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tadir. cocuk ya'ta kiziarm ye 18 ya§ üstü kadmlarin maruz kaldildari cinsel saldin durumiarinda
adli merciiler bilirkiilik için sikhkla bir kadin dogum hekimine bavurmaktadir1ar. Bu tür olgularda cinsel saldin olayinin detaylarini ortaya çikarmak, magdurede gorulebilecek ruhsal ye bedensel
sonuclarin titizlikle irdelenmesi arttir.

GIRI

Hekimlik mesleginde yasal sorumlululdarin bilinmesi bir zorunluhiktur. Yasal sorumlululdar açismdan Kadin Hastalikiari ye Dogum dah aynca
hassas bir konuma sahiptir. Ulkemizde hekimler
aleyhine açihni tibbi uygulama hatalari davalarirun en bamda bu dal gelmektedir. Ozellilde obstetrik alam gerek topluinsal belderiti, gerekse dogum olayma kari beslenen yuksek duygusal yaklaim nedeniyle Kadin Hastahklan ye Dogum alamndaki dava konulari.nm buyuk cogunlugunu
oluturmaktadff.
Kadm Hastalikiari ye Dogurn alanmdaki diger
bir nazik konu ise cinsel saldin magdurelerinin genital muayenesidir. Magdurenin genital muayenesini yapmak ye adli rapor düzenlemek üzere bilirkii atanacak her hekim bu gorevi yerme getirmek
durumundadir. Yine bir gebenin travmaya maruz
kalmasi durumunda biirkii olarak gorev yapacak
hekim travma bulgulan ile gebelik durumunu hatasiz tespit etmeli ye raporunu eksiksiz duzenlemelidir. Hekimlik mesleginde sagaltim Oncelikli
hedeftir. Hekimlikte sagaltim dii bir yere sahip
olan adli vakalarm da bilinmesi ye adli tibbi problemlerin ustalilda cozurnlenmesi gerekmektedir.

KIMLIK TESBITI

Adli olgunun ilk muayenesinde Oncelikle kimlik
tespitinin dogru bir eki1de yapilmasi gereklidir.
Adli tip ye hukuk açisindan iki tür kimlik tanimi
mevcuttur.
Adli Kimlik

Kiinin fotografli resmi kiniliginde mevcut bilgileii iceren kimlik tarunudir. Bu resmi kimlik belgesine gore (nufus cilzdam, ehliyet, okul kimligi, pasaport vb.); kimlik numarasi, adi soyadi, dog= yeri ye tarthi, dogum yih, cinsiyeti, ana ye baba isimleri gibi bilgiler ki.inin adli kimligini oluturmaktadir.
Tubbi Kimlik

ADLI VAKA TANIMI

Adli olgularda kiinin fotografli resmi kimliginin
bulunmadigi durumlarda turn vücut ozellikleninin
belirlendigi kimlik tanumdir. Tibbi kimlik hekirn
tarafmdan; kiinin kilosu, boyu, cinsiyeti, ten rengi, yil.z Ozellikleri, sac ozellildeni, varsa diger insanlardan aylrt edilmesine yarayacak tatuaj veya
ameliyat/yara skan gibi özellikler, uzuvlanndaki
eksildikler veya faziahldar lie dilerininOzellikleni
dikkatlice belirlenrneli ye kaydedilmelidir.

Trafik kazasi, yuksekten düme, zehirlenme (kazaen, intihar veya cinayet arnach), yanik veya darp
gibi nedenlerle yaralanan, cinsel saldin dahil her
tilrlü travmaya maruz kalmi§ kiiler, adli merciiler
tarafmdan muayene edilerek hakkinda rapor düzenlenmesi istenen diger kiiler ile tibbi uygulama
hata iddiasi ile hekime §ikayette bulunmtl§ ancak
henüz adli merciilere intikal ebnemi§ olgular genel anlamda adli vaka tammi icerismde yer almak117

=

118 Bölüm 12 Kadin Doum HekimIiinde Adh Tip

YASAL SORUMLULUKLAR
(TCK Madde 4: Cezo konunlarin, bilmemek

•

mazeret soyzlmaz)

