ÖZET
Cinsel Saldırı Olgularında Makroskobik ve Kolposkopik Muayene
Bulgularının Karşılaştırılması
Cinsel saldırı/istismar kompleks nedenleri ve dramatik sonuçları olan,
tıbbi, hukuki ve biyopsikososyal bir problemdir. Bu sorunun ortaya çıkartılması
ve çözümlenmesinde multidisipliner bir yaklaşım ve tecrübe önem arz
etmektedir.
Bu çalışma kesitsel bir çalışma olup Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
Adli Tıp Anabilim Dalı polikliniğine Aralık 2010 ile Haziran 2011 tarihleri
arasında cinsel saldırı veya cinsel istismar iddiasıyla gönderilen olguların
sosyodemografik verilerini, fizik, genital ve/veya anal bölgenin makroskobik ve
dijital videokolposkopik muayene bulgularını, konsültasyon ve laboratuvar
sonuçlarının literatür eşliğinde tartışılması amaçlanmıştır.
Çalışmaya alınan 113 olgunun kadınlardan ve çocuklardan, genellikle
düşük sosyoekonomik gruptan, aile içi şiddete maruz kalan, eğitiminde aksaklık
yaşayan, geniş aile yapısına sahip, çoğunlukla annesi çalışmayan kişilerden
oluştuğu görülmüştür. Şüphelilerin ise genellikle mağdurun tanıdığı kişiler
olduğu ve cinsel saldırı/istismar olaylarının çoğunlukla mağdur tarafından
bilinen veya yaşanılan mekanlarda gerçekleştiği tespit edilmiştir.
Cinsel saldırı/istismar olguları, yardımcı sağlık personeli ile birlikte,
alanında eğitim almış, işin uzmanı kişiler tarafından, yapılandırılmış uygun
muayene ortamında, örnek alma, kolposkopik değerlendirme, fotoğraflama ve
gerekli konsültasyonları da içerecek şekilde donanımlara sahip merkezlerde
değerlendirilmelidir.

Dijital videokolposkopi, cinsel saldırı/istismar olgularının

rutin değerlendirilmesinde, adli hekimlik uygulamasının ayrılmaz ve önemli bir
parçası haline gelmelidir.
Anahtar

kelimeler:

Cinsel

İstismar,

Cinsel

Saldırı,

Dijital

Videokolposkop, Sosyodemografik Veriler.
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ABSTRACT
Comparison of Macroscopic and Colposcopic Examination Findings of
Sexual Assault Cases
Sexual assault is a medicolegal and bio-psycho-social problem which
has complicated etiology and may have dramatic results. Multidisciplinary
approach and expertise are the key points of diagnose and treatment of this
problem.
This research is a sectional study that aims to discuss the sociodemographic data, macroscopic and colposcopic findings of physical and anogenital examinations, consultation and laboratory results of the cases which
admitted to the Forensic Medicine Department of Mersin University Medical
Faculty, between December 2010 and June 2011 period.
The 113 cases that include to this study were determined as low socioeconomical status, victims of domestic violence and children of unemployed
mother. Accused were mostly known by the victim and assaults were usually
happened in known places and/or their home.
Sexual assault evaluation of the cases, including sampling, colposcopic
examination, photo documentation, consultations must be performed by
educated experts together with nurses in suitable examination environments of
special centers. We think that digital video-colposcopy must be the essential
part of sexual assault evaluation in forensic medicine.

Keywords: Sexual Assault, Sexual Abuse, Examination, Colposcopy,
Photography, Sociodemographic Data.
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GİRİŞ ve AMAÇ
Genel anlamda cinsel saldırı, rızası olmayan veya yaşının küçüklüğü, akıl
hastalığı vb. herhangi bir nedenden dolayı rızası kabul edilmeyen bir kişiye
fiziksel güç kullanma, kişiyi tehdit etme, korkutma, hile veya kandırma gibi
yöntemlerle, cinsel içerik taşıyan, cinsel doyumu amaçlayan, toplumun kabul
etmediği bir davranışta bulunulmasıdır. Cinsel saldırı olarak ifade edilen
davranışlar, cinsel amaçlı bir dokunuştan cinsel penetrasyona kadar geniş bir
alanı kapsamaktadır1,2,3,4.
Cinsel saldırıya/istismara maruz kaldığını ifade eden kişi adli makamlara
bizzat başvurarak ya da olayı öğrenen kişiler tarafından (akraba, arkadaş,
komşu, rehber öğretmen, doktor vb.) ihbar edilerek adli süreç başlatılmaktadır.
Süreç içerisinde yetkili hakim veya cumhuriyet savcısı resmi bir yazı ile hekime
muayene

edilmesi

ve

cinsel

saldırı/istismar

raporu

düzenlemesi

için

göndermektedir.
Hekim iddia edilen cinsel saldırı olayı ile ilişkili olarak önce tıbbi ve cinsel
saldırı/istismar ile ilgili anamnez aldıktan sonra tıbbi bulguları, biyolojik delilleri
tespit etmeye yönelik genel fizik muayene ve sonrasında genital ve/veya anal
bölgenin makroskobik muayenesini yapmaktadır. Ancak bazı anatomik yapı
ve/veya lezyonların tespit edilmesinde yardıma ihtiyaç duyulabilmektedir. Adli
raporun sonuçlarının hukuki açıdan ciddiyeti göz önüne alındığında; genital
ve/veya anal bölgedeki lezyonların mikroskobik olarak incelenmesine imkan
tanıyan, yanılma olanağını ve hata payını minimuma indirerek verilen kararların
doğru

olma

derecesini

artırmaya

katkı

sağlayan

kolposkop

cihazı

kullanılabilmektedir.
Kelime anlamı vajina içine bakmak (colpo ve scope) olan kolposkop,
Hans Hinselman tarafından 1925 yılında icat edilmiştir. 1960’ların sonu ve
1970’lerin başlarında özellikle Coppelsan ve ark, Kolstad, Stahl, Townsed ve
ark ve Burghardt gibi yazarların kolposkopi ile ilgili terminoloji ve nomenklatürü
genişleterek değiştirmeleri, bu arada eğitim amaçlı kurslar düzenlenip
kolposkopinin asistanlık eğitimine sokulmasıyla, serviks, vajina, vulva, perine
hatta penis ve skrotumdaki lezyonların tanı ve takibinde kolposkopi kullanılmış,
ilk zamanlarda çokta rağbet görmemekle birlikte sitolojideki gelişmelerin
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ışığında jinekolojik muayenede önemi giderek artmıştır. İlk defa 1981 yılında
Teixeria yaptığı çalışma ile kolposkopu kadın genital sistemin hastalıklarının
dışında adli nedenlerle kullanmaya başlamış ve devamında da diğer yazarlarca
da genital ve/veya anal bölgedeki bazı lezyonların tespitinde fayda sağladığı
yönünde yayınlar yapılmaya başlanmıştır. Kolposkop cihazının kendisinde de
bazı gelişmeler olmuştur. Daha fazla büyütmeye olanak sağlayan merceklerin
ve bazı özel filtrelerin kullanılması, kolposkop cihazının bilgisayara bağlanarak
dijital hale gelmesi, hatta bazı kolposkop cihazlarının video çekebilme özelliğinin
eklenmesi ile dijital videokolposkop halini almış ve adli olgularda özellikle himen
ve anüsün incelenmesinde hekime yardımcı olduğu artık çoğu yazar tarafından
kabul edilmiştir.
Bu çalışmada cinsel saldırı/istismar iddiasıyla gönderilen olgulara ait
sosyodemografik
muayenesinde
konsültasyon ve

verilerin,
makroskobik

fizik
ve

muayene
dijital

ve

cinsel

videokolposkopi

saldırı/istismar
bulgularının,

laboratuvar sonuçlarının literatür eşliğinde tartışılması

amaçlandı.

8

GENEL BİLGİLER
İnsanoğlunun var olduğu dönemden günümüze kadar gelen, toplumda
organizasyonu ve dayanışmayı bozan, sosyal bir sorun olarak farklı toplum ve
kültürlerde farklı boyutlarda ve değişik şekillerde içgüdüsel olarak var olan,
kişinin malına, değerlerine, yakınlarına zarar veren veya bireysel anlamda kişiye
acı veren, sağlığını bozan ve biyopsikososyal gelişimini engelleyen her türlü
davranışa şiddet denilmektedir. Şiddet toplumsal ve bireysel sonuçları
nedeniyle ciddi bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Şiddetin niteliğinin ya
da niceliğinin farklılıklar göstermesi, zaman içinde yaşanan kültürel, ekonomik
ve sosyal değişikliklere bağlanmaktadır5,6.
Cinsel şiddet veya cinsel saldırı ise kültür, din, sosyoekonomik düzey,
rejim farkı olmaksızın, farklı düzeylerde de olsa bütün toplumlarda, bireyin
mahremiyetine, temel hak ve kişisel özgürlüğüne, fiziksel ve ruhsal varlığına ve
çevresine karşı işlenen, cinayetten sonra en ağır suç olarak varlığını devam
ettiren şiddetin bir alt türüdür. Cinsel saldırının suç olarak kabul edilmesinde
toplum değerleri, gelenekleri, görenekleri, hukuk kuralları, ahlaki yapısı, aile
düzenleri vb. farklı kriterler göz önüne alınmaktadır1,5,7.
Cinsel Saldırı ile İlgili Tanımlar:
Rızası olmayan veya yaşının küçüklüğü, akıl hastalığı gibi herhangi bir
nedenden dolayı rızasının varlığı kabul edilmeyen bir kadın veya erkeğe karşı,
fiziksel güç kullanma, tehdit etme, korkutma, hile veya kandırma vb. yöntemlerle
yapılan, cinsel içerik taşıyan, cinsel doyumu amaçlayan, mevcut toplumun ve
hukuk kurallarının kabul etmediği bir davranışta bulunulmasıdır. Söz konusu
davranışlar, laf atma gibi temas içermeyen cinsel amaçlı davranışlardan cinsel
penetrasyona kadar geniş bir spektrumu kapsamaktadır1,2,3,4.
Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 2003 yılındaki tanımlamasına göre
cinsel şiddet; mağdurun rızası olmadan, baskı kullanılarak ya da rızasının kabul
edilemeyeceği durumlarda (uyutucu-uyuşturucu madde etkisi altında, zihinsel
özürlü olmak gibi) herhangi bir cinsel hareket veya girişimde bulunarak veya
cinsel içerikli sözler ile kişinin fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan zarara
uğratılması olarak tanımlanmaktadır8.
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Cinsel istismar (Cİ) ise, 1978 yılında Ruth ve Henry tarafından; bağımlı
ve gelişimsel olarak olgunlaşmamış çocuk ve adolesanların bilinçli olarak onay
vermeye muktedir olmadıkları, bütünüyle algılayamadıkları veya ailevi rollerle
ilgili sosyal tabulara ters düşen cinsel aktivitelerde taraf olmaları olarak
tanımlanmıştır9,10,11.
DSÖ'nün çocuk istismarının ana hatlarını belirlediği 1999 yılında
yayınladığı rehberde: “cinsel istismar, bir çocuğun, tam olarak anlamadığı,
yeterli bilgi veya gelişim düzeyine sahip olmadığı için rıza veremeyeceği ya da
kanunlara, toplumun sosyal tabularına uymayan herhangi bir seksüel aktivite
içerisinde yer alması” olarak belirtilmektedir8,12.
Uluslararası

Çocuk

İhmali

ve

İstismarını

Önleme

Derneği’nin

(International Society for Prevention Child Abuse and Neglect, ISPCAN) 2010
yılındaki

tanımlamasına

göre

cinsel

istismar;

çocuğun

tam

olarak

kavrayamadığı, onay vermeye muktedir olmadığı veya gelişimsel olarak hazır
olmadığı ve onay veremeyeceği veya toplumun sosyal tabularını veya
yasalarını ihlal eden bir cinsel aktiviteye dahil edilmesidir. Cİ aralarında
gelişimsel olarak sorumluluk, güven veya güç ilişkisi bulunan çocukla erişkin
veya diğer bir çocuk arasında gerçekleşen bir aktivitedir13.
Çocuk ya da ergen ile arasında kan bağı olan, geleneksel olarak
evlenmeleri ahlaki, hukuki ve dinsel açıdan yasaklanmış akrabalar veya çocuğa
bakmakla yükümlü bir kişi arasındaki cinsel ilişkiye ensest denilmektedir. Ensest
ile ilgili yapılan tanımlamalarda bazı araştırmacılar sadece çekirdek aile içindeki
aile bireylerini bu kapsama alırken, diğerleri ise kan bağına bakmaksızın
bakmakla sorumlu olan tüm kişileri bu kapsamda değerlendirmektedir. Yeni
TCK’nin (5237 kanun nolu)

103/3. maddesinde (md) (Değişik:29.06.2005 –

5377/12 md); cinsel istismarın üstsoy, ikinci veya üçüncü derecede kan hısmı,
üvey baba, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, sağlık hizmeti veren veya
koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından ya da hizmet
ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle gerçekleştirilmesi hâlinde,
yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır denilmektedir9,14,15.
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Cinsel Saldırı Türleri
a.Temas İçermeyen: Cinsel içerikli konuşma, göstericilik, röntgencilik,
pornografik materyallerin gösterilmesi, cinsel ilişkiye veya mastürbasyona tanık
edilme,
b.Cinsel

Amaçlı

Dokunma:

Kurbana

dokunma

veya

kurbanın

saldırgana dokunması için kurbanı zorlamayı içeren davranışlar,
c.Oral Seks: Penis veya benzeri bir cismin oral penetrasyonu,
d.İnterfemoral İlişki: Penetrasyonun olmadığı sürtünme,
e.Cinsel Penetrasyon: Penis veya benzeri bir cismin genital ve/veya
anal penetrasyonu,
f.Cinsel Sömürü: Çocuk pornografisi ve çocuk fuhuşudur9,16.
Cinsel Saldırıda Risk Faktörleri: Bireye, aileye ve istismarcıya ait
olmak üzere ele alınmaktadır.
a.Bireye Ait; Kadın cinsiyet, küçük yaş ve fiziksel ve/veya mental özürlü
olmak sayılabilmektedir. Kızların erkeklerden 2 ila 5 kat daha fazla risk altında
olduğu belirtilmektedir17,18.
b.Aileye Ait: Parçalanmış aile yapısı, aile içi şiddet, ebeveynlerde alkol
veya madde kullanımı, üvey babanın varlığı, ebeveynlerin kendilerinin geçmişte
Cİ’ye uğrama öykülerinin olması, ebeveynlerin eğitim ve sosyoekonomik açıdan
düşük düzeyde olmaları, işsizlik, ebeveynlerde ruhsal, mental ve fiziksel
hastalık veya özürlülük risk faktörleri arasında sayılmaktadır19,20,21.
c.İstismarcıya Ait: Yapılan çalışmalar istismarcıların %85-95’inin erkek,
%31-71 arasında arkadaş ya da tanıdık, %14-43’ünün ise özellikle öz veya üvey
baba olmak üzere aile üyelerinden biri olduğunu vurgulamaktadır 21,22,23,24.
Cinsel Saldırıda Epidemiyoloji: Diğer suçlarla karşılaştırıldığında,
cinsel saldırıya uğrayanların yalnızca %15’inin adli makamlara bildirildiği dikkate
alınırsa

ulaşılabilen

olguların

buzdağının

görünen

kısmı

olduğu

düşünülmektedir. Cinsel saldırının neden olduğu utanç, suçluluk duygularından
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dolayı çoğu kez gizli olarak kalmakta ve sır olarak saklandığı için de gerçek
istatistiksel verilere ulaşmak zor olmaktadır. Müracaat edenlerin de genellikle
psikiyatrik sorunlar, korku hissi gibi nedenlerle şikayette bulundukları ve
kurbanların %55,6’sının başvurudan yıllar önce cinsel saldırıya maruz kaldıkları
bildirilmektedir16,17,25.
Gökdoğan’ın 2008 yılındaki çalışma sonucuna göre ülkemizde cinsel
saldırı suçları, tüm suçların yaklaşık %3'ünü oluşturmaktadır26. Amerikan Çocuk
Koruma Servislerinin 2004 yılı istatistiklerine göre ise 1000 çocuktan 4’ünün
cinsel istismar mağduru olduğu bildirilmektedir27.
Pereda ve ark. 2009 yılında cinsel istismar üzerine 21 ülkede yapılan 39
çalışmayı değerlendirdikleri meta analiz çalışmalarında; kızlarda cinsel istismar
oranını %10-20, erkeklerde ise %10 olarak bildirmiştir28.
Kadın mağdurlarının oranının % 62-96, erkek mağdurların oranının %438 arasında olduğu belirtilmektedir7,29,30.
Yasal Düzenlemeler
a. Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS): 14 Şubat 1990 tarihinde Birleşmiş
Milletler Genel Kurulu'nda onaylanan sözleşme Türkiye tarafından da
imzalanmış ve 9 Aralık 1994 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından
onaylanmıştır. ÇHS 27 Ocak 1995 tarihinde Resmi Gazete‘de yayımlanarak
4058 sayılı yasa ile iç hukuk kuralına dönüşmüş ve Türkiye'de de uygulanmaya
başlanmıştır. Bu sözleşmenin 34 ve 35. maddelerine göre; taraf devletler,
çocuğu her türlü cinsel sömürüye ve cinsel suistimale karşı koruma güvencesi
verirler. Her ne nedenle ve hangi biçimde olursa olsun, çocukların kaçırılmaları,
satılmaları veya fuhuşa konu olmalarını önlemek için ulusal düzeyde ve ikili ve
çok yanlı ilişkilerde gereken her türlü önlemleri alırlar31.
b. Türk Ceza Kanunu (TCK): TCK’de Cinsel saldırı (102. md),
çocukların cinsel istismarı (103. md), reşit olmayanla cinsel ilişki (104. md) ve
cinsel taciz (105. md) yer almaktadır14.
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Aynı zamanda TCK’de genital muayenenin (287. md) “yetkili hakim ve
savcı kararı olmaksızın yapılması durumunda” verilecek cezayı içeren bir
madde de yer almaktadır14.
c. Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK): CMK’de bir suça ilişkin delil elde
etmek için şüpheli veya sanık üzerinde iç beden muayenesi yapılabilmesine ya
da vücuttan kan vb. biyolojik örnekler alınması (75. md), Bir suça ilişkin delil
elde etmek amacıyla, mağdurun vücudu üzerinde dış veya iç beden muayenesi
yapılabilmesine ya da vücuttan kan vb biyolojik örnekler alınması (76. md),
kadının muayenesi (77. md), moleküler genetik incelemeler (78. md), hakim
kararı ve biyolojik örnekler üzerinde inceleme yapılması (79. md), genetik
inceleme sonuçlarının gizliliği (80. md) gibi maddelere yer verilmektedir32.
d. Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler Ve
Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik: Bu yönetmelik; bir suça ilişkin
delillerin elde edilmesi, ayrıca şüpheli, sanık, mağdur ve diğer kişilerin beden
muayenelerinin yapılması, tıbbi incelemelerde bulunmak üzere vücuttan, kan
vb. biyolojik örneklerin alınması, moleküler genetik inceleme tespitine ilişkin usul
ve esasları düzenlemektir (1. md). Bu yönetmelik 5271 sayılı CMK’nin 82.
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır (2. md). Şüpheli veya sanığın iç beden
muayenesi (4. md), şüpheli veya sanığın dış beden muayenesi (5. md), şüpheli
veya sanığın vücudundan örnek alınması (6. md), diğer kişilerin beden
muayenesi (7. md), diğer kişilerin vücudundan örnek alınması (8. md), kadının
muayenesi (11. md), moleküler genetik incelemeler (12. md), moleküler genetik
inceleme sonuçlarının gizliliği (14. md) başlıkları altında belirtmektedir33.
Cinsel saldırı muayeneleri mağdur ve saldırgana ait demografik
özelliklerin, fizik muayene bulgularının, olay yeri incelemesinden elden edilen
delillerin ve adli tahkikata ait verilerin tümünün bir arada değerlendirilmesini
içeren multidisipliner bir yaklaşımı gerektirmektedir34.
Cinsel Saldırılarda Anamnez: İstismara uğrayan çocuğu güvensiz
ortamdan uzaklaştırmak ilk adımdır. Muayene öncesi çocuk ve anne-babası ile
yapılacak olan görüşmeye sosyal hizmet uzmanı, hemşire ya da psikolog dahil
edilmelidir. Görüşmenin amacı, olay hakkındaki öykünün toplanmasıdır.
Görüşme odasında çocuk ve görüşmeci dışında kimse olmamalıdır. Ancak
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ebeveynlerinden ayrılmak istemeyen küçük bir çocukta zorla ebeveynlerinden
ayrılarak

odaya

alınmamalıdır.

Ebeveynlerden

birisi

odaya

alındı

ise

konuşmamalıdır ve çocukla göz temasına girmesine izin verilmemelidir.
Ebeveynler ile de ayrı ayrı görüşülmelidir. Muayeneye başlamadan önce
saldırıya uğrayanın kimliği belirlenmeli, kişisel ayrıntılar, görüşmenin yapıldığı
tarih ve saat belirtilmelidir. Bilgiler çocuğun kendi sözleriyle ve dikkatlice
kaydedilmelidir. Hekim çocuğun bilgilerini, bilgilerin güvenirliğini ve çocuğun
doğruyu yanlıştan ayırt etme yeteneğini dikkatlice değerlendirmelidir2,35.
Erişkin mağdurun anamnez vermesini engelleyecek şekilde odada bir
yakını ya da görevlinin bulunmaması gerekir. Mağdur basından korkma,
mahkemelerde ispatlayamama ve bir kez daha travmatize olma korkusuyla
bazen neler olduğunu anlatmak istemeyebilir. Genel tıbbi anamneze ilaveten
saldırı ile ilgili bir anamnez alınmalı ve hastanın kendi ifadeleri ile kayıt
edilmelidir5,36,37.
Genel tıbbi anamnezde; evli veya bekar olup olmadığına, geçirdiği
hastalıklara, kazalar ve ameliyatlara, halen bir tıbbi tedavi alıp almadığına, son
24 saat içerisinde alkol, ilaç veya uyuşturucu madde alıp almadığına ve kişinin
mental ve psikolojik durumuna dikkat edilmelidir30,38.
Jinekolojik ve/veya obstetrik anamnezde; gebelik, düşükler, doğum
sayısı, son adet tarihi, kontraseptif ilaç, tampon, pet veya araç kullanıp
kullanmadığı sorulmalıdır. Vajina ve vulvada doğum sırasında meydana gelmiş,
ameliyata neden olan yaralanmalar olup olmadığı, jinekolojik bir ameliyat geçirip
geçirmediği ve kişinin cinsel yaşamı ile ilgili sorulara yer verilmelidir39,40.
Olay ile ilgili anamnez; saldırının zamanı, yeri ve çevre koşulları,
şikayetin ne zaman yapıldığı, elbiselerinin zorla çıkartılıp çıkartılmadığı, yırtılıp
yırtılmadığı, saldırı sırasında zor kullanılıp kullanılmadığı, saldıran kişilerin
sayısı, olayın bir defa mı, yoksa birden çok kez mi olduğu, saldırıda ejekülasyon
olup olmadığı, oral veya anal ilişki olup olmadığı, kulak, ense, memeler vb.
kısımlara ağzın temas edip etmediği, genital organlar ile tam bir penetrasyon
olup olmadığı, cinsel ilişkiyi hangi pozisyonda gerçekleştirdiği, kondom kullanıp
kullanmadığı, olaydan sonra yıkanıp yıkanmadığı ya da vücudunun bazı
kısımlarını yıkayıp yıkamadığı, elbiselerini değiştirip değiştirmediği, saldırıdan
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önce en son ne zaman rıza ile cinsel ilişkide bulunduğu ve en son ne zaman
büyük abdestini yaptığı, vajinal akıntısı olup olmadığı, vücudundaki ağrı
olduğunu belirttiği yumuşak doku bölgelerinde travmatik lezyon olup olmadığına
bakılmalı, kişide makroskobik bir lezyonun bulunamaması halinde kişi 24 saat
sonra tekrar muayeneye çağrılmalıdır1,41.
Cinsel Saldırıda Fizik Muayene: Mağdura fizik muayeneden önce
uygulanacak olan işlemler ve yapılacaklar hakkında detaylı bilgi verilmeli,
psikolojik olarak rahatlaması ve hazır olması sağlanmalı, kendisini sıkmaması,
rahat olması, herhangi bir zarar görmeyeceği söylenmelidir. Uygulanacak olan
işlemlerin anlam ve sonuçlarını algılayabilen ve onam verebilecek herkesin
kendisinden, algılayamayan kişilerin yasal temsilcilerinden aydınlatılmış yazılı
onam formu imzalatılarak rızaları alınmalıdır37,42. Ortamın fizik koşullarının
uygun olmasına dikkat edilmelidir. İyi aydınlatılmış, gerekli araç ve gereçlerin
sağlandığı bir ortamda muayene yapılmalıdır1,37.
Kadın muayenesi esnasında hekimin yanında bir kadın personelin
bulunması hasta ve hekim açısından gereklidir. Cinsel saldırıya uğrayan
mağdur büyük bir travmaya maruz kalmıştır ve bu travma polis soruşturması,
hekim muayenesi, savcı ve mahkeme aşamalarında çeşitli derecelerde
tekrarlanır. Bu nedenle, hekim hastanın ruhsal durumunu düşünerek yargılayıcı
olmayan bir davranışla ve saygıyla yaklaşmalı, muayene sırasında empati
yaparak kişisel destek sağlamalı ve hastayı ikinci kez travmaya uğratmamalıdır.
Durumun elverdiği oranda gizlilik konusuna önem verilmelidir. Hastanın
muayenesi esnasında asla zor kullanılmamalıdır38,43.
Muayene odalarında soyunma kabininin ve tek kullanımlık giysilerin
bulundurulması, fizik muayeneye genel sistemik muayene ile başlanması
hastanın

rahatlamasını

ve

kooperasyon

kurmasını

sağlar.

