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18 yaşından küçük insanları çocuk olarak niteleyen, uluslararası hukukta çocuk 
haklarına dair en kapsamlı belge olan Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi 
(ÇHS); çocukların ‘’İnsan Hakları Yasası’’ olarak kabul edilmektedir.1 

Çocuk istismarı, 0-18 yaş grubundaki çocuğun, kendisine bakmakla yükümlü olan 
kişi ve/veya kurumlar tarafından, kültürel değerler ve profesyoneller tarafından uygun-
suz ya da zarar verici olarak nitelendirilen ve çocuğun biyopsikososyal gelişimini olum-
suz engelleyen ya da kısıtlayan kaza dışı ve önlenebilir eylem ve/veya eylemsizliklerin 
tümü olarak tanımlanmaktadır.2,3 

Çocuğun cinsel istismarı(ÇCİ) Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından; “Çocu-
ğun; cinsel aktiviteye tam olarak algılamadığı veya gelişme düzeyi açısından yeterince 
hazır olmadığı için rıza veremeyeceği veya toplumun yasalarını veya sosyal tabularını 
ihlal eden bir cinsel aktivite içerisinde yer alması” şeklinde tanımlamaktadır.4 Her yaş-
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tan çocuğu, sosyoekonomik seviyeyi ve kültürel sosyal 
çevreyi etkileyen epidemik boyutlarda bir sorundur. Ço-
cukların yaklaşık%1’i, her yıl bir tür cinsel istismar yaşa-
maktadır.18 yaşından küçük kızların %12-25’inin mağdur 
edilmesine yol açmaktadır. Tanısı çok zordur, çünkü birçok 
çocuk, istismarı bildirmez ve ayrıca fiziksel bulguları yok-
tur veya spesifik olmayabilir.5 

Çocuk istismarı tipleri içerisinde saptanması en zor 
olan ve çoğunlukla gizli kalan cinsel istismar, özellikle kısa 
ve uzun dönemli etkileri açısından önemli bir olgudur. Cin-
sel istismarın gerçekleşmesi için vaginal veya anal fiziksel 
temas şart değildir. Bu terim çok geniş bir spektrumda kul-
lanılmaktadır. Cinsel organı teşhir ile başlayıp vaginal veya 
anal yoldan penetrasyona kadar uzanan bir alanda cinsel 
istismardan söz edilebilir. Şiddet içermesi gerekmez. Cin-
sel sömürü; sıklıkla bu sömürüden sorumlu olan kişiler cin-
sel tatminden çok parasal kazanç için bu faaliyeti yaparlar. 
Çocuk pornografisi ve çocuk fuhşu şeklinde karşımıza çık-
maktadır. Çocukların cinsel istismarı çok yaygın ve ciddi 
bir sorundur. Yaş, cinsiyet, sosyoekonomik sınıf ve coğ-
rafi bölge farkı gözetmeksizin herkesi etkileyebilir. Rapor 
edilen olguların, bilinen tüm olguların sadece bir bölümünü 
oluşturduğu bilinmektedir.6 

Cinsel istismar teşhisi sıklıkla önemli psikolojik, sos-
yal ve yasal sonuçlara sahip olduğundan, cinsel istismara 
uğradığı iddia edilen çocukların değerlendirilmesi, hekim-
ler için olduğu kadar hastalar ve aileleri için de endişe ve-
rici olabilir. Cinsel istismara uğrayan çocuklar genellikle 
gizliliğe zorlandığından, sorunu tanımak için yüksek dü-
zeyde şüphe duyulması gerekebilir.7 Yapılan çalışmalarda, 
cinsel istismara maruz kalan olguların değerlendirilme-
sinde ve yorumlanmasında muayene eden hekimlerin de-
neyimli olup olmamasının anlamlı derecede fark yarattığı, 
bu nedenle bu tür olguları değerlendirecek hekimlerin konu 
hakkında standart düzeyde bilgi sahibi olması ve belli ara-
lıklarla eğitim alması gerekmektedir.8 

