel we need the support of distinguished forensic
science professionals.

Saygılarımla…
Sincerely,
Prof.Dr. Halis Dokgöz
Halis Dokgöz, Prof.Dr.
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