Ilgili mevzuat:
a. 5237 Sayili Turk Ceza Kanunu
b. 5271 Sayili Ceza Muhakemesi Kanunu
c. 1219 Sayili Tababet ye Suabati Sanatlarmm
Tarzi Icrasma Dair Kanun
d. 1593 Sayth Umumi Hifzisihha Kanunu
e. 6023 Sayth Turk Tabipleri Birlii Kanunu
f. Tibbi Deontoloji Tuzugu
g. Ceza muhakemesinde beden muayenesi,
genetik incelemeler ye fizik kimligin tespiti
hakkinda yonetmelik
h. Hasta Hakian Yonetmeligi
Hekirnierin yasal sorumlulukiarini üç ana balikta incelemekte yarar vardir.
Disiplin Acisundan Sorumuk
Turk Tabipler Birligi (YfB) Anayasa'run 135.maddesi ile 6023 Sayili Turk Tabipleri Birligi Kanununa gore kundmu§ kamu kurumu niteliginde bir
meslek kuru1uudur. TFB tarafinca aci1mi soruturmalardan; deontoloji kurallarma aykiri tavir,
gerek saglik meslek mensuplari, gerekse hasta lie
i1ikilerinde meslek kurallarina uyulmamasi, hasta
hakiarina özen gosterilmemesi (ornegin aydinlatilmi onam), ilan ye tabelalarmin kurallara aykiri o1masi ya da meslege ticari nitelik verebilecek her
türlü tavir nedeni ile suclu bulunan hekim disiplin
cezasi ile cezalandirilabilecektir. Hekim, kamuda
ya da serbest ca1imasma bakihnaksizm Hekimlik
Meslek Kurallarina aykui davranii haliride Meslek Odasi olan Tabip Odasi tarafindan, hakkinda
soruturma acilarak kusurlu bulundugunda; uyan, para cezasi ya da meslekten ahkoyma cezalan
ile cezalandinlabilir.
Hekim kamu gorevlisi ise bagh bulundugu kanuna gOre de ayrica disiplin sorumlulugu bulunmaktadir.
Cezai Sorumluluk
• Ha,nrnurabi Kanunlari (M.O. 1800'lu y:llar);
• "nyet hekim, birisine bronz neter ile tehlikeli bir

•

•
•
•

yarn açarak onu oldurürse veya onun gozunu harap
ederse iki eli kesilir" (219. madde),
"ayet hekim, bir esire bronz neter ile tehlikeli bir
yarn acarak oldürQrse, onun yerine bir esir verilecektir" (220. madde),
"ayet esirin goz perdesini bronz bir neter ile app,
harap etmiq ise esir bedelinin yarisini odeyecektir"
(221. madde).
Zorastre Kanunlarz (Eski Hint);
"Yetersiz olan hekimin (kaplanlar tarafindan) parcalanarak oldurulmesi"
Bu ceza hekimlerden kurulu bir ftiri tarafindan
onaylanacaktir.

Tarih sayfasinda yerini alnu§ eski kanunlara
gOre daha medeni, ancak eski Turk Ceza Kanununa gore hekimler aleyhine sonuçlax dogurmasi daha muhtemel, yeni Turk Ceza Kanunu 01.06.2006
tarihinden itibaren yururluge girmitir.
Bir eylemin suç olarak tanimlanmasi için maddi ye manevi unsurun birlikte gercek1emesi gereklidir. Maddi unsur; eylemin kanunda suc olarak tarum1anmi olmasi, manevi unsur ise; ki.inin
bu eylemi kasit veya taksir lie i§lemi§ olmasidir.
Eylemlerin nitelenmesinde kast (bilerek eylemde
bulunma) ye taksir (kusurlu olarak eylemde bulunina) aynmi eskiden ben mevcuttur. Yeni Kanun ile bazi yeni kavramlar gundeme geldi. Bunlar olasi kast ye bilincli taksir kavramlaridir. Yeni
TCK ile kastin alt kavrami olarak olasi kast, taksirin alt kavrami olarak da bilinci taksir kavramlari
getirildi.
Kast, suçun kanuni tanumndaki unsurlann bilerek ye istenerek gerçek1etiri1mesidir. Olasi kast
ise kiinin, sucun kanuni tanimindaki unsurlarin
gerçek1eebi1ecegini angOrmesine ragmen, flili ilemesidir.
Taksir, dikkat ye Ozen yukumlulugune aykirilik dolayisiyla bir davranim, suçun kanuni tarnrrurtda belirtilen neticesi ongOrulrneyerek gercekletiriImesidjr. Bilinci taksir ise, kiininongordugu neticeyi istememesme karm neticenin meydana gelmesidir.
Taksirle ilenen suctan dolayi verilecek olan Ceza failin kusuruna gore belirlenir. Birden fazia kiinin taksirle i1edigi suclarda, herkes kendi kusurundan dolayi sorumlu olur. Her faiin cezasi ku-
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suruna gäre ayri ayri belirlemr. Mahkemeler bu
tur ceza davalannda, hekimlerin kusurlu olup olmadikiari ya da kusurlu iseler kusur oranlarmm
tespiti hususlarmda Yuksek Saglik urasi, Adli lip
Kurumu veya bagunsiz bilirkii1erin g6rü1erine
gore hükllm vermektedirler(1).
Hekimlerin mesleki uygulamalarda kari kariya kalabilecelderi yeni Turk Ceza Kanununun ceith maddelerine ilikin kisa bir degerlendirme yapacak olursak;
Malpraktis (KOtil hekin-ilik uygulamasi);
Madde 85: Taksirle Oldurme
Madde 89: Taksirle Yaralama
Madde 83: Kasten oldurmemn ihmali davraniIa i1enmesi olarak üç maddede duzen1enmitir.
Taksirle Oldurme

