Adli TÝp BŸlteni

SAMSUNÕDA AÚIR CEZA MAHKEMESÜÕNE YANSIYAN
CÜNSEL SU‚LAR
Sexual crime cases those reflected penalty courts in Samsun
Berna AYDIN1, Baßar ‚OLAK2
AydÝn B, ‚olak B. Samsunda aÛÝr ceza mahkemesiÕne yansÝyan cinsel su•lar. Adli TÝp BŸlteni, 2004;9 (1): 109-116.

…ZET
‚alÝßmamÝzda cinsel su•larÝn karakteristik šzelliklerini belirlemek ve TŸrk Ceza Kanunu (TCK)Õnda yapÝlan deÛißiklikler
•er•evesinde, cinsel su•larla ilgili ortaya •Ýkan farklÝlÝklarÝ deÛerlendirmek ama•lanmÝßtÝr.
1999-2003 yÝllarÝ arasÝnda Samsun 1. AÛÝr Ceza MahkemesiÕnde karara baÛlanmÝß dava dosyalarÝna ait karar kartonlarÝ
incelenerek, cinsel su•larla ilgili davalar •alÝßma kapsamÝna
alÝnmÝßtÝr.
MaÛdurlarÝn %9,4ÕŸ erkek iken, sanÝklarÝn tŸmŸnŸn erkek
olduÛu belirlenmißtir. SanÝklarÝn %43,4ÕlŸk oranla en sÝk 21-30
yaß grubunda, maÛdurlarÝn ise en sÝk (%31,6) 16-18 yaß grubunda olduÛu gšrŸlmŸßtŸr. YargÝya yansÝyan cinsel su•lar arasÝnda en sÝk Ýrza ge•me su•larÝ olduÛu belirlenmißtir.
Cinsel su•larÝn adli ve tÝbbi boyutu ile ilgilenen tÝp ve hukuk
mensuplarÝ, yeni yasal dŸzenlemeler yanÝ sÝra cinsel su•larÝn
karakteristik šzellikleri hakkÝnda da bilgi sahibi olmalÝdÝr. Her
ilde ve bŸyŸk il•e merkezlerinde cinsel su•lar deÛerlendirme
merkezleri kurulmasÝ gerekmektedir.
Anahtar kelimeler: Cinsel su•lar, cinsel saldÝrÝ, sanÝk, maÛdur, mahkeme kararÝ

SUMMARY
In this study, to determine the characteristic features of sexual crime cases and to evaluate the existing differences related to
sexual crime cases in the base of changes made in Turkish Penalty Law were aimed.
All decisions belong to lawsuit files those were arrived a decision in Samsun 1st Penalty Courts between the years 1999-

2003 were examined and lawsuits about sexual crime cases were included in the study.
While all the accuseds were found out as males, only 9,4% of
victims were males. Those were found out that the most of accuseds (43,4%) were in the groups of 21-30 years while the most
of the victims (31,6%) were in 16-18 years. The most frequently
sexual crimes reflected to law court were determined as to violate crimes.
All of the individuals belonging to medicine or law, whoÕs
interested with medical and judicial aspect of sexual crimes,
must be informed about characteristic features of sexual crimes
beside new legislation. Sexual crimes evaluation centres must
be organized in every cities and big countries.
Key words: Sexual crime, sexual assault, accused, victim, court decisions.

