EDİTÖRDEN
Değerli Adli Bilimciler,
Adli Tıp Bülteni’nin 2016 yılı son sayısıyla karşınızdayız. Yaşadığımız olağanüstü bir dönemde
Adli Tıp Bülteni’nin yeni sayısını da çıkarmanın
mutluluğunu yaşıyoruz.
Adli Tıp Bültenini hem basılı hem de elektronik
ortamda ücretsiz olarak paylaşmaya devam ediyoruz. Makalelerinizde özellikle yazım kurallarına
dikkat etmenizi, yayın hakkı devir sözleşmesini imzalamanızı ve kaynaklar kısmında yer alan kaynakların doi numaralarını da eklemenizi özellikle rica
ediyoruz. Zamanında yayınlanan, Tübitak Ulakbim
ve uluslararası pek çok veri tabanı tarafından taranan uluslararası bir dergi kimliğine kavuşan dergimizin sizlerin daha çok destek ve katkısına gereksinimi bulunuyor. Hem yazar hem de hakem olarak
dergimize katkı koyan siz adli bilimler alanında çalışan bilim insanlarına katkı ve katılım için teşekkür
ederken yeni yılın hepimize sağlık ve mutluluk getirmesini diliyoruz.
Bilimselliğin geleceğin adli bilimlerini inşa etmede tek gerçek olduğu bilinciyle dergimizin bilimsel niteliğini hep birlikte daha da yükseklere taşımak
dileğiyle…
Prof. Dr. Halis Dokgöz
Editör

EDITORIAL
Dear Forensic Scientists,
We are here with the last issue of The Bulletin of
Legal Medicine in 2016. Though We are facing an
extraordinary period of coup attempt, we must emphasize and express our loyalty to social and secular
constitutional state and our republic more strongly
and are delighted to present new issue of The Bulletin of Legal Medicine
We continue to present our bulletin in printed and
electronic media as free. We are pleasant to share
more satisfying articles in terms of quality and quantity with you. We particularly ask you to pay attention spelling, sign a copyright transfer agreement and
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 timely published scientific journal which has
been attaining international journal identity, scanned
by Tubitak Ulakbim and many international databases and published on time. We thanks to contributing
and participation to scientists working in the field of
forensic science and we wish that the new year will
bring health and happiness to all of us
We hope that we raise scientific quality of our
journal higher with conscious about the scientific
which is only true in building of forensic sciences
of future…
Prof. Dr. Halis Dokgöz
Editor

