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Değerli Adli Bilimciler,

Adli bilimler alanında çalışan bilim insanları-
nın bilimsel buluşma platformu olan Adli Bilimler 
Kongresi’nin 15.sinde söz verdiğimiz gibi Adli Tıp 
Bülteni’nin 2018 yılının ilk sayısını sizlerle buluştur-
manın mutluluğunu yaşıyoruz. Dergimizin bu sayısın-
da yine adli bilimlerin farklı alanlarından keyifle oku-
yacağınız arşivlik bir sayıyla karşınızdayız.

Son zamanlarda ülkemizin birincil konusu haline 
gelen çocuk ve kadınlara yönelik cinsel şiddet ile ilgi-
li olarak konunun yıllardır dergimizde bilimsel olarak 
irdelenmiş olması ve pek çok çalışma ve medyaya re-
ferans gösterilmesi izlediğimiz yolun ne kadar doğru 
olduğunu göstermesi açısından bizlere güç veriyor. 
Ülkemizde ne yazık ki çocuk ve kadınlara yönelik 
şiddetin boyutunu tam olarak gösteren bilimsel veri-
ler yetersiz ve bu durum da sorunun boyutunun nes-
nel olarak ortaya konmasında sorun yaratıyor. Çocuk 
Hakları Sözleşmesi’ni ilk imzalayan ülkelerden biri 
olmamız nedeniyle hem tıbben hem de hukuken 18 
yaşını doldurmamış bireylerin çocuk olduğu gerçe-
ğini tüm açıklığıyla vurgulamamız gerekiyor. Ve 18 
yaşın altında çocukların yüksek yararına karşı olan 
her türlü tıbbi, hukuki ve sosyal yaptırım ve uygula-
malara bilimsel olarak sesimizi yükseltmeliyiz. Bunun 
yolu da bu alandaki çalışmalarımızı Tübitak Ulakbim 
TR Dizin ve uluslararası DOAJ (Directory of Open 
Access Journals) gibi ciddi veri tabanlarınca taranan 
uluslararası bir dergi olan Adli Tıp Bülteni’nde paylaş-
maktır. Bilim insanlarının bu ve benzer konularındaki 
çalışmalarını dergimize yönlendirmeleri için açık çağrı 
yapıyoruz. 

Bilimselliğin geleceğin adli bilimlerini inşa etmede 
tek gerçek olduğu bilinciyle dergimizin bilimsel ni-
teliğini 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

EDITORIAL

Dear Forensic Scientists,

As we promised you during the 15th Forensic Sci-
ences Congress which is a scientific meeting platform 
of the scientists working in the field of forensic sci-
ences, we are grateful to present you the first volume 
of the Bulletin of Legal Medicine for 2018. We are 
presenting you a volume that should be archived in-
cluding different fields of forensic sciences once again.

Sexual violence of children and women is one of 
the primary subjects of our country nowadays and it is 
sustaining to be aware of the fact that this issue was 
scientifically scrutinized in our journal for years and it 
was referenced for numerous studies and for the press 
as well, proving that we were on the correct path for all 
these years. Unfortunately, there is no sufficient scien-
tific data showing the actual extent of the harassment 
of children and women in our country, which in return 
creates a problem to reveal this issue subjectively. As 
being one of the first countries signing the Convention 
on the Right of the Children, we should highlight the 
fact that, any individual who is under 18 years old is 
both medically and legally a child. Besides this, we 
should also raise our voices in a scientific way for all 
these children for any medical, legal and social sanc-
tion and implementation. The way of it is to share our 
knowledge and studies in this field in the Bulletin of Le-
gal Medicine which is an internationally known journal 
that is scanned by Tübitak Ulakbim TR Index and in-
ternational DOAJ databases (Directory of Open Access 
Journals). We would like to invite all scientists to direct 
their studies in these relevant fields to our journal.

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
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