Hastanın

kıyafetlerinin çıkarılması sırasında, yerde bir kağıt örtü bulundurulması bu
esnada düşecek kıl, toprak gibi delillerin kaybolmaması açısından önemlidir.
Mağdura o an üzerinde bulunan giysilerin, saldırıya uğradığı esnada üzerinde
bulunanlar olup olmadığı sorulmalı, söz konusu giysiler o an üzerinde
bulunanlar ise, inceleme için alıkonulmalı veya uygun şekilde savcılığa teslim
edilmelidir. Giysiler incelenmek üzere uzak bir laboratuvara gönderilecek veya
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bekletilecek ise, mutlaka önce kurutulmalı ve kağıt torbalar ile gönderilmelidir.
Plastik torbanın kullanılması hızla küflenmeye ve delillerin bozulmasına neden
olabilmektedir38,44.
Genel Fizik Muayene: Mağdurun tüm cilt yüzeyleri incelenerek, saldırı
esnasında oluşabilecek lezyonlar saptanmaya çalışılmalıdır. Genital lezyonların
olmadığı veya şüpheli olduğu durumlarda, vücutta saptanan lezyonlar cinsel
saldırının önemli bir delili olabilmektedir30,36.
Ağzı kapatmak için el ile bastırma sonucu dudakların iç yüzlerinde
abrazyonlar, ekimozlar, hatta laserasyonlar görülebilir. Boyun, kulak altı, omuz
üst bölümleri, kalçalar, göğüsler ve meme başı etrafı gibi bölgelerde emmesomurmaya bağlı içinde intradermal peteşiyal kanamalar olan oval veya
yuvarlak lezyonlar ile dişlerin neden olduğu abrazyonlar ve tırnaklarla meydana
gelen sıyrıklar, penetrasyonu gerçekleştirebilmek ve bacakları açmak için kalça
ve bacaklarda tutma ve sıkmaya bağlı ekimozlar görülebilir. Saldırının
gerçekleştirildiği zeminin özelliklerine bağlı olarak mağdurun sırt, omuz ve
glutea gibi bölgelerinde sıyrık ve ekimozlar, zemindeki çimen, toprak ve taşlara
bağlı lezyonlar görülebilir. Eller dikkatle incelenmelidir. Tırnaklar kırılmış olabilir.
Saldırganla mücadele esnasında tırnakların altında saldırgana ait cilt parçaları,
elbiselerine ait kumaş lifleri görülebilir. El ve ayak bileklerinde karşı koymayı
engellemek için kullanılan bağlama materyalinin izleri bulunabilir. Saçların
çekilmesi veya tutulmasına bağlı saçlı deride hematom meydana gelebilir.
Kişinin direncini kırmak için avuçla veya yumrukla vurma veya tekme atma gibi
yöntemler uygulanmış olabilir. Bunlarla ilgili bulgular sıklıkla gözler, dudaklar ve
yanaklar etrafında kontüzyonlar şeklinde görülebilir. Burun kırılabilir, diş
sallanabilir, hatta çene kırılabilir. Boyunda boğma girişimleri sırasında meydana
gelebilen ekimozlar ve sıyrıklar görülebilir1,41.
Lezyonlarda herhangi bir inceleme yapmadan önce sürüntü çubukları ile
örnekler alınarak yayma yapılmalı ve saldırgana ait kan, tükürük, sperm vb.
biyolojik deliller aranmalıdır. Fizik muayene ile vücut üzerindeki travmatik
değişikliklerin yeri, niteliği ve kapsamı belirtilmeli, mümkünse lezyonların
fotoğrafları çekilmelidir39.
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Genital Muayene: Dış genital organların muayenesine inspeksiyonla
başlanmalıdır. Labium majus ve minusta eritem, sıyrıklar ve ekimoz alanları
oluşabilir. Vulva, pubis, karnın yan kısımları, baldır ve perineum araştırılmalıdır.
Bu bölgenin semen, kan ve kıl gibi materyal açısından bir büyüteç ile
incelenmesi önerilmektedir38,45.
Himen Muayenesi: Himen vajinanın girişinde, yaklaşık 1cm ila 3cm
içeride yer alan, 1 mm kalınlıkta mukozal bir yapı olup erişkinde genellikle halka
ya

da

yarımay şeklindedir.

Himen

şekline,

karakterine,

direncine

ve

elastikiyetine göre sınıflandırılabilmektedir30,36,46-48. (Tablo 1).
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Tablo 1: Himen Tipleri.
Himen annularis
(Resim 1)
Tipik

Himen semilunaris

Şekillerine

Himen labialis

göre

Deliksiz (imperfore)
Kalbur (kribriform)
(Resim 2)
Atipik

Köprü şeklinde (Resim 3)
Kupa kağıdı (Resim 4)
Çok küçük delikli
Orta boy delikli

Deliğin çapı

Çok geniş delikli (Duhule müsait)
(Resim 5)
Düz kenarlı

Karakterine

İnce tırtıklı kenarlı

göre

(himen dentikulare)
Serbest

Derin çentikli loblu

Kenar

Çiçek tacı şeklinde
(himen corollaire)
Saçaklı himen
(himen frange)
Katmerli himen

Zayıf
Direncine
göre

Tül gibi ince
Lifli (fibröz)

Sağlam

Tendonumsu
Kıkırdağımsı

Elastikiyetine

Esnek olan

göre

Esnek olmayan
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Resim 1: Himen annularis .

Resim 2: Himen kribriformis.

Resim 3: Köprü şeklinde.

Resim 4: Kupa kağıdı şeklinde.

Resim 5: Çok geniş delikli himen (Duhule müsait).
Himen muayenesi iyi bir ışık altında yapılmalıdır. Jinekolojik pozisyonda
yatırılan kişinin her iki labium majus ve minusu bilateral olarak 1/3 üst
kısmından tutulup yavaşça hafif yukarı, yana ve öne doğru oblik olarak iyice
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çekilerek himen, vestibul ve vajinanın girişi ortaya çıkarılabilir. Himenin
bütünüyle açık bir hale getirilmesinden sonra incelemenin yapılması gerekir41,43.
Himen muayenesinde himenin şekli, karakteri, açıklığı (çap, fehva),
kenarlarının özelliği, direnci ve elastikiyeti, himende yırtık olup olmadığı, varsa
eski mi yeni mi olduğu, yırtığın kaç tane olduğu, vajina duvarına kadar uzanıp
uzanmadığı ve diğer travmatik bulguların olup olmadığı incelenir. Tespit edilen
bulgular saat kadranına göre tanımlanır. Himenin şekli ve yırtıkların durumu bir
şema üzerinde gösterilmesi yararlı olacaktır38,47.
Himenin açıklığı genellikle 0,5–2cm olup, himen açıklığının geniş olduğu,
elastik yapıda bulunduğu ya da loblu yapı gösterdiği durumlarda penis veya
benzeri cisim ile himende herhangi bir yırtık olmaksızın tam bir penetrasyon
mümkün olabilir. Toplumumuzda görülme oranı %10-%30 olan bu duruma
özellikle dikkat edilmelidir46,47,49. Doğumda pek çok parçalara ayrılmış olan
himen vajina kenarına çekilerek, tomurcuklar halinde toplanarak nedbeleşir
(Caruncula myrtiforme)50.
Himenin akut lezyonları kanama, ekimoz, ödem, laserasyon, inflamasyon
bulgularına göre tanımlanmalıdır. Penis veya benzeri cismin penetrasyonu ile
himenin serbest kenarından arka komissura kadar uzanan yırtıklar meydana
gelebilir.

Himen

yırtıkları;

jinekolojik

pozisyonda

saat

kadranına

göre

%62,26’sında 5-7 arasında, bunların içinde de %21,6’sının 6 hizasında olduğu
bildirilmiştir36,39.
Normal şartlar altında himende oluşan yeni bir yırtığın iyileşme süreci:
Yırtık mukoza yarası karakterinde olup az veya çok kanamalıdır. Yırtılan
mukoza kızarıp, şişmekte ve ödemli görünüm almakta, üzerinde ekimoz
oluşabilmekte ve hafif düzeyde iltihaplanmaktadır. Bu tablonun 3-4 gün devam
ettiği, 5-6. güne doğru iltihabi durumun yavaş yavaş geçtiği, yırtılan parçaların
birbiri ile birleşmeden serbest olarak boşlukta sallandığı, 7-8. güne doğru vajina
kenarına çekildiği (lifli yapıya sahip olanlarda nedbeleşmeye başladığı, 8.
günden sonra sedefi renk alabildiği) ve tamamen iyileştiği, 12. günden sonra ise
yırtığın ne zaman oluştuğu hakkında ayrım yapılamayacağı ancak tekrarlayan
vajinal koitler, hijyen bozukluğu ve/veya infeksiyon gelişmesi, kişide yara
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iyileşme sürecini etkileyebilecek hastalıklar vb. nedenlerle iyileşme süreci daha
uzun sürebilmektedir37,38,47,48,49.
Zaman zaman muayenede yırtıklar ile doğal çentikler karışabilmektedir.
Yırtıklar ile doğal çentiklerin özellikleri Tablo 2’de verilmiştir1,47,48,51-53.
Tablo 2: Yırtıkların ve doğal çentiklerin özellikleri.
Yırtıklar

Konjenital / Doğal Çentikler

Simetrik olabilir.

Hemen hemen hiç simetrik değildir.

Çoğunlukla vajen duvarına

Daha kısa, hemen hemen hiç vajen

kadar ilerler.

duvarına kadar ilerlemez.

“V” harfi şeklinde ve kenarları

“U” harfi şeklinde ve kenarları

düzensizdir.

düzenlidir.

Yeni yırtıkta; ekimoz, ödem,

Herhangi bir travmatik bulgu

kanama vb. travmatik bulgular

bulunmaz.

bulunur.
Eski yırtıkta; nadiren vajen

Genellikle mukoza ile örtülüdürler.

duvarına kadar uzanan, beyazsedefi renke nedbe dokusu
bulunabilir.

Ayrıca erekte haldeki erişkin penisinin veya benzeri bir cismin zorlu bir
şekilde penetrasyonu ile vajina duvarında, vajina kubbesinde, forşette, perinede
yırtıklar oluşabilmektedir39,53,54.
Yoğun menstürasyon kanaması bulunan olguların özellikle ilk günlerde
çoğu kez sağlıklı bir değerlendirilmesi yapılamayabilir. Böyle olgularda birkaç
gün sonra, yani kanamanın şiddeti azaldığında tekrar muayene edilmesi
gerekebilir1,55.
Himen intakt ise vajinal spekulum kullanılmamalıdır. Himenin normal
açıklığı geçilerek sperm aranmak için vajinadan örnek alınması sırasında
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himende yaralanma meydana getirilmemesine dikkat edilmelidir1,5. Kaza sonucu
çıkıntılı bir cisim üzerine düşme, ameliyat veya jinekolojik muayene esnasında,
parmak veya yabancı cisimlerin vajinaya sokulması, difteri, mantar veya diğer
hastalıklar ile oluşan ülserasyon, tampon kullanma vb. nedenler ile de himende
yırtıklar oluşabilmektedir1,39.
Anal Muayene: Anüs erkekte koksiks ucundan 20-25 mm, kadında 2530 mm önde, perinenin arka kısmının ortasındadır. Dışa doğru 1 cm kadar
uzanan rektumun mukozası gözle görülen kılsız bölgeyi meydana getirdikten
sonra cilt karakterini alarak perine cildi ile uzanır. Cilt ile mukozanın birleştiği
sınır, anüs deliği sınırını meydana getirir ve bu çizgiden itibaren dışa doğru
uzanarak kıllı alanı meydana getirir. Anüs deliğinden kıllı bölgeye kadar anüs
mukozasının hemen altında dış sfinkter kaslarının sıkıştırılmasından dolayı
mukoza katlantılarından meydana gelmiş yıldız biçiminde birbirine paralel pililer
görülür. Anüs deliğinden etrafa uzanan bu pililer anüsün çalıştığı durumda veya
el ile yapılan muayene esnasında düzelip kaybolurlar. Anüs bölgesi mukoza altı
ter bezlerinden dolayı hemen daima nemlidir. Anüs cildi melanin pigmentini
oldukça fazla ihtiva ettiğinden genellikle kişinin cilt renginden daha koyu renkte
görülür50,56,57.
Anal yolla penis veya benzeri cismin penetrasyonun gerçekleştiği ilişkiye
hukuk dilinde fiili livata denilmektedir. Gün ışığına yakın aydınlatma yapabilen
bir ışık altında diz–dirsek, lateral veya jineokolojik pozisyonda gluteuslar iki
yana açılarak muayene edilir ve saptanan lezyonlar şema üzerinde saat
kadranına göre belirtilir1,38,48.
Mağdur yaşının 7-8 yaş altında olduğu çocuklarda, anatomik yapının tam
gelişmemesi nedeniyle, fissür ve/veya laserayon olmaksızın normal erekte
haldeki penis veya benzeri bir cismin tam bir penetrasyonunu içeren fiili livata
eylemi olması beklenmez. Ayrıca penis veya benzeri cismin penetrasyonu ne
kadar zorla gerçekleştirilmişse, mağdur ne kadar çok kendisini müdafaa etmişse
belirtiler o kadar fazla ve yaygın olur. Aksine 12-13 yaşın üzerindeki kişilerde
anatomik yapının gelişmesine paralel olarak anüsün kolayca genişleyebilmesi
sonucu hiçbir lezyon görülmeyebilir. Ayrıca eğer penis veya benzeri cismin
yavaşça, zor kullanılmadan, rızayla ve kayganlaştırıcı madde kullanılarak
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penetrasyonu gerçekleşmişse, duhule dair hiçbir travmatik iz bulunamayabilir.
Erişkinlerde ise hiperemi, ekimoz, fissür ve laserasyon gibi travmatik lezyonlar,
penis

veya

benzeri

cismin

penetrasyonuna

direnç

gösterme

ve/veya

penetrasyon zorla yapıldığında ortaya çıkabilir37,50.
Hiperemi: Livata eyleminin kesin belirtisi olmayıp mekanik tahriş, kötü
hijyen,

paraziter

hastalıkları

infeksiyon

vb.

nedenlerle

de

meydana

gelebilmektedir. Bu durumlar arasında ayrım tıbben yapılamayacağı için tek
başına delil olarak kabul edilmemektedir52,58.
Ekimoz: Penis veya benzeri cismin anüse kuvvetle uygulanması
durumunda, mukozada meydana gelen lezyonlar olup özellikle küçük yaş
grubundaki çocuklarda anüsü çepeçevre saracak boyutta mühür tarzında
meydana gelebilir. Perianal pigmentasyon ve venöz konjesyona bağlı oluşan
renk değişimi ile karıştırılmaması gerekmektedir51,58.
Fissür: Ekimozla beraber ve hemorajik zeminli birkaç mm uzunlukta,
daha çok anüsün radier pililerine paralel uzanan mukozal çatlaklardır. Anal
pililer ile karıştırmamalıdır. Muayenede pililer düzeltilerek pili-fissür ayrımı
yapılmaya çalışılmalıdır. Birkaç adet fissür kötü hijyen, kronik kabızlık, kaşıma,
paraziter infeksiyon hastalıkları vb. nedenlerle oluşabilirken çok sayıda fissür
cinsel istismarı destekleyici bir bulgu olarak değerlendirilmelidir51,59.
Laserasyon: Anüs mukozasında ve kıllı deride tespit edilen kanamalı
yırtıklardır. Beraberinde lokal veya çevresel ekimoz ve hemoraji görülebilir. Hafif
vakalarda yırtık 4-5 günde iyileşebilir. Laserasyona bağlı olarak oturup
kalkarken, yürürken, defekasyon ve muayene esnasında yanma ve ağrı gibi
subjektif şikayetler oluşabilir51,57.
Kronik Livata: Anüs yolu ile penis veya benzeri cismin çok sayıda ve
sürekli penetrasyonu sonucu saptanan fiili livata türüdür. Sfinkter tonusunun
zayıflamasına

bağlı

hiperpigmente

ve

anal
kaygan

dilatasyon,
görünüm

anüs

mukozasının

kazanması,

anal

koyu

pililerin

dolgun,
silinerek

düzleşmesi, daha önce oluşmuş ve iyileşmiş fissürlere ve/veya laserasyonlara
bağlı beyaz veya pembemsi renkte nedbe dokuları bulunabilir1,50,60.
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Livata olgularının ayrıcı tanısında; özellikle streptokokal infeksiyonlar,
Henoch Schönlein Purpurası gibi kanamaya neden olan hematolojik hastalıklar,
Lichen Sclerosis, vulvar pemfigoid gibi büllöz hastalıklar unutulmamalıdır. Aynı
zamanda anal sfinkterde disfonksiyona yol açan nörojenik (multipl skleroz,
uzamış eylem nedeni ile pudental sinir yaralanması) hastalıklar, sistemik
hastalıklar (diyabetes mellitus), rektal tümör vb. tablolarla da ayırıcı tanısı
yapılmalıdır12,60,61.
Kişi kendisini cinsel olarak tatmin etmek için lavman veya yabancı bir
cismin anüsten içeri sokması/sokulması sonucu akut fiili livataya ait lezyonlar
ortaya çıkabilir. Fiili livataya maruz kalma sonucu anüste prolapsus, hemoroid
ile veneryal siğil, sifiliz, şankır, gonore, AIDS vb. cinsel yolla bulaşan
hastalıkların (CYBH) bulguları görülebilir60,61.
Cinsel Saldırıda Kolposkop: Kelime anlamı vajina içine bakmak (colpo
ve scope) olan, bir ışık kaynağı ile farklı güçlerdeki merceklerden oluşan ve
incelenecek

olan

bölgenin

büyütülerek

direkt

incelenmesini

sağlayan

steroskopik bir mikroskoptur. Hans Hinselman tarafından 1925 yılında icat
edilmiş olup 1960’lı yılların sonları 1970 yılların başlarında serviks, vajina, vulva,
perine hatta penis ve skrotumdaki lezyonların tanı ve izlenmesinde giderek
artan ölçülerde kullanıldığı bilinmektedir53,62-64.
Kolposkopi Endikasyonları: İnvaziv kanser şüphesi olan yaymalar,
düşük grade’li skuamoz hücreli intraepitelial lezyonlar, menstrüasyon arası ve
cinsel ilişki esnasında olan kanamalar, daha önce cerrahi veya radyoterapi ile
tedavi edilmiş genital kanser hikayesi olan olgular, fetal hayatta DES’e (Dietil stil
bestrol) maruz kalma, kriyoterapi, elektrocerrahi veya lazer cerrahisi gibi
yöntemlere yardımcı olma, sitolojik değerlendirme imkanı olmayan merkezlerde
tanı koyma ve himenin adli nedenlerle incelenmesidir29,39,52,57,63,64.
Kolposkop ile eski-yeni ve tam-tam olmayan yırtık, yırtıkların iyileşme
süreci, makroskobik muayene ile görülemeyen mikro travmatik lezyonlar, CYBH
değerlendirilir. Aynı zamanda fotoğraf çekimi yapılabilir 61,62,65-67.
Himendeki yırtık tam veya kısmi olabilir, esas alınan nokta yırtığın vulvavajina sınırına kadar ulaşıp ulaşmadığı, diğer bir deyimle yırtığın boyudur.
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Bununla birlikte zarın sadece vulvar yüzeyini ya da vestibular mukozayı
ilgilendiren, tüm kalınlığı boyunca zarı yırtmayan nadir yırtık durumlarının da
bulunduğu unutulmamalıdır. Bu özellikteki kısmi yırtıklar kolposkopik inceleme
ile teşhis edilebilir. Bu olgularda tam bir vajinal koitus söz konusu olmayıp vulvar
koitus söz konusudur. Kısmi yırtıkların tanısı her zaman kolay değildir. Çünkü
bunlar çok defa zardaki konjenital çentiklere benzerlik gösterir ve bunlarla
karıştırılırlar. Bu tür olgularda kolposkop ile çentiklerin daha kısa olmasının yanı
sıra serbest kenarlarının düz ve yuvarlak şekilli olduğu, buna karşın kısmi
yırtıklarda ise iyileşme olayı nedeniyle serbest kenarlarının düzensiz, köşeli ve
daha derin olduğu ortaya konulmuştur62,64,66,68.
Saçaklı himene sahip olgularda yırtıklar zarın saçakları arasında gizli
kalabilir. Ayrıca bu tür zarların bazılarında yırtılma olmaksızın penisin içeri
girebilmesi de mümkündür. Saçaklı himenlerin tanısal güçlükleri ve saçakların
yırtıklar ile karıştırabilmesi nedeniyle kolposkopik inceleme ile doğru sonuçlara
varmanın mümkün olduğu belirtilmektedir52,54,63,69,70.
Çocuklarda genital organların henüz yeterince gelişmemiş olması ve
kooperasyon kurmanın zorluğu nedeni ile infantil himenin değerlendirilmesinde
kolposkopik inceleme fayda sağlamaktadır57,64,66,71.
Himen yırtıklarının iyileşmesinin kolposkop ile değerlendirilmesi gerektiği,
makroskobik incelemede himenin iyileşmiş olduğu görülürken, kolposkopik
inceleme ile bunun aksinin gösterilmiş olduğu belirtilmektedir54,58,63,65.
Kolposkopik inceleme sırasında fotoğraf çekilmesi mümkün olup
fotoğraflar delil olarak, eğitim amaçlı veya olgu hakkında ikinci bir görüş
istenirken kullanılmaktadır54,65,72.
Aynı zamanda kolposkop kondiloma aküminata gibi CYBH’nin erken
teşhisinde yardımcı olmaktadır. Tanı için nadiren gerekli olmasın rağmen
trikomonas vajinalis parazitinin varlığını gösteren vajina duvarındaki çilek
görünümündeki lekeler veya kanamalı papillalar kolposkopun kullanımıyla daha
kolayca görülebilir51,66,73.
Bazı yazarlar himenal açıklığın tespitinde kolposkopik inceleme ile daha
doğru sonuçlar elde edildiğini belirtmişlerdir43,65.
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Tanı aşamasında bazen karışıklığa neden olan genital bölgedeki bazı
minör konjenital anomalilerin belirlenebilmesinde de kolposkopinin faydalı
olduğunu ifade eden yazarlar mevcuttur65,71,73.
Dijital Videokolposkopun ve Kullanımının Avantajları;
1-Noninvaziv olması nedeniyle az veya hiç zarar vericidir.
2-Her iki iç ve dış yapı mikroskobik olarak incelenebilir.
3-Ayrıntılı bir inceleme için yeterli ışık ve büyütme sağladığından flaş
gerektirmemektedir.
4-Himenin açığa çıkması ile anatomik yapıların boyutları ölçülebilir.
5-Fotoğraf
danışmada,

veya

eğitim

dijital

veya

görüntüler

istenildiği

kaydedilerek

takdirde

diğer

mahkemede

uzmanlara

kanıt

olarak

gösterilebilir ve böylelikle kurbanların tekrar muayeneleri yapılmayabilir.
Dijital Videokolposkopun ve Kullanımının Dezavantajları
1-Cihaz pahalıdır.
2-Nisbeten taşınabilir değildir.
3-Muayene tek başına yapılamamaktadır.
4-Minör bulgular üzerinden veya sadece resim üzerinden yorumlanması
tehlikeli olabilir.
5-Kullanabilmek

için

eğitim

ve

tecrübe

sahibi

olmayı

gerektirebilmektedir50,58,61,62,64,67,70,74-76.
Cinsel Saldırılarda Örnek Alma
Cinsel saldırı eylemlerinde yargıya verilebilecek en anlamlı ve geçerli
kanıtların başında alınan biyolojik örneklerin değerlendirilmesi yer almaktadır.
Alınan materyal üzerindeki tetkikler iki ana hedefe yönelik olacaktır. Bunlardan
birincisi saldırgana ait sperm, kıl, kan, tükürük vb. biyolojik örneklerin varlığının
ortaya konması, ikincisi ise bu örneklerin varsa mevcut şüpheliye ait olup
olmadığının araştırılması için şüpheliden de kan, kıl, tükürük, sperm vb.
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alınmasıdır. Saptanan biyolojik deliller moleküler genetik incelemeye tabi
tutulurlar2,39,77.
A-Mağdurdan Örnek Alma: Cinsel saldırı olaylarında hangi bölgeden ve
nasıl materyal alınacağı, nelere öncelik verileceği, olayın özelliğine, mağdurun
yaşına ve cinsiyetine göre değişiklik gösterir. Materyalin olaydan sonraki
mümkün olan en kısa sürede alınması, mağdurun elbiselerini değiştirmemesi ve
yıkamaması, vücudunun hiçbir bölgesini yıkamaması ve materyal alınıncaya
kadar bir şey yiyip içmemesi ve defekasyon yapmaması daha iyi sonuç
alınabilmesini sağlar1,37,48.
Elbiseler: Olay esnasında mağdurun üzerinde bulunan elbiseler ıslak
veya nemli ise kurutulduktan sonra sağlam kağıt torbalara konulmalı ve
incelemenin yapılacağı yere gönderilmelidir. Kokuşma ve küflenme olmaması
için plastik torbalar kullanılmamalıdır39,44,78.
Isırık veya Emilmeye Ait Lezyonlardan ve Vücuttaki Her Türlü
Şüpheli Lekeden: Bunun için genellikle ucuna pamuk sarılı çubuk (svap)
kullanılır. Gerekirse uçtaki pamuk serum fizyolojik ile ıslatılabilir. Pamuklu uç
döndürülerek sürtülür ve örnek alınır. Şüpheli lekenin bir bistüri ile petri
kutusuna kazınması şeklinde de örnek alınabilir36,79,80.
Vücuttaki Yabancı Kıllar: Mağdurda bulunan, ona ait olmayan veya
şüpheli kıllar bir pensle alınarak zarfa konulur. Ayrıca pubis kılları da dikkatle
incelenmeli, taranmalı ve yabancı bir kılın varlığı araştırılmalıdır48,81,82.
Ağız Boşluğundan: Ağzın su ile çalkalattırılıp bu çalkantı suyunun
alınması şeklinde olabileceği gibi, ağızdan örnek almak için pamuklu çubuk
veya filtre kağıdı kullanılabilir39,83,84.
Tırnak Altlarından: Bulunması muhtemel kan, deri kalıntıları vb. biyolojik
örnekler petri kutusuna konur1,78,79.
Vulva ve Perineden: Gerektiğinde serum fizyolojik ile ıslatılmış svap
kullanılır. İki ayrı svap vulva ve perineye döndürülerek sürtülür ve sperm
aranır2,36,80.
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Vajinadan: Olgunun özelliğine göre spekulum kullanılabilir. Arka forniks,
alt ve üst duvarlardan olmak üzere sperm aramak için üç yerden örnek
alınabilir. Ön ve arka duvarlardan örnek almak için svab kullanılır. Arka
forniksten materyal almak için ise svab, pipet veya plastik puar kullanılabilir.
Bakteriyolojik tetkik yapılacaksa öncelikle steril kültür çubuğu ile örnek alınması
gereklidir38,48.
Anüsten: Önce bir svabla anüs dış mukozasından, daha sonra ikinci bir
svabla içeri sokularak rektumdan sperm aramak için örnek alınır56,57,59,85.
Mağdurun Kendisine Ait Pubik Kıl Örnekleri: Yabancı bir kıl
bulunmuşsa; mağdurun pubisinden cilt seviyesinden kesilmek suretiyle 10-12
adet kıl örneği alınır ve bir zarfa konur36,48.
Mağdura Ait Tükürük Örneği: Mağdura ait 2-3 ml tükürük bir filtre
kağıdına emdirilir. Mağdurun sekretör olup olmadığının belirlenebilmesi için
tükürük örneği alınır44,86.
Mağdura Ait Venöz Kan Örneği: İki ayrı steril enjektöre antikoagülansız
olarak 5-7 ml venöz kan örneği alınır. Bu kan örneği almanın amacı; olayın
özelliğine göre kan grubu tayini, toksikolojik analizler, DNA (Deoksiribo Nükleik
Asit) profili ve mikrobiyolojik kültür yapılabilmesidir4,87.
Mağdura Ait İdrar Örneği: Olayın özelliğine göre gebelik testi ile
toksikolojik analiz yapılması gerekiyorsa idrar örneği alınır80,83.
B-Sanıktan Örnek Alma: Sanığın muayenesi esnasında elbiselerinde
veya vücudun da bulunması muhtemel mağdura ait kan lekeleri veya kıllar elde
edilebilir. Penisten iki ayrı svabı sürtmek suretiyle örnek alınır. Gerektiğinde
svab serum fizyolojik ile ıslatılır. Penis svabının amacı vajinaya veya rektuma ait
materyal ve oral ilişkilerde tükürüğün içindeki maddelerin araştırılmasıdır.
Karşılaştırma için sanıktan aynı mağdurdan alındığı gibi kan, kıl, sperm, tükürük
örneği alınmalıdır36,78,88.
C-Olay Yerinden Materyal Alınması: Olay yerindeki zeminin, eşyaların,
çarşafların üzerindeki her türlü leke ve kıllar alınır38.
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Alınan bütün örnekler etiketlenmeli ve etiketlerin üstüne mağdurun adı ve
alındığı bölge yazılmalıdır. Cinsel saldırı olaylarında materyal alımı aciliyet
gerektirir. Tetkiklerin uzman kişilerce yapılmasında büyük fayda vardır. Yanlış
pozitif veya yanlış negatif sonuçlar olayı yanlış yönlendirilebilir48,82.
Meni (Ejekulat, Semen)
Bir erkeğin orgazm olması sonrası üretranın dış deliği yolu ile dışarıya
atılan karma salgı, meni (ejekulat, semen) olarak adlandırılır. Opak, beyazımsı
olan bu 2-4 ml’lik sıvı içinde 300-400 milyon (60-100 milyon/ml) spermatozoa
bulunur. Hacim olarak spermatozoalar ejekulatın yaklaşık %1’ini oluştururlar. Bir
cinsel saldırı olayında semenin varlığının gösterilmesi 2 temel yol ile
olabilmektedir.

