
Dr. Melek DEMİR
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Tıbbi Mikrobiyoloji AD.

Cinsel İstismar ve Saldırılarda 
 Adli Mikrobiyolojik Yaklaşım





Sunum içeriği
Cinsel  saldırı/istismar (CS/Cİ)

Niteliği

Sıklığı

Cinsel saldırılar ve  Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar (CYBE) 

Cinsel saldırılarda adli değerlendirmeler ve mikrobiyolojik 

incelemeler
Adli mikrobiyolojik yaklaşım ve tutumlar

Mikrobiyoloji laboratuvarının rolü ve sorumluluklar

Son söz



Cinsel saldırı genel anlamda cinsel davranışlarla diğer 

bir kişinin vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesidir
Kişinin rızası olmadan,

Baskı kullanarak 

Rızasının aranmayacağı durumlarda fiziksel güç kullanımı

Kişinin fiziksel, ruhsal ve sosyal zarar görmesidir 

Yeni düzenleme ile 5237 TCK’da

“Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar”

Aksoy E ve ark. Cinsel saldırılar. Erişim: http://www.ttb.org.tr/eweb/adli/5.html (2.10.2013 tarihinde ulaşılmıştır)
Tümer AR ve ark.Hacettepe Tıp Dergisi 2009; 40:13-18
WHO-Guidelines for medico-legal care of victims of sexual violence. 2003.Erişim: 
http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/violence/med_leg_guidelines/en/

http://www.ttb.org.tr/eweb/adli/5.html
http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/violence/med_leg_guidelines/en/


Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar 
5237 sayılı TCK

Cinsel saldırı     (Md. 102) 

Reşit olmayanla cinsel ilişki       (Md. 104)

Çocukların cinsel istismarı       (Md. 103)

Cinsel taciz      (Md. 105)



Cinsel suçlar
(Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen)

Yetişkin Çocuk

Kadın, Erkek, LGBT



Mağdur

% 95 Kadın

% 5 Erkek

Fail

% 0.1 Kadın
% 99.9 Erkek

Cinsel suçlar 



Cinsel suçlar 
  

Çocuklarda cinsel istismar  sıklığı

kız çocuklarda       %12-25 

erkek çocuklar       % 8-10

Hammerschlag MR, Guillen CD Clin Mic Rev 2010; 493-506
Shapiro  RA, Makoroff KL.. Curr Opin Obstet Gynecol 
2006;18:492–497



Türkiye verileri
Adli Sicil İstatistik Genel 

Müdürlüğü’nün 2012 yılına 
ait istatistik sonuçlarına 
göre
33 bini çocuklara olmak 

üzere 91 bin 979 “cinsel 
dokunulmazlığa karşı suç” 
işlendi

Cinsel saldırı 

18351 (%20)

 Çocuğun cinsel istismarı

33992 (%37)

Reşit olmayan kişiyle ilişki

14 164 (%15)

 Cinsel taciz 

25 472 (%27.7)

http://www.adlisicil.adalet.gov.tr/istatistik_2012/12.pdf   adresinden 
05.11.2013 tarihinde ulaşılmıştır

http://www.adlisicil.adalet.gov.tr/istatistik_2012/12.pdf 5.11.2013


Cinsel saldırı  / istismarı mağdurlarında

CYBE riski

Çocuk istismarı/ihmali olgularında ve erişkinlerde fiziksel 

veya psişik istismara bağlı  
Timik involüsyon

Bağışıklık sisteminin zayıflaması

Fırsatçı enfeksiyonlar 



Cinsel saldırı mağdurlarında CYBE sıklığı 

Toplumun CYBE sıklığı ile ilişkilidir

Cinsel saldırı mağdurlarında CYBE sıklığı  %4-56

Prepubertal çocuklarda 

CYBE prevalansı %1-5

Shapiro  RA, Makoroff KL.. Curr Opin Obstet Gynecol 2006;18:492–497
Kellogg N, Pediatrics 2005;116(2):506–12
 

Cybulska B, Forster G. Sexual assault: examination of the victim. Medicine  2005; 33:23-29