GÜRÜÞ VE AMA‚
Cinsel su•lar, birey, aile ve toplum Ÿzerinde yaßam boyu sŸrebilecek etkileriyle halk saÛlÝÛÝ ve hukuksal boyutu a•ÝsÝndan šnemli bir toplumsal sorundur. Cinsel su•lar; sšzle sarkÝntÝlÝktan, Ýrza ge•meye kadar varan •ok
geniß spektrumdaki olaylarÝn yer aldÝÛÝ, fiziksel ve emosyonel travmaya yol a•an, bir ßiddet su•udur(1). Cinsel
su•lar, ßiddet i•eren cinsel eylemler yanÝ sÝra maÛdurun
rÝzasÝnÝn bulunmadÝÛÝ veya rÝzanÝn ge•ersiz olduÛu (maÛdurun yaßÝnÝn kŸ•ŸklŸÛŸ veya maÛdurdaki psikiyatrik
bozukluk v.b.) durumlar ve ilgili Ÿlkenin yasalarÝnda belirlenmiß kriterlere gšre cezalandÝrÝlmaktadÝr. Cinsel ßiddet her kŸltŸrde, toplumun her seviyesinde ve dŸnyanÝn
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her Ÿlkesinde gšrŸlmekte, evde, okulda, iß yerlerinde ve
pek •ok ortak yaßam alanÝnda ger•ekleßebilmektedir
(2,3).
Cinsel davranÝßÝn kontrol altÝnda tutulmaya •alÝßÝlmasÝ, kanun ve toplumdaki sosyal kurumlardan dayanak
bulmaktadÝr. Resmi kontrol organÝ olarak kabul edilen
kanunlar, kŸltŸrel ve sosyal deÛißimlere paralel olarak
zamanla deÛißkenlik gšstermektedir (4). Pek •ok cinsel
su•un mahkemelere yansÝmadÝÛÝ, mahkemelere yansÝyan
cinsel su•larÝn bir kÝsmÝnÝn da delil yetersizliÛi nedeni ile
sonu•landÝrÝlamadÝÛÝ bilinmektedir. Yasalara gšre aÛÝr
cezalarÝn verilmesi gereken bu su•larda, maÛdur ve sanÝÛÝn muayenelerindeki ve delillerin toplanmasÝndaki
olumsuzluklara baÛlÝ olarak ortaya •Ýkabilecek adli hatalar nedeni ile ger•ek su•lularÝn cezalandÝrÝlamamasÝnÝn
yanÝnda yanlÝß mahkumiyet kararlarÝ da verilme olasÝlÝÛÝ
bulunmaktadÝr.
Kaba popŸlasyon istatistikleri ile yapÝlan hesaplamalarda bir kadÝnÝn yaßam boyunca cinsel saldÝrÝya uÛrama riskinin 1/10 oranÝnda olduÛu belirtilmektedir. Cinsel saldÝrÝlarÝn %20Õden fazlasÝnÝn yetkililere bildirilmediÛi tahmin
edilmektedir (5). DŸnya SaÛlÝk …rgŸtŸ verilerine gšre ise
dŸnyanÝn bazÝ bšlŸmlerinde yaßamÝ boyunca her beß kadÝndan en az birinin tecavŸze uÛradÝÛÝ veya tecavŸze teßebbŸs edildiÛi bildirilmektedir. Cinsel saldÝrÝlara, her yaß grubundaki kißiler maruz kalabilmektedir. MaÛdurlarÝn bŸyŸk bir kÝsmÝ kadÝnlar olmakla birlikte šzellikle •ocuk
yaßtaki erkekler de hedef olabilmektedir. Pek •ok olguda
saldÝrÝlar •ocuk ve adšlesan dšneminde meydana gelmektedir (2).
‚alÝßmamÝzda aÛÝr ceza mahkemesine yansÝyan cinsel
su•larÝn karakteristik šzelliklerini belirlemek ve TCKÕnda
yapÝlan deÛißiklikler •er•evesinde cinsel su•larla ilgili ortaya •Ýkan farklÝlÝklarÝ deÛerlendirmek ama•lanmÝßtÝr.

GERE‚ VE Y…NTEM
1999-2003 yÝllarÝ arasÝnda Samsun 1. AÛÝr Ceza MahkemesiÕnde karara baÛlanmÝß dava dosyalarÝna ait karar
kartonlarÝnÝn incelenmesinde; 1362 dava dosyasÝndan
169 (%12,4)Õunun cinsel su•larla ilgili olduÛu belirlenerek bu olaylar •alÝßma kapsamÝna alÝnmÝßtÝr. Karar kartonlarÝndaki sanÝklarÝn ve maÛdurlarÝn yaß gruplarÝ ve
cinsiyeti, sanÝklarÝn medeni durumu, mesleÛi, sabÝka durumu, sanÝk ve maÛdur arasÝndaki yaß farkÝ, su•larÝn
šzellikleri ile eski ve yeni TCK a•ÝsÝndan ortaya •Ýkan
farklÝlÝklar deÛerlendirilmißtir.
1. AÛÝr Ceza Mahkemesi dÝßÝndaki mahkemelere yansÝyan cinsel su•lara ait verilerin kullanÝlmamÝß olmasÝ bu
•alÝßmanÝn en šnemli kÝsÝtlÝlÝÛÝdÝr.
Mahkeme karar kartonlarÝndan elde edilen veriler,