 EpİDEMİYOlOjİ 
ÇCİ’nın  doğru insidans ve prevalans oranlarını elde etmek 
zordur. İstismar veya ihmal sonucu hukuk sisteminin dik-
katini çeken çocukların sadece “aysbergin görünen kıs-
mını” örneklediğine dikkat çekilmektedir.9 Araştırmacılar, 
eldeki istatistiki bilgilerin yetersiz olduğunu ve istismarın 
büyük bölümünün gizli kaldığını, ensest olgularının ise yal-
nızca%10’unun bildirildiğini düşünülmektedir.10 Demo-
grafik olarak, kadınların erkeklerden daha sık olmak üzere, 
tüm kültürlerin, ırkların ve toplumların cinsel saldırıdan ve 
çocuk cinsel istismarından etkilendiği vurgulanmaktadır.11  

ABD Ulusal Çocuk İstismarı ve İhmal Verileri Sis-
temi(NCANDS); çocuk isitsmarı oranlarını 1000 çocuk ba-
şına %12.4 olduğu ve bunun % 10’unun cinsel istismar 
mağdurları olduğunu rapor etmektedir.9 ABD’de, her yıl 
60.000-80.000 çocuğun cinsel istismar mağduru olduğu  
bildirilmektedir.12 

Son on yılda; 1982 ve 2009 yılları arasında yayınla-
nan çalışmaları inceleyen üç meta-analiz ve ÇCİ’nın küre-
sel prevalans oranlarının; erkeklerde %7,6-8,0 arasında, 
kadınlarda ise %15,0-19,7 arasında olduğunu göstermek-
tedir. En yüksek ÇCİ oranları sırasıyla erkekler ve kızlar 
için Afrika’da %19,3, %20,2, Avrupa’da %5,6, %13,5 ve 
Asya’da %4,1, %11,3, Kuzey Amerika’da %8, %20.1 ci-
varındadır.13 Hindistan dünyanın en büyük ÇCİ vakasına 
sahip olup, her 13 saatte bir 10 yaş altı bir çocuk tecavüze 
uğramaktadır. Ayrıca 10 çocuktan bir tanesi herhangi bir 
zamanda istismara uğramaktadır.14 

Her yaştan ve sosyoekonomik gruptan çocuklar cin-
sel istismara maruz kalmakta, olguların yaklaşık %30’u 2-
5 yaş, %40’ı 6-10 yaş ve %30’u 11-17 yaşları arasında 
olmaktadır. Cinsel istismarın genellikle ilk kez 8-12 yaşlar 
arasında yaşandığı belirtilmektedir.15 

NSPCC (National Society for the Prevention of Cru-
elty to Children) tarafından yapılan bir çalışmada, cinsel 
istismara maruz kalmış çocukların ortalama yaşının 10.2 
bulunduğu, kurbanların %18’inin 5 yaşından küçük ve 
%80’inin kız olduğu belirlenmiştir.16 Erkek çocuklar kız 
çocuklara göre daha küçük yaşlarda İstismar edilmektedir. 
İstismar edildiğini bildiren çocuklar içinde 1/3’ünün erkek 
olduğunu, ancak erkek çocukların homoseksüellik ve güç-
süzlüklerine yönelik imalar nedeniyle istismarı daha az bil-
diriyor olabileceğini vurgulanmıştır. Bu araştırma 
sonuçlarına göre yargı süreci devam eden sanıkların %80’i 
çocuğun tanıdığı kişilerdir.17 

