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EDITORIAL

Değerli Adli Bilimciler,

Dear Forensic Scientists,

Adli Tıp Bülteni’nin 2017 yılı yeni sayısıyla karşınızdayız. Dergimize göstermiş olduğunuz ilgi ve
yapmış olduğunuz katkılar için çok teşekkür ederiz.
Size DOAJ (Directory of Open Access Journals) dizinine yapmış olduğumuz başvurunun kabul edildiğini ve Adli Tıp Bülteni’nin artık DOAJ tarafından
dizinlendiğini bildirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.
Adli Tıp Bülteni Yayın Kurulu olarak değerli yazar
ve danışmanlarımıza katkılarından dolayı teşekkür
ediyoruz.

We are here with the new issue of The Bulletin of
Legal Medicine in 2017. We would like to thank you
for your extensive interest and contributions to our
journal. We are happy to announce that our application to DOAJ (Directory of Open Access Journals)
has been accepted and from now on, the Bulletin of
Legal Medicine is indexed by DOAJ. We thank our
valuable authors and reviewers for their contributions as the Editorial Board of the Bulletin of Legal
Medicine.

Dergimizin yeni sayısında adli bilimler alanından farklı çalışmaları sizlerle paylaşıyoruz. Adli Tıp
Bülteni, zamanında yayınlanan, Tübitak Ulakbim
TR Dizin ve uluslararası DOAJ veri tabanı tarafından taranan uluslararası bir dergi niteliğindedir. Adli
bilimler alanının bilimsel bir platformu olan dergimize çalışmalarınızı gönderirken özellikle makalelerinizi yazım kurallarına uygun olarak hazırlamanızı ve kaynaklar kısmında da varsa kaynakların DOİ
numaralarını eklemenizi rica ediyoruz.

We are sharing different studies in the forensic
science area in the new issue of our journal. The
Bulletin of Legal Medicine is an internationally
qualified journal where it is punctually published
and is scanned by Tübitak Ulakbim TR Index and
international DOAJ databases. While sending your
studies to our journal which is a scientific platform
of the forensic sciences, we would like to ask you
to upload your articles to the system in accordance
with the journal writing rules and to add the DOI
numbers of the references as well at the references
section when applicable.

Bilimselliğin geleceğin adli bilimlerini inşa etmede tek gerçek olduğu bilinciyle dergimizin bilimsel niteliğini 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

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