SPSS 10.0 programÝ ile analiz edilerek, aritmetik ortalama±standart sapma ßeklinde sunulmußtur.

BULGULAR
‚alÝßma kapsamÝndaki cinsel su•larÝn, Samsun 1. AÛÝr
Ceza Mahkemesi?ne yansÝyan tŸm dava dosyalarÝnÝn
%12,4ÕŸnŸ olußturduÛu gšrŸlmŸßtŸr.
Cinsel su•lara ait 169 dava dosyasÝnda, 171 maÛdur, 182
sanÝk bulunduÛu belirlenmißtir. Dava dosyalarÝnÝn 11Õinde birden fazla sanÝk (9Õunda 2 sanÝk, 2Õsinde 3 sanÝk),
2Õsinde ise 2 maÛdur bulunduÛu gšrŸlmŸßtŸr. DiÛer dava
dosyalarÝnda; 1 maÛdur, 1 sanÝk bulunduÛu saptanmÝßtÝr.
MaÛdurlarÝn %9,4ÕŸ erkek iken, sanÝklarÝn tŸmŸnŸn
(182) erkek olduÛu belirlenmißtir. SanÝklarÝn yaß ortalamasÝ 25,6?10,2 (12-74) yÝl olup, %43,4ÕlŸk oran ile en fazla sanÝÛÝn 21-30 yaß grubunda bulunduÛu gšrŸlmŸßtŸr.
SanÝklarÝn %65,4?ŸnŸn bekar, %30Õunun sabÝkalÝ, yarÝya
yakÝnÝnÝn serbest meslek sahibi olduÛu saptanmÝßtÝr. SanÝklarÝn bazÝ demografik šzelliklerinin daÛÝlÝmÝ Tablo
1Õde gšsterilmißtir.
MaÛdurlarÝn yaß ortalamasÝ 17,9±7,2 yÝl olup, en kŸ•ŸÛŸnŸn 5 yaßÝnda bir erkek •ocuk, en bŸyŸÛŸnŸn ise 55 yaßÝnda bir kadÝn olduÛu saptanmÝßtÝr. KadÝn maÛdurlarÝn
%32,9Õluk oran ile 16-18 yaß grubunda yoÛunluk gšsterdiÛi, erkek maÛdurlarÝn ise %43,8Õinin 11 yaßÝnda veya daha
kŸ•Ÿk yaßta olduÛu belirlenmißtir. MaÛdurlarÝn yaß grubu
ve cinsiyete gšre daÛÝlÝmÝ Tablo 2Õde gšsterilmißtir.
Su•larÝn 164 (%90,1)ÕŸnde; sanÝÛÝn maÛdurla aynÝ yaßta
veya sanÝÛÝn yaßÝnÝn maÛdurun yaßÝndan daha bŸyŸk olduÛu, 18Õinde ise maÛdurun yaßÝnÝn sanÝÛÝn yaßÝndan daha
bŸyŸk olduÛu saptanmÝßtÝr. MaÛdurun yaß olarak sanÝktan bŸyŸk olduÛu olgularÝn 4ÕŸnde, sanÝÛÝn 18 yaßÝndan
kŸ•Ÿk olduÛu saptanmÝß olup, bunlardan ikisinde maÛdurun mental retarde olduÛu, olgulardan birinde sanÝÛÝn 13,
maÛdurun 15 yaßÝnda, diÛerinde ise; sanÝÛÝn 17, maÛdurun
19 yaßÝnda olduÛu belirlenmißtir. SanÝk ve maÛdurun her
ikisinin de 18 yaßÝndan kŸ•Ÿk olduÛu 37 olgu saptanmÝßtÝr. MaÛdurlarÝn ve sanÝklarÝn yaßlarÝ arasÝndaki farklarÝn
daÛÝlÝmÝ Tablo 3Õde gšsterilmißtir. Yeni TCK 104. madde
kapsamÝna giren, 16-18 yaß grubunda bulunan maÛdurlarÝn incelenmesinde; davalarÝn 28Õinde sanÝk ve maÛdur
yaßlarÝ arasÝnda en fazla 5 yaß fark bulunduÛu gšrŸlmŸßtŸr. Bu olgulardan 11Õinde ise cinsel eylemin maÛdurun
kendi rÝzasÝ ile ger•ekleßtiÛi saptanmÝßtÝr. Üddianameye
(%59,9) ve mahkeme kararlarÝna (%44) gšre, yargÝya
yansÝyan su•lar arasÝnda en sÝk Ýrza ge•me su•larÝ olduÛu
belirlenmißtir (Grafik1). Üddianameye gšre, Ýrza ge•me
su•larÝnÝn 3/4ÕŸnŸn maÛdurun rÝzasÝ dÝßÝnda (darp-cebir,
hile, tehdit vb.) ger•ekleßtiÛi belirlenirken, mahkeme kararlarÝnda bu oranÝn 1/3Õe dŸßtŸÛŸ saptanmÝßtÝr.
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Tablo 1. SanÝklarÝn bazÝ demografik šzelliklerinin
daÛÝlÝmÝ