TÜİK verilerine göre ülkemizde 2014 yılında 11.095, 
2015 yılında 12.689, 2016 yılında 16.877 ve 2017 yılında 
18.623 çocuk cinsel istismara uğramıştır. Çocukların 
büyük oranını kız çocukları oluşturmakta olup yıllara göre; 
2014 yılında 9718, 2015 yılında 11.21 1, 2016 yılında 
14.671 ve 2017 yılında 16.218 olarak saptanmıştır. Kız ço-
cuklarının özellikle 15-17 yaş grubunda cinsel istismara 
daha fazla uğradığı belirlenmiş olup 2014 yılında 6091, 
2015 yılında 7198, 2016 yılında 8460 ve 2017 yılında 9586 
cinsel istismar rapor edilmiştir.18 Ülkemizde çocuk cinsel 
istismarının ortaya konmasına yönelik yeterli çalışma ol-
duğunu söyleyemeyiz. Hem olguların hukuka yansıma-
sında sıkıntılar hem de bölgesel değerlendirme ve 
istatistiksel yöntem farklılıkları olguların nesnel olarak or-
taya konmasını engellemektedir.19 
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 ÇOCuK CİnsEl İsTİsMARInDA 
RİsK FAKTÖRlERİ 

Çocukların cinsel istismarı pek çok faktörün karmaşık et-
kileşiminin sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Risk faktörü 
olarak kabul edilen durumların varlığı istismarın gerçek-
leştiğini kesin olarak gösteremez. Yapılan çalışmalarda, 
çocuğun cinsel istismarına neden olabilecek risk faktörleri 
şu şekilde belirtilmektedir;  

1. Aile ve ebeveynlerle ilişkili faktörler 

Ataerkil özellikler, katı inanç sistemi, genç ya da yaşlı 
ebeveyn, ebeveyn kaybı, boşanmış ebeveyn, ebeveyn sev-
gisizliği, ebeveyn ile kötü ilişkiler, düşük ebeveyn eğitimi, 
alkol-uyuşturucu kullanma, düşük sosyoekonomik düzey, 
evde üvey baba varlığı, çocukken istismara uğramış olmak, 
evlilik sorunları. 

2. Çocukla ilişkili faktörler: Kız cinsiyet, 8-12 arası 
yaşlar, ergenlik dönemi, ruhsal ve fiziksel bozukluklar, 
alkol ve madde etkisinde olmak, erken cinsel ilişki, pasif 
bağımlı, içe dönük, ve güçsüz kişilik özellikleri, fiziksel 
olarak çekici olmak ,ergen anneler, tecavüzden doğan ço-
cuklar, hapisteki çocuklar, çatışma bölgesindeki çocuk as-
kerler. 

3. İstismarcıyla ilişkili faktörler: İçe kapanık ve 
çekingen kişilik, geçirilmiş cinsel istismar, zayıf sosyal 
ilişkiler, düşük sosyoekonomik düzey,  genetik yatkın-
lık, alkol ve madde kullanımı, ailesel problemler, hor-
monal faktörler. 

4. Toplumla ilişkili faktörler: Çocuğu koruyan ya-
saların yetersizliği, etkin ve yeterli bir çocuk politikasının 
olmaması, çocuğa verilen değerin düşük olması, toplumda 
cinsel ayrımcılık ve toplumsal eşitsizlik, evsiz çocuklar, 
pedofili, çocuğun statüsünü eksilten toplumsal ve kültürel 
normlar, etnik azınlıklar, kontrolsüz internet, çocuk yaşta 
evliliklerin kabul edilirliği ve evlilik akitlerinde paranın 
söz konusu olması. 

Cinsel istismar, farklı alanlardaki çoklu faktörlerin 
karmaşık etkilesiminin sonucu olarak ortaya çıkabilmek-
tedir. Risk faktörü olarak kabul edilen durumların varlığı, 
cinsel istismarın varlığını kesin olarak göstermez ve tanıyı 
sağlayamaz.4,20-22 