Spermatozoanın

morfolojik

olarak

gösterilmesi;

semenin

varlığına daha kesin delil teşkil etmekte ve semenin identifikasyonuna olanak
sağlamakta ancak semenin dilüe olduğu, semenin içerisinde spermatozoanın az
olduğu veya bulunmadığı hallerde yanlış negatif sonuçlar elde edilmesine yol
açabilmektedir. Oysa p30, prostatik asit fosfataz, gama glutamil transpeptidaz,
lösin aminopeptidaz, glisilprolin dipeptidil aminopeptidaz, laktat dehidrogenaz X,
kolin, spermin, çinko testleri vb. biyokimyasal belirteçler daha hassas oluşları ve
pozitif sonuç elde etmek için spermatozoaya ihtiyaç göstermemeleri sebebi ile
daha büyük avantaj sağlamakta ancak daha az kesinlik taşımaları ve
spermatozoanın bulunmadığı hallerde semenin identifikasyonuna olanak
sağlamaması dezavantaj oluşturmaktadır38,89,90,91.
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GEREÇ VE YÖNTEMLER
Çalışma öncesinde, Mersin 1 No’lu Klinik Araştırmalar Etik Kurul
komitesinden 14.06.2010 tarihinde onay alınmıştır. Çalışmamız BAP-TF DTB
(MY) 2010-3 TU numarası ile BAP (Bireysel Araştırma Projeleri) tarafından
desteklenmiştir.
Çalışma Grubunun Seçimi
Bu çalışma prospektif ve kesitsel bir çalışma olup Mersin Üniversitesi Tıp
Fakültesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Adli Tıp AD polikliniğine Aralık
2010 ile Haziran 2011 tarihleri arasında, cinsel saldırı veya cinsel istismar
iddiası bulunan ve yetkili hakim veya Cumhuriyet savcısının resmi yazısı ile
gönderilmiş olgular alınmıştır.
Anket formunun doldurulmasını, genital, anal ve vücudunda makroskobik
ve

dijital

videokolposkopik

muayenelerinin

yapılmasını,

lezyonların

fotoğraflanmasını, sperm aranmak için örnek alınmasını, muayene sonrası
psikiyatrik değerlendirme ve olası gebelik ve CYBH’nin teşhis ve tedavisi için
ilgili

bölümlerden

konsültasyonlar

istenmesini

kabul

eden

olgulardan,

uygulanacak olan işlemlerin anlam ve sonuçlarını algılayabilen her yaştaki
kişilerin

kendilerinden,

algılayamayan

kişilerin

yasal

temsilcilerinden

aydınlatılmış yazılı onam formu imzalatılarak rızaları alınmış ve çalışmaya dahil
edilmiştir.
Mağdura, mağdurun ailesine, saldırgana ve olaya ait sosyodemografik ve
sosyokültürel verileri elde edebilmek için bir anket hazırlanmıştır. Anketin birinci
bölümünde; olguların yaş, eğitim durumu, fiziksel ve ruhsal hastalıkları, işte
çalışma durumları sorulmuştur. İkinci bölümde olguların ebeveynlerine ait
bilgiler; yaşları, eğitim durumları, iş durumları, fiziksel ve ruhsal hastalık
durumu, aile yapısı, fiziksel ve/veya sözel şiddet uygulayıp uygulamadıkları,
ekonomik gelir durumları ile ilgili sorular bulunmaktadır.
Üçüncü bölümde ise mevcut şüpheli ve olaya ait bilgileri öğrenmek için
şüphelinin veya şüphelilerin yaşı, eğitim düzeyi, işi, olay yeri, olayın zamanı,
sayısı, daha önce aynı nedenle başvurup başvurmadığı, dış merkezde daha
önce muayene olup olmadığı ile ilgili sorular bulunmaktadır. Anket formları
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araştırmacı tarafından, olgular ve/veya aile bireyleri ile yüz yüze soru-cevap
şeklinde doldurulmuştur.
Anket

formu

doldurulduktan

sonra,

olguların

kendisinden,

yasal

temsilcilerinden, savcılıklar veya mahkemelerin göndermiş olduğu adli tahkikat
veya soruşturma dosyasından ve olguların eşliğinde gönderilen kolluk
kuvvetlerinden olayla ilgili öykü elde edilmiştir.
Ciltte

bulunan

cinsel

saldırıya/istismara

ait

lezyonları

ve

şayet

uygulanmış ise travmaya ait fiziksel bulguları tespit etmeye yönelik genel vücut
muayenesi yapılmıştır. Akut olgularda, olgunun üzerindeki kıyafetin, olay
esnasında üzerinde bulunan kıyafet olup olmadığı sorulmuş ve evet cevabı
alınan durumlarda şüpheliye ait sperm, tükürük, kan vb. biyolojik delillerin tespiti
için kıyafetler kağıt zarfların içerisine konularak moleküler genetik inceleme
yapılabilmesi açısından tutanak karşılığında görevli kolluk kuvvetlerine teslim
edilmiştir.
Akut olgularda cinsel saldırıya/istismara ait olduğu düşünülen ciltteki
şüpheli bölgelerden sperm, tükürük, kan vb. biyolojik delilleri tespit etmeye
yönelik steril kültür çubuğu ucundaki pamuklu kısmı serum fizyolojik ile
ıslatılmak suretiyle örnekleme yapılarak steril biyokimya tüplerinin içerisine
konularak

moleküler

genetik

inceleme

yapılabilmesi

açısından

tutanak

karşılığında görevli kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir.
Daha sonra jinekolojik muayene masasına alınan hastanın öncelikle
inspeksiyon ile makroskobik muayenesi yapılmıştır. Makroskobik muayene ile
dış genital, perine ve anal bölgedeki mevcut lezyonlar ve himende bulunabilen
travmatik lezyonlar (ekimoz, ödem, laserasyon, fissür, inflamasyon, eski yırtık),
doğal çentikler ile anal bölgede saptanabilen travmatik lezyonlar (fissür,
laserasyon, ekimoz, ödem, anal tonusta azalma olup olmadığı ve azalama
varsa derecesi, pililerde düzleşme) tespit edilmeye çalışılmıştır. Makroskobik
muayeneden sonra tüm olgular kolposkop ile tekrar muayene edilmiştir. Bunun
için 1.200.000 piksel kamera çözünürlüğü, 20cm – 40cm / 20 cm – 50cm oto
fokus aralığı, 1x-40x dijital büyütme, elektronik yeşil filtre özelliği sayesinde renk
kontrastı ve vasküler yapıların ışık kaybı olmadan incelenmesine, bilgisayara
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bağlanarak görüntü yakalamaya olanak sağlayan, Grimed marka Griscope
Dijital Video Kolposkop kullanılmıştır.
Eş zamanlı olarak öyküde ve/veya muayene esnasında “akut” kararı
verilen olgulardan steril kültür çubuğu ile sperm araştırmak için vajinalperivajinal ve/veya anal-perianal örnekler alınmıştır. Örnekler lama yayıldıktan
sonra alkol ile fikse edilmiş ve Patoloji Anabilim Dalı’na gönderilmiştir. Sürüntü
çubukları steril biyokimya tüplerinde saklanmıştır.
Dijital videokolposkop kullanılarak yapılan muayene esnasında tüm
hastaların görüntüsü (kolposkopun kamerası sayesinde alınan ve bilgisayar
ekranına aktarılan) göz bakışına yakın makroskobik ve olabilecek en maksimum
büyütme yapılarak mikroskobik olarak, hem beyaz ışıkta hem de yeşil filtre
kullanılarak delil ve araştırmalar amacıyla kayıt edilmiştir.
Yine olgular için iddia edilen olaya bağlı; ruh sağlığında bozulmaya
neden olup olmadığının tespiti ve saptanması durumunda tedavi edilebilmesi
için Psikiyatri veya Çocuk Psikiyatri’sinden, olası gebelik ve CYBH’nin tespiti ve
saptanması durumunda gerekli tıbbi müdahaleler için Kadın Hastalıkları Ve
Doğum, Çocuk İnfeksiyon Hastalıkları veya Dermatoloji’den, anal sfinkter
fonksiyonunun normal olup olmadığının tespiti için Genel Cerrahi veya Çocuk
Cerrahi Anabilim Dallarından konsültasyonlar istenmiştir.
Tüm istatistiksel analizler için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
Biyoistatistik Anabilim Dalı’ndan destek alınmıştır. Çalışmadan elde edilen
verilerin istatistiksel değerlendirilmesinde kategorik veriler frekans ve yüzde
cinsinden, sürekli veriler ise ortalama olarak ± standart sapma cinsinden
özetlenmiştir. İstatistiksel değerlendirme için çapraz tablo istatistiklerinde Kikare veya Likelihood Ratio test istatistiği kullanılmıştır.
Sayısal

değişkenler

bakımından

iki

grubun

karşılaştırılmasında

parametrik bağımsız iki grup t testi (Independent Samples t test), ikiden çok
grup karşılaştırılmasında ise ANOVA istatistiği kullanılmıştır. İstatistiksel
analizlerde SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 11.5.0
programı kullanılmıştır. Çalışmamızdaki p<0,05 değerleri istatistiksel olarak
anlamlı kabul edilmiştir.
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BULGULAR
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Adli Tıp Anabilim Dalı polikliniğine Aralık 2010 ile Haziran 2011 tarihleri
arasında cinsel saldırı veya cinsel istismar iddiası bulunan ve yetkili hakim veya
Cumhuriyet savcısının resmi yazısı ile gönderilmiş olan kişilerden aydınlatılmış
yazılı onam formunu imzalayan 113 olgu çalışmaya dahil edilmiştir.
Çalışmaya alınan 113 olgunun yaş ortalaması 15.57±5.73 (min:5max:37) olup %54.87’sinin (62) 16 yaş altında, %21.24’ünün (24) 18 yaş ve
üzerinde olduğu tespit edildi. Cinsiyet dağılımına bakıldığında %85.84’ü (97)
kadın (K), %14.16’sı (16) erkekti (E). Kadınların en sık 14-16 yaş (%48.45),
erkeklerin en sık 8-10 yaş (%56,25) ve toplamda da en sık 14-16 yaş (%50)
aralığında cinsel saldırı/istismarın görüldüğü tespit edilmiştir. Tablo 3’te
cinsiyete göre yaş dağılımları aktarıldı.
Tablo 3: Cinsiyete göre yaş dağılımı.
K

E

Toplam

16.42±5.53

10.43±4.03

15.57±5.73

<16

47 (%75.80)

15 (%24.20)

62 (%54.87)

Yaş grupları

16-18

27 (%100)

0 (%0)

27 (%23.89)

dağılımı

≥18

23 (%95.83)

1 (%4.17)

24 (%21.24)

97 (%85.84)

16(%14.16)

113 (%100)

Yaş ortalaması (yıl)
(ortalama ± SD)

Toplam

Eğitim durumlarına bakıldığında 113 olgunun %54.86’sının (62) halen
eğitimine devam ettiği ancak %41.59’unun (47) bir nedenden dolayı okulu
bıraktığı tespit edildi. Alınan öykülerden %42.55’sinin (20) kişisel, %25.53’ünün
(12) ailevi, %17.02’sinin (8) maddi ve %14.90’ının (7) diğer nedenlerden dolayı
okulu bıraktığı öğrenildi. Ayrıca okulu bırakanların %55.32’si (26) ortaokul,
%31.91’i (15) lise, %12.77’si (6) ilkokul düzeyinden eğitimlerini bıraktığı
saptandı (Tablo 4).
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Olguların %25.66’sı (29) tezgahtarlık, kuaför çıraklığı, bahçe işçiliği,
kasiyerlik, tamircilik ve garsonluk gibi kalifiye olmayan işlerde çalıştıklarını
belirtti (Tablo 4).
Çoğunluğunun çok çocuklu aileye mensup olup ortalama kardeş
sayısının ise 2.67±1.75 olduğu, %37.16’sının (42) ailenin ilk çocuğu olduğu
tespit edildi (Tablo 4).
Olguların %30.97’sinde (35) organik ve/veya psikiyatrik bir hastalığı
olduğu kendileri veya ebeveynleri tarafından belirtildi. Bunların %45.72’sinde
(16); Bronşiyal astma (3), Sinüzit (3), Pleji (3), Akut Romatizmal Ateş (2),
Epilepsi (2) vb. organik, %37.14’ünde (13); Mental Retardasyon (MR) (6),
Depresyon (5) vb. psikiyatrik hastalık ve %17.14’ünde (6) ise; hem psikiyatrik
hem de organik hastalığı olduğu öğrenildi. Tablo 4’te olguların cinsiyete göre
sosyodemografik verileri ayrıntıları ile aktarıldı.
Tablo 4: Olguların cinsiyete göre sosyodemografik verileri.

Eğitim
(n=113)

K

E

Toplam

Terk

45

2

47 (%41.59)

Okula gitmemiş

2

2

4 (%3.54)

İlkokul

9

9

18 (%15.93)

Ortaokul

16

0

16 (%14.16)

Lise

19

1

20 (%17.70)

Yüksekokul

4

0

4 (%3.54)

Özürlüler okulu

2

2

4 (%3.54)

2.84 ± 1.78

1.62 ± 1.2

2.67±1.75

27

2

29 (%25.66)

Kardeş sayısı
(ortalama±SD)
Çalışan sayısı
(n=29) (%25.66)
Hastalık

Organik

15

1

16 (%45.72)

(n=35)

Psikiyatrik

9

4

13 (%37.14)

(%30.97)

Her ikisi

6

0

6 (%17.14)
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Ebeveynler ile ilgili veriler birlikte yaşadığı ebeveyne ait olup olguların
%92.92’sinin (105) annesi öz anne, ortalama anne yaşı 41,2±8.38 yıl (min:24max:71), %58.88’i (63) ilkokul mezunu, %77.78’i (84) ev hanımıydı. Annelerin
en sık organik kökenli (hipertansiyon, diyabet, astım, meme kanseri vb.)
hastalıklar olmak üzere %50.44’ünde (57) bir hastalığı olduğunu ifade etti.
Olguların %85.84’ünün (97) babası öz baba, ortalama baba yaşı 46.34±8.38
(min:28-max:74) yıl, %59.14’ü (55) ilkokul mezunu, %39.33’ü (35) işçiydi.
Babaların da en sık organik kökenli (kalp ve damar hastalıkları, diyabet, astım,
kanser vb.) hastalıklar olmak üzere %32.74’ünde (37) bir hastalığı olduğunu
ifade etti. Ebeveynlere ait sosyodemografik veriler Tablo 5’te aktarılmıştır.
.
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Tablo 5: Ebeveynlerin cinsiyete göre sosyodemografik verileri.
K

E

Toplam

Anne

Öz

89

16

105 (%92.92)

(n=113)

Üvey

8

0

8 (%7.08)

Toplam

97

16

113 (%100)

Yaşı (yıl) (ortalama±SD)

42.03±8.45

35.92±5.73

41.20±8.38

Eğitimi olmayan

18

6

24 (%22.43)

Eğitim (n=107)

İlkokul

57

6

63 (%58.88)

(%94.69)

Ortaokul

10

0

10 (%9.35)

Lise

5

2

7 (%6.54)

Yüksekokul

2

1

3 (%2.80)

Ev hanımı

74

10

84 (%77.78)

İşçi

12

3

15 (%13.89)

Meslek (n=108)

Memur

1

1

2 (%1.85)

(%95.57)

Emekli

1

0

1 (%0.93)

Vasıfsız işçi

1

1

2 (%1.85)

Esnaf

4

0

4 (%3.70)

Hastalık (n=57)

Organik

39

7

46 (%80.70)

(%50.44)

Psikiyatrik

7

0

7 (%12.28)

Her ikisi

3

1

4 (%7.02)

Öz

84

13

97 (%85.84)

Üvey

13

2

15 (%13.27)

Terk

0

1

1 (%0.89)

46.91±8.06

42.18±9.89

46.34±8.38

Eğitimi olmayan

9

2

11 (%11.83)

Eğitim (n=93)

İlkokul

50

5

55 (%59.14)

(%82.30)

Ortaokul

13

0

13 (%13.98)

Lise

8

5

13 (%13.98)

Yüksekokul

1

0

1 (%1.07)

İşçi

34

1

35 (%39.32)

Meslek (n=89)

Serbest meslek

20

6

26 (%29.21)

(%78.76)

Çiftçi

12

2

14 (%15.73)

Emekli

7

0

7 (%7.87)

Memur

6

1

7 (%7.87)

Hastalık (n=37)

Organik

30

5

35 (%94.59)

(%32.74)

Psikiyatrik

2

0

2 (%5.41)

Baba (n=113)

Baba yaş (yıl) (ortalama±SD)
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Olguların %23.21’i (26) çekirdek, %40.18’si (45) geniş ve %36.61’i (41)
da parçalanmış aileye mensuptu. Sosyoekonomik düzey olarak ailelerin gelir
düzeylerinin düşük olduğu öğrenildi. Başvuran olguların %42.34’ünde (47) aile
içinde en sık anne (n=21 %44.68) ve baba (n=19 %40.42) tarafından, en sık
ortalama %27.66’sı (13) 2-3 günde bir, %23.40’ı (11) ayda bir, %19.15’i (9) ise
her gün şiddete maruz kalıyordu. Aile yapısı ve aile içi şiddete ait veriler Tablo
6’da aktarıldı.
Tablo 6: Aile yapısı, sosyoekonomik düzey ve şiddetin cinsiyete göre
dağılımı.
K

E

Toplam

Çekirdek

22

4

26 (%23.21)

Aile yapısı

Geniş

42

3

45 (%40.18)

(n=112) (%99.11)

Parçalanmış

33

8

41 (%36.61)

Düşük

91

13

104 (%92.86)

Gelir düzeyi

Orta

5

2

7 (%6.25)

(n=112) (%99.11)

Yüksek

1

0

1 (%0.89)

Aile içi şiddet

Evet

42

5

47 (%42.34)

Anne

21

0

21 (%44.68)

Şiddeti uygulayan

Baba

14

5

19 (%40.42)

(n=47) (%41.59)

Kardeş

5

0

5 (%10.64)

Diğer

2

0

2 (%4.26)

Her gün

7

2

9 (%19.15)

Şiddetin sıklığı

Haftada 2-3

10

3

13 (%27.66)

(n=47) (%41.59)

Haftada bir

7

0

7 (%14.89)

Ayda bir

11

0

11 (%23.41)

Ayda yılda bir

7

0

7 (%14.89)

(n=111) %98.23

Olguların %95.58’inde (108) bir şüpheli varken %4.42’sinde (5) ise ikinci
bir şüpheli olduğu öğrenildi. 113 olgunun %57.52’sinde (65) şüpheli yaşı
hakkında bilgi edinilmiş olup şüpheli yaşı ortalaması 27.36±14.10 (min:11,
max:75 yaş) yıldı (Tablo 7).
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Şüphelilerden %46.01’inin (52) eğitim düzeyi hakkında bilgi edinilebilmiş
olup bunların %34.61’inin (18) lise, %19.23’ünün (10) ortaokul, %17.31’inin (9)
ilkokul, %17.31’inin (9) yüksekokul mezunu, %11.54’ünün (6) ise eğitimsiz
olduğu belirtildi. Mağdurların %88,49’u (100) şüpheliyi tanıdığını belirtti.
Bunlardan %40’ı (40) mağdurun sevgilisi, %27’si (27) arkadaşı, %13’ü (13) eşi,
%9’u (9) öz akrabalarından biri, %8’i (8) komşusu, annesinin arkadaşı ve
babasının arkadaşı vb ve %3’ü (3) ise öğretmeni olduğunu ifade etti.
Şüphelilerden %36,28’inin (41) işi hakkında bilgi edinilebildi. Bunlardan
%51.22’sinin (21) işçi, %21,95’inin (9) serbest meslek, %14.63’ünün (6) memur,
%9.76’sının (4) emekli, %2.44’ünün (1) çiftçi olduğu tespit edildi (Tablo 7).
Mağdurlardan %87.61’i (99) şüpheliler tarafından şiddet uygulanıp
uygulanmadığı sorusunda yanıt verdi. Bu 99 kişinin %33.33’ü (33) şiddete
maruz kalmadığını, %66.67’si (66) şüpheliler tarafından şiddete maruz kaldığını
belirtmiştir. Şiddete maruz kaldığını ifade eden 66 kişiden de %4.55’i (3) sadece
fiziksel şiddete, %27,27’si (18) sadece sözel şiddete, %68,18’i ise (45) hem
fiziksel hem de sözel şiddete maruz kaldığını ifade etti. Şüpheli ile ilgili veriler
Tablo 7’de aktarıldı.
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Tablo 7: Şüphelilerin sosyodemografik verilerinin cinsiyete göre dağılımı.
K
Yaş (n=65) (%57.52)

E

Toplam

27.44±13.82 26.25±20.51 27.36±14.10

Eğitimi yok

6

0

6 (%11.54)

Eğitim

İlkokul

9

0

9 (%17.31)

(n=52)

Ortaokul

8

2

10 (%19.23)

(%46.01)

Lise

18

0

18 (%34.61)

Yüksekokul

8

1

9 (%17.31)

87

13

100 (%88.49)

Sevgili

40

0

40 (%40)

Öz akraba

9

0

9 (%9)

Kim

Eş

13

0

13 (%13)

(n=107)

Arkadaşı

18

9

27 (%27)

(%94.69)

Öğretmeni

2

1

3 (%3)

Diğer

5

3

8 (%8)

39

2

41 (%36.28)

Tanıma (n=100)

Çalışan (n=41)
Şiddet

Evet

56

10

66 (%66.67)

(n=99)

Hayır

30

3

33 (%33,33)

(%87.61)

Cinsel saldırı eylemlerinin %41.59’u (47) şüpheli evinde, %15.05’i (17)
mağdurun evinde, %15.05’i (17) birlikte yaşadıkları ortak evde, %25.66’sı (29)
ise otel ve açık alan gibi ev dışı herhangi bir yerde meydana gelmişti. Alınan
öyküde olguların %8.18’inde (9) herhangi bir cinsel saldırının meydana
gelmediği ancak ailenin şikayet etmesi üzerine muayeneye getirildiği öğrenildi.
%60.18’inde (68) eylem birden çok defa meydana gelmişti. Kimin şikayetçi
olduğu ile ilgili elde ettiğimiz verilere baktığımızda %32.74’ünde (37) ailesi,
%25.66’sında (29) kendisi, %26.54’ünde (30) hem aile hem de kendisi şikayetçi
olduğunu ifade etti. Ayrıca öğretmeni, akrabası, komutanının şikayetçi olduğu
durumlar ile polis baskını, hastaneye başvuru sonucu kamu davasına dönüşen
durumlar diğer başlığı altında verildi. Cinsel saldırı olayının meydana geldiği yer
ve olaya ait elde ettiğimiz bulgular Tablo 8’de aktarıldı.
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Tablo 8: Olaya ait verilerin cinsiyete göre dağılımı.
K

E

Toplam

Mağdur evi

15

2

17 (%15.05)