YapÝlan yargÝlama sonunda; erkek maÛdurlarÝn %68,8
(11)Õinde eylemin rÝzalarÝ dÝßÝnda (darp-cebir, hile, tehdit
vb.) ger•ekleßtiÛi, 1 maÛdurda yeterli delil tespit edilemediÛi, 4 maÛdurda ise eylemin kendi rÝzasÝ ile ger•ekleßtiÛi
saptanmÝßtÝr. KadÝn maÛdurlarÝn %33,5 (52)Õinin cinsel
eyleme rÝzalarÝ dÝßÝnda maruz kaldÝÛÝ, %58,7 (91)Õinin rÝzalarÝnÝn bulunduÛu, %7,7 (12)Õsinde ise eylemin ger•ekleßtiÛine dair yeterli delil saptanamadÝÛÝ belirlenmißtir.
Mahkeme kararlarÝna (eski TCK) gšre sanÝklarÝn
%62,6 (114)ÕsÝna hapis ve/veya para cezasÝ verildiÛi belirlenirken, %17,0 (31)Õsinde ßikayetten vazge•me, %7,7
(14)Õsinde yeterli delil bulunmamasÝ gibi nedenlerle beraat etmelerine karar verildiÛi, %12,6 (23)ÕsÝnda ise eski
TCK 434. maddesine gšre davanÝn veya cezanÝn tecil
edildiÛi belirlenmißtir. TCKÕnun 434. maddesinden yararlanan sanÝklarÝn evlendiÛi maÛdurlardan sadece 2Õsinin 18 yaßÝndan bŸyŸk olduÛu, diÛerlerinin 14-18 yaß
aralÝÛÝnda bulunduÛu belirlenmißtir.
‚alÝßma kapsamÝndaki su•lara yeni TCKÕnun uygulanmasÝ halinde, 34 (%18,7) sanÝkla ilgili beraat kararlarÝnda,
cezanÝn tecilinde ve hapis cezalarÝnda farklÝlÝklarÝn olacaÛÝ saptanmÝßtÝr. TCK 434. maddesinin uygulamadan tamamen kalkmasÝ nedeni ile bu olgularÝn 21Õinin hapis cezasÝyla cezalandÝrÝlmasÝnÝn, 2 sanÝk hakkÝnda ise maÛdurlarÝn 18 yaßÝndan bŸyŸk olmasÝ ve ßikayetin geri alÝnmasÝ
nedeni ile beraat kararÝnÝn verilmesinin gerekeceÛi belirlenmißtir. MaÛduru 16-18 yaß grubunda bulunan 11 davada ise sanÝk ile maÛdur arasÝnda yaß farkÝnÝn 5 yaßtan bŸyŸk olmamasÝ, eylemin maÛdurun rÝzasÝ sonucu ger•ekleßmesi ve ßikayetin geri alÝnmasÝ nedeni ile beraat kararÝ
verilmesi gerekeceÛi gšrŸlmŸßtŸr.
SarkÝntÝlÝk su•unun tek baßÝna bulunmasÝ durumunda,
Sulh Ceza Mahkemelerinde yargÝlanmasÝ nedeni ile •alÝßma kapsamÝnda bu su•lar oransal olarak dŸßŸk bulunmußtur (Grafik 1). ‚alÝßma kapsamÝndaki sarkÝntÝlÝk
su•larÝ; ka•Ýrma ve alÝkoyma su•larÝ ile birlikte ißlenmesi nedeni ile AÛÝr Ceza Mahkemesine yansÝmÝßtÝr.
Üddianameye gšre; 33 olayda ka•Ýrma ve alÝkoyma su•larÝnÝn baßka bir cinsel su• olmaksÝzÝn ißlendiÛi, 83 olayda ise, ka•Ýrma ve alÝkoyma su•unun diÛer cinsel su•lar
ile birlikte ißlendiÛi belirlenmißtir. Mahkeme kararlarÝnda ise alÝkoyma ve ka•Ýrma su•unun 79 olayda diÛer cinsel su•larla birlikte ißlenirken, 34 olayda tek baßÝna ißlendiÛi saptanmÝßtÝr. DiÛer cinsel su•larla birlikte ißlenen
ka•Ýrma ve alÝkoyma su•larÝ grafiÛe yansÝtÝlmamÝßtÝr.

