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EDİTÖRDEN

EDITORIAL

Değerli adli bilimciler,

Dear forensic scientists,

Adli Tıp Bülteni 1996 yılından beri gecikmeler söz

The Bulletin of Legal Medicine has been continuously

konusu olsa da aralıksız olarak yayınını sürdürmektedir.

published since 1996 with negligible delays from time to

Editörler Prof.Dr. Serpil Salaçin, Prof.Dr. Şebnem Korur

time. Editorial board would like to acknowledge previous

ve Prof.Dr. Nadir Arıcan başta olmak üzere dergiye emeği

editors Prof. Serpil Salaçin, Prof. Şebnem Korur and Prof.

geçen tüm yayın kurulu üyelerimize, hakemlerimize ve

Nadir Arıcan, publication committee, reviewers and all

adli bilimler alanında çalışan bilim insanlarımıza değerli

scientists in the ﬁeld of forensic sciences for their precious

destekleri için teşekkür ediyoruz.

contributions to the journal.

Adli Tıp Bülteni, gelenekten ve deneyimlerden

The Bulletin of Legal Medicine, without departing

kopmadan yeni bir ekiple geleceğe doğru açık bilim

from its scientiﬁc legacy and tradition, with its new team

felsefesiyle zorlu adli bilimler alanında bir yolculuğa

embark on a journey to the future with an open philosophy

çıkıyor. Dergimizi kendi internet sayfasında “Açık Dergi

of science in the challenging ﬁeld of forensic sciences. As

Sistemi” ile çağın gerektirdiği formatla bilimi herkese

required by current scientiﬁc era, we started to publish the

açacak şekilde hem pdf olarak internette hem de basılı

journal electronically through its webpage as "Open

olarak yayınlamaya başladık. Hedeﬁmiz kısa erimli

Journal System" and in print as well, in order to provide

olarak zamanında yayınlanan, ulusal ve uluslararası

scientiﬁc knowledge to everyone. Our short-term goal is

indekslerce taranan bir dergi olması ve uzun erimli olarak

to publish journal on a timely basis, which is monitored by

da SCI-Expanded ve SCI tarafından indekslenen bir dergi

national and international scientiﬁc databases.

olmaktır.

Furthermore, the journal is aimed to be indexed by SCIExpanded and SCI indexes as our long-term goal.

Adli Tıp Bülteni, yenileşme ve değişim yolunda hızla
ilerlerken siz değerli adli bilimler alanında çalışan bilim

Rapidly proceeding on the path of innovation and

insanlarının desteğine her zamankinden daha çok

change, The Bulletin of Legal Medicine needs the

gereksinimimiz bulunmaktadır.

contribution and support of distinguished scientists in the
ﬁeld of forensic sciences, more than any time.

Saygılarımla,
Sincerely,

Halis Dokgöz, Prof.Dr.

Halis Dokgöz, Prof.Dr.
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