Şüpheli evi

46

1

47 (%41.59)

Olay yeri

Ortak ev

17

0

17 (%15.05)

(n=113)

Okul/bakım evi

1

2

3 (%2.65)

Herhangi bir yer

18

11

29 (%25.66)

Kendisi

29

0

29 (%25.66)

Şikayet eden

Ailesi

26

11

37 (%32.74)

(n=113)

Ailesi ve kendisi

29

1

30 (%26.55)

Diğer

13

3

16 (%14.16)

Bilinmiyor

0

1

1 (%0,89)

Olay sayısı

Öykü yok

10

2

12 (%10.62)

(n=113)

Tek

27

6

33 (%29.20)

Birden çok

60

8

68 (%60.18)

Olguların %81.42’sinin (92) ilk muayene yerinin Mersin Üniversitesi Tıp
Fakültesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Adli Tıp Anabilim Dalı
polikliniği olduğu saptandı. %18.58’inin (21) merkez ve ilçelerdeki çeşitli devlet
hastanelerinde ilk muayeneleri yapıldıktan sonra polikliniğimize gönderildiği tıbbi
belgelerden anlaşıldı. Olguların %2.65’inde (3) ise olayın mükerrer olduğu, daha
önce de farklı bir cinsel saldırı iddiasıyla muayene için polikliniğimize
başvurduğu tespit edildi (Tablo 9).
Mağdurların %68.14’ü (77) rızasının olmadığını, %27.43’ü (31) rızasının
olduğunu ifade etti. Mağdurların %4.43’ünde (5) ise rızasının olup olmadığı
sorusuna cevap alınamadı. 5 kişinin yaş küçüklüğü ve yanında olayı bilen bir
yakının olmaması, mağdurun MR’sinin olması, yaşadığı şiddetli travmaya bağlı
olarak cevap alınamayan vakaların rızasının olup olmadığı belirlenemedi.
Rızası olduğunu ifade eden 31 kişiden 20 kişinin yaşları 16 yaşın altında olduğu
için rızaları kanunen geçersiz sayıldı. Böylelikle %90.26’sının (102) kanunen
rızasının olmadığı, %9.74’ünün (11) ise kanunen rızasının olduğu anlaşıldı
(Tablo 9).
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Başvuru sürelerine baktığımızda; mağdurların %7.08’inin (8) ilk 12 saat
içerisinde, %23.01’inin (26) ilk 24 saat içerisinde, %8.85’inin (10) 24-48 saatleri
içerisinde başvurduğu ve %49.56’sının (56) ise daha geç dönemde,
%39.63’ünün (42) ilk 72 saatte muayene olmak için başvurduğu tespit edildi
(Tablo 9).
Başvuruda bulunan olguların %33.63’ünde (38) anal, %30.97’sinde (35)
vajinal yoldan, %17.70’inde (20) hem anal hem vajinal yoldan cinsel saldırıya
uğradığını ifade etti. Yaşı küçük olduğu için ailesi tarafından şikayetçi olunup ta
öyküde herhangi bir cinsel eylem tarif etmeyen, genital ve anal bölge dışında
temas öyküsü olan, yaşadığı olayı anlatamadığı için olayın şekli hakkında bilgi
alınamayan %17.70’lik (20) grup ise diğer başlığı altında tabloda aktarıldı (Tablo
9).
Ülkemizdeki mevcut yasal düzenlemelerde ensest ayrı bir madde olarak
bulunmamakla birlikte TCK’nin cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar başlığı
altında yer alan maddeler kapsamında sınıflandırma yapıldı. Olguların %9.73’ü
(11) ensestti. Ensest olguları içinde %27.28’i (3) öğretmeni, %18.18’i (2) öz
babası, %18.18’i (2) amcasının oğlu, %9.09’u (1) amcası, %9.09’u (1) dayısı,
%9.09’u (1) kardeşi, %9.09’u (1) babasının dayısının oğlu tarafından mağdur
edildiği anlaşıldı. Öyküden elde edilen veriler ve muayene bulgularını içeren
veriler Tablo 9’da aktarıldı.
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Tablo 9: Muayene bulgularının cinsiyete göre dağılımı.
K

E

Toplam

Anal

22

16

38 (%33.63)

Olayın şekli

Vajinal

35

0

35 (%30.97)

(n=113)

İkisi

20

0

20 (%17.70)

Diğer

20

0

20 (%17.70)

10

1

11 (%9.73)

Ensest olan (n=11)
Başvuru durumu

İlk

78

14

92 (%81.42)

(n=113)

İkinci

19

2

21 (%18.58)

16≥ rızası var

10

1

11 (%9.74)

Rıza durumu

16≥ rızası yok

40

0

40 (%35.40)

(Yaşa göre)

16< rızası var

18

2

20 (%17.70)

(n=113)

16< rızası yok

26

11

37 (%32.74)

Rızası

3

2

5 (%4.42)

İlk 24 saat

21

5

26 (%23.01)

24-48 saat

10

0

10 (%8.85)

Başvuru süreleri

48-72 saat

5

1

6 (%5.31)

(n=113)

72-96 saat

3

1

4 (%3.54)

96-120 saat

4

0

4 (%3.54)

>5 gün

52

4

56 (%49.56)

Belirlenemeyen

2

5

7 (%6.19)

belirlenemeyen

Kadın olguların %91.75’inin (89) himen muayenesi yapıldı. Eşi tarafından
fiili livataya uğradığını ifade eden ve himen muayenesi yapılmasına onam
vermeyen %8.25’inin (8) himen muayenesi yapılmadı. Jinekolojik pozisyonda
yapılan himen muayenesinde; himen şeklinin %97.75’inde (87) tipik, %2.25’inde
(2) atipik, %64.04’ünün (57) intakt, %35.96’sının (32) intakt olmadığı kanaatine
varıldı. Himeni intakt şeklinde raporlanan olgularda %80,70’inin (46) duhule
müsait değil, %19.30’unun (11) ise duhule müsait olduğu yönünde kanaate
varıldı (Tablo 10).
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Himendeki yırtıklara baktığımızda; himeni intakt olmayan 32 kişiden
%31.26’inde (10) yeni yırtık, %68.75’inde (22) ise eski yırtık olduğu saptandı.
Yırtıkların jinekolojik pozisyonda saat kadranına göre en sık 6 ve 7 hizasında
olduğu tespit edildi (Tablo 10).
Bu 32 yırtık incelendiğinde %90.62’sinde (29) tam, %9.38’inde (3) kısmi
yırtık olduğu dijital videokolposkop ile tespit edilebildi (Resim 8, 9, 10, 11 ve 12)
(Tablo 10).
Olguların %51.68’inde (46) doğal çentik saptanmış olup jinekolojik
pozisyonda saat kadranına göre yapılan sınıflandırmada en sık 9 ve 11
hizasında olduğu tespit edildi (Tablo 10).
Mağdurların %95.58’inde (108: 92 kadın ve 16 erkek) anal muayene
yapıldı. Onam vermeme, vajinal yırtığın nasıl oluştuğu hakkında görüş
istenmesi vb. nedenlerle %4.42’sinde (5) anal muayene yapılmadı. Yapılan anal
muayeneler sonucunda; kronik fiili livatanın tıbbi bulgularına hiç rastlanmadı.
%3,70’inde (4) akut fiili livata olduğu, %21.30’unda (23) akut fiili livata olmadığı,
%6.48’inde (7) akut fiili livatanın tıbbi bulgularından biri olan fissür saptanmış
olup akut fiili livata eylemi ile oluşmasının mümkün olduğu ancak kabızlık,
inflamatuar barsak hastalığı ve paraziter infeksiyon hastalıkları gibi bazı tıbbi
hastalıklar esnasında da oluşabileceğinin tıbben bilindiği ve ayrımının tıbben
yapılamadığı, bu nedenlerle olayın adli tahkikat ile aydınlatılmasının daha
uygun olacağı(*), %68.52’sinde (74) ise akut fiili livatanın tıbbi bulgularına
rastlanmadığı ancak kişinin yaşı ve fiziksel gelişimi dikkate alındığında;
kaydırıcı/kayganlaştırıcı

bir

madde

kullanılarak

ve/veya

rıza

dahilinde

gerçekleşen fiili livata eylemlerinde, akut fiili livatanın tıbbi bulgularına
rastlanamayabileceği, ayrıca akut fiili livata olgularında oluşabilen ekimoz,
fissür, anal dilatasyon gibi lezyonların ortalama 3-5 gün gibi bir sürede iz
bırakmaksızın

iyileşebileceğinin

tıbben

bilindiği

ve

ayrımının

tıbben

yapılamadığı(**), bu nedenlerle olayın adli tahkikat ile aydınlatılmasının daha
uygun olacağı şeklinde raporlandı (Tablo 10).
Olgulardan alınan öykü de dikkate alınarak yapılan fizik muayenede;
%8.84’ünde (10) sadece kullanılan fiziksel şiddete bağlı lezyon, %1.76’sında (2)
sadece cinsel eyleme bağlı lezyon, %5.30’unda (6) ise fiziksel şiddete bağlı
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lezyon ve cinsel eyleme bağlı lezyon olmak üzere %15.93’ünde (18) lezyon
olduğu saptandı. Ancak lezyon saptananların hiç birinde “kişinin yaşamını
tehlikeye sokan bir duruma” ve/veya “vücutta kemik kırılmasına” neden
olmadığı, %16.66’sında (3) basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte
olmadığı, diğerlerinin ise basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte
olduğu kanaatine varıldı (Tablo 10).
Anal muayene yapılan 108 kişiden %10.18’inde (11) fissür saptanmış
olup %3,70’inde (4) 1 tane fissür, %6.48’inde (7) 2 tane fissür, 2 fissürü olan bir
kişide 1 adet laserasyon, 1 fissürü olanlardan iki kişide ise sfinkter tonusunda
azalmanın eşlik ettiği tespit edildi. Olguların yapılan fizik ve genital muayeneleri
sonucunda elde edilen bulgular Tablo 10’da aktarıldı.
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Tablo 10: Vajinal ve anal muayene bulgularının cinsiyete göre dağılımı.
K

E

Toplam

Himen tipleri

Tipik

87

0

87 (%97.75)

(n=89) %91.75

Atipik

2

0

2 (%2.25)

1,68±0,74

0

1,68±0,74

Himen fevhası
(ortalama ± SD) (n=57) %58.76
Himen intakt

Evet

57

0

57 (%64.04)

(n=89) %91.75

Hayır

32

0

32 (%35.96)

11

0

11 (%19.30)

Duhule müsait himen
(n=57) %58.76
Doğal çentik

Bir çentik

15

0

15 (%32.61)

(n=46) %47.42

Birden fazla

31

0

31 (%67.39)

Yeni

1 tane

5

0

5 (%15.62)

yırtık

2 tane

5

0

5 (%15.62)

1 tane

8

0

8 (%25)

Eski

2 tane

10

0

10 (%31.26)

yırtık

3 tane

4

0

4 (%12.50)

Himen yırtıkları

Tam

29

0

29 (%90.62)

(n=32) %32.98

Kısmi

3

0

3 (%9.38)

10

0

10 (%31.25)

Himende yırtık
(n=32)
%32.98

Tümünde saptanan diğer akut bulgular
(n=32) (%32.98)
Akut Livata

Var

4

0

4 (%3,70)

(n=108;

Yok

22

1

23 (%21.30)

92K ve 16E)

Var fakat*

7

0

7 (%6.48)

(%95.57)

Yok fakat**

59

15 74 (%68.52)

8

2

10 (%8.84)

Fizik muayenede Fiziksel şiddet lezyonu
lezyon

Cinsel eylem lezyonu

2

0

2 (%1.76)

(n=18) (%15.93)

Her ikisi

6

0

6 (%5.30)

1

2

3 (%16.66)

BTM ile gitmeyen (n=18) (%15.92)
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Alınan öyküde cinsel saldırı veya cinsel istismar olayının 1 hafta
içerisinde olduğunu ifade eden ve/veya öykü dikkate alınmaksızın genital
ve/veya anal muayenede akut travmatik bulgular saptanan %58.41 (66) olguda
sperm aranmak üzere anal/perianal ve/veya vajinal/perivajinal frotti örneği
alındı. Ancak öyküde cinsel saldırı veya cinsel istismar olayının üzerinden 1
haftadan daha fazla zaman geçtiğini ifade eden ve/veya öykü dikkate
alınmaksızın genital ve/veya anal muayenede akut travmatik bulgular
saptanmayan %41.59 (47) olguda sperm aranmak üzere anal ve/veya vajinal
frotti örneği alınmadı (Tablo 11).
Kadın olguların %54.63’ünden (53) vajinal/perivajinal, %50.51’inden (49)
anal/perianal, erkek olguların ise %43.75’inden (7) anal/perianal frotti örnekleri
alınarak yayma yapıldı. Toplam 53 vajinal ve 56 anal yaymanın Patoloji
Anabilim Dalı tarafından yapılan değerlendirmesi sonucunda; vajinal yaymaların
%15.10’nunda (8), anal yaymaların ise %10,71’inde (6) sperm pozitif olduğu
raporlandı (Tablo 11).
Mağdurlardan alınan öykülerden polikliniğimize başvuran olgulardan
%37.17’sinin (42T; 36K, 6E) ilk 72 saat içinde muayene olmak için başvurduğu
tespit edilmiş olup başvuran olgulardan 36 bayanın %77.78’inden (28) sperm
aranmak üzere vajinal yayma yapılmış ve %25’inde (7) sperm (+), 42 olgunun
%88.09’undan (37T; 31K, 6E) sperm aranmak üzere anal yayma yapılmış ve
%16,22’sinde (6) sperm (+) olarak raporlanmıştır (Tablo 11).
Alınan öyküye göre 6 (K) nolu olgu 5. günden sonra başvurduğunu, iddia
edilen şüpheli ve/veya hiç kimse ile arasında herhangi bir genital ve/veya anal
penetrasyon gerçekleşmediğini ifade etmiş ancak yapılan genital muayenede 3
farklı kadranda eski yırtıklar saptandığından sperm aranmak üzere vajinal ve
anal yayma yapılmış ve vajinal yaymada sperm (+) olarak raporlanmıştır.
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Tablo 11: Alınan yayma sonuçlarının cinsiyete göre dağılımı.
K

E

Toplam

Sperm örneği

Evet

59

7

66 (%58.41)

(n=113)

Hayır

38

9

47 (%41.59)

Vajinal yayma yapılan (n=53) (%54.63)

53

0

53 (%54.63)

Anal yayma yapılan (n=56) (%49.55)

49

7

56 (%49.55)

Vajinal yayma sonucu

Sperm var

8

0

8 (%15.10)

(n=53) (%54.63)

Sperm yok

45

0

45 (%84.90)

Anal yayma sonucu

Sperm var

5

1

6 (%10.71)

(n=56) (%49.55)

Sperm yok

44

6

50 (%89.29)

İlk 72 saatte yapılan

Sperm var

7

0

7 (%25)

Sperm yok

21

0

21 (%75)

Sperm var

5

1

6 (%16.22)

Sperm yok

26

5

31 (%83,78)

vajinal yaymalar
(n=36) %77.78
İlk 72 saatte yapılan
anal yaymalar
(n=37) %88.09

Şikayetçisi olmadığından dosyası kapanan 1 olgu hariç on sekiz yaş altı
tüm çocukların (89) %98.87’sinden (88) Çocuk ve Ergen Psikiyatri Anabilim Dalı
konsültasyonu istendi. Olguların %90.90’ının (80) polikliniğe başvurduğu
anlaşıldı. Yapılan değerlendirmeleri sonucunda %35’inde (28) iddia edilen
cinsel istismar olayına bağlı bir patoloji tespit edildi. Olguların %8.75’inde (7)
Akut Stres Bozukluğu (ASB), %8.75’inde (7) Majör Depresif Bozukluk (MDB),
%6.25’inde (5) Yaygın Anksiyete Bozukluğu (YAB), %3.75’inde (3) Travma
Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB), %2,50’sinde (2) Akut Travma Sonrası Stres
Bozukluğu (ATSSB), %2.50’sinde (2) Kronik Travma Sonrası Stres Bozukluğu
(KTSSB), %1.25’inde (1) YAB + KTSSB, %1.25’inde (1) MDB + KTSSB olduğu
belirtildi. Başvuran 80 olgunun %65’inin (52) ruh sağlığının bozulmamış,
%27.50’sinin (22) ruh sağlığının bozulmuş olduğu, %7,50’sinde ise (6) takip
kararı verildiği anlaşıldı (Tablo 12).
Ayrıca yapılan değerlendirmeler sonucunda; iddia edilen cinsel istismar
olayından bağımsız olarak %7,50’sinde (6) MR, %2,50’sinde (2) Depresyon,
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%1.25’inde (1) Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), %1.25’inde (1)
Davranım Bozukluğu (DB), %1.25’inde (1) Borderline Kişilik Bozukluğu (BKB),
%1.25’inde (1) Bipolar Bozukluk (BPB) olduğu tespit edildi (Tablo 12).
Olguların %21.23’ü (24) on sekiz yaş ve üzeri olduğu tespit edildi.
Tamamından Psikiyatri Anabilim Dalı konsültasyonu istenmiş olup %95.83’ünün
(23) polikliniğe başvurduğu anlaşıldı. Başvuranların %56.52’sine (13) iddia
edilen cinsel saldırı olayına bağlı bir psikiyatrik patoloji tespit edildi.
%17.39’unda (4) ASB, %8.69’unda (2) Depresif Mizaçlı Uyum Bozukluğu
(DMUB), %8.69’unda (2) MDB, %8.69’unda (2) TSSB, %4.35’inde (1) ATSSB,
%4.35’inde (1) Başka Türlü Adlandırılamayan Anksiyete Bozukluğu (BTAAB) ve
%4.35’inde (1) Anksiyete Mizaçlı Uyum Bozukluğu (AMUB) + Konversiyon
Bozukluğu (KB) olduğu belirtildi. Başvuran 23 olgunun %43.48’inin (10) ruh
sağlığının bozulmamış, %47.82’sinde (11) ruh sağlığının bozulmuş olduğu,
%8.69’unda (2) takip kararı verildiği anlaşıldı. Ayrıca %4.34’ünde (1) olaydan
bağımsız olarak depresyon hastalığı olduğu tespit edildi (Tablo 12).
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Tablo 12: Çocuk Psikiyatri ve Psikiyatri konsültasyon sonuçlarının
cinsiyetlere göre dağılımı.
K

E

Toplam

Başvuran

66

14

80 (%90.91)

Başvurmayan

7

1

8 (9.09)

ASB

5

2

7 (%25)

MDB

6

1

7 (%25)

YAB

2

3

5 (%17.86)

TSSB

3

0

3 (%10.72)

ATSSB

2

0

2 (%7.14)

KTSSB

2

0

2 (%7.14)

YAB + KTSSB

1

0

1 (%3.57)

MDB + KTSSB

1

0

1 (%3.57)

Çocuk Psikiyatrisi

Bozulmuş

18

4

22 (%27.50)

Ruh sağlığı

Takip

4

2

6 (%7.50)

(n=80) (%90.91)

Bozulmamış

44

8

52 (%65)

Psikiyatri konsültasyonu

Başvuran

22

1

23 (%95.83)

Başvurmayan

1

0

1 (%4.17)

ASB

4

0

4 (%30.76)

DMUB

2

0

2 (%15.39)

MDB

2

0

2 (%15.39)

TSSB

2

0

2 (%15.39)

ATSSB

1

0

1 (%7.69)

BTAAB

1

0

1 (%7.69)

AMUB + KB

1

0

1 (%7.69)

Bozulmuş

11

0

11 (%47.83)

Takip

2

0

2 (%8.69)

Bozulmamış

9

1

10 (%43.48)

Tüm olgular

Bozulmuş

29

4

33 (%29.21)

Ruh sağlığı

Bozulmamış

53

9

62 (%54.86)

Bilinmiyor

15

3

18 (%15.93)

Çocuk Psikiyatri
konsültasyonu istenen
(n=88) %98.87

Çocuk Psikiyatrisi
tarafından olaya bağlı
konulan tanılar
(n=28) (%31.46)

istenen
(n=24) %100

Psikiyatriye başvuran
tarafından konulan tanılar
(n=13) (%54.16)

Psikiyatrisi Ruh sağlığı
(n=23) (%95.83)

(n=113)
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Kadın olguların %86.59’u (84) için gebelik ve CYBH açısından Kadın
Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı konsültasyonu istenmiş olup bunlardan
%86.90’ının (73) polikliniğe başvurduğu, %13.10’unun (11) ise polikliniğe
başvurmadığı

anlaşıldı.

Başvuran

olguların

yapılan

değerlendirmeleri

sonucunda, %6.84’ünde (5) gebelik sapandı (Tablo 13).
Mağdurun yaşı, cinsiyeti, öykü ve yapılan muayene ile birlikte yapılan
klinik değerlendirme sonucunda olguların %10.61’inden (12) cinsel yollan
bulaşan hastalıkların değerlendirilmesi için İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim
Dalı’ndan konsültasyon istendi. Ancak %91.67’sinin (11) polikliniğe başvurduğu,
%8.33’ünün

(1)

polikliniğe

başvurmadığı

anlaşıldı.

Başvuran

olguların

%9.09’unda (1) cinsel yollan bulaşan hastalık olan Kondiloma Akuminata tanısı
konuldu (Tablo 13).
Olguların %65.48’inden (74) alınan öykü ve yapılan muayeneleri
sonucunda; parçalanmış bir aile yapısı, aile içi şiddet, evden kaçma, daha
öncede adli bir olaya karışma, ensest, çocuğun yaşadığı ortamdan dolayı
mutsuz olduğu öyküsünün olması vb. nedenlerle çocuğun tekrar suça
sürüklenmesine engel olabilmek, çocuk için gerekli sevgi, eğitim, sağlık,
ekonomik ve sosyal açıdan optimum bir ortamın oluşmasına engel olabilecek
risk faktörlerinin tespit edilebilmesi ve saptanması durumunda gerekli önlemlerin
alınabilmesi için çocuğun kendisinin, ailesinin ve yaşadığı ortamın sosyal hizmet
uzmanları tarafından inceleme yapılması gerektiği adli raporun sonuç kısmında
belirtildi (Tablo 13).
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Tablo 13: Kadın Hastalıkları ve Doğum ve Çocuk İnfeksiyon Hastalıkları
konsültasyon sonuçlarının ve sosyal hizmet uzmanı incelemesinin sonuçlarının
cinsiyete göre dağılımı.
K

E

Toplam

Kadın Hastalıkları ve

Başvurmuş

73

0

73 (%86.90)

Doğum (n=84)

Bilinmiyor

11

0

11 (%13.10)

5

0

5 (%6.84)

(%86.59)
Gebelik saptanan
(n=73) (%75.25)
İnfeksiyon

Başvurmuş

3

8

11 (%91.67)

(n=12) (%10.61)

Bilinmiyor

0

1

1 (%8.33)

1

0

1 (%0.88)

Cinsel Yoldan Bulaşan Hastalık
(n=113)
SHU incelemesi

Evet

65

9

74 (%65.49)

(n=113)

Hayır

32

7

39 (%34.51)

Olgular
Olgu no 58 (K) jinekolojik pozisyonda yapılan makroskobik muayenede;
himenin annüler yapıda olduğu, saat kadranına göre 8 hizasında yırtık mı doğal
çentik mi olduğuna karar verilemeyen

bir bulgu

dikkat

çekti.

Dijital

videokolposkop ile yapılan muayenesinde; kaideye kadar varmadığı ve kenar
özelliklerinin düzgün, açısının da geniş açılı olduğu tespit edildi ve bu bulgunun
kaideye kadar varmayan doğal çentik olduğu kanaatine varıldı (Tablo 14)
(Resim 6, 7).
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Resim 6: Olgu no 58 (K).

Resim 7: Olgu no 58 (K).

Olgu no 59 (K) jinekolojik pozisyonda yapılan makroskobik muayenede;
himenin imperfore(?), kribriform(?) ve septalı(?) anatomik yapının net olarak
ayrımı yapılamadı. Dijital videokolposkop ile yapılan muayenesinde; himenin
anatomik yapısının kribriform olduğuna karar verildi (Tablo 14) (Resim 8).

Resim 8: Olgu no 59 (K).
Olgu no 71 (K) jinekolojik pozisyonda yapılan makroskobik muayenede;
himenin annüler yapıda, saat kadranına göre 7 hizasında, eski (?) / yeni (?)
ayrımı yapılamayan lezyon tespit edildi. Dijital videokolposkop ile yapılan
muayenesinde; zemininde hafif hiperemik/hemorajik, vajina kaidesine kadar
varan yeni bir yırtık olduğu kanaatine varıldı (Tablo 14) (Resim 9, 10).
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Resim 9: Olgu no 71 (K).
Olgu

no

92

(K)

Resim 10: Olgu no 71 (K).
jinekolojik

pozisyonda

yapılan

makroskobik

muayenesinde; himenin annüler, etli yapıda, saat kadranına göre 3 hizasında
akut yırtık ile inflamasyon bulguları bir arada olan vajina kaidesine kadar
varmayan lezyon ile saat kadranına göre 6 ile 9 arasında himenin ön yüzünde
ekimoz saptandı. Ayrıca perihimenal bölgede vajinal sekresyon ve infeksiyonun
bulgularının bir araya gelerek kuruduğu ve beyaz renkli kalıntı tespit edildi.
Dijital videokolposkop ile yapılan muayene sonucunda; her iki dudak arasında,
sarı renkli inflamatuar yanıtın olduğu, etrafı ekimotik ve ödemli iyileşmekte olan
akut yırtık daha net demonstre edildi (Tablo 14) (Resim 11, 12, 13).

Resim 11: Olgu no 92 (K).

Resim 12: Olgu no 92 (K).

53

Resim 13: Olgu no 92 (K).
Olgu

no

95

(K)

jinekolojik

pozisyonda

yapılan

makroskobik

muayenesinde; himenin annüler ve esnek yapıda olup 6 hizasında doğal çentik
/ eski yırtık ayrımı yapılamayan lezyon saptandı. Dijital videokolposkop ile
yapılan muayenede; büyütme ve yeşil filtre kullanılarak yapılan muayeneleri
sonucunda lezyonun belirgin sedefi renkte refle verdiğinden dolayı nedbe
dokusu olduğu ve böylelikle kaideye kadar varmayan eski yırtık olduğu
kanaatine varıldı (Tablo 14) (Resim 14, 15).