Çocuk cinsel istismar olgularında  CYBE riski
Gonore % 0-4

Klamidya % 3-17

 Sifiliz < % 1

 T.vaginalis % 0-3

HPV % 1 altında

HSV % 1 altında,

HBV, HCV % 3 altında

HIV % 1 altında

Rogstad KE. Medicine 2010; 38-5



çocuk yaş grubunda genellikle cinsel istismar sonucu görülmekle 

birlikte 
perinatal 

vertikal 

non sexual  

geçişle de görülebilmektedir
CDC -Sexual assault- .Erişim:  
http://www.cdc.gov/std/treatment/2010/sexual-assault.htm ( 
2.10.2013 tarihinde ulaşılmıştır.),
 Shapiro  RA, Makoroff KL.. Curr Opin Obstet Gynecol 
2006;18:492–497

Neisseria gonorrhoeae (N.gonorrhoeae)

Treponema pallidum (T.pallidum) 

Chlamydia trachomatis (C.trachomatis)

İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü (HIV) 

T.vaginalis, HPV, HSV

http://www.cdc.gov/std/treatment/2010/sexual-assault.htm


Yalancı pozitif sonuçlar

aile ve çocuk için ciddi 

psikososyal travmalara 
neden olur

Yalancı negatif sonuç ve 

değerlendirmeler
çocuğun istismarının devam 

etmesi gibi  çok daha kötü bir 
sonuca neden olabilir



Cinsel saldırı ile ilişkili CYBE varlığının adli 
süreçlerde önemi

Ülkemizde
5237 sayılı TCK’da  cinsel saldırılar için  ağırlaştırıcı 

nedenlerden biri  

“işlenen cinsel saldırı fiili sonucunda mağdurun 
beden ve ruh sağlığının bozulmasıdır” 



“Beden sağlığının bozulması, mağdurun fiilden kaynaklanan bir  

hastalığa maruz kalması demektir. Mağdur AIDS, hepatit, sifiliz 
gibi hastalıklara yakalanmışsa hastalığın tedavisinin mümkün 
olup olmadığının bir önemi yoktur. Mağdurun fiil sonucunda 
bedensel bir hastalığa yakalanmış olması yeterlidir. Ağırlaştırıcı 
sebebin uygulanması gerekir”.
Centel N,  http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2012-99-1160 (2.10.2013 tarihinde ulaşılmıştır)

“Beden sağlığının bozulmasında süreklilik şartı  aranmamalıdır”
 Canikoğlu SH Fe Dergi 5, no. 1 (2013), 61-73

http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2012-99-1160


Mağdurun fiil sonucunda 
bedensel  bir hastalığa yakalanmış olup olmadığı 

bunun kanıtlarının ortaya konması



Failin saptanmasında 
adli mikrobiyolojik incelemelerin rolü var mı?







Cinsel saldırılarda  tıbbi yaklaşım
Tıbbi öykü

CS, Cİ öyküsü

FM

Ano-Genital muayene

Kayıt altına alınması-Dökümantasyon 

Kanıtların toplanması 



Cinsel saldırıya bağlı CYBE  değerlendirilmesi

Kimler/hangi çocuklar CYBE yönünden 

araştırılmalı?
Kimlerden, hangi alanlardan örnek alınmalı 

hangi mikrobiyolojik  incelemeler yapılmalı?
Nasıl değerlendirilmeli?



Hangi çocuklar CYBE yönünden araştırılmalı

CDC -Sexual assault- .Erişim:  http://www.cdc.gov/std/treatment/2010/sexual-
assault.htm ( 2.10.2013 tarihinde ulaşılmıştır.)

Genital ülser ya da lezyonların varlığı

Genital kaşıntı ve koku, üriner semptomların varlığı  

Cinsel istismar kuşkusu olmamakla birlikte 
vajinal akıntı veya ağrı

http://www.cdc.gov/std/treatment/2010/sexual-assault.htm
http://www.cdc.gov/std/treatment/2010/sexual-assault.htm


Hangi çocuklar CYBE yönünden araştırılmalı

CDC -Sexual assault- .Erişim:  
http://www.cdc.gov/std/treatment/2010/sexual-assault.htm ( 
2.10.2013 tarihinde ulaşılmıştır.)

 Yüksek CYBE riski olan (çoklu partner veya CYBE öyküsü olan) 
bilinen bir cinsel saldırı kuşkusunda

Çocuğun yakın çevresinde 
kardeş veya başka bir çocukta CYBE varlığında

Mağdur veya ailenin isteğine bağlı olarak

Genital, oral veya anal penetrasyon 
veya ejakulasyon varlığında

http://www.cdc.gov/std/treatment/2010/sexual-assault.htm


CS/Cİ olgularında 
 Laboratuvar tanı için örnek alımı- seçimi 

Adli inceleme için
Oral

Vajinal

 rektal DNA örnekleri

  

Chernesky  MA,  Hewit t C , J Infect Dis Med Microbiol 2005;16(2):63-64. 