 DEğERlEnDİRME 
Cinsel istismarın fark edilmesi çoğu zaman tesadüfler so-
nucu olmakla birlikte, bazen çocuğun çevresindekilerden 
birisinin anormal bir davranış fark etmesi veya çocuğun olayı 
anlatması ile de ortaya çıkabilmektedir.6 Yapılan bir araştır-
mada, çocukların cinsel istismarı açıklama yolları; doğrudan 

ve dolaylı, sözel ve sözel olmayan yollarla yapılan istemli 
açıklama, istemli ya da bilinç dışı motivasyonla davranışsal 
belirtilerin gösterimiyle açıklama, üçüncü kişilerin belirtileri 
fark etmesi üzerine ortaya çıkarılmış istemsiz açıklama ve 
unutulmuş ya da bastırılmış cinsel istismar anılarının hatır-
lanmasıyla tetiklenen açıklamalar şeklindedir.23 

Cinsel saldırı mağdurlarının bakımı multidisipliner bir 
çalışma gerektirir. Çocuğa yönelik cinsel istismarın etki-
leri, çocuğun fiziksel ve ruhsal yönden değerlendirilme-
siyle belirlenebilmektedir. Tıbbi değerlendirme, çocuk ve 
aile görüşmeleri ile öykünün alınması, tam bir fiziksel ve 
ruhsal muayene yapılması, adli delillerin toplanması ve fo-
toğraf/video kaydı ile tespit edilmesi, yaralanmaların teda-
visi ile enfeksiyonlar ve gebelik olasılığına karşı profilaksi 
uygulanması adımlarını kapsamaktadır.24 

Olguların cinsel istismardan sonra ilk 72-96 saat 
içinde, tedavi gerektiren genital veya anal yaralanmalar 
varsa, çocuğun vücudundan (cilt, ağız, vajina, penis ve rek-
tum) ve giysilerden saç, tükrük ve sperm gibi biyolojik de-
lillerin elde edilmesi, cinsel yolla bulaşan hastalıkların 
(neisseria gonorrheae, chlamydia trachomatis, trichomo-
nas vaginalis, genital siğiller, herpes, sifiliz, hepatit ve 
HIV) testlerini içermelidir. Saldırgan tarafından istismarın 
yinelenme tehlikesi ve mağdurun intihar yönelimi gibi du-
rumları dikkate alınarak olguların acil tıbbi ve adli değer-
lendirilmesi yapılarak gerekli koruyucu önlemler de 
alınmalıdır.5,25,26 

 ÖYKÜ 
Fiziksel muayene önemli olsa da, çocuk cinsel istismarı ta-
nısı, genellikle etkilenen çocuğun uygun olarak alınan öy-
küsüne dayanmaktadır. Tüm doktorlar, fiziksel bulguların 
vakaların% 90’ından fazlasında normal olduğunu bilmesi ve 
anlaması gereklidir.27  

Öykü alma ve fizik muayene aşamalarından önce, ön-
celikle sağlık personelinin kendisini tanıtması ve aydınlan-
mış onamın alınması esastır. Aydınlatılmış onam alınması, 
hastaya yapılacak muayenelerin tüm yönlerini açıklamak an-
lamına gelir. Çocuk, psikiyatrik ve mentalretarde olgularda 
da mağdurun yaşına ve işlevsel kapasitesine göre aydınlatma 
yapılmalı, karar verme sürecine katılımı sağlanmalıdır. Bu 
olgularda ayrıca vasi ya da yasal temsilcisinin de onamı alın-
malıdır. Aydınlatılmış onam yazılı olmalı ve mutlaka genital 
muayene, fotoğraflama, kolposkopik görüntüleme, örnek 
alma, tetkik, vs. tüm aşamaları içermelidir. Bir kişiyi rızası ol-
madan muayene etme durumunda, söz konusu sağlık görev-
lisine saldırı, kötü muamele veya izinsiz girişim nedeniyle 
suçlamada bulunulabilir.21,28,29  
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Çocukla görüşme, cinsel istismarda merkezi rol oy-
nadığı için diğer istismar türlerindeki görüşmelerden çok 
daha fazla önem taşır. Görüşme sayısını olanaklar elver-
diği kadar az sayıda tutarak, çocuğu tekrar tekrar aynı ko-
nularda konuşturarak yeni örselenmelerle karşı karşıya 
bırakmamak gerekmektedir. Görüşme; hekim, psikolog, 
sosyal hizmet uzmanı gibi uzmanlar tarafından yapılmalı 
ancak bu uzmanların özellikle, çocuk ve istismara uğramış 
çocukla görüşme konusunda donanımlı olması gereklidir.30 