Resim 14: Olgu no 95 (K).
Olgu

no

103

(K)

Resim 15: Olgu no 95 (K).
jinekolojik

pozisyonda

yapılan

makroskobik

muayenesinde; himenin annüler ve kenarları saçaklı yapıda olduğu, saat
kadranına göre 6 hizasında kenarları ekimotik ve ödemli olan akut yırtık
saptandı

ancak

değerlendirilemedi.

yırtığın
Dijital

vajina

kaidesine

videokolposkop

ile

uzanıp
yapılan

uzanmadığı
muayenesinde;

net
6

hizasındaki lezyonun vajina kaidesine kadar uzanan yeni yırtık olduğu saptandı
(Tablo 14) (Resim 16, 17).
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Resim 16: Olgu no 103 (K).
Olgu

no

104

(K)

Resim 17: Olgu no 103 (K).
jinekolojik

pozisyonda

yapılan

makroskobik

muayenesinde; himenin annüler, esnek ve lobüle yapıda olduğu, 3 ve 6
hizalarında yırtık/doğal çentik ayrımı yapılamayan bulgular saptandı. Dijital
videokolposkop ile yapılan muayenede; 3 hizasındaki bulgunun vajina kaidesine
kadar uzanan eski yırtık, 6’dakinin ise vajina kaidesine kadar uzanmayan doğal
çentik olduğu tespit edildi (Tablo 14) (Resim 18, 19, 20).

Resim 18: Olgu no 104 (K).

Resim 19: Olgu no 104 (K).
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Resim 20: Olgu no 104 (K).
Olgu no 72 (K), 80 (K), 85 (K) ve 86 (K) jinekolojik pozisyonda yapılan
makroskobik muayenelerinde; himenal açıklıkların normal sınırların üzerinde
olduğu düşünüldü. Herhangi bir eski veya yeni yırtığın tıbbi bulgusuna
rastlanmamış olup dijital videokolposkop ile yapılan muayenelerinde; 72 (K), 80
(K) ve 85 (K)’nın himenal açıklıklarının 3cm’den daha büyük olduğu tespit
edilerek duhule müsait himen oldukları, 86 (K)’da ise himenal açıklığın 3cm’nin
altında olduğu tespit edilerek duhule müsait himen olmadığı tespit edildi (Tablo
14) (Resim 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27).

Resim 21: Olgu no 72 (K).

Resim 22: Olgu no 72 (K).
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Resim 23: Olgu no 80 (K).

Resim 24: Olgu no 72 (K).

Resim 25: Olgu no 85 (K).

Resim 26: Olgu no 85 (K).

Resim 27: Olgu no 86 (K).
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Tablo 14: Himenin makroskobik ve dijital videokolposkopik muayene
bulguları.
Olgu no

Makroskobik muayene
8 hizasında yırtık / doğal

58 (K)

çentik (?)
(Resim 6)
İmperfore, kribriform ve

59 (K)

71 (K)

septalı himen karışımı bir
anatomik yapı

Dijital videokolposkopik muayene

Doğal çentik
(Resim 7)
Himen kribriform yapıda
(Resim 8)

7 hizasında eski yırtık / yeni

Zemininde hafif hiperemik / hemorajik,

yırtık (?)

vajina kaidesine kadar varan yeni yırtık

(Resim 9)

(Resim 10)
72 (K), 80 (K), 85 (K) olgularda himenal

72 (K)

Himenal açıklıklar normal

80 (K)

sınırların üzerinde

85 (K)

açıklık 3cm üzerinde; duhule müsait himen
(Resim 21, 22, 23, 24, 25, 26)
86 (K) himenal açıklık 3cm altında;
duhule müsait değil

86 (K)

(Resim 27)
3 hizasında inflamasyon /
akut yırtık (?), vajina
kaidesine kadar varmayan

92 (K)

95 (K)

103 (K)

lezyon

İyileşme sürecindeki yeni yırtık
(Resim 12, 13)

(Resim 11)
6 hizasında kaideye

Yeşil filtre ile sedefi renkte refle veren

varmayan

nedbe dokusu;

çentik / eski yırtık (?)

kaideye varmayan eski yırtık

(Resim 14)

(Resim 15)

Saçaklı himen; 6 hizasında

Ekimoz ve ödemin eşlik ettiği, vajina

ekimotik ve ödemli yırtık

kaidesine kadar uzanan yeni yırtık

(Resim 16)

(Resim 17)
3 hizasında vajina kaidesine kadar uzanan

104 (K)

3 ve 6 hizalarında yırtık /

eski yırtık,

doğal çentik (?)

6 hizasında vajina kaidesine kadar

(Resim 18)

varmayan doğal çentik
(Resim 19, 20)
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Olgu

no

68

(E)

Diz-dirsek

pozisyonunda

yapılan

makroskobik

muayenesinde; perianal bölgede çok fazla tüy olması ve eksternal hemoroid
pakelerinin olması nedeniyle muayene esnasında optimum değerlendirme
yapılamadı.

Dijital

videokolposkop

ile

yapılan

muayenede;

görüntünün

büyütülmesi, pililerin arasının daha iyi görülebilmesi sonucunda livatanın tıbbi
bulgularının olmadığı tespit edildi (Tablo 15) (Resim 28, 29, 30).

Resim 28: Olgu no 68 (E).

Resim 29: Olgu no 68 (E).

Resim 30: Olgu no 68 (E).
Olgu

no

76

(K)

Diz-dirsek

pozisyonunda

yapılan

makroskobik

muayenesinde; saat kadranına göre 11 ve 7 hizalarında eksternal hemoroidal
pakeler olup bu pakelerin anüsün girişini kapatmakta olduğu görüldü. Dijital
videokolposkop ile yapılan muayenede; eksternal hemoroid pakelerinin altında
herhangi bir fissür ve/veya laserasyon saptanmadı (Tablo 15) (Resim 31, 32).
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Resim 31: Olgu no 76 (K).
Olgu no 86 (K)

Resim 32: Olgu no 76 (K).
Diz-dirsek pozisyonunda yapılan makroskobik

muayenesinde; perianal ekimoz (?) venöz konjesyon (?) ayrımı yapılamadı.
Dijital videokolposkop ile yapılan muayenede; yeşil refle ile bakıldığında,
perianal ekimozun olmadığı, venöz konjesyon olduğu saptandı. Ekimozun
ekarte edilmesi ile olgunun akut fiili livata olmadığı kararı verildi (Tablo 15)
(Resim 33, 34).

Resim 33: Olgu no 86 (K).

Resim 34: Olgu no 86 (K).

Olgu no 109 (K) Diz-dirsek pozisyonunda yapılan makroskobik
muayenesinde; anal sfinkter tonusu normal olup, ekimoz, fissür veya
laserasyona rastlanmadı. Dijital videokolposkop ile yapılan muayenede;
büyütme yapıldığında ve pililerin arasına daha dikkatli bakıldığında 11 hizasında
1x0,1 cm’lik fissür saptandı. Öykü ile birlikte dijital videokolposkopta bulunan 1
adet fissürün akut fiili livata ile oluşmasının mümkün olduğu denilerek raporun
sonuç kısmı yazıldı (Tablo 15) (Resim 35, 36).
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Resim 35: Olgu no 109 (K).

Resim 36: Olgu no 109 (K).

Tablo 15: Anal bölgenin makroskobik ve dijital videokolposkopik
muayene bulguları.
Olgu no

68 (E)

Makroskobik muayene

Dijital videokolposkopik
muayene

Optimum değerlendirme

Akut ve/veya kronik fiili livatanın

yapılamadı

tıbbi bulguları tespit edilmedi

(Resim 28, 29)

(Resim 30)

7 ve 11 hizalarında eksternal Eksternal hemoroid pakelerinin
76 (K)

hemoroidal pakeler, optimum altında herhangi bir fissür ve/veya
değerlendirme yapılamadı

laserasyon saptanmadı

(Resim 31)

(Resim 32)

Perianal ekimoz / venöz
86 (K)

konjesyon (?)
(Resim 33)
Herhangi bir lezyon

109(K)

saptanmadı
(Resim 35)

Yeşil refle ile bakıldığında,
perianal ekimozun olmadığı,
venöz konjesyon olduğu saptandı
(Resim 34)
11 hizasında fissür
(Resim 36)
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TARTIŞMA
Cinsel saldırı/istismar kompleks nedenleri ve dramatik sonuçları olan,
tıbbi, hukuki ve biyopsikososyal bir problemdir. Geçmişten geleceğe varlığını
devam ettiren, ağır travmalara neden olan şiddetin bir türüdür. Genç-yaşlı,
kadın-erkek, büyük-küçük demeden, toplumun her kesiminde ortaya çıkabilen
ve maalesef çoğu gizli kalan bir sorundur. Bu sorunun ortaya çıkartılmasında
multidisipliner bir yaklaşım ve tecrübe önem arz etmektedir.
Türkiye genelinde çalışan 10 çocuk koruma biriminin verilerine göre,
2001–2006 yılları arasında çocuk hastanelerine başvurup istismar ve ihmal
kuşkusu

ile
92

anlaşılmıştır .

izlenen

593

Ülkemizde

vakanın

%51.4’ünün

yapılan

çalışmalarda;

cinsel

istismar

Samsun

Ağır

olduğu
Ceza

Mahkemesine yansıyan tüm dava dosyalarının %12.4’ünün 93, Hatay’da yapılan
çalışmada %3.25’inin94, Aydın’da %7.6’sının22, Adana’da %13.5’inin95 cinsel
suçlar ile ilgili olduğu bildirilmiştir.
DSÖ’nün 2004 yılına ait verilerinde, çocukluğunda cinsel istismara maruz
kalanların prevelansının kızlarda yaklaşık %27, erkeklerde %14 olduğu
belirtilmiştir96. Speizer ve ark. 2008 yılında üç Orta Amerika ülkesinde 15 yaş
öncesi cinsel istismar verilerini karşılaştırılmış, prevelanslarının Guatemala’da
%4.7, Honduras %7.8 ve El Salvador'da %6.4 arasında değiştiği, bildirilen
vakaların çoğunluğu 11 yaşından önce meydana geldiği ve faillerin genellikle
kurbanlar tarafından bilinen insanlar olduğu belirtilmiştir97. Priebe ve ark.
tarafından yapılan bir başka çalışmada cinsel istismara uğramış 1962 lise
öğrencisinin

1505’inin

(%76.7)

kız,

457’sinin

(%23.3)

erkek

olduğu

belirtilmiştir98. Pereda ve ark. 21 ülkedeki 39 çalışmayı değerlendirdikleri metaanalizde; iki çalışma dışında, tüm çocukluk yaş grupları için kızların, erkeklere
oranla 1.5–5.5 kat daha fazla Cİ’ye uğradıkları tespit edilmiştir99.
Arslan ve ark. Hatay Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2006-2007 yıllarında
karara bağlanan 1844 dava dosyasından cinsel suçlar ile ilgili olan 60 dosya
üzerinde yaptıkları çalışmaya göre cinsel saldırı mağdurlarının %21.6’sının
erkek,

%78.3’ünün

kadın

olduğu94,

Şahin

ve

ark.

tarafından

Gazi

Üniversitesi’nde Şubat 2001 ve Ocak 2007 tarihleri arasında yapılan çalışmada;
Cİ nedeni ile değerlendirilen 64 çocuğun; 38’inin (%59.3) kız, 26’sının (%40.7)
62

erkek olduğu100, Çengel ve ark. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve
Ergen Psikiyatri Kliniği’ne 2000 ve 2004 yılları arasında başvuran hastalar ile
yaptıkları çalışmada, Cİ nedeniyle değerlendirilen 42 çocuğun; 25’inin (%59.5)
kız, 17’sinin (%40.5) erkek olduğu bildirilmiştir101. Ayrıca literatürde erkek
olguların kız olgulara göre daha küçük yaşlarda istismara maruz kaldığı
belirtilmektedir102,103.
Çalışmamızda cinsel saldırı/istismar iddiasıyla başvuran olguların
cinsiyet dağılımına bakıldığında %85.84’ü kadın, %14.16’sı erkek ve cinsiyetler
arasında olgu sayıları açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu tespit
edildi. Literatürle uyumlu olarak çalışmamızda olguların büyük bir çoğunluğunu
kızlar oluşturmaktaydı.
Edinburg ve ark. 2006 yılında yaptıkları çalışmada cinsel istismara
uğrayan mağdurların yaş ortalamasının erkeklerde 11.8, kızlarda 12.6 olduğu
belirtilmiştir104. Doğan İzmir’de 2009 yılında yaptığı çalışmada; Cİ’nin en sık 517 yaş, ortalama ise 12.7 (±2.2) yaşta gerçekleştiği belirtmiştir105. Masho ve ark.
2002 ile 2003 yılları arasında telefon anketi ile yaptığı bir çalışmada; cinsel
saldırıya maruz kalan olguların %38.8’inin 12-17 yaş arasında, %33.3’ünün 12
yaşından önce cinsel saldırıya uğradıklarını tespit etmişleridir106.
Bunting ve ark. Nisan 2001 Mart 2006 tarihleri arasında Kuzey İrlanda
adalet sistemine kaydedilen 9155 Cİ mağduru üzerinde yaptıkları çalışmada
%56’sının (5126) çocuk olduğu, istismarın en sık 10 yaş ve üzeri (%70), en az
ise 0–4 yaş grubunda (%8) gerçekleştiğini belirtmişlerdir107. Aydın ve Çolak’ın
1999-2003 yılları arasında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karara
bağlanmış cinsel suçlarla ilgili dosyaları incelemiş ve kadın mağdurların 16-18
yaş, erkek mağdurların ise sıklıkla 11 yaş altı grubundan olduğunu
belirtmişlerdir93. Çengel ve ark. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve
Ergen Psikiyatri Kliniği’ne 2000 ve 2004 yılları arasında başvuran 42 olgunun
değerlendirildiği çalışmalarında; erkeklerin en sık okul döneminde (7–11 yaş;
%39.1), kızların ise ergenlik döneminde (12 ve üzeri; %62.5) cinsel istismara
uğradığı belirtilmektedir101. Arslan ve ark. Hatay’da 60 dosya üzerinde yaptıkları
bir çalışmaya göre cinsel saldırı mağdurlarının en küçüğünün 5, en büyüğünün
38 yaşında olduğu bildirilmiştir94.
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Çalışmamızda da en küçüğü 5 yaşında cinsel istismara, en büyüğü 37
yaşında cinsel saldırıya maruz kaldığı tespit edildi. Çalışmamız ortalama insan
ömrü olan 70 yaşa kadarki tüm dekatları kapsamamakla birlikte her yaşta cinsel
saldırıya/istismara maruz kalınabileceği görüşünü desteklemektedir. Çalışmaya
alınan 113 olgunun yaş ortalaması 15.57±5.73 olup %54.86’sının 16 yaş
altında, %21.23’ünün 18 yaş ve üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Kızların yaş
ortalamasının (16.42±5.53) erkeklerin yaş ortalamasından (10.43±4.03) yüksek
ve bu farklılığın istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptandı (p<0,001). Erkek
olguların ortalama yaş değerlerinin, kız olgulara göre daha küçük yaşta olması
da literatürle örtüşen bir bulgudur. Yaş ortalaması olarak ülkeden ülkeye,
bölgeden bölgeye göre farklılıklar mevcut olup erkeklerin ergenlik dönemi
öncesi, kadınların ise puberte sonrası saldırıya uğradığını ifade eden çalışmalar
ile uyumlu bulunmuştur.
Erkek mağdurlar kız mağdurlara göre daha küçük yaşta cinsel istismara
maruz kalmıştır. Erkek mağdur fiziksel ve ruhsal olarak tam gelişmediğinden
saldırgana karşı koyamayacağı, bununda saldırıyı gerçekleştirebilmesi için
saldırgana fayda sağladığı, ayrıca mağdurun erkek fenotipinin belirgin hale
gelmemesinin saldırgan tarafından tercih edildiği sonucuna varıldı. Tam tersine
saldırganların ergenlik dönemine girerek kadın fenotipini tamamlamış en küçük
yaşları tercih ettiği ve saldırgana karşı koymada yeterli fiziksel ve ruhsal
gelişimini tamamlamamış olmasının yine saldırgana fayda sağladığı düşünüldü.
Doğan tarafından yapılan çalışmada Cİ’nin görüldüğü grupta okula
gitmeme oranının (%22.6), kontrol grubundan (%1.6) istatistiksel olarak anlamlı
oranda yüksek olduğu tespit edilmiştir105. Ballı 484 olguyu değerlendirdiği
çalışmasında; ortalama eğitim süresinin 4.91±3.32 yıl, kızlar için 5.50±3.3 yıl,
erkekler için ise 3.50±2.9 yıl olduğunu, olguların %33.7’sinde eğitiminin
aksadığı, %17.6’sının ailesinden ayrıldığı, %33.3’nün ise çevre baskısı ile
karşılaştığı ve bu durum kızlarda erkeklere göre daha fazla olup istatistiksel
olarak anlamlı olduğu belirtilmiştir108. Metin tarafından Mersin’de Temmuz 20012010 yılları arasında Çocuk Psikiyatri polikliniğinde değerlendirilen cinsel
istismar olgularını içeren çalışmasında; 353 (%87.8) (282 kız ve 71 erkek)
olgunun ortalama eğitim süresinin 6.62±2.66 yıl, kız olguların ortalama eğitim
süresinin 7.02±2.58, erkek olguların ortalama eğitim sürelerinin ise 5.04±2.41
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olduğu ve istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptandığı, Cİ’ye uğramış olgu
grubunda okula gitmeme oranının kontrol grubuna göre 17.5 kat daha yüksek
olduğu belirtilmiştir109.
Çalışmamızda

eğitim

durumlarına

bakıldığında

113

olgunun

%54.86’sının halen eğitimine devam ettiği ancak %41.59’unun bir nedenden
dolayı

okulu

bıraktığı

anlaşılmıştır.

Eğitim

seviyelerine

bakıldığında

%15.93’ünün ilkokul, %14.16’sının ortaokul, %17.70’inin lise, %3.54’nün
yüksekokul, %3.54’nün özel okula gittiği tespit edilmiştir. Çalışmamızdaki tüm
kadın olguların %2.06’sının ve tüm erkek olguların %12.5’inin hiçbir eğitiminin
olmadığı, kadınların %47.36’sının, erkeklerin ise %16.60’ının eğitimini bir
nedenden dolayı terk ettiği anlaşılmıştır. Çalışmamızdaki özel eğitim alan 4 kişi
dışlandığında, ortalama eğitim süresi 8.27±3.10 yıl olup kadın olguların
ortalama eğitim süreleri 8.70±2.87 yıl, erkek olguların ortalama eğitim süreleri
5.35±3.15 yıl olduğu saptanmıştır.
Kadınların eğitim süresinin erkelerin eğitim süresinden daha fazla ve
farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptandı (p<0,001). Çalışmamızda en
sık şahsi, 2. sıklıkta ise ailevi nedenlerden dolayı okulu terk ettikleri dikkat
çekmektedir. Kadın olguların erkek olgulara nazaran okumama oranının düşük
ancak okulu terk etme oranın ise daha yüksek olduğu gözükmektedir.
Kadınların okumayı istemediği ve ailelerinde okutmayı pek istemedikleri
sonucuna varılmıştır. Ayrıca okulu bırakanların %55.32’si ortaokul, %31.91’i
lise, %12.77’si ilkokul düzeyinden eğitimlerini bıraktığı gözükmekte olup kadın
olguların 16.42 yaşta en çok cinsel istismara uğradığı ile karşılaştırdıklarımızda
cinsel istismar olayının okulu terk etmede etkili olduğu kanısına varılmıştır.
Olguların %25.66’sı tezgahtarlık, kuaför çıraklığı, bahçe işçiliği, kasiyerlik,
tamircilik ve garsonluk gibi kalifiye olmayan işlerde çalıştıkları anlaşılmıştır. 97
kadın olgudan %27.83’nün, 16 erkekten %12.5’inin bir işte çalıştığı saptanmış
olup bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı tespit edilmiştir (p=0,193).
Çalışan 29 kişinin yaş ortalaması 18.17 yıl olduğu tespit edilmiştir. Literatürde
cinsel saldırı/istismara maruz kalan olguların iş sahibi olup olmadıkları ile ilgili
çalışmaya

rastlanmamış

olup

olguların

ebeveynlerinin

bir

işte

çalışıp

çalışmadığı konusunda çok sayıda çalışmaya rastlanmıştır.
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Çalışmamızda 18 yaş altı çalışan çocukların ailesinin maddi durumunun
iyi olmadığı ve/veya aile bireyleri ile anlaşmazlık çektiği ve/veya ailede
çalışamaz durumda olan bakıma ihtiyaç duyulan bir kişi olduğu ve/veya aile içi
çatışma nedeniyle sosyal açıdan ev dışındaki insanlarla sosyal ilişki kurma vb
sebeplerin dolaylı veya direkt olarak etkilemesi sonucu bir işte çalıştığı veya
çalıştırıldığı düşünülecek olursa, fiziksel daha çok ruhsal açıdan henüz tam
olgunluğa ulaşmamış bir çocuğun ev dışında çalışmasının cinsel istismar için bir
risk faktörü olduğu görüşündeyiz. Bu konuda çalışma yapılmasının gerekli
olduğu kanısındayız.
Metin’in çalışmasında Cİ’ye maruz kalmış olguların çoğunluğunun kardeş
sayısının 1 ve ailenin de 1. çocuğu olduğunu belirtmiştir109. Almanya
Regensburg Üniversitesi Hastanesinde 1998-2002 yıllarını içeren kesitsel
çalışmada; 3 ya da daha fazla kardeşe sahip olmanın çocukluk döneminde
Cİ’ye uğrayan olgularda, uğramayanlara göre istatistiksel olarak anlamlı
düzeyde daha fazla sıklıkta olduğu ifade edilmiştir110. Doğan tarafından yapılan
çalışmada; Cİ’ye uğramış olgu grubunda kardeş sayısının daha fazla olduğu ve
ailenin küçük çocuğu olma eğilimi yönünden olgu grubunda kontrol grubuna
göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık olduğu, ailenin küçük çocuğu
olmanın cinsel istismara uğrama riskini artırdığı belirtilmiştir105. Bu çalışmaların
aksine Sedlak tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) 1997 yılında
yapılan bir çalışmada ve Chen ve ark. tarafından Çin’de 4 ilde 3261 lise
öğrencisi ile cinsel istismar üzerine yapılan bir anket çalışmasında; ailedeki
çocuk sayısı ile Cİ arasında bir ilişki saptanmadığı bildirilmiştir111,112.
Yaptığımız çalışmada da ailelerin çoğunluğunun çok çocuklu olması ve
ortalama kardeş sayısının 2.67 olmasının cinsel istismar için risk oluşturduğu
yönündeki çalışmaları desteklediği kanısındayız. Çok çocuk sahibi olan ailelerin
sosyoekonomik açıdan dolaylı olarak negatif etkilenmesinin ve oluşan stres
nedeniyle ebeveyn-çocuk ilişkisinin kalitesinde düşmeye, ebeveynlik süreçlerine
negatif etkilerinin ortaya çıkmasının yanı sıra, özellikle annelerin çocuklarına
yeterli sevgi, şefkat, eğitim, tıbbi bakım, maddi destek vb vermesinde eksikliğe
neden olması, çocuğun gelişiminde de daha kötü sonuçlar oluşturması ile cinsel
istismar için risk oluşturduğu ancak bu konuda çok daha fazla çalışma
yapılmasına da gerek olduğu kanısındayız.
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Çalışmamıza katılan ailelerin çoğunluğu çok çocuklu aileye mensuptu.
Cinsel saldırı/istismara uğrayan olguların %37.16 ile en fazlası ailenin ilk
çocuğuydu ve bu sonuç dikkat çekiciydi.
Cinsel saldırı/istismar için riski arttıran sebepleri şu şekilde sıralayabiliriz;
kız cinsiyete sahip olma, erkekler için adelösan öncesi yaşa, kızlar için adelösan
dönem yaşa sahip olma, okula gitmeme, fiziksel engelli olma, mental retarde
olma, hiperaktiviteye sahip olma, 4 ve üzeri kardeşe sahip olma, fiziksel bir
hastalığa sahip olma, annenin eğitim düzeyinin düşük olması, marital
problemler aile içinde şiddet, ayrılık, boşanma, terk veya ölüme bağlı
ebeveynlerin yokluğu, üvey baba ile birlikte yaşamak, ebeveynlerde alkol
kullanımı, ebeveynlerde ruhsal hastalık, sık göç etme öyküsü, sosyoekonomik
düzey düşüklüğü, istismarcı açısından riski arttıran sebepleri ise şu şekilde
sıralayabiliriz; erkek cinsiyete sahip olma, arkadaş ya da tanıdık biri olma, aile
üyelerinden

