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EDİTÖRDEN

EDITORIAL

Değerli Adli Bilimciler,

Dear Forensic Scientists,

Adli Tıp Bülteni’nin 2019 yılı son sayısıyla karşınızdayız. Her sayımızda 12 makale yayınlama geleneği bu
sayıda da sürüyor. Medeni Kanun Kapsamında Çocuk
Evlilikleri, Suça Sürüklenen Çocuklar, Mobbing, Postmortem Kalp Okulu, Amerikan Hekimler Birliği (AMA)
Kalıcı Özürlülüğün Değerlendirmesi Kılavuzu, Nükleer
Siber Emniyet ve Nükleer Güvenlik gibi perspektif açıcı çalışmalar yer alıyor. Ayrıca davetli yazarımız sayın
Mehtap Hamzaoğlu yeni çıkan namus cinayetlerini irdeleyen “Namus-Kadına Şiddetin İdeolojisi” kitabını dergimiz için yeniden kaleme aldığı “Türkiye’de Kadına Karşı
Şiddetin Sembolik ve Doğrudan Biçimleri: Namus Olgusu ve Namus Cinayetleri” makalesini keyifle okuyacağınızı düşünüyoruz. Yine sayın Burcu İlkay Karaman’ın
davetli yazar olarak son araştırması “Dilbilimsel Otopsi:
Yazar Tanımlama Ölçütleri ve Yöntemleri” çalışmasını
dergimizde yayınlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz.
Davetli yazar olarak adli bilimlerin farklı alanlarından bu
özgün çalışmaların adli bilimlere yeni perspektifler kazandırmasını diliyoruz.
Önümüzdeki yıl dergimizin 25.yılı olacak. Bu alanda
da bazı çalışmaları ve yenilikleri 2020 yılı başından itibaren sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. 2020 yılının
ülkemize ve tüm dünyaya sağlık, başarı ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Adli Tıp Bülteni Yayın Kurulu olarak dergimizin geldiği noktada dergimize makaleleriyle
katkıda bulunan yazarlar ve danışmanlarımıza teşekkür
etmeyi borç biliyoruz. Dergimizin adli bilimler alanının
bilimsel platformu olma özelliğini koruyarak hedefleri
daha da yükseklere yönlendirmek için çalışıyoruz. Çalışmalarınızı dergimize gönderirken dergimiz yazım kurallarını dikkatle incelemenizi sizlerden rica ediyoruz.
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
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We are here with the last issue of the Bulletin of Legal
Medicine for 2019. Publishing 12 articles in each issue
continues in our last issue as well. In this issue various
perspective-opening studies are gathered together which
include Child Marriages within the Scope of Civil Code,
Crime-Driven Children, Mobbing, Post-mortem Heart
School, American Physicians Association’s (AMA)
Guidelines for the Assessment of Permanent Disability,
Nuclear Cyber Safety and Nuclear Security.
Besides, we belive you will enjoy reading the redrafted article of our dear invited author, Ms. Mehtap
Hamzaoğlu who is also the author of the newly published
book of ‘Honour- the Ideology behind Violence Against
Women’, which focusesses on honour killings. She redrafted an article for our journal under the name of ‘Symbolic and Direct Forms of Violence Against Women in
Turkey: Honor Case and Honor Killings’.
We are also delighted to share with you the ‘Linguistics Autopsy: Criteria and Methods of Author’ which is
the recent research of our invited author Ms. Burcu İlkay
Kahraman. We wish that original works of our invited authors from different fields of forensic sciences will bring
new perspectives to forensic sciences.
It will be the 25th anniversary of our journal next year.
We will continue to share recent studies and innovations
in this field from the beginning of 2020. We wish that the
year 2020 will bring health, success and happiness to our
country and the whole world. As the Editorial Board of
the Bulletin of Legal Medicine, we would like to express
our gratitude to our authors and reviewers who contributed to the journal with their articles. We are working to
guide our journal to even higher levels while maintaining
the distinction of being the scientific platform of the field
of Forensic Sciences. We would like to kindly ask you to
carefully review the rules of our journal when submitting
your work to out 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