Çocuğun yaşına göre görüşme yapılandırılması şarttır.31,32 

Sorulan soruların cevapları açık olmalı ve çocuğu 
yönlendirmemelidir.33 Çocuktan aşağıdaki bilgilerin alın-
ması tıbbi geçmiş için önemlidir; İddia edilen istismarın ilk 
kez ne zaman geçekleştiği, saldırının niteliği, yani anal, vaji-
nal ve / veya oral penetrasyon olup olmadığı(çocuk penet-
rasyon bölgesini bilmiyor olabilir ama işaret ederek 
belirtebilir), yaralanma, ağrı ve  olaydan sonra vajinal veya 
anal ağrı, kanama ve/veya akıntı şikayeti olup olmadığı, alt 
taraf ya da genital bölgenizde ağrı var mı? Külotlarında veya 
tuvalette kan var mı? Tuvalete gittiğinizde acıyan yeriniz var 
mı? Herhangi bir üriner veya dışkı inkontinansın olup olma-
dığı, İlk adet dönemi ve son adet döneminin tarihi, önceki 
cinsel aktivitenin detayları,  saldırıdan sonra yıkanıp yıkan-
madığı not edilmelidir.21 

Öykü çocuk dışında; çocuğa eşlik eden yakın, olgu du-
rumuna göre anne, baba ve birlikte kalınan kişiden de alın-
malı, olay ile ilgili gelişme ve bilgilere sahip olabilmek 
açısından adli tahkikat dosyası incelenmeli, gerek duyuldu-
ğunda Sosyal İnceleme Raporu(SİR) istenmelidir. Öykü kap-
samlı olmalı ve çocuğun mevcut ve geçmişteki tıbbi 
sorunlarının yanı sıra sosyal ve aile geçmişlerini içermeli-
dir.22 

Ergenler ile görüşme diğer aile bireylerinin varlığı ol-
madan gerçekleşmelidir. Ergenden öykü alırken bu görüş-
menin yaşadığı olayla ilgili bilgi paylaşımının yanı sıra 
soru sormasına bir fırsat olduğu konusunda bilgilendirmek 
de yararlıdır.34 

 FİZİK MuAYEnE 
Fizik muayenenin temel amaçları; fiziksel yaralanmalar, 
zihinsel bozukluklar ve olası diğer tıbbi durumların tespiti, 
adli kanıtların toplanması, kaydedilmesi, fotoğraflanması, 
tanı testlerinin istenmesi, cinsel yolla bulaşan enfeksi-
yonlar(CYBE) için kan örnekleri alınması, hastanın te-
davi ve rehabilitasyonunu içermektedir. Cinsel saldırı 
olgusunun adli raporunun düzenlenmesine esas teşkil 
edecek delillerin çoğu fizik muayene ile elde edilmekte-
dir.21,35 

 Çocuğun cinsel gelişimi Tanner evreleme sistemine  
göre kaydedilmelidir. Muayenede; saçlı deri, yüz, kulak-
lar, tırnaklar, parmaklar, eller, kollar, aksiller bölge, boyun, 
omuzlar, memeler, abdomen, özellikle uyluk ve kalça iç-
yüzleri ve bacaklar; hassasiyet, şişlik, bağ izleri, parmak 
izleri, ısırık izleri, abrazyon, ekimoz, laserasyon, kesi, vb. 
tüm travmatik lezyonlar açısından incelenmeli ve tespit 
edilen lezyonlar not edildikten sonra vücut diyagramları 
üzerine işaretlenmeli, her lezyon ölçek ve renk skalası kul-
lanılarak fotoğraflanmalıdır. Muayene sırasında özellikle 
boyun çevresinde, göğüslerde ve ekstremitelerde herhangi 
bir kuvvet ve zorlama işareti olup olmadığı kontrol edil-
melidir. Ağız içi farinks ve damakta peteşiler ve frenu-
lumda herhangi bir yırtık olup olmadığı araştırılmalıdır.21,36 