Madde 85- (1) Taksirle bir insamn Olümune neden
olan kii, ild yddan alti yila kadar hapis cezasi ile
cezalandirihr.
(2) FijI, birden fazla insanm ölümüne ya da bir
veya birden fazla kiinfr Olümü lie birlikte bir yeya birden fazla kiinin yar(2) Fill, birden fazla insanin öluniüne ya da bir veya birden fazla kiinin
Olümu ile birlikte bir veya birden fazla kiinin yaralanmasina neden o1mu ise, kii iki yildan on be
yila kadar hapis cezasi ile cezalandirilir.
Taksirle Yaralama

Madde 89 - (1) Taksirle bakasmin vucuduna aci
veren veya saghginm ya da algilama yeteneginin
bozulmasina neden olan kii, üç aydan bir yila kadar hapis veya adli para cezasi ile cezalandirihr.
(2) Taksirle yaralama fiili, magdurun;
a) Duyularindart veya organlanndan birinin ilevmin sürekli zayiflamasina,
b) Vucudunda kemik kirilmasina,
c) Konumasinda surekli zorluga,
d) Yuzunde sabit ize,
e) Yaamuu tehlikeye sokan bir duruma,
f) Gebe bit kadinin çocugunun vaktinden Once
dogmasina,
Neden o1musa, birinci fikraya gore belirienen
ceza, yarisi oraninda artinhr.
(3) Taksirle yaralama fiii, magdurun;
a) Iyilemesi olanagi bulunniayan bir hastaliga

veya bitkisel hayata girmesine,
b) Duyulanndan veya organlarindan birinin ilevimn yitirilmesine,
c) Konuma ya da cocuk yapma yetenekierinin
kaybolmasma,
d) Yüzünün surekli deg4ik1igirte,
e) Gebe bit kadmin cocugunun dumesine,
Neden olmusa, birinci fikraya gore belirlenen
ceza, bit kat artirthr.
(4)Fiflin birden fazla kiinin yaralanmasina tieden olniasi hâlinde, alti aydan üç yila kadar hapis
cezasina hükniolunur.
(5) Biinci taksir hail haric olmak üzere, bu
maddenin kapsarruna giren suclann soruturu1masi ye kovuturu1masi §ikAyete baglidir.
Kasten öldürmenin ihmali davraniIa iIenmesi
Madde 83 - (1) Kiinin yukumlu oldugu belli
bit icrai davranii gercek1etirmemesi dolayisiyla
meydana gelen Olum neticesinden sorumlu tutulabilmesi için, bu neticenin oluumuna sebebiyet yeren yukunilüluk ihmalinm icrai davrania edeger
olmasi gerekir.
(2) !hmali ye icrai davraniin edeger kabul
edilebilmesi icin, kiinin;
a) Belli bir icrai davranita bulunmak hususunda kanunf duzenlemelerden veya s6z1emeden
kaynaldartan bir yukumlulugunun bulunmasi,
b) Onceden gercekletirdigi davraniin bakalarmin hayati lie ilgili olarak tehlikeli bir durum
o1uturmasi, gerekir.
(3) Belli bit yukumlulugun ihmali lie oiume neden olan kii hakkinda, temel ceza olarak, agir1atin1mi müebbet hapis cezasi yerine yirmi yildan
yirmi be§ yila kadar, muebbet hapis cezasi yerine
on beq yildan yirmi yila kadar, diger hâilerde ise
on yildan on be§ yila kadar hapis cezasma hukmolunabilecegi gibi, cezada indirim de yapiimayabilir.
Kadin dogum hekiminm jinekolojik müdahalesinde yapacagi kusurlu eylem sonucunda, kadinda infertilite geiiirse taksirle yaralamadan, Olum
gercek1eirse taksirle oldurmeden yargilanabilecektir. Burada alinacak bilirkii gOruunde eylemin nitelenmesi gerekiidir. Mevcut biimsel bilgiye gore yapiian tibbi ilem1er (tan! / tedavi) dogru
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ise sonucta hastanm saghgi bozulmu§ da olsa ortada bir sucun varligindan soz edilemez. Bu durumda ortaya cikan sonuç komplikasyon olarak degerlendirilecektir. Ancak sOz konusu tibbi mudahale
sonucu ortaya cikan zarar, beldenen komplikasyon oranlan icerisinde olsa bile, hekimin kendisine ozgu komplikasyon oranlannin da incelenmesi
gereklidir. Bit jinekolojik operasyon sirasmda iireterin baglarunasi veya yaralanmasi oraru; trafik
kazalarma bagh pelvis kinklan, ateli silah veya
kesici delici alet yaralanmalari ya da barsak bolgesindeki genel cerrahi operasyonlari sonucunda
oluan1ardan daha fazladir(2). Ancak hekimin
yapmi oldugu jinekolojik ameliyatlarin çogunlugunda bu komplikasyon gorulUyor ise burada tibbi hatadan saz etmek dogru olacaktir.
Postnatal dänemde en sik karilailan sorunlardan en Onemlisi dogum sonrasi kanama ye ok
tablosudur(3). Bir kOy saglik ocaginda imkansizlikiar içerisinde görev yapmakta olan pratisyen
hekim postnatal doriemde bir takim sorunlarla
karilaabilir. Anne olumlerinin en sik bu donemde gercekleebilecegi bilgisini gOz ardi eden ye
postpartum kanama için Onlemlerini almayan bir
hekim, annenin bu nedenle Olmesi durumunda
suclanabilir. Dog= eylemi sonrasinda altmci gune kadar uzayan bir dOnemde yüksek kanama riskini hasta ye yakrnlanna uyarmayan hekim kusurlu bulunabilir.
Bit saglik kuruluunda gorev yapan hekimin,
dururnu acil olan hastaya mudahale etmemesi haIi; "ihmali davranila" Olume sebebiyet olarak kabul edilmekte, ihmal ile öldurmenin kasten ilenmesi; oluxnu ongormesine ragmen, yukumlulugu
yerine getirmeme olarak tanimlanmaktadir. Iravayda olan gebeye kari ilgi ye alakada eksiklik
gOsteren hekim, gebenrn ceitli nedenlerle ölümü
durumunda yeterli ilgiyi gostermedigi ye tedaviyi
ihmal ettigi gerekcesi ile suclanabilir.
Hukuki Sorumluluk