Yaß grubu
³15*
16-18 **
19-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61 ²
Medeni durumu
Bekar
Evli
Eßinden ayrÝ
Belirtilmeyen
SabÝka
SabÝkasÝ yok
SabÝkasÝ var
Bilinmiyor
Meslek
Serbest meslek
Üß•i
‚ift•i
Üßsiz
…Ûrenci
Memur
Bilinmeyen

SayÝ (n:182)
13
26
24
79
23
11
4
2
SayÝ (n:182)
119
45
8
10
SayÝ (n:182)
120
54
8
SayÝ (n:182)
88
38
17
14
11
5
9

%
7,1
14,3
13,2
43,4
12,6
6,0
2,2
1,1
%
65,4
24,7
3,6
5,5
%
65,9
29,7
4,4
%
48,4
20,9
9,3
7,7
6,0
2,7
4,9

* 15 yaßÝnÝ bitirmemiß
**15 yaßÝnÝ bitirmiß-18 yaßÝnÝ bitirmemiß

sunda yapÝlan yasal dŸzenlemelere baÛlÝ olarak,
TCKÕnda cinsel su•larla ilgili kšklŸ deÛißiklikler meydana gelmißtir. Yeni TCKÕnda cinsel su•larÝn kapsamÝnÝn
genißletildiÛi ve daha belirgin, anlaßÝlabilir tanÝmlamalar
yapÝldÝÛÝ dikkati •ekmektedir. Yeni dŸzenleme ile hakim ve savcÝ kararÝ olmaksÝzÝn kißiyi genital muayeneye
gšnderen veya bu muayeneyi yapanlara hapis cezasÝ šngšrŸlmektedir (TCK 287. madde). VŸcut boßluklarÝndan herhangi birine, penis veya benzeri bir cismin sokulmasÝ eß deÛer su• olarak kabul edilmißtir. AyrÝca, cinsel
su•un silahla veya birden fazla kißi tarafÝndan birlikte ißlenmesi aÛÝrlaßtÝrÝcÝ unsur olußturmaktadÝr (TCK 102.
madde). Ge•mißte ise eylemin penisle mi veya yabancÝ
bir cisimle mi ger•ekleßtiÛi sorularÝna yanÝt bulmak bir
hayli gŸ• olmakta iken, artÝk yeni TCK ile bu sÝkÝntÝ or-

