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Definition

Sexual assault

• Sexual assault is an act in which a person intentionally sexually
touches another person without that person's consent, or coerces or
physically forces a person to engage in a sexual act against their will.
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Cinsel Saldırı (TCK 102. maddesi)

Çocukların cinsel istismarı (TCK 103. maddesi)

1- Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal eden
kişi, mağdurun şikayeti üzerine, iki yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır.
2- Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle işlenmesi
durumunda, yedi yıldan oniki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Bu
fiilin eşe karşı işlenmesi halinde, soruşturma ve kovuşturmanın
yapılması mağdurun şikayetine bağlıdır.

• (1) Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, sekiz yıldan on beş yıla
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel istismarın sarkıntılık
düzeyinde kalması hâlinde üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasına
hükmolunur. Mağdurun on iki yaşını tamamlamamış olması hâlinde
verilecek ceza, istismar durumunda on yıldan, sarkıntılık durumunda
beş yıldan az olamaz.
• Sarkıntılık düzeyinde kalmış suçun failinin çocuk olması hâlinde
soruşturma ve kovuşturma yapılması mağdurun, velisinin veya
vasisinin şikâyetine bağlıdır.
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Reşit olmayanla cinsel ilişki (TCK 104. maddesi)
Cinsel istismar deyiminden;
a) On beş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin
hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan
çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış,
b) Diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen
başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar,
anlaşılır.
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• Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, onbeş yaşını bitirmiş olan çocukla
cinsel ilişkide bulunan kişi, şikayet üzerine, iki yıldan beş yıla kadar
hapis cezası ile cezalandırılır
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Cinsel taciz (TCK 105. madde)

Cinsel Saldırıya Uğrayan Kişinin Muayenesi

(1) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun
şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para
cezasına fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar
hapis cezasına hükmolunur.

TCK’ NUN 287. MADDESİ:
1- Yetkili hakim ve savcı kararı olmaksızın, kişinin genital muayeneye
gönderilmesi halinde, fail hakkında üç aydan bir yıla kadar hapis
cezasına hükmolunur.
2- Bulaşıcı hastalıklar dolayısıyla kamu sağlığını korumak amacıyla
kanun ve tüzüklerde öngörülen hükümlere uygun olarak yapılan
muayeneler açısından yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.
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Cinsel Saldırıya Uğrayan Kişinin Muayenesi

Preparing for a sexual assault forensic exam

• CMK. 77. maddesi; “Kadının muayenesinin, istemi halinde ve
olanaklar elverdiğinde bir kadın hekim tarafından yapılır”

Informed Consent is the first step

• Kimsenin, rızası olmaksızın muayenesi yapılamaz.
• Mutlaka aydınlatılmış onam alınmalıdır.

If you are able to, try to avoid activities that could potentially damage
evidence such as:
• Bathing
• Showering
• Using the restroom
• Changing clothes
• Combing hair
• Cleaning up the area
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Sexual assault forensic exam

Sexual assault forensic exam

• Immediate care
• History taking
• Detailed medical examination (Head-to-toe examination)
• Collecting and storing the evidence
• Documentation
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Sexual assault forensic exam

Sexual assault forensic exam

• Immediate care
• History taking 1
• Detailed medical examination (Head-to-toe examination)
• Collecting and storing the evidence
• Documentation
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Sexual assault forensic exam

Sexual assault forensic exam

• Immediate care
• History taking 3
• Detailed medical examination (Head-to-toe examination)
• Collecting and storing the evidence
• Documentation
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Sexual assault forensic exam

Sexualt assault related infections

• Immediate care
• History taking
• Detailed medical examination (Head-to-toe examination)
• Collecting and storing the evidence (A separate consent form for
photography may be necessary)
• Documentation

• N. Gonorrhea
• Chlamydia trachomatis
• Trichomonas vaginalis
• Treponema pallidum
• Herpes
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• Under 2 years old; most probably
• Between 2-10 years old; probable
• Older than 10 years old; Through investigation
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Psychological consequences

Rape trauma syndrome

• rape trauma syndrome;
• post-traumatic stress disorder;
• depression;
• social phobias (especially in marital or date rape victims);
• anxiety;
• increased substance use or abuse;
• suicidal behaviour.

• Acute stage
• The renormalization stage
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Major symptoms of RTS are

Sexual assault in marriage

• Re-Experiencing the Trauma
• Social Withdrawal
• Avoidance Behaviors and Actions
• Increased Physiological Arousal Characteristics

• Is marriage an official certificate for rape ???
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