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Bu sunumda yer alan yazı, fotoğraf ve sair içeriklerin, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen ya da tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayınlanması ve 
dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında Fikir ve Sanat Eserlerine ilişkin mevzuat uyarınca yasal işlem yapılacaktır. Ürünün maddi ve manevi tüm telif hakları 

Sadık Toprak’a aittir.

Cinsel Saldırı Nedir?

• Rızası olmayan veya yaşının küçüklüğü veya akıl hastalığı nedeniyle 
rızası var kabul edilmeyen bir kişinin fiziksel güç kullanımı, tehdit, 
korku veya hile ve kandırma gibi zorlamalarla cinsel içerik taşıyan bir 
davranışa maruz kalmasıdır. 
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Cinsel Saldırı (TCK 102. 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. 
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Çocukların cinsel istismarı (TCK 103. maddesi) 

• (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. 

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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Reşit olmayanla cinsel ilişki (TCK 104. 
maddesi)
• 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)

(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.
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Cinsel Saldırıya Uğrayan Kişinin Muayenesi

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. 

Cinsel Saldırıya Uğrayan Kişinin Muayenesi

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

• Kimsenin, rızası olmaksızın muayenesi yapılamaz.

• Mutlaka aydınlatılmış onam alınmalıdır. 
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Muayenenin Amacı

• Tıbbi delilleri ortaya çıkarmak
• Fiziksel ve ruhsal travmaya ait bulguları göstermek
• Oral, anal ya da vajinal penetrasyona ait bulguları saptamak
• Saldırganın belirlenmesini sağlayacak delillerin toplanması
• Madde kullanımına ait numuneleri almak.
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Tıbbi Değerlendirme

1. Öykü alınması,

2. Fiziksel muayene,

3. Psikiyatrik muayene,

4. Örnek alınması ve laboratuvar inceleme.
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Muayene Öncesi Yaklaşım

• Muayene için kişinin aydınlatılmış onamı alınmalıdır.

• Ayrıntılı anamnez alındıktan sonra fizik muayeneye geçilmelidir.

• Muayenenin yapıldığı yer, zaman ve tarihin yanı sıra muayene 
sırasında bulunan sağlık personeli kaydedilmeli, iddia edilen saldırı ile 
muayene arasında geçen süre yazılmalıdır.
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1. Öykü Alınması

• Başlangıçta bir tanışma ve giriş yapılmalı, genel sorular ile 
kişinin/küçüğün güveni sağlanmalıdır. 

• Öykü ayrıntılı şekilde, ancak kişinin/küçüğün kendi ifadeleriyle 
alınmalıdır. Sorular açık uçlu olmalıdır.

• Gerektiğinde çizimler, anatomik bebekler ve oyun kullanılabilir. 
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Öykünün içermesi gereken ögeler

• Kurbanın demografik verileri (yaş, eğitim vs)
• Kurbanın sağlık geçmişi
• Kurbanın anlatımı ile olayın hikayesi,
• Şiddet veya tehdite maruz kalıp kalmadığı
• Cinsel saldırının tüm ayrıntıları
• Alkol/Madde kullanımı
• Olay sonrası yıkanma – temizlenme - defekasyon vs olması

Fizik muayene 1

• Tüm vücut muayenesi yapılır
• Giysiler delil torbasına alınır
• Genital muayene, öykü doğrultusunda derinleştirilir,
• Tüm bulgular fotoğraflanır
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Fizik muayene 2

• Baş bölgesi
• Ekstremiteler ve eller (tırnaklar dahil)
• Göğüsler
• Vulva ve perine muayenesi
• Vajina muayenesi
• Himen muayenesi
• Anal muayene
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Laboratuvar incelemeleri

• Her türlü lekeden ve vücuttan serum fizyolojik ile numune alınması
• Vajen, anal bölge, ağız içi ve ifadeler doğrultusunda alınacak 

sürüntüler,
• Venöz kan (alkol ve madde için)
• Tırnaklardan DNA örneği
• Pubis ve vücuttan yabancı kılların toplanması
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Bulgular 

• Çocuk ne kadar küçükse bulgular o kadar fazla olmaktadır.

spesifik Non spesifik

Prepubertal Isırma izleri
Himen-vajinada yırtıklar
Anal bölgede yırtıklar

Kızarıklık, 
Enflamasyon
Kaşıntı 

Adolesan Dış genital organlardaki 
lezyonlar
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Fizik muayene 

• Anal muayene diz-dirsek pozisyonunda yapılır.
• Perianal bölge ve bacaklar incelenir.
• Anüs incelemesinde; hassasiyet, şişlik, ekimoz, yırtıklar
• Sıklıkla hiçbir bulgu görülmez, ancak bu durum saldırı olmadığı 

anlamına gelmez.
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Çocukta cinsel istismarı düşündüren 
enfeksiyonlar
• N. Gonorrhea
• Chlamydia trachomatis
• Trichomonas vaginalis
• Treponema pallidum
• Herpes

• 2 yaş altında; kuvvetle muhtemel
• 2-10 yaş arası; muhtemel
• 10 yaş üstü; dikkatle incelenmeli

Olgu Ruhsal travmanın olası bulguları

• Kaygı bozuklukları, 
• Travma sonrası stres bozukluğu
• Disosiyatif bozukluklar
• Depresyon ve düşük benlik saygısı 
• Suçluluk duygusu
• Cinsel davranış bozuklukları
• Cinsel kimlik bozuklukları
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Muayene sonrası

• Olası gebelik için testler,
• Veneryal hastalıklar ile psikiyatrik bozukluklar açısından konsültasyon 

ve öneriler,
• Postkoital kontrasepsiyon metodları hakkında bilgi verilmesi,

Bu sunumda yer alan yazı, fotoğraf ve sair içeriklerin, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen ya da tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayınlanması ve 
dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında Fikir ve Sanat Eserlerine ilişkin mevzuat uyarınca yasal işlem yapılacaktır. Ürünün maddi ve manevi tüm telif hakları 

Sadık Toprak’a aittir.

Evlilik İçi Cinsel Saldırı veya Cinsel Eziyet

• Evlilik cinsel saldırı için resmi bir sertifika mıdır??? 
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