Ceza sorumlulugu ye Ozel hukuk sorumlugu olmak üzere iki tür sorumluluk mevcuttur. Ceza hukukunda devietin cezalandirma hakkmin kullanimi, Ozel hukukta ise zarar gorenin zararin tazmini
hakkini kullanimi sOz konusudur. Hukuk (tazmi-

nat) davalari ceza davalarmin sonucuna bagh degildir. Yani ceza sorumlulugu olmayan bir kiinin
hukuki sorumlulugu olabilir. Diger bit deyile Ceza davasindan beraat etmi bit kii hakkinda tazminat davasi acilabilir. Bir kimseyi bile bile veya
ihmal yoluyla zarara ugratan kii bu zarari Odemekie yukumludur.
Tibbi mudahaleden dogan hukuki sorumluluk
gunumuzde giderek Onem kazanan, hem hasta
hakiarinin hem de saglik meslegi mensubu kiiletin mesleki kurallara uygun davranmalarini tevik
edici bir olgudur. Hekim aleyhine açilacak tazminat davalarinda, hekimin oluan zarardan sorumlu tutulabilmesi icin yaptigi tedavi ye giriim ile
oluan zararli sonuc arasmda sebep-sonuc ilikisi
bulunmahdir. Bu sebep-sonuc ilikisine illiyet veya nedensellik bagi denmektedir. Hekimin tam
iyileme garantisi vermeme hakki bulundugundan, hastaligm dogal gelimesmnin sonuçlarindan
sorumlu tutulamaz. Ancak tibbi yardim sirasinda
kusurlu bir davrami varsa; ye bu dogal gelimeyi
etkilemi§ ye zararh sonucun gerçeklemesine yardi.mci olmu ise nedensellik bagmin mevcut oldugu kabul edilir. Turn kusurlu eylemlerin yani stra,
aydmlatllrru§ onamin bulunmadigi veya hastadan
yeterince açiklama yapilmadan, aydinlati1mami
onam almdigi durumlarda da nedensellik baginin
oldugu kabul edilir.
Bu tur davalarda tazminat miktannin belirlenmesinden Once zararm gercek miktarmin belirlenmesi gereklidir. Zararm kesin nuktan dava acan
kiinin verecegi belgeler ye bilirkii incelemesi ile
ortaya çikacaktir. Zarann varliginin kesin oldugu
ancak miktarinin belirlenemedigi durumlarda hakimin borclar kanununa gore takdir yetkisi vardir.
Zarar: hukuken korunan maddi ye manevi degerlerden, bir el atma ye saldiridan onceki ye sonraki
durumlan arasmdaki eksilme olarak ortaya çikan
degiikliktir. Zarar olmadan hukuki sorumluluktan söz edilemez. Zarar; insan yaam ye sagligi ile
(maddi), ruhsal butunlugunde (manevi) o1uan istenmeyen degiikliklerdir. Maddi zarar; tedavi giderleri ye calima gücu kaybi gibi zararlardir. Manevi zarar ise; kiisel degerlerin zarar gOrmesi eklinde olabilir. Paravanm veya odanm kapisinm
acik kalmasi sonucu, genital muayenesi yapilmak-
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ta olan kaduun muayene masasi uzerinde diger kiilerce goruhnesi, hastada ciddi ruhsal sikintilara
neden olabilir. En mahrern yerlerinin, saglik mensubu ohnayan baka1annca gorulmesi, kadmin Hisel degerlerinin zarar gormesi anlamindadir.
Cinsel Saldiri Muayenesi
thkemizde adli merciler, cinsel saldiri olgularinda
bilirkii olarak sikhkla Kadm Dogum hekimlerini
tercih etmektedirler. Kizhk zari muayenesi olarak
da bilinen bu adli muayene ye sonrasmdaki raporla.rna ileminde bilgi eksikliginden pek çok sorun
yaariabilmektedir. Kimi zaman kolluk kuvvetleri;
eniniyet veya jandarma tarafmdan getirilen, kirni
zaman da ebeveyn veya akrabalari tarafindan getirilen cinsel saldiri magduresi oldugu iddia edilen
kuçugun/kaduun genital muayenesinin yapilmasi
talep edilmektedir. Turk Ceza Yasasirun bu konuya açikhk getiren hukmüne gore;
Madde 287- (1) Yetkili hâkim ye savci karan olmaksizm, kiiyi genital muayeneye gonderen veya
bu muayeneyi yapan fail hakkinda. üç aydan bir
yila kadar hapis cezasina hükmolunur. denmek1;
hekimlerin bu tür muayene taleplerini geri cevirmeleri gerekmektedir. Hekim, zorluk çikartan, bu
muayeneyi yapmak ye adli rapor duzenlemek istemeyen biri olarak gOrillebiir. Haifa muayeneye
getirenler ile istenmeyen tartimalar dahi ger4gek1eebiir. Ancak cinsel saldiri olayinin maddi delillennm tespiti oldukca önem taimaktadir. Bu yuzden hekirn, kolluk kuvvetlerini veya yakinlarmi,
bir an Once hakim veya savci sevkinin ahnmasi
için yonlendirrnelidir.
287. Maddenin (2). fikrasinda "Bulaici hastaliklar dolayisiyla kamu sagligmi korumak amaciyla kanun ye tOzuklerde ongorulen hukumlere uygun olarak yapilan muayeneler acismdan yukaridaki fikra hukmu uygulanmaz" hükmü bulunmaktadir.
Adli makamlarca genital muayeneye sevk cdilen kiinin irzina geqilmi§ olma ihtimali goz önünde tutularak muayenesi yapilmahdir. Pek cok genc
ktz için, bu muayene bah baina travmatik bin süreçtir. Muayene esnasinda hekimin yaninda hemire ya da bir bayan personelin bulunmasi faydalidir. çocuk ya§ gurubunda ise "çocuk dostu" bir