 GEnİTAl MuAYEnE 
Genital muayenenin temel amacı, genital bölgenin değerlen-
dirilerek; yasal sistem için maddi delillerin toplaması ve ko-
runması, yaralanmaların tespit edilmesi, fiziksel ve psikolojik 
travmanın etkilerinin en aza indirilmesidir.  

Genital muayene ile tüm kız çocuklarda; uyluk iç yüz-
leri, labia major ve minor, klitoris, üretra, periüretral doku, 
himen, himen açıklığı, fossa navicularis ve  posterior furşet, 
erkek çocuklarda; penis, frenulum, skrotum, testisler, epidi-
dim ve perine, hem kız, hem de erkek çocuklarda; anüs, ano-
rektal kanal, perianal bölge ve gluteal yarık incelenerek; 
ekimoz, abrazyon, fissür, laserasyon, kanama ve akıntı gibi 
yaralanma bulguları araştırılmalıdır.21  

İstismara uğramış çocuklar prepubertede  24 saat, pu-
bertede  72 saat içinde adli nedenlerle bir kerede bir doktor ta-
rafından muayene edilmelidir, böylece son zamanlardaki 
istismarın biyolojik kanıtları (sperm) başarılı bir şekilde ko-
runabilir.27 İddia edilen cinsel istismar 72 saat içinde mey-
dana geldiğinde veya kanama veya akut yaralanma varsa, 
muayene derhal yapılmalıdır.7 

Cinsel saldırı mağdurları, ilk değerlendirme ve örnek-
lemeyi takiben olgu/olay özellikleri de dikkate alınarak, ruh-
sal belirti ve bulguların tespiti, takiben tedavisi, cinsel yolla 
bulaşan hastalıkların profilaksisi, tespiti, gerektiğinde teda-
visinin sağlanması, gebelik profilaksisi ve araştırılması amacı 
ile psikiyatri, kadın hastalıkları ve doğum, dermatoloji veya 
enfeksiyon hastalıkları bölümleri ile; ayrıca ihtiyaç duyul-
ması halinde yaralanma ağırlığının tespiti amacı ile radyo-
loji, lokal yaraların bakım ve tedavisi amacı ile cerrahi 
branşlar ile konsülte edilmelidir. Konsültasyonlar, adli ra-
porlama sürecine katkısı yanında, mağdurların tıbbi ihtiyaç-
larının belirlenmesi, akut tedavilerinin sağlanması ve klinik 
takiplerinin planlanması açısından büyük önem taşımakta-
dır.37  
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 CİnsEl İsTİsMARDA CİnsEl YOllA 
BulAŞAn EnFEKsİYOnlAR 

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyon(CYBE) varlığı istismarın 
meydana geldiğine dair kesin bir gösterge olarak kullanı-
lamaz. Çocuk cinsel istismarının yüksek olasılığına işaret 
eder. Bazı durumlarda, örneğin; çocukta ve şüpheli yaban-
cıda aynı CYBE tespit edildiği ve diğer enfeksiyon kay-
naklarının dışlandığı durumlar istismarın gerçekleştiğinin 
kesin kanıtı olabilir.10 CYBE’in çocuklara bulaşması, dikey 
geçişle; inutero, doğum sırasında veya emzirme yoluyla, 
havlu veya klozet gibi cansız nesnelerden fomit aktarımı 
yoluyla, temizliğine katılan bakıcılardan genital bölgenin 
bez değiştirme sırasında heteroinokülasyon yoluyla veya 
bir çocuğun el siğillerinden veya orolabial uçuklardan ge-
nital bölgeye otoinokülasyonuyla olabilir.38 