biri

olma,

geçmişte

Cİ’ye

maruz

kalma

olarak

tanımlanmaktadır17,19,20,23,39,45,105,114,115,116,117.
Doğan çalışmasında; fiziksel bir hastalığa sahip olma oranı Cİ’ye
uğrayan olgu grubunda kontrol grubundan 3 kat yüksek olduğu 105, Ballı ise
%5.2’sinde DEHA (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu), %11.6’sında zeka
geriliği saptandığını belirtmişlerdir108. Literatürde körlük, sağırlık, vb. fiziksel
yetersizlikler Cİ için artmış risk ile ilişkili olup Cİ’ye uğramış ve yetersizliği olan
olgular içinde erkeklerin, kızlardan daha fazla olduğu bulunmuştur17.
Çalışmamızdaki erkeklerin %25’inde kronik psikiyatrik bir hastalık,
kadınların %18.55’inde kronik organik bir hastalık, %15.46’sında kronik
psikiyatrik hastalık saptandı. Çalışmamızda erkek olgularda kronik organik bir
hastalık saptanmamış olması ve kızlarda kronik fiziksel hastalığın daha fazla
olması literatürle uyuşmamaktadır.
Çocukların tek ebeveynle yaşaması ve üvey babanın varlığı Cİ ile ilişkili
artmış risk etkenlerinden olduğu belirtilmiştir21. Mullen ve ark. tarafından 1993
yılında Avustralya’da yapılan çalışma sonucunda evde üvey babanın varlığının
cinsel istismar riskini arttırdığı belirtilmektedir118. Bernard-Bonnin ve ark. 2008
yılında 7–12 yaş aralığında olan Cİ mağduru olan 67 kız çocuk ile Cİ mağduru
olmayan 67 kız çocuğu karşılaştırdıkları çalışmalarında; Cİ mağduru olan
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olguların %25.4’ünün ebeveynlerinin birlikte olduğunu, %53.7’sinde ise çocuğun
tek ebeveynle yaşadığını ve tek ebeveynle yaşama oranının Cİ mağduru
olmayan gruptan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek olduklarını
bildirmiştir119.
Çalışmamızdaki olguların %7.08’inin annesi üvey, %14.16’sının babası
üvey olup aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı. Çalışmamızda da olguların
çok az bir kısmı üvey ebeveyne sahipti. Bu farklılığın, Türk toplumunun daha
konservatif aile yapısına sahip olmasıyla ilişkili olabileceğini düşünmekteyiz.
Yapılan çalışmalarda Ci’ye uğrayan olguların annelerin yaş ortalamasının
37-40, babaların yaş ortalamasının 43-45 olduğu19,108,109 belirtilmekte olup
çalışmamızda ebeveyn yaş ortalaması ile ilgili bulgularımız yapılan çalışmalar
ile benzerdir. Cİ risk faktörlerinden birisi annenin eğitim düzeyi düşüklüğü olup
Watson tarafından 2007’de yapılan çalışmada annelerin eğitim düzeyinin,
istismara uğramayan akranların annelerine oranla daha düşük olduğu
belirlenmiştir120. Doğan’ın 2009 yılında yaptığı çalışmada; annelerin eğitim
düzeyi yüksek ve düşük olarak gruplandığında, cinsel istismara uğramış olgu
grubundaki annelerin eğitim düzeyi kontrol grubuna oranla istatistiksel olarak
anlamlı düzeyde düşük olduğu bildirilmiştir105. Ayrıca Bernard-Bonnin ve ark.
çalışmalarında; Cİ mağduru olan olguların ortalama anne eğitim süresini
10.87±2.68 yıl, baba eğitim süresini 11.34±2.40 yıl olarak bulmuşlar ve Cİ
mağduru olan grubun anne ve baba eğitim süresinin, Cİ mağduru olmayan
gruba göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha düşük olduğunu ifade
etmişlerdir119. Bazı çalışmalarda ise ebeveyn eğitim durumunun Cİ için bir risk
faktörü olmadığı ifade edilmektedir. Finkelhor ve ark. 1997 yılında yaptığı
çalışmada;

topluma

dayalı

örneklemde

1000

aile

değerlendirilmiş

ve

ebeveynlerin eğitim düzeyinin çocukluk cinsel istismarı için risk faktörü olmadığı
ifade edilmiştir120.
Yaptığımız çalışmadaki olguların annelerin ortalama eğitim süresi
4.8±3.33 yıl, babaların ortalama eğitim süresi 5.69±3.05 yıl olarak tespit edildi.
Cinsiyetler arasında ortalama anne (p=0,708) ve baba (p=0,395) eğitim süresi
açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktu. Eğitim durumu açısından
değerlendirdiğimizde; olguların çoğunun anne (%58.88) ve baba (%59.14)
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eğitim durumunun ilkokul düzeyinde olduğu saptandı. Cinsiyetler arasında anne
eğitim durumu açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmazken
(p=0,094), baba eğitim durumu açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık
vardı (p=0,036). Kız ve erkekler arasında babası lise mezunu olanlar açısından
istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardı (p=0,012).
Çalışmamızda anne eğitim süresi ortalamasının, baba eğitim süresi
ortalamasına göre daha düşük olması, toplumuzda kadınların okutulmadığını
göstermektedir. Ebeveynlerin ortalama eğitim düzeylerinin yetersiz olmasının
ise ebeveynlerin ana ve baba rollerinde eksikliğe neden olabileceği ve dolaylı
olarak da Cİ için risk oluşturabileceği kanısındayız.
Akbaş ve ark. 2009 yılında On Dokuz Mayıs Üniversitesi’nde yaptıkları
bir çalışmada Cİ’ye uğradığı düşünülen ve adli makamlarca yönlendirilmiş olan
72 çocuk ve ergenin %81.9’unda babanın meslek sahibi olduğu, %9.7’sinde ise
annenin bir meslek sahibi olduğu bildirilmiştir19. Ballı tarafından yapılan
çalışmada Cİ’ye uğrayan çocukların annelerin %7.6’sının, babaların %91.7’sinin
bir işte çalıştığı belirtilmiştir108. Çengel ve ark. 2007 yılında yaptığı çalışmada
istismara uğrayan çocukların %88.3’ünün babasının çalıştığı, %54’ünün ise
annesinin

ev

hanımı

olduğu

bildirilmiştir101.

Bernard-Bonnin

ve

ark.

çalışmalarında; her Cİ’ye uğrayan ve uğramayan iki grup arasında annenin
çalışıyor olması açısından istatistiksel olarak bir farklılık saptamamışlardır119.
Grossin ve ark. 2003 yılında ve Danielson ve ark. 2004 yılında yaptıkları
çalışmalarda sosyoekonomik düzeyi düşük, kırsal veya yarı kentsel bölgelerde
yaşayanların daha fazla cinsel istismara maruz kaldığını belirtmişlerdir 39,122.
Ancak Finkelhor tarafından 1993 yılında yapılan bir çalışmaya göre ise
sosyoekonomik düzeyin fiziksel istismar ve ihmal için güçlü bir risk etkeni iken,
cinsel istismara etkisinin olmadığını belirtilmiştir123.
Çalışmamızdaki olguların annelerinin %22,22’sinin, babalarının ise
%78.76’sının işi olup bu farklılık istatistiksel olarak anlamlıydı. Annelerin
%77.78’inin ev hanımı olduğu saptandı. Gelir düzeyi açısından incelendiğinde;
%92.86’sı düşük, %6.25’i orta, %0.89’u yüksek geliri olduğunu ifade etti.
Çalışmamızda sosyoekonomik düzeyin olguların büyük bir çoğunluğunda düşük
çıkmasına rağmen bu konuda nitel değerlerin olgular tarafından tam olarak
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ifade edilememesi/bilinememesi nedeniyle bu konuda yorum yapılmasının
sağlıklı olmayacağı kanısına varıldı.
Anne ve/veya babaların ruhsal sağlık sorunları Cİ’ye uğrama açısından
bir risk etkeni olabilmekte, psikiyatrik rahatsızlıkları anne ve babanın
işlevselliklerini

bozabilmekte

ve

ebeveyn

rolünü

yerine

getirmelerini

güçleştirebilmektedir. Psikiyatrik bir sorunu olan ebeveynlerde çocuk yetiştirme
ile ilgili korkular ve yetersizlikler ortaya çıkabilmekte ya da bu durum çocuğu
ihmal etmekle sonuçlanabilmektedir. Literatürde ebeveynlerde ruhsal bozukluk
varlığının, ebeveynleri fiziksel ve duygusal olarak daha az ulaşılabilir duruma
getirdiği ve çocuk bakımı, evlilik, yaşam düzeni gibi alanlarda doğru kararlar
vermelerini etkilediği, sonuç olarak da böyle bir ortamda çocukların Cİ için
artmış riske sahip oldukları ifade edilmektedir108,124.
Çalışmamıza dahil edilen olguların annelerinin en sık organik kökenli
(hipertansiyon, diyabet, astım, meme kanseri vb) olmak üzere %50.44’ünde bir
hastalık mevcuttu.
Yapılan çalışmalarda Cİ’ye uğrayan çocuklardaki her iki biyolojik
ebeveynin yokluğunun Cİ riskini 3,1 kat arttırdığı120, Cİ mağduru olan olguların
%53.7’sinde ise çocuğun tek ebeveynle yaşadığını ve tek ebeveynle yaşama
oranının Cİ mağduru olmayan gruptan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha
yüksek olduğu119, boşanmış veya parçalanmış aileye sahip olguların aile içi
istismara uğrama oranları (%25.9), anne ve babası birlikte olanlara (%14.7)
göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek oranda saptandığı 109
belirtilmiştir.
Çalışmamıza alınan olguların %23.21’i çekirdek, %40.18’si geniş ve
%36.61’i de parçalanmış bir aileye mensuptu. Olguların çoğunun ailesinin geniş
ve parçalanmış aileye sahip olması istatistiksel olarak anlamlıydı. Çalışmamız
bu risk faktörü ile ilgili elde ettiğimiz bulgumuzun literatür ile uyumlu olduğu
tespit edilmiştir.
Boşanma, evlilikte yaşanan çatışmalar ve doyumsuzluklar, aile içi şiddet
ile aile desteğinin güçlü olamaması ve aile bağlarının daha zayıf olması da yine
Cİ kurbanlarının ailelerinde sık görülen özellikler olarak tanımlandığı 120, aile
70

içinde şiddetin Cİ’ye maruz kalan olguların kontrol grubundan 6 kat daha fazla
olduğu105, fiziksel istismar dahil diğer tüm ihmal ve istismar türlerinin Cİ riskini
arttırdığı114 bilinmektedir. Bassani ve ark. Brezilya’da 2009 yılında 14 yaş ve
üzerinde topluma dayalı bir örneklemde yaptıkları çalışmada; fiziksel istismar ve
cinsel istismar arasında güçlü bir ilişkinin olduğunu, 12 yaş altı Cİ’ye uğramış
olan grupta fiziksel istismar varlığının Cİ riskini 5.6 kat arttırdığını, 12 yaş üstü
Cİ’ye uğrayan grupta fiziksel istismar varlığının Cİ’ye uğrama riskini 9.4 kat
arttırdığını ifade etmişlerdir102.
Çalışmamızda çocuğa fiziksel şiddet varlığının, fiziksel istismarın Cİ
riskini

arttırdığını

ifade

eden

literatürdeki

çalışmaları

desteklediğini

düşünmekteyiz. Çalışmamıza alınan olguların %42.34’ü en sık anne ve babaları
tarafından aile içi şiddete maruz kalmaktaydı. Şiddetin ortalama uygulanma
sıklığına baktığımızda ise en sık %27.66’sı 2-3 günde bir, %23.41’i ayda bir,
%19.15’i ise her gün şiddete maruz kaldığını ifade etti.
Nikel ve ark. tarafından yapılan çalışmada; birden fazla istismarcı
tarafından istismar edilme %21.4110, Santos ve ark. tarafından %1136 ve Rigss
ve ark. tarafından ise %2029 bulunmuştur. Ülkemizde yapılan çalışmalarda;
birden fazla istismarcı tarafından istismar edilme oranının %15.9 109, %9.719 ve
%6.5125 olarak tespit edilmiştir. Doğan’ın yaptığı çalışmada Cİ’ye uğrayan
olguların istismarcılarının sayısının olguların %89.5’inde bir kişi olduğu
belirtilmiştir105. Cinsel saldırıyı/istismarı gerçekleştiren kişi sayısının birden fazla
olması ile ilgili elde ettiğimiz bulgu literatür ile uyumludur.
Metin çalışmasında istismarcının yaş ortalamasının 27.71±13.14 yıl
olduğunu109, Doğan yaptığı çalışmada, 34.7±17.1 yıl ve 14 ila 79 yaş aralığında
olduğunu105 belirtmişlerdir. Bölge ve ark. tarafından hükümlü 102 kişiden oluşan
suçlu üzerinde yapılan çalışmada; çocuğa yönelik cinsel saldırıda bulunanların
yaş aralığı 15-61 yaş, yaş ortalaması 26.69±9.53 yıl, yetişkine yönelik cinsel suç
işleyenlerin ise yaş aralığı 18-48 yaş, yaş ortalaması 28.50±7.33 yıl olup çocuğa
ve yetişkine yönelik cinsel saldırıda bulunan iki grubun yaş değişkeni açısından
aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı belirtilmiştir 126.
Gudjonsson ve Sigurdsson tarafından yapılan 36 yetişkin seks ve 23 çocuk
taciz suçlusunu içeren çalışmada; çocuğa yönelik cinsel saldırıda bulunanların
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yaş ortalamasının 29±8.7, erişkine yönelik cinsel saldırıda bulunanların yaş
ortalamasının 26±8.7 olduğu, istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı
tespit

edilmiştir127.

Çalışmamızda

saldırgan/istismarcının

yaş

ortalaması

27.36±14.10 olarak tespit edilmiş olup elde ettiğimiz bu bulgumuzun literatür ile
uyumlu olduğu görüldü.
Cinsel saldırıda/istismarda bulunan kişinin cinsiyeti ile ilgili yapılmış olan
çalışmalarda; %85-100’ünün erkek45,119,128,129, %1-4’ünün kadın olduğu105,109
belirtilmiştir. Kadınların istismarının genellikle erkek çocuğa yönelik olduğu,
kadınların genellikle bir erkekle birlikte eşlik eden istismarcı olarak bulundukları
ve bazısının çocukla temasta bulunmadıkları ayrıca kadınlar tarafından
istismarın daha az bildirilme nedenleri olarak çocuğu banyo yaptırma, üstünü
değiştirme gibi normal bakım verme davranışı sırasında olduğunun belirtilmesi
nedeniyle anlaşılamaması, ergenlerle cinsel birlikteliğin ergenlerin bunu istismar
olarak değerlendirmemesi, memnun olunacak bir şey olarak yorumlamasından
kaynaklanabileceği belirtilmektedir130.
Çocuklukta cinsel istismara uğramanın ileride çocuğa cinsel saldırıda
bulunma olasılığını arttırdığı bunun mağdurluk-saldırganlık döngüsü veya
mağdur edilmiş-mağdur eden fenomeni olarak adlandırıldığı ve oranın %28-93
arasında olduğu yapılan çalışmalarda belirtilmiştir59,131.
Çalışmamıza alınan olguların şüphelilerinin bir tanesi hariç hepsi erkek
olup kadın şüpheli erkek çocuğa istismarda bulunmuştu. Bu fark istatistiksel
olarak anlamlıydı. Kadın şüpheli oranın düşüklüğü ve kadın istismarcının
istismarda bulunduğu cinsiyetin erkek olması literatür ile uyuşmaktaydı.
Bölge ve ark. tarafından hükümlü 102 kişi ile yapılan çalışmalarında;
%5.8’inin okur-yazar olmadığı, %57.7’sinin ilkokul, %19.2’sinin ortaokul;
%13.5’inin lise ve %3.8’inin üniversite eğitime sahip oldukları, sonuç olarak
saldırganların genellikle düşük eğitim ve sosyoekonomik düzeye sahip olduğu
belirtilmiştir126.
Çalışmamıza dahil edilen olguların şüphelilerinden %46.01’inin eğitim
düzeyi hakkında bilgi edinilebilmiş olup %34.61’inin lise, %19.23’ünün ortaokul,
%17.31’inin ilkokul, %17.31’inin yüksekokul mezunu, %11.54’ünün ise herhangi
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bir eğitiminin olmadığı belirtildi. Cinsel istismarcıların/saldırganların çoğunun
okumuş olduğu hatta üniversitede okuyanların sayısının ise az olmadığı
görülmektedir. Her eğitim düzeyinden cinsel saldırgan çıkabilmekle birlikte
eğitim düzeyinin azalması ile riskin arttığı ve bu konuda çok daha fazla çalışma
yapılmasına ihtiyaç olduğu kanısına varılmıştır.
Saldırganın işi ile ilgili Samsun’da yapılan çalışmada; %48.4’ünün
serbest meslek, %20.9’unun işçi, %9.3’ünün çiftçi, %7.7’sinin işsiz olduğu
belirtilmiştir93. Çalışmamızda ise şüphelilerden %36.28’inin işi hakkında bilgi
edinilebilmiştir. Bunlardan %51.22’sinin işçi, %21.95’inin serbest meslek,
%14.63’ünün memur, %9.75’inin emekli, %2.44’ünün çiftçi olduğu tespit edilmiş
olup bu konuda daha fazla çalışma yapılmasına ihtiyaç duyulduğu kanısına
varılmıştır.
İstismarcının kimliği ile ilişkili çalışmalarda istismarcının %31-71 arasında
çocuğun bir arkadaşı ya da tanıdığı biri olduğu; %14-43 arasında ise aile
üyelerinden biri olduğu belirtilirken, yabancı bir tarafından istismara uğrama
oranının da %22 olduğu bildirilmiştir108,128,132,133. Csorba ve ark. yaptığı
çalışmada; %41’inde istismarcının tanıdık, %25’inde akraba, %34’ünde
yabancı24, Bernard-Bonnin ve ark. ile yaptığı çalışmada %49.2’sinde yakın
akraba, %19.4’ünde uzak akraba, %25.4’ünde tanıdık ve %6’sında yabancı
olduğu119 belirtmiştir. Girardin ve ark. 2003 yılında erişkin cinsel saldırı
mağdurları üzerinde yaptığı çalışmada; kadın kurbanların %62’si, erkek
kurbanların ise %63’ünün tanıdık biri tarafından saldırıya uğradığını ifade
etmiştir40.
Ülkemizde
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çalışmada

%11.1’inde

yabancı,

93

%66.7’sinde tanıdık ve %22.2’sinde ise akraba , Aydın’da %88'inin tanıdık23,
Konya’da yapılan çalışmada; %35.3’ünün erkek arkadaşı, %16’sını tanıdık,
%7.3’ünün akraba134 olduğu saptanmıştır. Carlstedt ve ark. 162 olgudan oluşan
çalışmalarında; istismarcılardan 45’inin (%27.7) tanıdık, 41’inin (%25.3) yabancı
ve 38’inin (%23.4) babası olduğu bildirilmiştir135. Edinburgh ve ark. geriye dönük
1998 ve 2003 tarihleri arasında çocuk savunma merkezinde aile dışı cinsel
istismar tanısı olan tüm kız ve erkek çocukların incelendiği çalışmada; tüm Cİ
türleri arasında aile dışı Cİ’ye ensestten daha sık rastlandığı bildirilmiştir 104.
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Magalhaes ve ark. çalışmasında; 1054 olgudan 860’ının kız çocuğu %41.5’inin
aile içi, %58.4’ünün aile dışı, 194 erkek çocuğun %34.5 aile içi, %65.5’sının aile
dışı biri tarafından istismar edildiği aile içi olanların %46.0’sının akraba,
%44.8’inin baba, %9.2’sinin üvey baba olduğu, aile dışı olanlardan %67.9’unun
tanıdık olduğu kızların erkeklere göre daha çok aile içi istismara uğradığı
belirtilmiştir136.
Ensest olguları içerisinde ise istismarcının en sık üvey baba, ikinci
sıklıkta ise öz baba olduğu belirtilmiştir120. Doğan’ın İzmir’de yaptığı çalışmada
istismar olgularının 29’unda (%76.3) istismarcının aile dışından, 9’unda (%23.7)
aile içinden biri olduğu, aile içi istismarcı kimliğinin çoğunlukla öz baba ve üvey
baba olduğu belirtilmiştir105.
Ballı tarafından Adana’da yapılan çalışmada her iki cins için de istismarın
en sık tanıdık tarafından (K:%50.4 E:%63.6) yapıldığı, kızların 1.° akraba
(K:%10.6; E:%3.5) tarafından erkeklere göre (K:%13.0; E:%6.3) erkeklerin ise
yabancı kişiler (E:%26.6; K:%17.7) tarafından kızlara göre daha çok istismar
edildiği belirtilmiştir108. Bahali ve ark. yapmış oldukları çalışma sonucunda; aile
dışı istismara maruz kalmanın erkeklerde %92.3, kızlarda %75.5 olduğu
sonucuna varmışlardır83. Şahin ve ark. tarafından yürütülen bir çalışmada;
ergen Cİ’si ile ilgili sonuçlara bakıldığında; akran istismarının %33.3, bir erkek
akraba tarafından istismarın %7.4, öz baba istismarının %14.8 ve yabancı
istismarının %25.9 olduğu belirtilmiştir10. Csorba ve ark. çalışmalarında; 209 kız
çocuk ve ergenin %25’inin aile içi Cİ’ye uğradığını ve bunların %40’ında
istismarcının üvey baba, %44’ünde ise öz baba olduğu belirtilmiştir24.
Çengel ve ark. Gazi Üniversitesi’nde yaptıkları çalışmada; istismarcıların
%34.3’ünün aile içi, %65.7’sının aile dışı, %37.5’inin ise tanıdık olduğunu 100,
Adana’da yapılan çalışmada; %66.6’sının aile dışı, %33.3’ünün ise aile içi
olduğunu tespit etmişlerdir101. Nickel ve ark. Almanya’da psikosomatik kliniğinde
1998 ve 2002 yılları arasında yatan hastalar ile yapılan bir çalışmada; çocukluk
döneminde Cİ’ye uğrayan 250 erişkin hastanın %25.7’si baba veya üvey baba,
%4’ü anne veya üvey anne, %12.4’ü amca veya kuzen, %10’u kız veya erkek
kardeş, %7.6’sı dede veya nene, %30.1’i tanıdık, %29.3’ü de yabancı
tarafından Cİ’ye uğradığını bildirmiştir110.
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Çalışmamıza alınan mağdurların %88,49’unun tanıdık, %40’ının sevgili,
%27’sinin arkadaş, %13’ünün eş, %9’unun öz akraba, %8’inin komşu, %3’ünün
ise öğretmeni olduğu tespit edilmiştir. Cinsel saldırı/istismar olaylarında
saldırganın %22’si aile içinden, %78’i aile dışından olay olup aile içinden
saldırgana maruz kalanların %100’ü kadın, aile dışından saldırgana maruz
kalanların da %83.30’u kadın, %16,70’i erkekti. Hem literatürde hem de bizim
çalışmamızda her iki cinsin de en sık tanıdık tarafından istismar edildiği
saptanmış olup cinsiyet ile istismarcı yakınlığı arasındaki ilişki literatür ile uyum
göstermektedir. Aile içi olaylarda kızların, aile dışı olaylarda ise erkeklerin daha
çok mağdur olduğu görüşünü desteklemektedir. Cinsiyetler arasında istismarcı
yakınlığı açısından saptadığımız farklılıklar literatürle örtüşmektedir. Mağdurun
akrabalar tarafından istismarının açıklanması ve başkaları tarafından fark
edilmesi daha güç olduğundan dolayı akrabalar tarafından istismar edilme
oranlarının daha düşük çıktığı kanısındayız.
Çalışmanın sonucu, cinsel saldırıların genelde yabancılar tarafından
işlendiği görüşünün aksine saldırıların çoğunluğunun tanıdıklar tarafından
işlendiğini ortaya koymuştur. Gerek çocuk gerekse yetişkine yönelik saldırılarda
saldırgan

ile

mağdur arasında

daha önceden

bir tanışıklığın

olduğu

görülmektedir. Benzer pek çok çalışmada da cinsel saldırganların çoğunluğunu
tanıdıklar, arkadaşlar, güç ve güven oluşturan kişiler oluşturmaktadır23,39,127,137.
Çalışmamıza alınan olguların %9,73’ü ensest olup ensest olguların
ailenin dağılması, tehdit, korku, mağdurun kendini suçlaması vb. sebepler ile
çok büyük bir kısmının su yüzüne çıkmadığını bu nedenle gerçek değerlerin çok
çok altında oranları bulduğumuz kanısındayız. Çalışmamız literatür bilgilerini
desteklemektedir.
Yapılan çalışmalarda; cinsel şiddetin %6-29’unda hile ve kandırma, %3068’inin