ortam yaratmak, anamnezin daha saglikh ahnmasini ye muayenenrn daha az travmatik olmasini
saglayacaktir.
Ananinez alinirken yOnlendirici sorulardan kaçuulmali, ucu açik sorularla olayin turn detaylari
ile anlatilmasi saglanmalidir. Konumakta ye iletiim kurmakta zorluk cekilen durumlarda olaym
resminin cizdirilmesi olaym aydinlatilmasi için
cok yardimci olabilir. Irza geçmenrn gerceklemedigi cinsel saldin iddiasi bulunan olgularda psikiyatri / cocuk psikiyatrisi konsultasyonu mutlaka
yapilmalidir. Kolluk kuvvetlerinden ahnacak
anamnezin de oldukca Onemi vardir.
Anamnez alirken olaym turn ayrintilan ogrenilmelidir. saldirinin zamaru, yeri ye koullari, ikayetin olaydan daha sonra veya geç olarak yapilip yapilmadigi ye bunun nedeni, elbiselerinin zorla çikarilip cikarilmadigi, yirtilip yirtilrnadigi,
olayda direnc gOsterip gostermedigi, olayin kac
kere oldugu, saldirganin penisinden ejakulasyon
olup olmadigi, bakaca anormal cinsel saldiri eylemlerinin bulunulup bulunulmadigi, oral veya
anal penetrasyon olup olmadigi, oral iliki sOz konusu ise meniyi dianya tukurup tukurmedigi, genital organlarmi tutturup tutturmadigi, cinsel ilikiyi hangi pozisyonda gerçekletirdigi, saldirgarun prezervatif kullanip kullanmadigi, olay sonraSi yikanma ye dikilama oykusu; anal yoldan irza
geçme iddiasi varsa; dikilama alikanhklan, hemoroid bulunup bulunmadigi, daha Once anal ilikide bulunup bulunmadigi sorulmahdir.
Cinsel saldiri magduru kimselerde sik olarak
tekrar inzma gecilnie korkusu, caresizlik, yalnizhk
ye uyumsuzluk duygulari ile ayiplthk ruh hali
gOzlenir. Bu tur bulgulann da not edilmesi Onemlidir. Cinsel saldinya ugrayan kii büyuk bir traymaya maruz kalmitir. Bu travrnanm kolluk kuvvetlerinin soruturmasi, hekim muayenesi, savci
ye rnahkerne aamalarmda ceitli derecelerde tekrarlanabilecegi düünulerek, olguya hassas bir ekilde yak1amak gereklidir.
Cinsel Said irida Travmatik Bulgular
Bin cok chisel saldirida el ye ayaklarda baglama sonucu gelien ekimoz ye siynklar bulunur. cekitirilrneye bagh kol iç yüzleninde ekimoziar ye pete-
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iyel kanamalar tespit edilebilir. Boyun bolgesinde
sikmaya bagh ge1ien ekimoziarm yarn sira emmeye bagh tipik yuvarlak veya dairesel ekimoziar gorülebilir. Vucutta ye cogunlukla memelerde isirilmaya bagh ekimoziar gorulebilir. Meme balarmin
sikilmasi ye isirilmasi sonucu ekimoz tespit edilebilir. Isink iziermin aitma cetvel konarak fotograflanmasi saldirgarun kimliginin tespitinde kullanilabilir. Saldiriya ugrayan kimsenin tirnak altiarinda saldirgana ait deri materyali bulunabilir. Bu nedenle tirnakiarm altmdaki materyal dikkatlice toplanmahdir. Kiinin kahverenginde, temiz buyiikçe
bir kagit uzerinde soyunmasi istenmelidir. Kagit
üzerine dUecek olan killar maddi delil niteliginde
o!abilir. Bazen de cinsel saldiri olayi gercek1emese bile, yalan o!an iddiasma deli o!uturmak amaci lie kii kendi vücudunda ceitli yara!ar o1uturabilir.
Himen Muayenesi