TARTIÞMA
Belirli bir davranÝßÝn su• olarak nitelendirilmesinde;
yer, zaman ve kŸltŸre baÛlÝ olarak deÛißkenlik gšrŸlmektedir (4). Avrupa BirliÛi uyum •alÝßmalarÝ doÛrultu117
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Tablo 2. MaÛdurlarÝn yaß grubu ve cinsiyete gšre daÛÝlÝmÝ
Yaß Grubu
³11*
12-15**
16-18***
19-20
21-30
31-40
41-50
51²
Toplam

Erkek
SayÝ
7
3
3
0
3
0
0
0
16

* 11 yaßÝnÝ bitirmemiß

KadÝn
%
43,8
18,8
18,8
0,0
18,8
0,0
0,0
0,0
100,0

SayÝ
8
43
51
19
26
3
4
1
155

%
5,2
27,7
32,9
12,3
16,8
1,9
2,6
0,6
100,0

** 11 yaßÝnÝ bitirmiß-15 yaßÝnÝ bitirmemiß

tadan kalkmÝßtÝr. Penis dÝßÝ cisimlerle vŸcut boßluklarÝna
yšnelik cinsel eylemler ve oral ilißkiler de yeni dŸzenleme ile Ýrza ge•me su•u kapsamÝnda deÛerlendirilebilecektir. ‚ocuklara yšnelik cinsel istismar eylemleri de ayrÝ
baßlÝk altÝnda ele alÝnmÝßtÝr (TCK 103. madde). 16-18 yaß
grubundaki •ocuklarla cebir, tehdit ve hile olmaksÝzÝn
cinsel ilißkide bulunan fail, maÛdurdan beß yaßtan daha
bŸyŸk deÛil ise su• ßikayete baÛlÝ hale getirilmißtir (TCK
104. madde).
SamsunÕda 1. AÛÝr Ceza Mahkemesindeki davalarÝn
%12,4ÕŸnŸ cinsel su•larla ilgili davalarÝn olußturmasÝ AydÝn (% 7,6) ve Gaziantep (%11,8)Õte ki benzer •alÝßmalara ait oranlardan yŸksek bulunmußtur (6,7). Cinsel su•larla ilgili davalarÝn AÛÝr Ceza Mahkemelerinde gšrŸlen
davalar arasÝnda oransal olarak azÝmsanmayacak bir oran
olußturduÛu gšrŸlmektedir. Ancak •alÝßmamÝzdaki verilerin Samsun ilindeki diÛer Ceza Mahkemelerine yansÝyan cinsel su•larÝ kapsamamasÝ nedeni ile mahkemelere
yansÝyan cinsel su•larÝn yoÛunluÛu a•ÝsÝndan bir yorum
yapÝlamamÝßtÝr. MaÛdurlar ve aileler tarafÝndan cinsel eylemlerin •eßitli gerek•eler ile saklanmaya •alÝßÝldÝÛÝ dŸßŸnŸldŸÛŸnde, cinsel su•larÝn toplum i•inde šnemli bir yer
tuttuÛu sšylenebilir. KadÝn Ÿniversite gen•liÛi ve mezunlarÝna yšnelik yapÝlan bir anket •alÝßmasÝnda, fiziksel temas i•eren cinsel eylemlere maruz kalma oranÝ %44,5
iken, kendilerine yšnelik cinsel eylemleri adli makamlara bildirme oranÝnÝn sÝfÝra yakÝn olduÛu belirlenmißtir
(8). Crisma ve ark. (9) tarafÝndan istismara uÛrayan adšlesanlara yšnelik yapÝlan bir •alÝßmada; cinsel istismarÝ,
kendilerine inanÝlmayacaÛÝndan korkma, utanma ve ailesinin ŸzŸlmesinden korkma gibi nedenlerle aile Ÿyelerine bile anlatmadÝklarÝ bildirilmißtir. PÝnarbaßÝlÝ ve arkadaßlarÝ erkek cinsel su• maÛdurlarÝnÝn %40ÕnÝn olaydan