Cinsel yönden aktif olmayan prepubertal veya adole-
san dönemde cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların belir-
lenmesi  cinsel istismarın kanıtı olabilir. Cinsel istismar 
kurbanlarında CYBE prevalansı yaklaşık %5-8’dir. Bu-
nunla birlikte prevalans; fiziksel bulgulara, coğrafi bölge-
lere, aynı bölgedeki farklı popülasyonlara, cinsel istismarın 
uygulanma süresine ve enfeksiyon etkeninin inkübasyon 
süresine göre değişir.39,40 

Cinsel istismar için tanı koydurucu laboratuvar bul-
guları olarak; sperm, semen, semen spesifik antijenler (Pro-
stata Spesifik Protein-p30) veya enzimlerin, (Asit Fosfataz) 
çocuğun vücudunda saptanması tanısaldır. Sperm ve se-
minal sıvı analizleri, cinsel yolla bulaşan hastalıkları aran-
ması, gebelik testi ve mağdurun vücudunda ve giysilerinde 
yabancı materyal aranmasını kapsamaktadır. Semen, sperm 
ve asit fosfataz ve sifiliz veya HIV için pozitif serolojik 
test ve gonore kültürü varlığı, transfüzyona bağlı konjeni-
tal veya kazanılmış koşullar hariç tutulduğu için cinsel is-
tismarın mutlak pozitif kanıtı olarak kabul edilir. Svaplar 
vulva, vajina, rektum ve farenkstenalınmalıdır.26 

 CİnsEl İsTİsMAR OlGulARInA 
ADlİ TIp YAKlAŞIMI  

Ülkemizde özellikle cinsel istismara uğrayan olguların akut 
dönemde muayeneleri Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastane-
lerin acil polikliniklerinde, Üniversite hastanelerinde ve 
Adli Tıp Kurumu’na bağlı Grup Başkanlıkları ve Şube Mü-
dürlüklerinde gerçekleştirilmektedir. Olguların muayene 
ve değerlendirilme ortamları çok önemlidir. Sağlık Ba-
kanlığı’na bağlı Çocuk İzlem Merkezleri (ÇİM) ve Üni-
versite hastanelerinde yer yer yapılandırılmış çocuk 
istismarı tanı ve tedavi merkezleri bulunmaktadır. Adalet 
Bakanlığı’na bağlı Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlıkları 

ayrı bir birimken Şube Müdürlükleri adliye içerisinde ye-
tersiz mekanlarda ve yetersiz donanımlarla ve mesai saat-
leri kapsamında cinsel saldırı olgularının değerlendirildiği 
sağlık(!) hizmeti vermeye çalışmaktadır. Bu yapılanma 
içinde bırakalım çocuk psikiyatristi, psikolog, sosyal hiz-
met uzmanını hemşire gibi yardımcı sağlık personeli bile 
bulunmamaktadır. Kronik dönemde ise olgular İstanbul 
Adli Tıp Kurumu 6.İhtisas Kurulu’nda muayene edilmekte 
ve değerlendirilmektedir.30,41,42  

Çocuk cinsel istismar olgularının akut veya kronik 
dönemde adli tıp uzmanları tarafından değerlendirilmesi 
de tek başına yeterli değildir. Çünkü istismarda sadece fi-
ziksel ve genital bulgular değil aynı zamanda ruhsal kısa ve 
uzun erimli etkilerinin olduğu da yadsınamaz bir gerçektir. 
Bu nedenle bu tür olgular mutlaka multidisipliner bir yak-
laşımla ele alınmalı ve mağdurun beden ve ruh sağlığı de-
ğerlendirmesi yanında laboratuvar  incelemelerini de içeren 
standart uygulamalar zorunluluktur.41,43 