Himen vajen çikimda, ortalama 11mm kahnhgmda
mukozal bir kivrimdir. Yapisal Ozel!ik!eri farkli!ik
gosterebilir. Etli veya ince duvarli, yuksek veya alcak duvarh, elastik veya bazen de kikirdagimsi
Oze!likte olabilir. E!astik himenler bazen yetikin
penisi lie yirtilmayabiir. Bu tür vakalarda vajenden a!inacak sürüntüniln, di genital bOlgeye temas ederek kontamine edilmemesi Onemlidir.
Genital muayene Litotomi pozisyonunda (sirtustü kadin dogum muayene masasinda), uygun
iik kaynagi bu!unan bir ortamda yapilmalidir. Labium.lar nazikçe her iki yana cekilerek kiinin ikuimasi söylenir. Bu esnada himen ye vajen gini ortaya cakar. Eger fazia kuvvet uygulanirsa furette
iatrojenik laserasyon meydana gelebilir. Muayene
esnasinda; himenrn tipi, himende yirtik durumu,
yirtigm sayisi ye saat kadranina gOre yen, yirtigin
eski veya yeni o1uu, vajen duvarina kadar rnmesi,
vulvada ekimoz veya siynk durumu not edilmelidir. Vajen duvarma kadar rnnieyen yirtiklar konjenital centilderle karitinlabi1mektedir. Himende
vajene kadar inmeyen kucuk yirtiklar bu!unuyorsa o zaman ki.inin bakire oldugu kabul edilmelidir. Ancak bu durum, iddia edilen cinsel saldirirun
gerceklemedigi anlan-una gelmez.

Himende oluan yirtik 1-2. gunlerde; kirmizi,
odemli ye agrihdir, dokunuldugunda kanamaya
meyilhidir, 8. gunde; genel!ikle iyileme goru!ur, 910. gunden sonra ise yirtik a!anmda büzüme
meydana gelir. Puberte dönemmdekl kiz çocuklarinda hormonal degiime bagh olarak hiniende
kirmizi renkte, ekimoza benzer gorunum tespit
edilebilir. Eger yirtik yoksa bu durum goz Onunde
tutulmahdir(4, 5)
Turk Ceza Kanununda chisel suçlar Altmci BOlumde "Cinsel Dokunulmazliga Kari Suçlar" baligi altinda toplanmitir.
CINSEL SALDIRI
Madde 102
(1) Chisel davrarnlarla bir kimsenin vücut dokunulmazligmi ih!al eden kii, magdurun ikâyeti
üzerine, lid yddan yedi yi!a kadar hapis cezasi ile
cezalandinhr.
(2) FIlm vucuda organ veya sair bit cisim sokulinasi suretiy!e ilenmesi durumunda, yedi ydclan on iki yila kadar hapis cezasma hukmolunur.
Bu fiilin ee kari i1enmesi hâlinde, soruturma ye
kovuturman.in yapilmasi magdurun ikâyetine
baglidir.
(3) Sucun;
a) Beden veya ruh bakimmdan kendisini savunamayacak durumda bulunan kiiye kari,
b) Kamu gOrevinin veya hizmet ilikisinin sagladigi nufuz kOtuye kullanilmak suretiyle,
c) Ucuncu derece dahil kan veya kaym hismiligi iikisi içinde bu!unan bit kiiye kari,
d) Silâhla veya birden fazia kii tarafindan birlikte,
Ilenmesi hâlinde, yukaridaki flkra!ara gore yerilen cezalar yari oraninda artirilir.
(4) Sucun 4lenmesi sirasinda magdurun direncinin kinimasmi saglayacak Ulçunun Otesinde Cebir kullanilmasi durumunda kii ayrica kasten yaralama sucundan dolayi cezalandirihr.
(5) Suçun sonucunda magdurun beden veya
ruh sagligirun bozulmasi hâlinde, on yildan az o!mamak üzere hapis cezasma hükmolunur.
(6) Suc sonucu magdurun bitkisel hayata girmesi veya Olümü hâlinde, agirla~tinlmi§ muebbet
hapis cezasma hükmolunur.
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Kiziuk zaru ceitIerj:
List stra;
Sal- infantil
Orta- arinüler
Sag-. semiluner

