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Değerli adli bilimciler,

Adli Tıp Bülteni 1996 yılından beri kesintisiz ve çift kör 

hakem sistemiyle yayınını devam ettiriyor. Elinizde 

tuttuğunuz sayıyla birlikte 20.yılımızı kutluyoruz. 

Dergimiz kısa sürede uluslararası indekslerce taranan 

uluslararası dergi niteliğine kavuşmuştur. Yakın zamanda 

yeni indekslerin müjdesini vermeyi umuyoruz. Artık 

dergimizde yayınlanan her makalenin DOI numarası olacak. 

DOI (Digital Object Identifier), dijital nesne tanımlayıcı olarak 

da ifade edebileceğimiz internet üzerinde yayınlanan içeriğe 

kolay erişimi sağlayan benzersiz numaralandırma ve erişim 

sistemidir. Ve DOI numarası verilmiş makalelerimize erişim 

için DOI numarasını vermek yeterli olacaktır. 

2015 yılı ile birlikte artık zamanında çıkan ve daha fazla 

araştırma, olgu ve derlemelerin yayınlanacağının altını çizmek 

isteriz. Kısa sürede dergimizin editöryal kurulundan ulusal ve 

uluslararası danışma kuruluna kadar güncellenip aktif hale 

gelmesi sağlanmıştır. Adli Tıp Bülteni 2015 sayıları ile birlikte 

hem nitelik hem de nicelik olarak gelenekten kopmadan ve 

bilimsellikten ödün vermeden bir değişime gidiyor. Yeni 

sayılarla birlikte dergimizin kapak ve sayfa tasarımında da 

değişime gidiyoruz. Hem içerik hem de tasarım olarak 

dergimizi beğenilerinize sunuyoruz.

Dergimize yazar ve hakem olarak katkı koyan adli 

bilimler alanında çalışan değerli bilim insanlarına çok 

teşekkür ediyoruz. Artan eleştiri ve ilginizle daha nitelikli 

dergilerde buluşmak dileğiyle…

Saygılarımızla…

Prof. Dr. Halis Dokgöz

Editör

Dear forensic scientists,

The Bulletin of Legal Medicine has been continuously 

published with the double-blind referee system since 1996. 

We are celebrating our 20th year anniversary together with 

the issue you are holding.

The Bulletin of Legal Medicine, being monitored by 

international scientific indexes, has gained an international 

journal quality, within a short time. We hope to give the good 

news of the new scientific indexes in near future. From the 

very next issue every paper will have DOI (Digital Object 

Identifier) number. DOI is a character string that uniquely 

identify a digital object that facilitate accession to it, and 

accepted papers that given DOI number will accessed as 

article in press. 

We would like to underline that from the very first 

issue of 2015 the journal will be published with more original, 

case reports, and review papers. The journal's editorial board, 

national and international advisory board have been updated 

and activated in a short period. The Bulletin of Legal Medicine 

experience innovation, starting from 2015 issues, without 

compromising its scientific way, and without departing from 

tradition. We are going to change the journal's cover and page 

design in the new issue. We present the journal with both its 

scientific content and design.

 We would like to thank distinguished forensic 

scientists who contribute our journal as authors and 

reviewers. Hope to meet you in higher quality issues with your 

increasing criticism and interest...

 Sincerely...

 

 Prof. Halis Dokgöz, MD.

 Editor
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