CYBE için örnek alımından önce alınmalıdır



CS/Cİ olgularında 
 Laboratuvar tanı için örnek alımı- seçimi 

Mikrobiyolojik inceleme örnekleri genel olarak ilk 

muayene sırasında ve  daha sonra izlem sürecinde  
alınmalıdır

saldırı sonrası 2-10 gün içinde alınmalıdır. 

erken alınmış örneklerin yalancı negatif sonuçlara neden 

olabileceği hatırlanmalıdır

CDC -Sexual assault- Erişim:  http://www.cdc.gov/std/treatment/2010/sexual-assault.htm ( 2.10.2013 tarihinde ulaşılmıştır.)
Chernesky  MA,  Hewit t C , J Infect Dis Med Microbiol 2005;16(2):63-64.
Sautter RL et al. Clinical Microbiology Newsletter 2009; 31:145-150
 
 

Mikrobiyolojik inceleme örnekleri 
mağdurda en az travma oluşturacak şekilde alınmalıdır.

http://www.cdc.gov/std/treatment/2010/sexual-assault.htm


Başlangıç İzlem

HBV aşılaması•
Temas sonrası proflaktik tedavi•

ve yan etkilerinin İzlenmesi
 Serolojik izlem (HIV  ve diğer)•

Yetişkin  ve adolesanlarda 

C. trachomatis ve  N. gonorrhoeae  
Kültür ve  NAAT için örnek •

T.vajinalis için 
taze preparat incelemesi•

HIV, HBV,HCV ve sifiliz için 
serum örneği•

CDC -Sexual assault- 2011.Erişim:  http://www.cdc.gov/std/treatment/2010/sexual-
assault.htm ( 2.10.2013 tarihinde ulaşılmıştır.), 

http://www.cdc.gov/std/treatment/2010/sexual-assault.htm
http://www.cdc.gov/std/treatment/2010/sexual-assault.htm


CS olgularında Klamidya ve Gonore taraması için öneriler
(Yetişkin bireyler için)

Kadın Kültür ve diğer non –NAAT için  •
endoservikal sürüntü
NAAT için endoservikal sürüntü •
veya idrar

Gram boyama
N.gonorrhoeae için önerilmez•

NAAT 
PCR,  SDA,  TMA •

Duyarlılıkları (% 70-90)
non-NAAT

DNA probe•
antigen saptama•

Erkek Kültür ve diğer non –NAAT için  •
uretral sürüntü
NAAT  için İdrar veya uratral •
sürüntü

Gram boyama
N.gonorrhoeae için önerilir•

idrar için öneri•
Uretral meatus temizliği •
yapılmadan alınmış ilk 15-30 
ml idrar uygun

Her ikisi Rektal ve faringeal sürüntü
Kültür için•
valide edilmiş test kiti varlığında •
NAAT için 



Başlangıç ve ilk 2 hafta Erkek

N.gonorrhoeae
 Faringeal•
 Rektal•
 Uretra?•
 İdrar (NAAT için)•
 Gram boyama önerilmez•

C. trachomatis
 Rektal•
 Uretra?, •
Meatal akıntı (NAAT için)•
 İdrar (NAAT  için)•

HIV, HBV, HCV, Sifiliz
 Serum•

Çocuk

N.gonorrhoeae
 Faringeal•
 Rektal•
 Vajinal•
İ drar (NAAT için)•
 Gram boyama önerilmez•

C.trachomatis
 Rektal•
 Vajinal (NAAT için)•
 İ drar (NAAT için)•

T. vaginalis
vajinal•

HIV, HBV, HCV, Sifiliz
 Serum•

CDC -Sexual assault- Erişim:  
http://www.cdc.gov/std/treatment/2010/sexual-
assault.htm ( 2.10.2013 tarihinde ulaşılmıştır.), 

                     
Chernesky  MA,  Hewit t C , J Infect Dis Med Microbiol 
2005;16(2):63-64.
Hammerschlag MR, Guillen CD Clin Mic Rev 2010; 493-506