Orta sira;
Sol- himen imperforatus
Orta- kribriform
Sag- septumlu

Alt sira;
Sal- vertikal
Orta- kizhk zarmda yirtik
Sag- karankula miritiformes
(dogum sonrasi)
(Himen §ekilleri Adli Obstetrik ye Jinekoloji kitabmdan a1mmitir)

OCUKLARIN CINSEL ISTISMARI

Madde 103
(1) cocugu cinsel yonden istismar eden kii, üç
yildan sekiz yila kadar hapis cezasi ile cezalandinhr. Cinsel istismar deyimmden;
a) On be§ ya1ni tamam1amami veya tamamianu§ olmakia birlikte fiflin hukukI anlam ye sonuclarmi algilaina yetenegi geli§meini§ olan cocuklara
kari gerçek1etirilen her türlu cinsel davraru,
b) Diger coculdara kari sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen baka bir nedene dayah
olarak gerçek1etirilen cinsel davrani1ar, an1aiIir.
(2) Cinsel istismann vlcuda organ veya sair bir
cisim sokulmasi suretiyle gercek1etiri1mesi duru-

munda, sekiz yildan onbe yila kadar hapis cezasina hükmolunur.
(3) (Degiik fikra: 29/06/ 2005-5377 S.K./
12.mad) Cinsel istismarin üstsoy, ikinci veya uçünCu derecede kan hismi, uvey baba, eviat edinen,
vasi, egitici, ögretici, bakici, saglik hizmeti veren
veya koruma ye gOzetim yukumlulugu bulunan
diger kii1er tarafmdan ya da hizmet i1ikisinin
sagladigi nüfuz kötüye kullanilmak suretiyle veya
birden fazia kii tarafmdan birlikte gercek1etiri1mesi hâlinde, yukaridaki fikralara gore verilecek
ceza yari orarunda artirilir.
(4)Cinsel istismarm, birinci fikranin (a) bendindeki cocuklara kari cebir veya tehdit kullanmak
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suretiyle gercekletiri1mesi hâlinde, yukaridaki
fikralara gore verilecek ceza yan oraninda artirilir.
(5)Cinsel istismar için bavuru1an cebir ye 'iddetin kasten yaralama sucunun agir neticelerine
neden olmasi hâlmde, aynca kasten yaralama suçuna ilikin hukumler uygulanir.
(6) Sucun sonucunda magdurun beden veya
ruh saghgimn bozulmasi hâlinde, on be yildan az
olmamak üzere hapis cezasina hukrnolunur.
(7) Sucun magdurun bitkisel hayata girmesine
veya Olumune neden olmasi durumunda, agir1atirilmi müebbet hapis cezasina hukmolunur.
REIT OLMAYANLA CINSEL iLIKi
Madde 104

(1)Cebir, tehdit ye hue olmaksizin, onbe yaini bitirmi§ olan cocukla cinsel iiikide bulunan kii, ikyet üzerine, alti aydan iki yila kadar hapis
cezasi ile cezalandirilir.
(2) Fail magdurdan be§ yatan daha buyük ise,
ikâyet koulu aranmaksizin, cezasi iki kat artirilir.
CINSEL TACIZ

a. Saglik raporlan: Je girme, sigorta, evlilik gibi
durumlarda düzenlenir.
b. Hastalik raporiari: Tibbi ikayet ye rahatsizligi bulunan kiiierrn hastahk durumunu ye istirahat gerektirip gerektirrnedigini açikiayan raporlardir. Istirahat raporu da denilen bu raporiarda belirtilen süreier, kiinin bb ben iyilemesi için gecmesi
gereken sureyi ifade eder.
2. Adli tibbi rapor: Adli oiguiar hakkinda yapiian muayene ye tetkikier sonucunda, adli merdilerin sorularina cevap verebilecek, oiayla iigili turn
fiziksel ye ruhsal bulgularm detayh bir §ekilde
aciklandigi hekirn raporudur. Bu tür raporlar esasen biirkiiik raporlandir. Ulkernizde çahma
hakkuia sahip turn hekimler adli rapor verebilmektedir. Ancak, hekiniler bu tür raporlari ya diizerilemekten cekinrnekte ya da ge1liguzel rapor
düzenlemektedirler.
3. Diger tibbi ye bilimsel raporlar: Degiik tibbi
tetkikier, biimsel konuiar ye aratirrna1ar sonucunda duzenienen raporlardir. (laboratuar ye radyoloji raporu gibi)

Madde 105
(1) Bir kimseyi cinsel amach olarak taciz eden
kii hakkmda, magdurun §ikiyeti Uzerine, üç aydan iki yila kadar hapis cezasina veya adli para Cezasina hukmolunur.
(2) (Degiik fikra: 29/06/2005-5377 S.K./
13.mad) Bu filler; hiyerari, hizmet veya egitini ye
ogretim iikisinden ya da aile içi ilikiden kaynaklanan nufuz kOtüye kulianilmak suretiyle ya da
ayni iyerinde cahmanin sagladigi kolayhktan yararlanilarak iIendigi takdirde, yukaridaki fikraya
gore verilecek ceza yari oraninda artirilir. Bu fill
nedeniyle magdur; ii birakmak, okuidan veya ailesinden aynimak zorunda kalmi ise, verilecek
ceza bir yildan az olamaz.