şiddet,

%17-46’sının

tehdit

yolu

ile

gerçekleştiği

belirtilmektedir126,136,138,139.
Çalışmamızda da mağdurların %4.55’i sadece fiziksel şiddete, %27,27’si
sadece sözel şiddete, %68,18’i ise hem fiziksel hem de sözel şiddete maruz
kaldığını ifade etmiştir. Saldırgan hem cinsel eylemde sonuca ulaşabilmek için
hem de eylem sonrası cinsel saldırı/istismar suçlarının karşılığında çekilecek
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olan ceza ve toplumun bu kişiye bakış açısının çok kötü olması nedeniyle
fiziksel ve/veya sözel şiddete sıklıkla başvurmaktadır. Çalışmamızda cinsel
istismar/saldırıya fiziksel ve/veya sözel şiddetin eşlik etmesi literatür ile
uyumludur.
Olay yeri ile ilgili yapılan çalışmalarda %20.3-54.6’sının evde, %37.557.9-60.5’inin ev dışında gerçekleştiği bildirilmiştir. Ayrıca vakaların %20.956'sında saldırının kurbanın evinde, %20.8-46'sında ise saldırganın evinde
meydana geldiğini belirten çalışmalarda mevcuttur24,29,39,56,136.
Çalışmamızdaki cinsel saldırı eylemlerinin %41.59’u şüpheli evinde,
%15.05’i mağdurun evinde, %15.05’i ortak yaşanılan evde, %2.65’nün
okul/bakım evinde ve %25.66’sı ise otel ve açık alan gibi ev dışı herhangi bir
yerde meydana geldiği saptandı. Mağdurların cinsel şiddete maruz kaldıkları
olay yeri ile cinsiyet arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu (p<0,001)
ve bu bulgularımızın literatürle uyumlu olduğu tespit edildi.
Cinsel istismar sayısı ile ilgili yapılmış olan çalışmalarda %25-50.6’sında
istismarın bir defa, tekrarı ile ilgili yapılmış olan çalışmalara bakıldığında ise
%24-%89.6’sında ise tekrarladığı belirtilmiştir24,101,119,140,141. Cinsiyet açısından
tekrar oranları ile ilgili olarak Priebe tarafından yapılan çalışmada ise kızlarda
%62.9, erkeklerde %47.7, Metin tarafından yapılan çalışmada kızlarda %50.3,
erkeklerde %21.6 olayın tekrarladığı belirtilmiştir98,109.
Çalışmamızda ise %32.67’sinde olayın bir kez, %67.33’ünde ise olayın
tekrarladığı, tekrar oranın kadınlarda %68.96’sında, erkeklerde ise %57.14’ünde
olduğu görülmüş olup literatür ile uyumlu olarak değerlendirildi. Çalışmamızda
aile içi istismar olaylarının daha fazla tekrarlamasından, istismarcının mağdura
daha rahat erişebilmesi ve mağdur-istismarcı bağının bu kısır döngünün devam
etmesine katkıda bulunduğunu düşünmekteyiz.
Cinsel

saldırıların

çoğu

çeşitli

sebeplerle

adli

makamlara

bildirilmediğinden, bu sorunun yaygınlığı ve sıklığı üzerine doğru istatistiklere
ulaşmanın zor olduğu belirtilmektedir94,106,142. Yapılan bir çalışmada; cinsel
istismarın olgularında ihbarının istismara uğrayanın kendisi, annesi veya
kardeşi/akrabası tarafından yapıldığı109, ülkemiz de yapılan başka bir çalışmada
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ise ihbarın %92.8’inin adli makamlar aracılığıyla, %7.2’sinin ise doğrudan
polikliniğe başvuru ile olduğu belirtilmiştir105.
Kimin şikayetçi olduğu ile ilgili elde ettiğimiz verilere baktığımızda
%32.74’ünde ailesinin, %26.55’inde hem aile hem de kendisinin, %25.66’sında
kendisinin şikayetçi olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca %14.16’sının öğretmeni,
akrabası, komutanının şikayetçi olduğu ve polis baskını, hastaneye başvuru
sonucu kamu davasına dönüşen durumlar vb. olduğu tespit edilmiştir.
Mağdurların tehdit edilmesi, kendini suçlaması, olayın duyulmasının yaratacağı
sonuçlardan kaçınması, mahkemede ispat edememe korkusu vb. nedenlerden
dolayı başvurmama oranlarının yüksek olduğu göz önüne alındığında gerçek
rakamlara ulaşmanın zor olduğu sonucuna varılmıştır.
Çalışmamıza alınan olguların %81.42’sinin ilk muayene yerinin Mersin
Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Adli Tıp
Anabilim Dalı polikliniği olduğu saptandı. Olguların %18.58’inin merkez ve
ilçelerdeki çeşitli devlet hastanelerinde ilk muayeneleri yapıldıktan sonra
polikliniğimize gönderildiği tıbbi belgelerden anlaşıldı. Maalesef ki Adli Tıp
Anabilim Dalı polikliniğine başvuran olguların %2.65’inini ise daha önce de farklı
bir cinsel saldırı/istismar iddiasıyla muayene için polikliniğimize başvurduğu
tespit edildi. Bu hususta literatürde herhangi bir bilgiye ulaşılamadı. Ülkemizde
Adli Tıp uzmanları sayısının yetersiz olması, her ilde ve/veya ilçede Adli Tıp
uzmanının olmaması nedeniyle olgular yetkili hakimin ve/veya Cumhuriyet
savcısının isteği gereği genellikle genital muayenenin yapılması için Kadın
Hastalıkları ve Doğum uzmanına, anal muayene için Genel Cerraha veya
Çocuk Cerrahına gönderilmektedir. Bu uzmanlarında cinsel saldırı/istismar
hakkındaki

bilgileri

ve

tecrübelerinin

düzeyine

göre

değerlendirme

yapılmaktadır.
Cinsel saldırı/istismar iddialarının mümkün olan en kısa zamanda ve
multidisipliner olarak değerlendirilmesinin, adli mercilerin ve adli soruşturma
esnasında birlikte çalışarak olayın çözülmesi konusunda olması gereken yapı
ve bilirkişilerin (cinsel saldırı/istismar merkezinin) eksikliğinden dolayı delil
toplama, doğru karara varılması, adli açıdan değerlendirilmesinin yanı sıra çok
ciddi bir travmaya uğramış çocuk veya erişkinin ruhsal açıdan tıbbi yardımının,
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cinsel eylemler neticesinde ortaya çıkabilecek gebelik ve CYBH’ye karşı tıbbi
yardım

ve

tedavinin

yapılması

farkındalığının

unutulmaması

gerektiği

kanaatindeyiz.
Çocuklara yönelik cinsel saldırılarda mağdurun rızasının araştırıldığı
çalışmalara bakıldığında; cezaevlerinde yapılan bir çalışmada; %23.7’sinin
mağdurun rızası ile gerçekleştiği ve %78.6’sının 14-15 yaş arasında olduğu,
Kahramanmaraş Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2006 ve 2007 yıllarında
sonuçlandırılan dava dosyalarının incelendiği çalışmada ise %42.1’inin olay
sırasında rızasının olduğu bildirilmiştir126,143.
Tüm yaş grupları için 1998 yılında Adana’da ve 2002 yılında Aydın’da
cinsel suçların yaklaşık 1/3, Samsun’da ise %58.7 oranında mağdurun rızası ile
gerçekleştiği bildirilmiştir8,22,93. Aydın ve Çolak tarafından Samsun 1. Ağır Ceza
Mahkemesi'nde karara bağlanmış dava dosyaları ile yapılan çalışmada; erkek
mağdurların %68.8'inde eylemin rızaları dışında (darp-cebir, hile, tehdit vb.)
gerçekleştiği, kadın mağdurların ise %33.5'inin cinsel eyleme rızaları dışında
maruz kaldığı belirtilmiştir93. Magalhaes ve ark. 18 yaş altı 1054 Cİ olgusunun
93’ünde (%8.8) mağdurun rızasının olmadığını bildirmişlerdir136.
Çalışmamıza

alınan

mağdurların

%68.14’ü

rızasının

olmadığını,

%27.43’ü ise rızasının olduğunu ifade etti. Ülkemizin sosyokültürel ve ahlaki
değerlerine göre evlenmeden önce cinsel ilişkiye girilmemesi gerekmektedir.
Kızlardan bir kısmının ailesinin girmiş olduğu cinsel ilişkiden haberdar olması
ve/veya sosyal açıdan olayın duyulmasının ebeveynler üzerindeki korkusundan
dolayı

rızasının

olmadığı

yönünde

ifade

verdiği

alınan

öykülerden

anlaşılmaktadır.
İstismarı açıklamaya kadar geçen süreyi değerlendiren çalışmalar
ortalama 3–18 yıl gibi bir gecikmenin olduğunu, istismarın neden olduğu utanç,
suçluluk gibi tepkilerden dolayı Cİ’nin çoğu kez gizli olarak kaldığı ve sır olarak
saklandığı

için

de

gerçek

istatistiksel

verilere

ulaşmanın

zor

olduğu

belirtmiştir17,144. Hèbert ve ark. olguların %21.2’sinin ilk istismar olayından
sonraki bir ay içinde istismarın açıklandığını, %57.5’inin ise 5 yıl ya da daha
fazla süreyle istismarı açıklamayı geciktirdiğini bildirmiştir78.
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Çalışmamıza alınan olguların %7.08’inin ilk 12, %23.01’inin ilk 24,
%8.85’inin 24-48, %5.31’inin 48-72 saat içerisinde başvurduğu tespit edildi.
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı olarak bulunduğumuz
bölgede 7 gün 24 saat olarak hizmet verdiğimizden ve hizmet verdiğimizin
bölgedeki savcılık ve mahkemelerce bilinmesinden dolayı akut vakaları
değerlendirme oranımız Türkiye’deki Adli Tıp bölümlerinin ortalamasından çok
daha iyi olduğu kanaatindeyiz.
Yapılan çalışmalarda; anal ve/veya vajinal penetrasyonun olguların
%0.8-%80 arasında değişen oranlarda görüldüğü belirtilmiştir24,104,119,141.
Magalhaes ve ark. 1054 olgunun %32.3’ünün dokunma, %17.9’unun vajinal
penetrasyon,

%6.7’sinin

anal

penetrasyon,

%7.1’inin

vajinal

ve

anal

penetrasyon, %14.4’ünün sürtünme, %1.6’sının ise göstericilik olduğunu
belirtmiştir136. Dube ve ark. tarafından 1995-1997 yılları arasında 17337 yetişkin
ile retrospektif olarak yapılan anket çalışmasında; istismar şekli olarak 9367 kız
mağdurun %22.5’sinin dokunma, %8.6’sının sürtünme, %5.6’sının penetrasyon,
7970 erkek mağdurun ise %13.2’sinin dokunma, %7.3’ünün sürtünme,
%6.7’sinin penetrasyon şeklinde istismar edildiği cevaplarını almışlardır 145.
Shaw ve ark. 2000 yılında yapmış oldukları 51 olguluk çalışmalarında istismarın
%70’inin dokunma, %45’inin genital sürtünme, %16’sının vajinal penetrasyon,
%38’inin oral/genital temas, %23’ünün anal sürtünme, %17’sinin anal
penetrasyon

ve

%12’sinin

obje

penetrasyonu

şeklinde

gerçekleştiğini

bildirilmiştir139. Ruggiero ve ark. 2000 yılında yaşları 6–16 arasında değişen 80
Cİ olgusunu değerlendirdikleri çalışmalarında genital penetrasyon oranının
%58.4 olduğunu bildirilmişlerdir146.
Çalışmamızda başvuruda bulunan olguların %33.63’ü anal, %30.97’si
vajinal, %17.70’inde hem anal hem vajinal yoldan cinsel saldırıya uğradığını
ifade etti. Yaşı küçük olduğu için ailesi tarafından şikayetçi olunup ta öyküde
herhangi bir cinsel eylem tarif etmeyen, genital ve anal bölge dışında temas
öyküsü olan, yaşadığı olayı anlatamadığı için olayın şekli hakkında bilgi
alınamayan %17.70’lik grup ise diğer adı altında adlandırıldı.
Temas içermeyen istismar şekillerinin yaygın bulunduğu çalışmaların
çoğu toplum temelli çalışmalar olup, klinik örneklemde yapmış olduğumuz
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çalışmamızın sonuçlarından farklı olması da beklenen bir bulgudur. Literatürde
bazı araştırmalarda dokunma gibi temas içermeyen istismar şekillerinin daha
sık saptanıp, ülkemizdeki çalışmalarda genital penetrasyonun ön planda olması,
sosyokültürel nedenlerden dolayı dokunmanın bildirim olarak oldukça düşük
seviyelerde bulunması ile açıklanabilir.
Priebe ve ark. 2007 yılında yaptıkları çalışmada kızlarda ve erkeklerde
penetrasyon varlığı arasında (K:%11.7, E:%10.9) belirgin fark saptanmadığını
belirtmiştir98. Dubé ve Anda’nın 2005 yılındaki çalışmasına göre; genital
yaralanmaların olmaması özellikle erişkinlerdeki daha önceden yapılmış olan
cinsel aktivitelere ayrıca saldırganın mağduru tehdit etmesi, ikna etmesi,
kandırması ya da kaydırıcı kayganlaştırıcı madde kullanılmasına bağlı
olabileceği belirtilmiştir145.
Çalışmamıza alınan kadın olguların %91.75’ine himen muayenesi
yapılmış olup jinekolojik pozisyonda yapılan himen muayenesinde; himen
şeklinin %97.75’inde tipik, %2.25’inde atipik, %64.04’ünün intakt, %35.96’sının
intakt olmadığı kanaatine varıldı. Himendeki yırtıklara baktığımızda himeni intakt
olmayan olguların (n=32) %31.25’inde yeni, %68.75’inde eski yırtık saptandı.
Himeni intakt şeklinde raporlanan olgularda %80.70’inin duhule müsait
olmadığı, %19.30’unun ise duhule müsait olduğu yönünde kanaate varıldı.
Duhule müsait himen yapısının %10-%30 oranın da toplumumuzda
görülebildiği bildirilmiştir. Yapılan çalışmalarda yırtıkların en sık saat kadranına
göre 5-7 hizalarında, bunların içinde de en sık 6 hizasında olduğu
bildirilmiştir46,47,49. Himen şekli ve yırtıkların yeri ile ilgili elde ettiğimiz
bulgularımız literatür ile uyumlu bulunmuştur.
Rigss ve ark. tarafından 2000 yılında 1076 cinsel saldırı vakası üzerinde
yapılan bir çalışmada olguların genel vücut muayenesinde tüm olguların
%67'sinde travmatik bulgular, %53’ünde genital travma bulgularının saptandığı,
%20’sinde ise herhangi bir travma bulgusuna rastlanmadığı bildirilmiştir 29.
Grossin ve ark. tarafından 1998-2003 yılları arası arasında Fransa'da 418 cinsel
saldırı mağdurunu içeren çalışmada; ilk 72 saat içinde muayene edilen tüm
olguların %13'ünde anal bulguların tespit edildiği, erkek olguların %50'sinde
anal penetrasyon bulgusu olduğu, 72 saatten sonra muayene edilen erkek
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olguların %31'inde anal penetrasyon olduğunu saptamışlardır 39. Literatürde;
Cİ’nin tanınmasında fizik bakı tek başına nadiren tanı koydurucudur ve olguların
%92’sinden

fazlasında

travmanın

akut

ve/veya

kronik

bulgularının

saptanamayabileceği belirtilmiştir41,147. Bu bulguyu destekler nitelikte bir çalışma
olan Heger ve ark. çalışmalarında; kendilerine sevk edilen 2384 olası cinsel
istismar olgusunun %99.3’ünde muayenenin normal olduğunu, değerlendirme
anında olguların %4'ünde bulgu saptanabildiğini, vajinal ya da anal penetrasyon
olmuş ciddi istismar olgularında bile bulgu saptanma oranının sadece %5.5
olduğunu bildirmişlerdir148. Genital bölge yaralanmaları ile anal ve rektal bölge
yaralanmaları kıyaslandığında, anal ilişki sonrası anüste aşikar bir bulgu
nadiren saptanmaktadır. Anüs ve anal kanalın istemli olarak genişleyebilmesi,
herhangi bir bulgu meydana gelmesini önleyebileceği gibi, bu bölgenin
damardan zengin ve kanlanmasının fazla oluşu, iyileşmeyi hızlandırmaktadır.
Ancak

mağdurun

yaşı

küçüldükçe

anal

bölgedeki

hasarın

arttığı

belirtilmektedir39,45,149.
Çalışmamıza alınan mağdurların %95.58’ine anal muayene yapılmış olup
yapılan anal muayeneler sonucunda; kronik fiili livatanın tıbbi bulgularına hiç
rastlanmadı. Olguların %3.70’inde akut fiili livata bulguları tespit edildi. Olguların
%6.48’inde akut fiili livatanın tıbbi bulgularından biri olan fissür saptanmış olup
akut fiili livata eylemi ile oluşmasının mümkün olduğu ancak bazı tıbbi
hastalıklar esnasında da oluşabileceği ve ayrımının tıbben yapılamadığı, bu
nedenlerle olayın adli tahkikat ile aydınlatılmasının daha uygun olacağı belirtildi.
Olguların %68.52’sinde ise akut fiili livatanın tıbbi bulgularına rastlanmadığı
ancak bazı durumlarda akut lezyonların saptanamayabileceği ve ayrımının
tıbben yapılamadığı, bu nedenlerle olayın adli tahkikat ile aydınlatılmasının
daha uygun olacağı şeklinde raporlandı.
Yapılan çalışmalarda cinsel şiddet ile birlikte genellikle mağduru cinsel
ilişkiye zorlama şekli olarak şiddet kullanıldığı, kullanılan şiddetin ise en fazla
fiziksel şiddet olduğu, literatürde fiziksel şiddetin tüm cinsel saldırı olgularının
%33-64'ünde tespit edildiği bildirilmiştir23,56,136. Priebe ve ark. tarafından 2009
yılında anket yöntemi ile yapılan çalışmada; kız mağdurların %18.6’sının
alıkoyulma, %2.8’inin zor kullanılma, %1.7’sinin ise tehdit edilme, erkeklerin ise
%8.0’ının alıkoyulma, %0.2’sinin zor kullanılma ve %1’inin de tehdit edilme
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şeklinde olduğu, kızlarla erkekler arasındaki fark için sadece alıkoyulmanın
istatistiksel olarak anlamlı bulunduğu belirtilmiştir138.
Cinsel şiddet için silah kullanımının çok yaygın olmadığı, silah olarak en
çok bıçak gibi kesici aletlerin kullanıldığı, %2-6 oranında ateşli silah veya bıçak
gibi enstrümanları tehdit aracı olarak kullandığı bilgisini veren çalışmalar yer
almaktadır40,150. Ancak Aydın’da yapılan bir çalışmada ise kesici delici alet
kullanımının %12, ateşli silah kullanımının %8 oranında tespit edildiği sonucuna
varılmıştır23.
Olgulardan alınan öykü de dikkate alınarak yapılan fizik muayenede;
%15.93’ünde travmatik lezyon saptandı. Bu lezyonları olanlardan ise %16.66’sı
Basit Tıbbi Müdahale ile giderilemeyecek ölçüde idi. Travmatik lezyon
saptanması durumu ile cinsiyet arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki
olmadığı saptandı (p=0,837). Hiç birinde “kişinin yaşamını tehlikeye sokan bir
duruma” ve/veya “vücutta kemik kırılmasına” neden olmadığı, kalan diğerlerinin
ise basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte olduğu kanaatine varıldı.
Çalışmamızda kesici-delici alet, silah vb. herhangi bir alet kullanılmadığı sadece
kaba dayak kullanıldığı anlaşılmıştır. Olgularda saptanan fiziksel şiddet oranları
literatürdeki oranlardan az olmak ile birlikte fiziksel şiddet kullanılması ve
erkeklere uygulanılan şiddetin dozunun kadınlara oranla daha yüksek olması da
literatür ile uyumlu olarak değerlendirildi.
Küçüker 1999-2003 yılları içerisindeki 5 yıllık süreçte, Zonguldak’ta 268
cinsel saldırı kurbanı ile yaptığı çalışmada alınan vajinal yaymalardan
%11.9’unda (32) sperm saptadığını bildirmiştir151. Yurt dışında yapılan
çalışmalarda vajinal frottide sperm tespit oranı %13 – 63, anal frottide sperm
tespit oranı %0 – 22.2 arasında olduğu belirtilmektedir79,84,88,152.
Çalışmamıza dahil edilen olguların %58.41’inden anal ve/veya vajinal
frotti örneği alındı ve incelenmek üzere Patoloji Anabilim Dalı’na gönderildi.
Vajinal yaymaların %15.10’nunda, anal yaymaların ise %10.71’inde sperm
pozitif sonucuna ulaşıldı.
Alınan öyküye göre 6 (K) nolu olgu 5. günden sonra başvurduğunu, iddia
edilen şüpheli ve/veya hiç kimse ile arasında herhangi bir genital ve/veya anal
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penetrasyon gerçekleşmediğini ifade etmiş ancak yapılan genital muayenede 3
farklı kadranda eski yırtıklar saptandığından sperm aranmak üzere vajinal ve
anal yayma yapılmış ve vajinal yaymada sperm (+) olarak raporlanmıştır.
Sonuçlarımızın literatür ile uyumlu fakat düşük olduğu kanaatine varıldı.
Bunun da sperm örneklerinin incelendiği Patoloji Anabilim Dalı’nda sadece
direkt mikroskobik yöntemle spermatozoanın morfolojik olarak gösterilmesi
yöntemi uygulanması, indirekt yöntemlerden semenin içerisinde bulunan
biyokimyasal belirteçlerin incelenmesi yönteminin uygulanmaması, sadece
kültür çubuğunun vajina içine ve anüse sokulması yönteminin kullanılması,
vajina yıkama sıvısının alınmaması, olay esnasında üzerinde olan iç
çamaşırların ve/veya elbiselerin incelenmemesinin katkısı olduğu görüşündeyiz.
Cinsel saldırı/istismarın gerçekleştiğinin kesin delili olarak kabul edilen sperm
saptanması konusunda daha fazla yöntemin kullanılması ve bu hususta daha
gelişmiş bir laboratuvarın kullanılması gerekmektedir.
Literatürde Cİ’nin kız ve erkek olguları farklı şekillerde etkileyerek ruhsal
bozukluklara neden olabildiği, en sık ise TSSB’nin görüldüğünü, TSSB görülme
oranının %44–71 arasında değiştiğini içeren çalışmalar mevcuttur17,45,122,146,153.
Bahali ve ark. tarafından Adana’da yapılan 101 Cİ olgusunun
değerlendirildiği bir çalışmada; olguların %54.5’inde TSSB, %16.8’inde ASB,
%23.9’unda MR, %7.9’unda MDB, %2.0’ında DB, %2.0’ında Enürezis nokturna
(EN) saptandığı bildirilmiştir83. Bernard-Bonnin ve ark. 2008 yılında 7–12 yaş
aralığında Cİ mağduru 67 kız çocuk ile Cİ mağduru olmayan 67 kız çocuğu
karşılaştırdıkları çalışmalarında; Cİ mağduru olguların %46.3’ünde, Cİ mağduru
olmayanların ise %18.5’inde TSSB saptadıklarını bildirmişlerdir119.
Ayrıca MR, DEHB vb. psikiyatrik patolojilerin cinsel şiddete maruz kalma
riskini arttırdığı, yani risk faktörlerinden biri olarak kabul edildiği bilgisini içeren
çalışmalarda mevcuttur. Mental retardasyonu olan olguların MR derecesine
göre bağımlı oldukları, toplumda göreceli olarak güçsüz algılandıkları, duygusal
ve sosyal güçlüklerinin olduğu, cinsellik ve cinsel istismarla ilgili eğitim
yetersizlikleri olduğu, kendini koruma becerilerinin yeterli olmadığı için risk
faktörleri içine dahil oldukları açıklanmaktadır116,141. Spencer ve ark. tarafından
2005 yılında yapılan çalışmada; çocuk ve gencin zihinsel engelli olması,
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şizofreni, BPB, Dürtü Kontrol Bozukluğu (DKB), Kişilik Bozukluğu, DEHB gibi bir
ruhsal bozukluğunun olmasının cinsel istismara uğrama riskini arttırdığı, bu gibi
durumlarda,

çocukların

maruz

kaldıkları

durumun

kötülüğünü

değerlendiremeyecekleri ya da değerlendirseler bile kendilerini korumalarının
daha zor olabileceği ifade edilmiştir116.
Çalışmamıza olguların %98.87’sinden Çocuk ve Ergen Psikiyatri
Anabilim Dalı konsültasyonu istendi. Polikliniğe başvuran olguların yapılan
değerlendirmeleri sonucunda %35’inde iddia edilen cinsel istismar olayına bağlı
bir psikiyatrik patoloji tespit edildi. Olguların %8.75’inde ASB, %8.75’inde MDB,
%6.25’inde YAB, %3.75’inde TSSB, %2.50’sinde ATSSB, %2.50’sinde KTSSB
olduğu belirtildi. Olguların %65’inin ruh sağlığının bozulmadığı, %27,5’inin ruh
sağlığının bozulduğu, %7,50’sinde ise takip kararı verildiği anlaşıldı.
Ayrıca yapılan değerlendirmeler sonucunda; iddia edilen cinsel istismar
olayından

bağımsız

olarak

%7,50’sinde

MR,

%2,50’sinde

Depresyon,

%1.25’inde DEHB, %1.25’inde DB, %1.25’inde BKB, %1.25’inde BPB olduğu
tespit edildi.
Çalışmamıza alınan olgulardan 18 sekiz yaş ve üzeri olanlar için
Psikiyatri Anabilim