 sOnuÇ 
Sonuç olarak akut dönemde çocuk cinsel istismar olgula-
rında adli tıp uzmanı muayene ve değerlendirmesinin özel-
likle sanığın kimliklendirilmesindeki önemi yanında 
multidisipliner bir çalışmanın gerekliliğini ve ülkemizdeki 
adli tıp uygulamalarındaki eksiklikleri de göz önüne alına-
rak 24 saat hizmet verebilen özelleşmiş birimlerin yapı-
landırılması artık bir zorunluluk halini almıştır.  

Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığı’na bağlı Çocuk İzlem 
Merkezleri ve Üniversitelere bağlı Çocuk Koruma Mer-
kezleri kurulmuş olmakla birlikte yapısında adli tıp uz-
manı, çocuk psikiyatristi, kadın doğum uzmanı, enfeksiyon 
hastalıkları uzmanı ve klinik psikolog gibi uzmanları ba-
rındırmaması nedeniyle sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu tür 
yapılanmaların söz konusu uzmanları da içeren hastanelere 
bağlı olarak yapılandırılması ve hem olgulardaki istismarın 
varlığı, cinsel saldırıya bağlı gebelik ortaya konması, ön-
lenmesi, cinsel yolla bulaşan hastalık tanısının konulması, 
tedavi edilmesi, önlenmesi, raporlanması hem de saldırga-
nın kimliklendirilmesine yönelik biyolojik materyallerin 
alınarak raporlandırma süreçlerini kapsayan bir standart 
uygulamaya dönüşmesi bir zorunluluktur.44 

Günümüzde çocukların yetişkinler gibi uygar, siya-
sal, toplumsal, kültürel ve ekonomik bütün haklardan ya-
rarlanmaları gerektiği ve bunun sağlanması için 
çalışmaların yapıldığı bir ortama kısmen de olsa ulaşıl-
mıştır. Adli süreç içine giren ihmal ve istismara uğramış 
çocuk açısından, sanığın cezalandırılmasına ilişkin adli 
süreç ile korumaya ilişkin adli süreç olmak üzere iki ayrı 
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süreç işlemektedir. Ceza yargılamasındaki aktörler çoğu 
zaman çocuğun korunma ihtiyacının farkında olmadığı için 
sadece sanığın cezalandırılması üzerine bir yargılama yü-
rütülmektedir. Ancak ÇHS gereğince de sanığın cezalan-
dırılması yanında çocuğun korunması da temel amaç 
olduğundan her iki sistemin birlikte veya yan yana yürü-
mesi gerekmektedir. Bu ancak çok disiplinli yaklaşımla ço-
cuğun korunması ihtiyacının adli sisteme anlatılması, 
gösterilmesi ya da adli sistemin kullanılması ile mümkün-
dür. Adli sistemle birlikte çalışabilmek için adli sistemin 
işleyişi ve her aşamada çocuğun korunması konusunda 
nasıl müdahale edileceğinin bilinmesi gereklidir.19 

Çocukların korunmasına ilişkin kurallar Anayasa’da 
yer alan temel ilkelerle düzenlenmiştir. Uluslararası alanda 
Çocukların Anayasa’sı olan ’’B.M. Çocuk Haklarına Dair 
Sözleşme’’ ve bu sözleşmeye ek protokoller Türkiye tara-
fından imzalanmış ve onaylanmıştır. Türkiye 20-30 Eylül 
1990 da Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde toplanan 
“Çocuklar için Dünya Zirvesinde “sözleşmeyi imzalamış-
tır. Sözleşme 27.01.1995 tarihinde yürürlüğe girerek Ana-
yasa’nın 90. maddesine göre iç hukuk normu halini 
almıştır. Bu nedenle Çocuk Hakları Sözleşmesi maddeleri 
kapsamında çocukların adli değerlendirilmesi yapılmalı-
dır.1
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