Kız

İnspeksiyon
Lezyon varlığının 

araştırılması

İZLEM
 HBV aşılaması•

 Temas sonrası proflaksi•
 Tedavi yan etkilerinin İzlenmesi•

 HIV ve diğer serolojik izlem•

http://www.cdc.gov/std/treatment/2010/sexual-assault.htm
http://www.cdc.gov/std/treatment/2010/sexual-assault.htm


Çocuklarda C. trachomatis enfeksiyonunun 

varlığı her zaman sistematik cinsel istismar 
sonucu olmayabilir 

Benzer şekilde, anogenital kondiloma  ve herpes 

varlığı

 Rintala MA- et al. CID 2005:41:1728-33
Cason J, Mant CA  JCV 2005;  32S : S52–S58
Hammerschlag MR, Guillen CD Clin Mic Rev 2010;  493-506
Shapiro  RA, Makoroff KL.. Curr Opin Obstet Gynecol 2006;18:492–497



Çocuk Cİ tanısında CYBE etkisi ve  öneriler

            Cİ  için kanıt Önerilen
Gonorrhea* Tanısal Raporla†

Syphilis* Tanısal Raporla†

Human immunodeficiency 
virus§ Tanısal Raporla†

Chlamydia trachomatis* Tanısal Raporla†

Trichomonas vaginalis Yüksek kuşkulu Raporla†

Condylomata acuminata 
(anogenital warts)* Kuşkulu Raporla†

Genital herpes* Kuşkulu Raporla†¶

Bacterial vaginosis Yetersiz Tıbbi izlem

*: perinatal  ve nadir non sexuel geçiş, vertikal geçiş hariç
§: Perinatal ve transfüzyon  ile geçiş olası değilse 
†: Şüpheli çocuk istismarı veya ihmali birimine  raporlanmalı 
¶: Otoinokülasyona dair net bir hikaye olmadığı sürece

Kellogg N, Pediatrics 2005;116(2):506–12
CDC -Sexual assault- .Erişim:  
http://www.cdc.gov/std/treatment/2010/sexual-assault.htm

.

http://www.cdc.gov/std/treatment/2010/sexual-assault.htm


Serolojik inceleme için algoritma

 Her ikisi de Negatif 

 Fail Pozitif
Mağdur negatif

 

Mağdura yönelik proflaktik tedavi 
planlanması

Başlangıç tarama (HIV,HBV, HCV, Sifiliz)
(Mağdur ve kuşkulanan/bilinen fail)

Serolojik izlem
HIV için 6. hafta, 3.ay 
6. Ayda

Verilerin 
korunması
örneklerin
saklanması

Serolojik izlem
HIV için 6. hafta, 3.ay 
6. ayda test tekrarı

Proflaktik tedavi
 yan etkileri yönünden
 izlem



CS/Cİ olgularında Adli Mikrobiyolojik İncelemelerde
 Laboratuvar sorumlulukları

Örnek kabulü

Örnek güvenliği

İlk değerlendirmeler

Test Planı
Test kararı

Kültür Seroloji Moleküler
NAAT, PCR

Ek tanımlama testleri/Doğrulama testleri

Doğrulanan 
Tanı

Rapor

Mikrobiyolojik  İncelemeler

Örnek güvenliğinin korunması

Serum örneklerinin saklanması

Kültürlerde üreyen mikroorganizmaların  saklanması

NAAT ürünlerinin  saklanması

Kayıt,dökümantasyon

Raporlama





Son Söz
Hekimlikten kaynaklı sorumluluklarımızı da hatırlayarak 

CS/Cİ  suçlarının ağırlıklı olarak çocuklara yönelik olması ve bireye  

yönelik işlenmiş bir suç olması nedeniyle  
Mutlak duyarlılık geliştirilmesi

Cinsel saldırı referans/ başvuru merkezlerinin açılması ve 

yaygınlaştırılması
Tıbbi mikrobiyoloji uzmanlık alanında

uzmanlık eğitiminde  adli mikrobiyoloji eğitiminin 

yapılandırılması
CS/Cİ ‘a yönelik var olan rehberlerin gözden geçirilmesi  diğer 

disiplinler ile işbirliği içinde yapılandırılmış ulusal bir rehber 
geliştirilmesi

CS/Cİ  suçlarının ağırlıklı olarak çocuklara yönelik olması 
ve bireye  yönelik işlenmiş bir suç olması nedeniyle  

Mutlak duyarlılık  gereklidir