Dalı konsültasyonu

istendi. %95.83’ünün polikliniğe

başvurduğu anlaşıldı. %56.52’sinde iddia edilen cinsel saldırı olayına bağlı bir
psikiyatrik patoloji tespit edildi. %17.39’unda ASB, %8.69’unda DMUB,
%8.69’unda MDB, %8.69’unda TSSB, %4.35’inde ATSSB, %4.35’inde BTAAB
ve %4.35’inde AMUB + KB olduğu belirtildi. Psikiyatri polikliniğine başvurmamış
1 erkek olgu hariç tutulduğunda, erkek olgular erişkin yaşa basmadan cinsel
istismara uğradığından psikiyatrik patolojiler kadınlarda mevcuttu. Psikiyatri
polikliniğine başvuran kadın olguların %50’sinin ruh sağlığının bozulmuş olduğu,
40.90’ının bozulmamış, %9.10’inde takip kararı verildiği anlaşıldı. Ayrıca
%4.34’ünde olaydan bağımsız olarak depresyon hastalığı olduğu tespit edildi.
Çalışmamıza alınan tüm olguların %29.21’inin ruh sağlığının bozulduğu,
kadınlarda en sık (%13.63) TSSB, erkeklerde en sık (%20) YAB saptandı. Ruh
sağlığının bozulma durumu ile cinsiyet arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
ilişki olmadığı tespit edildi (p=0.711). Çalışmamızda TSSB oranı literatüre göre
düşük bulunmakla beraber, en sık saptanan tanı olması literatürle uyumlu
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olduğu görülmüştür. Olguların klinik izleminin yetersiz olmasının TSSB
oranlarının literatürden daha düşük saptanmasında rol oynadığı düşünülmüştür.
Cİ’ye uğramış ergenlerin klinik izleminde akılda tutulması gereken önemli
noktalardan biri de gebelik olasılığıdır. Yapılan çalışmalarda cinsel saldırı
sonrası gebelik oranının %1 ile %7.1 arasında değiştiği bildirilmektedir 11,24,104.
Metin tarafından cinsel istismar olguları ile yapılan bir çalışmada olguların
%8,6’sında gebelik saptandığı109, Akbaş ve ark. tarafından Samsun’da yapılan
çalışmada gebelik oranının %4.219, Doğan tarafından yapılan çalışmada
olguların %10’unda105 küretajla sonlandırılmış gebelik öyküsü olduğu tespit
edilmiştir. Noll ve ve ark. 2009 yılında yaptığı meta analiz çalışmalarında; Cİ
varlığının ergen gebelik riskini 2.21 kat arttırdığını ve her 10 gebe ergenden
yaklaşık 5’inde cinsel istismar öyküsünün olabileceğini ifade etmiştir154.
Çalışmamıza alınan kadın olguların %86.59’u gebelik ve CYBH
açısından Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı konsültasyonu istenmiş
olup %6.84’ünde gebelik saptandı.
Cinsel istismara uğramış kadın ve ergenlerle yapılan toplum örnekli
çalışmalarda çocukluk çağı cinsel istismarının erken yaşta cinsel ilişkiye girme,
birden çok cinsel partnere sahip olma, CYBH’nin yüksek oranda maruz kalma
ile birliktelik gösterdiği saptanmıştır155. ABD’de 2000 yılında 1076 cinsel saldırı
vakası üzerinde yapılan bir çalışmada; cinsel istismara uğramış 1076 olgunun
%8.4’ünde CYBH tespit edildiği bildirilmiştir29.
Mağdurun yaşı, cinsiyeti, öykü ve yapılan muayene ile birlikte yapılan
klinik değerlendirme sonucunda olguların %10.61’inden CYBH değerlendirilmesi
için İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan konsültasyon istenmiş ve
%9.09’unda CYBH biri olan Kondiloma Akuminata tanısı konuldu.
Çalışmamıza alınan olguların %65.48’inden alınan öykü ve yapılan
muayeneleri sonucunda; parçalanmış bir aile yapısı, aile içi şiddet, evden
kaçma, daha öncede adli bir olaya karışma, ensest, çocuğun yaşadığı ortamdan
dolayı mutsuz olduğu öyküsünün olması vb. nedenlerle çocuğun tekrar suça
sürüklenmesine engel olabilmek, çocuk için gerekli sevgi, eğitim, sağlık,
ekonomik ve sosyal açıdan optimum bir ortamın oluşmasına engel olabilecek
85

risk faktörlerinin tespit edilebilmesi ve saptanması durumunda gerekli önlemlerin
alınabilmesi için çocuğun kendisinin, ailesinin ve yaşadığı ortamın sosyal hizmet
uzmanları tarafından incelemesinin gerektiği adli raporun sonuç kısmında
belirtildi. Hekimlerin ilk ve en önemli görevlerinden olan hastalıkların oluşmasını
önlemek için gerekli çalışmaların yapılması Adli Tıp Uzmanının da cinsel
saldırı/istismar

olayının

ortaya

çıkmasını

engellemeye

yönelik

gerekli

incelemelerin yapılarak tekrar çocuğun bir suç eylemine karışma riskini
azaltmak, öte yandan bu kişinin tekrar suça karışmasını engelleyerek kişide
oluşabilecek patolojilerin ortaya çıkmasını engellemek olmalıdır. Bu hususta
riskli olduğu alınan öyküden anlaşılan olgularda yetkili savcı veya hakim
kanalıyla sosyal hizmet incelemesinin istenmesi gerektiği kanısındayız.
İlk kez 1925 yılında tanıtılan kolposkopi, doğrudan ya da büyük
görüntüleme ile mümkün olandan daha ayrıntılı olarak, servikal ve vajinal
introitus patolojilerinin incelemesini sağlayan yöntemdir. 1980'lerden bu yana,
kolposkopi ve anogenital görüntüleme aynı zamanda çocuk cinsel saldırı
hastalarının araştırmasına yoğunlaşmış ve bu hususta standart uygulama
haline gelmiştir53,62,64.
Teixeira 1981 yılında önce makroskobik muayene ve hemen ardından
kolposkopik muayeneden oluşan iki aşamalı bir yaklaşımla incelediği 4 ile 51
yaşları arasındaki 500 kadın üzerinde yaptığı çalışmasında olguların %11.8’inde
şüpheli veya yanlış tanının, makroskobik muayenenin kolposkopik muayene ile
kontrol edilmesi yoluyla doğrulandığını bildirmiştir. Kolposkopun faydalı olduğu
vakalar; tam olmayan yırtıklar (%2.00), saçaklı himen (%3.40), infantil himen
(%4.80) ve iyileşme sürecindeki taze yırtıklar (%1.60) olduğunu bildirmiştir.
Teixeira, hekimlerin tanı koymakta kendilerini kararsız hissettikleri veya tanı
koymanın zor veya imkansız olduğunu düşündükleri vakaların muayenesinde
kolposkopun yerinin doldurulamaz olduğunu öne sürmüş ve kolposkopun cinsel
saldırı ya da tecavüz sonrası anogenital yaralanmalarının saptanmasında bütün
görsel muayenelerden daha üstün olduğu dönüm noktası sonucuna vararak
kolposkopun Adli Tıp uygulamalarına adapte edilmesini önermiştir63.
Sonrasında devam eden çalışmalar hastanın yaşı ne olursa olsun cinsel
saldırı kurbanlarındaki bulguların saptanma oranını arttırmış ve mikro86

anogenital travma belirlenmesinde kolposkopinin en etkili araç olduğu iddiasını
desteklemek için yeterli kanıt oluşturmuşlardır53,54,57,62,67,156.
Gerçekten de literatürde Sommers ve ark. tarafından 2001 yılında
kapsamlı incelemede; doğrudan görüntüleme kullanarak araştırmacıların genital
yaralanmada saptadıkları düşük oranları (%5-53) kolposkopi ile algılamada en
yüksek oranda (%68-87) raporladıklarını bildirmişlerdir55. Ernst ve ark.
tarafından 2000 yılında kolposkopi ve toluidin mavisi boyama tekniği kombine
edildiğinde yetişkin erkek kurbanlarda yaralanmaların tespit oranlarına gelişmiş
olduğunu raporladıklarını bildirmişlerdir57. Rossman ve ark. 2004 yılında ikinci
bir yenilikçi çalışmasında 941 kadın mağdurun kolposkopi ve aynı zamanda
nükleer boyama ile zorla dijital penetrasyon kaynaklanan mikroskobik vajinal
yaralanmalar saptanmasında etkili olduğunu belirtmişlerdir156.
Sommers ve ark. tarafından 2001 yılında yaptıkları çalışma sonucuna
göre; kolposkopi tekniği kullanarak belgelenmiş yaralanma türleri eritem,
laserasyon, sıyrık, ekimoz ve ödem olup araştırmalar cinsel saldırı kurbanlarının
48 saat içinde incelendiğinde genital travmaya görsel kanıt sağlama
kabiliyetininin arttığını göstermektedir55. Gerçekten de, Templeton ve ark. ergen
ve yetişkin kadın kurbanlar ile yaptıkları çalışmalarında kolposkopi saldırı ile
muayene arasındaki sürenin kısa olması ile yaralanmanın algılama arasında
güçlü bir korelasyon olduğunu göstermişlerdir75. Lenahan ve ark. 17 cinsel
saldırı mağduru ile yaptığı çalışmada; tek başına normal muayene ile
kolposkopik muayeneyi karşılaştırılmışlar ve normal muayenede 1 olguda (%6)
travma belgelemiş ancak kolposkopik muayene ile 17 vakanın 9’unda (%53)
travmayı belgelediklerini ve bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğunu
bildirmişlerdir. Bu sonuç ile kolposkop kullanarak genital travma belirlenmesinin
tek başına brüt görsel muayene ile genital travmanın saptanmasına üstün
olduğunu belirtmişlerdir62. Slaughter ve Brown 131 cinsel saldırı mağduru içinde
kolposkopik inceleme ile %87 oranında genital yaralanma tespit ederken ve
aynı soruşturma ekibi daha sonra kolposkopi kullanmadan yaptıkları cinsel
saldırı muayenesinde %68 genital travma tespit ettiklerini bildirmişlerdir66. Daha
güncel bir çalışmada, Adams ve ark. 2001 yılında cinsel saldırı sonrasında
ergenlerin

%72’sinde

kolposkopik

inceleme

ile

genital

yaralanmaları

belgelemiştir52. Ayrıca Slaughter ve Brown sonuçlarını toluidin mavisi kullanan
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Lauber ve McCauley isimli araştırıcıların sonuçlarıyla karşılaştırmışlar ve
kolposkop ile elde edilen pozitif genital bulgu oranını toluidin mavisi
çalışmalarına göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulmuşlardır.
Kolposkop kullanımının dahil edildiği bir muayene protokolü ile akut travmayı
diğer vulvar lezyonlardan ayırmada deneyimli doktorların, penil-vajinal ilişkiye
uğramış ve ilk 48 saat içinde muayene edilmiş tecavüz kurbanlarındaki genital
bulguları daha yüksek oranda ve daha güvenli bir şekilde tespit edebileceğini
iddia etmişlerdir. Kolposkopik büyütmenin sağladığı avantajın lezyonların tespit
edilmesinin yanında cinsel saldırı ile ilgili genital değişimlerin daha iyi
tanımlanacağını öne sürmüşlerdir66. Woodling ve Heger’in 1986 yılında yaptığı
çalışmada

doğrudan

görsel

muayene

ile

geleneksel

yöntemlerle

karşılaştırıldığında ek %10 katkı sağladığını bildirmişlerdri74. Jones ve ark. 2003
yılında kolposkopi tekniği ve boyama kullanarak yaptıkları incelemede
kadınlarda %83 ve ergenlerde %64 travma bulgusu tespit ettiğini bildirmiştir56.
Sommers ve ark. 2006 yılındaki çalışmasına göre cinsel saldırı sonrası
anogenital yaralanma yeri dış genital (labia majör, labia minör, periüretral alan,
perine ve arka fourchette), iç genital (fossa navicularis, kızlık zarı, vajina,
serviks) ve anal (anüs ve rektum) olarak sınıflandırılabileceğini belirtmişlerdir 53.
Yapılan çalışmalar sonucunda; ergen ve yetişkin kadınlarda genital yaralanma
için en yaygın yerler arka fourchette, labia minör, kızlık zarı ve fossa navicularis
olduğunu bildirmişlerdir39,53,56,66. Slaughter ve ark. posterior fourchette, labia
minör, kızlık zarı, fossa naviculariste sırayla genital yaralanma yaygınlığı
bulduklarını bildirmişlerdir66. Jones ve ark. 766 kadın ve pubertal kızlarda %78
oranında posterior fourchette, labia minör, kızlık zarı, fossa navicularisten
birinde yaralanma olduğunu tespit etmişlerdir56. Grossin ve ark. acil servise
başvuran (72 saat içinde) 161 kadın cinsel saldırı kurbanını incelemiş ve %20
vulvo-vajinal (labia, klitoris ve vajinal açılma dahil olmak üzere dış kadın
genitalde ve vajinada), %11 himeneal ve %7 anal yaralanma ile biraz farklı
sınıflandırma tespit ettiklerini bildirmişlerdir39. Sonuç olarak yetişkin kadınların
cinsel saldırının çoğunluğunda posterior fourchette ve labia minör en sık
görülen genital yaralanma yerleri olduğu gösterilmiştir55.
Ernst ve ark. çalışmasında; genel muayenede; 42 (%63) olguda
bulguların pozitif bulunduğunu, 67 kişiden 4’ünün anoskopi veya kolposkopiyi
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istemediğini, kalan 63 kişiden 25’inin sadece anoskopi (grup 1) ve 38’inin
sadece kolposkopi (grup 2) ile muayene edildiğini, genel inceleme vasıtasıyla
elde edilenlere ek olarak kolposkopi ile 38’den 3’ünde (%8), anoskopi ile
25’inden 8’inde (%32) bulguların ortaya çıkarıldığını belirtmişlerdir. Ek bulgular
ve fotoğraf çekmek için kolposkopiye anoskopi ilavesinin erkek cinsel saldırı
kurbanlarının incelenmesinde rutinde gerekebileceğini ve rektal penetrasyon
durumunda

anoskopi

ile

inceleme

için

eğitimli

bir

ekip

tarafından

değerlendirmenin adli bulguların belgelenmesini geliştirmek için en iyi yol
olabileceğini bildirilmiştir57. Rossman ve ark. çalışmasında; cinsel saldırı
kurbanlarından vajinal penetrasyon bildirenlerde fossa navicularis, labia minör,
serviks ve arka fourchette yaralanmalar meydana geldiği, yaralanmaların en
yaygın türünün laserasyon, sonra sıyrıklar ve en son eritem olduğu tespit
edilmiştir. Laserasyonların posterior fourchette ve fossa üzerinde, sıyrıkların
labia minör ve ekimozların serviks ve kızlık zarı üzerinde en sık görüldüğünü,
nükleer boyanma ile kolposkopi bu yaralanmaların saptanmasında yararlı ve
değerli olduğunu bildirilmişlerdir156.
Kolposkopik muayenenin ek bir fayda sağlamadığını söyleyen çalışmalar
da mevcuttur. Muram ve Elias 1989 yılında puberte öncesi çocuklarda cinsel
istismar

bulgularını

belirlemede

kolposkopinin,

dikkatli

yardımsız

fizik

muayeneye kıyasla, tanıda doğruluk ve hassasiyeti önemli ölçüde artırmadığını
öne sürmüştür. Ortalama yaşı 5.5 olan 130 çocukta gerçekleştirdikleri bir
çalışmada,

makroskopik

kolposkopinin
bilindiğinden

ardından
3

çocukta

muayene
yeniden

ile

4

muayene

anormalliği

çocukta

tanı

edildiklerinde,

gözlemlemenin

konamadığını,
lokalizasyonu

mümkün

olduğunu,

nonspesifık bulgusu olan 1 çocukta ise kolposkop ile görüldüğü halde
büyütmesiz yeniden bakıldığında, yine anormal alanın saptanamadığını
bildirmiştir69.
Çalışmamızda Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı
polikliniğine cinsel saldırı/istismar iddiasıyla başvuran/gönderilen olguların önce
direkt bakış ile makroskobik olarak genital ve anal muayeneleri yapıldıktan
sonra dijital videokolposkopi ile tekrar muayeneleri yapılmıştır. Ayrıca yeşil filtre
kullanılmış ve bu arada olguların dijital videokolposkop ile resimleri çekilmiştir.
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Dijital

videokolposkop

cihazı

tüm

vakaların

incelenmesinde

muayenemize yardımcı olmakla birlikte genital muayenesi yapılan 89 kadın
olgunun %12.36’sında (11), anal muayene yapılan 108 (K:89, E:16) olgunun
%3.70’inde (4) karar vermemize katkıda bulunarak tanı konulmasını sağlamıştır.
Genital muayene yapılan 89 kadın olgunun %12.36’sında (11), bu 11
olgunun %36.36’sında eski yırtık/doğal çentik ayrımında, %36.36’sında himenal
açıklığın belirlenerek duhule müsait olup olmadığının ayrımında, %9.09’unda
himende anatomik yapıyı daha iyi değerlendirmede, %9.09’unda saçaklı
himenin arasındaki laserasyonun tam/kısmi ayrımında, %9.09’unda ise iyileşme
sürecinde ve infekte olmuş kısmi yırtığın özelliklerini belirlemede dijital
videokolposkop

karar

vermemize

katkıda

bulunarak

tanı

konulmasını

sağlamıştır.
Anal muayene yapılan 108 olgunun %3.70’inde (4), bu 4 olgunun
%50’sinde (2) perianal bölgede çok fazla kıl olması ve eksternal hemoroid
pakelerinin olması nedeniyle görülemeyen alanın değerlendirmesinde, %25’inde
(1) perianal ekimoz/venöz konjesyon ayrımında ve %25’inde (1) ise
mikrotravmanın belirlenmesinde dijital videokolposkop karar vermemize katkıda
bulunarak tanı konulmasını sağlamıştır.
Cinsiyet açısından kolposkopik değerlendirmede; çalışmamıza alınan
kadın

olguların

%11.34’ünün

himen

muayenesinde,

%3.09’unun

anal

muayenesinde, erkeklerin %6.25’inin anal muayenesinde, tüm olguların
%13.27’sinin muayenesinde dijital videokolposkop karar vermemize katkıda
bulunarak tanı konulmasını sağlamıştır.
Dijital

videokolposkoptan

elde

edilen

fotoğraflar

birçok

amaçla

kullanılabilir. Bunlar sadece tıbbi kayıtların kalıcı bir belgesi olmayıp aynı
zamanda lezyonların sonradan dikkatlice incelenmesi, başka kişilerden görüş
alınması, klinik araştırma ve eğitim amaçlı kullanılması, mahkemede sözlü
tanımlamaların yetersiz kaldığı durumlarda kullanılabilir. Aynı şekilde fotoğraflar
mağduru ikinci kez muayeneye tabi tutmaksızın görüş alınmasında yararlı
olmaktadır.

Dikkatlice

çekilen

fotoğraflar

tekrarlanan

muayenelerden

kaynaklanan travmadan mağduru korur. Güç olan olgularda başka bir
meslektaşın veya konsültanın değerlendirmesi hekime yüklenen yükün bir
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kısmını hafifletmektedir. Ancak bu konuda yapılan birkaç çalışma sonucunda
olduğu gibi çok az bir olgu grubunda hastanın genital ve anal muayenesine
bizzat

katılmadan

sadece

dijital

videokolposkop

üzerinden

yapılan

değerlendirmelerde farklı yorumların ortaya çıktığı tespit edilmiştir58,75,156. Bu
farklılığında hastanın yaşadığı travma ve/veya yaş küçüklüğünden dolayı
kooperasyonun

sağlanamaması,

muayeneyi

yapan

hekimin

muayene

esnasında kullandığı tekniğin farklı olması nedeniyle himenin maksimum
genişletilememesi veya ortaya konamaması, dijital videokolposkopun ışığının
himen

üzerinden

değerlendirilemeyen

geri

yansıması

alanların

olması,

nedeniyle
dijital

çekilen

videokolposkop

fotoğrafta
ile

himen

arasındaki mesafe ve pozisyonun farklılıkları, alınan görüntünün odaklanma
oranı, dijital videokolposkopa hakim olacak kadar daha önceden tecrübe sahibi
olunmaması gibi faktörlere bağlı olduğu görüşüne varılmıştır. Ayrıca Sommers
ve ark. videokolposkopun kullanılması ile ilgili büyük çaplı titiz çalışmaların
olmaması,

rızaya

karşılaştırılma

dayalı cinsel ilişki sonrası oluşabilen

yapılarak

cinsel

bilmemesinin bilgileri sınırladığı

53

saldırı/istismar

travmalar ile

yaralanma

sıklığının

hakkındaki görüşüne katılmaktayız.

Dijital videokolposkop cihazı sayesinde standart ışık, yansıma ve bunun
sonucu oluşan parlaklığı azaltan dalga boyu kullanılan özel bir ışık ve yeşil filtre
kullanılması,

büyütme

yapılması

ve

görüntünün

bilgisayar

ekranına

aktarılabilmesi sayesinde daha net bir şekilde değerlendirilme yapılabilmesi ile
yanlış karar verme olasılığı hemen hemen tamamen ortadan kalkmaktadır.
Ayrıca fotoğraf çekebilme özelliği sayesinde hekimin vermiş olduğu raporu ispat
edebilmesine ve mahkeme sürecinde kanıt olarak kullanılarak kurbanın ve/veya
şüphelinin haklarını korumaya olanak sağlayabilmektedir.
Cinsel saldırılarda muayene standartlarının oturtulmaya çalışıldığı, ancak
muayeneyi farklı uzmanlık alanlarından veya pratisyen hekimlerin kendi
koşulları ve tecrübelerine göre yaptıkları, bilinen ya da bilinmesi gereken
standartların uygulamada yer almadığı dikkate alındığında, cinsel suçlar
konusunda daha doğru ve kanıtlanabilir bir tanıya varılabilmesi için cinsel saldırı
ve cinsel istismar mağdurlarının değerlendirmesinde dijital videokolposkopun
adli hekimlik uygulamasının ayrılmaz ve önemli bir parçası olması gerektiğini
düşünmekteyiz.
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SONUÇ VE ÖNERİLER
1-Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma
Hastanesi Adli Tıp polikliniğine Aralık 2010-Haziran 2011 tarihleri arasında,
cinsel

saldırı/istismar

iddiasıyla

başvuran/gönderilen

tüm

olgular

değerlendirilmiştir. Başvuran mağdurların literatürle uyumlu olarak kadın
cinsiyetinden ve çocuk yaş grubundan daha fazla olduğu, genellikle düşük
sosyoekonomik gruptan, aile içi şiddete maruz kalan, eğitiminde aksaklık
yaşayan, geniş aile yapısına sahip, çoğunlukla annesi çalışmayan kişilerden
oluştuğu görülmüştür. Şüphelilerin ise genellikle mağdurun tanıdığı kişiler
olduğu ve cinsel saldırı/istismar olaylarının çoğunlukla mağdur tarafından
bilinen veya yaşanılan mekanlarda gerçekleştiği tespit edilmiştir.
2-Cinsel saldırı/istismar olguları, yardımcı sağlık personeli ile birlikte,
alanında eğitim almış, işin uzmanı kişiler tarafından, yapılandırılmış uygun
muayene ortamında, örnek alma, kolposkopik değerlendirme, fotoğraflama ve
gerekli konsültasyonları da içerecek şekilde donanımlara sahip merkezlerde
değerlendirilmelidir.
3-Dijital

videokolposkopi,

cinsel

saldırı/istismar

olgularının

rutin

değerlendirilmesinde, adli hekimlik uygulamasının ayrılmaz ve önemli bir
parçası haline gelmelidir.
4-Cinsel istismar eylemlerinde, cinsel istismar olayının gerçekleşmesine
katkısı bulunan olası risk faktörlerini saptamak, mağdur olan çocuğun
saptanabilen risk faktörlerine yeniden maruz kalmasını engellemek ve mağdur
çocuğu korumak amaçlarıyla çocuğun, ailesinin ve yaşadığı ortamın sosyal
hizmet uzmanları tarafından incelenmesi gerektiği adli makamlara raporlarda
belirtilmelidir.
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SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ
ABD

: Amerika Birleşik Devletleri

AMUB

: Anksiyete Mizaçlı Uyum Bozukluğu

ASB

: Akut Stres Bozukluğu

ATK

: Adli Tıp Kurumu

ATSSB

: Akut Travma Sonrası Stres Bozukluğu

BAP

: Bilimsel Araştırma Projeleri

BKB

: Borderline Kişilik Bozukluğu

BPB

: Bipolar Bozukluk

BTAAB

: Başka Türlü Adlandırılamayan Anksiyete Bozukluğu

BTM

: Basit Tıbbi Müdahale

Cİ

: Cinsel İstismar

CMK

: Ceza Muhakemesi Kanunu

CYBH

: Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar

ÇHS

: Çocuk Hakları Sözleşmesi

ÇÜTF

: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

DB

: Davranım Bozukluğu

DES

: Dietil Stil Besterol

DHEB

: Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu

DKB

: Dürtü Kontrol Bozukluğu

DMUB

: Depresif Mizaçlı Uyum Bozukluğu

DNA

: Deoksiribo Nükleik Asit

DSÖ

: Dünya Sağlık Örgütü
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E

: Erkek

EN

: Enürezis Nokturna

ISPCAN

: International Society for Prevention Child Abuse and

Neglect (Uluslararası Çocuk İstismar ve İhmalini Önleme Derneği )
K

: Kadın

KB

: Konversiyon Bozukluğu

KTSSB

: Kronik Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Md

: Madde

MDB

: Majör Depresif Bozukluk

MR

. Mental Retardasyon (Zeka geriliği)

NCCAN

: National Center on Child Abuse and Neglect (Ulusal

Çocuk İstismarı ve İhmali Merkezi)
SD

: Standard Deviation (Standart Sapma)

SPSS

: Statistical Package for Social Sciences (Sosyal Bilimler

için İstatistik Paketi)
TCK

: Türk Ceza Kanunu

TSSB

: Travma Sonrası Stres Bozukluğu

YAB

: Yaygın Anksiyete Bozukluğu

110

ŞEKİLLER VE RESİMLER DİZİNİ
Sayfa No
Resim 1: (Himen annularis)

19

Resim 2: (Himen kribriformis)

19

Resim 3: (Köprü şeklinde himen)

19

Resim 4: (Kupa kağıdı şeklinde himen)

19

Resim 5: (Çok geniş delikli himen (duhule müsait))

19

Resim 6: (Olgu no 58 (K))

52

Resim 7: (Olgu no 58 (K))

52

Resim 8: (Olgu no 59 (K))

52

Resim 9: (Olgu no 71 (K))

53

Resim 10: (Olgu no 71 (K))

53

Resim 11: (Olgu no 92 (K))

53

Resim 12: (Olgu no 92 (K))

53

Resim 13: (Olgu no 92 (K))

54

Resim 14: (Olgu no 95 (K))

54

Resim 15: (Olgu no 95 (K))

54

Resim 16: (Olgu no 103 (K))

55

Resim 17: (Olgu no 103 (K))

55

Resim 18: (Olgu no 104 (K))

55

Resim 19: (Olgu no 104 (K))

55

Resim 20: (Olgu no 104 (K))

56

Resim 21: (Olgu no 72 (K))

56
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Resim 22: (Olgu no 72 (K))

56

Resim 23: (Olgu no 80 (K))

57

Resim 24: (Olgu no 80 (K))

57

Resim 25: (Olgu no 85 (K))

57

Resim 26: (Olgu no 85 (K))

57

Resim 27: (Olgu no 86 (K))

57

Resim 28: (Olgu no 68 (E))

59

Resim 29: (Olgu no 68 (E))

59

Resim 30: (Olgu no 68 (E))

59

Resim 31: (Olgu no 76 (K))

60

Resim 32: (Olgu no 76 (K))

60

Resim 33: (Olgu no 86 (K))

60

Resim 34: (Olgu no 86 (K))

60

Resim 35: (Olgu no 109 (K))

61

Resim 36: (Olgu no 109 (K))

61
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TABLOLAR
Sayfa No
Tablo 1: (Himen Tipleri)

18

Tablo 2: (Yırtıkların ve doğal çentiklerin özellikleri)

21

Tablo 3: (Cinsiyete göre yaş dağılımı)

33

Tablo 4: (Olguların cinsiyete göre sosyodemografik verileri)

34

Tablo 5: (Ebeveynlerin cinsiyete göre sosyodemografik verileri)

36

Tablo 6: (Aile yapısı, sosyoekonomik düzey ve şiddetin cinsiyete 37
göre dağılımı)
Tablo 7: (Şüphelilerin sosyodemografik verilerinin cinsiyete

39

göre dağılımı)
Tablo 8: (Olaya ait verilerin cinsiyete göre dağılımı)

40

Tablo 9: (Muayene bulgularının cinsiyete göre dağılımı)

42

Tablo 10: (Vajinal ve anal muayene bulgularının cinsiyete

45

göre dağılımı)
Tablo 11: (Alınan yayma sonuçlarının cinsiyete göre dağılımı)

47

Tablo 12: (Çocuk Psikiyatrisi ve Psikiyatri konsültasyon

49

sonuçlarının cinsiyetlere göre dağılımı)
Tablo 13: (Kadın Hastalıkları ve Doğum ve Çocuk İnfeksiyon

51

Hastalıkları konsültasyon sonuçlarının ve sosyal hizmet
uzmanı incelemesinin cinsiyete göre dağılımı)
Tablo 14: (Himenin makroskobik ve dijital videokolposkopik

58

muayene bulguları)
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Tablo 15: (Anal bölgenin makroskobik ve dijital

61

videokolposkopik muayene bulguları)
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