Adli Rapor DUzenlenmesi Gereken Durumlar AteIi sHah ye patlayici madde yaralanmalart

Adli Rapor Duzenleme

1. Adli raporlar daktiio, bilgisayar ya da okunakii el yazisi ile resmi yazirna kurallan ye rapor
teknigine uygun olarak yazilrnahdir.
2. Adli rapor en az üç nusha duzenlenrneiidir. Raporun ash isteyen adli makarna, bir nüshasi arive, bir nüshasi ise ilgili savcihga gonderilir.
Her
saghk kurumunda sayfa sayisi bulunan,
3.
miihuriu ye onayii "adli rapor protokol defte-

Rapor: Bir konuda yapilan inceleme sonucunu iceren yazih beige,
Tibbi rapor: Tibbi konularda bir hekirn ya da
bir tibbi kurui tarafindan duzenienen beige
Tibbi raporlar üç bölumde incelemr.
1. Idari raporlar: Saglik veya hastalik durumunu beiirleyen raporlardir.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Her tiirlu kesici-delici-ezici alet yaralanmalari
Trafik kazalari
Darp
Cinsei saldiri iddialari
t kazalan ye diirne1er -Zehirlenmeler (ilac, gida, insektisid vb.)
!kence iddialan
tntihar giriixn1eri
Yanikiar
Elektrik carpmalan
Donmalar

Adli Tibbi Rapor Yozim Teknikleri
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ri" bulunmahdir. Bu protokol defterinde; her
olgunun hanesinde bir protokol sayisi, muayene tarihi ye saati, muayene olan kiinin adi soyadi, dogum tarihi, anne-baba adi, olayin tUrü,
gOnderen adli makam, kiinin yakinmasi, muayene bulgulari ye sonuc olmak üzere bölümler
yer almalidir.
Adli raporlarda standart olarak bulunmasi gereken bolumler:
Raporu duzenleyen kurumun adi:
Raporun protokol sayisi: Her olgunun adli rapor protokol deftermde verilen sayisi raporun sol
Ust köesine kaydedilir.
Raporun duzenlendigi tarth ye saat:
Konu: Olaym §ekli ye tOru (arac içi trafik kazasi, darp gibi) belirtilmelidir.
tigi: Adli rapor isteminde bulunan kurumun
rapor istek yazismda bulunan tarth ye sayidir.
Muayene olan kiinin kin-iligi: Adi, soyadi, baba-anne adi, dog= tarihi ye yen, cinsiyeti belirtilmelidir.
Muayeneye gonderilme usulü: Kiinin sol kolu
mühürlu olarak, kimligi ile birlikte ya da gorevli
refakatinde gonderildigi belirtilir.
Kiiyi gOnderen adli makamm sordugu sorular:
Ekte gondenilen tibbi ya da adli belgeler:
Muayene kismi:
Anamnez: Oncelikie olayin tarihi, saati, oykusU, kiinin yakinmalan ya da iddialari, ozgecmii
ye soy gecmii ayrmtih olarak kaydedilir.
Daha sonra fizik muayene ile genel durumu,
sistematik muayene bulgulan, yaranm özeffikleri
ye anatomik lokalizasyonu yazilir.
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Yapilan konsultasyonlar ile laboratuar ye radyolojik inceleme sonuclan (bunlarla ilgili belgelerin tarth, sayl, incelemeyi yapan kurum ya da ki*inin adi belirtilerek) kaydedilir.
Sonuc: Adli raponlar, adli makamlarin sorulanni yanitlayici nitelikte olmalidir. Kesin raporlann
sonuc maddelenindeki ifadeler net olmali, hekiniin
kanaatini dogrudan yansitmahdir.
Raporu duzenleyen hekim veya hekimlerin
adi, soyadi, sicil numarasi, gorevi, imzasi ye onay
mUhril bulunmalidir.
Aynca raporu teslim alan kiinin adi, soyadi;
gOrevli ise aynica kurumu, sicil numarasi, raporu
aldigi tarih ye saat not edilmelidir.
GOreve yeni balayacak hekimler için, Saglik
Bakanhgmm internet sayfasi adli rapor düzenlenmesinde buyuk kolaylik saglayacaktir. Aagidaki
adresten u1ai1abiir.
http: / /www.adlitabiplik.saglik.gov.tr/index.php?p=raporform
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