Toplam
SayÝ
15
46
54
19
29
3
4
1
171

%
8,8
26,9
31,6
11,1
17,0
1,8
2,3
0,6
100,0

*** 15 yaßÝnÝ bitirmiß-18 yaßÝnÝ bitirmemiß

bir sŸre sonra mahkemeye baßvurma nedeninin; eylemi
ailenin veya bir baßkasÝnÝn fark etmesinden kaynaklandÝÛÝnÝ bildirmißtir (10).
Dava dosyalarÝnÝn %6,5Õinde birden fazla sanÝk,
%1,2Õsinde iki maÛdur bulunmasÝ, GaziantepÕte yapÝlan
•alÝßmadakinden (birden fazla sanÝk %26,79, birden fazla
maÛdur %4,3) dŸßŸk bulunmußtur (7). Bu durumun yšresel farklÝlÝktan olduÛu sšylenebilir. Rigss ve arkadaßlarÝ tarafÝndan cinsel saldÝrÝlarÝn %20Õsinde birden fazla saldÝrgan bulunduÛu bildirilmißtir(11). Cinsel su• maÛdurunun muayenesi sÝrasÝnda, sanÝk sayÝsÝnÝn belirlenmesine
yardÝmcÝ olabilecek delillerin toplanmasÝna dikkat edilmesi gerekmektedir.
‚alÝßmamÝzda sanÝklarÝn tŸmŸnŸn erkek olmasÝ; ErkolÕun (7) ve TŸrk (12)ÕŸn •alÝßmalarÝ ile uyumlu bulunurken, DirlikÕin (6) •alÝßmasÝnda sanÝklarÝn %99,1Õinin
erkek olduÛu bildirilmißtir. Adšlesanlara yšnelik olarak
yapÝlan bir •alÝßmada, bŸtŸn istismarcÝlarÝn erkek olduÛu bildirilmißtir (9). TŸm bu sonu•lar cinsel su•larÝn daha •ok erkekler tarafÝndan ißlenen su•lar olduÛu dŸßŸncesini destekler niteliktedir.
Benzer •alÝßmalarda olduÛu gibi •alÝßmamÝzda da cinsel su•larÝn •oÛunlukla bekarlar tarafÝndan ißlendiÛi belirlenmißtir (6,7,12). Cinsel su•larÝn bir kÝsmÝnÝn evlenme amacÝ ile ger•ekleßtirilmesi, bu su•lar arasÝnda kÝz ka•Ýrma ve alÝkoyma su•larÝnÝn da bulunmasÝ, Ÿlkemizde
hala evlilikle ilgili sosyal problemler olduÛunu dŸßŸndŸrmektedir. Evlenmek amacÝ ile kÝz ka•Ýrmak gŸnŸmŸzde hala ge•erliliÛini korumaktadÝr (6). Yšrenin sosyal, ekonomik, kŸltŸrel yapÝsÝ ve aileler arasÝndaki anlaßmazlÝklar nedeni ile ka•Ýrarak evlenme dŸßŸncesi cinsel
su•larÝn olußmasÝnda da etkili bir faktšrdŸr (12).
SanÝklarÝn %30Õunun sabÝkasÝnÝn bulunmasÝ, cinsel
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Tablo 3. MaÛdurlar ve sanÝklarÝn yaßlarÝ arasÝndaki
farklarÝn daÛÝlÝmÝ
Yaß farkÝ
0-1
2-3
4-5
6-10
11 ²
Toplam

SayÝ
17
36
29
44
56
182

giren, 16-18 yaß grubunda bulunan maÛdurlarÝn sayÝsÝnÝn 28 olduÛu, bu davalarÝn 11Õinde ise cinsel eylemin
kendi rÝzasÝ ile ger•ekleßtiÛi saptanmÝß olup, ßikayetin
geri alÝnmasÝ durumunda faillere yeni TCK 104. maddesi kapsamÝnda beraat kararÝ verilmesi gerekecekti.
TCKÕnun 104. maddesine gšre cinsel eylemin kendi rÝzasÝ ile ger•ekleßmesine raÛmen, aileleri tarafÝndan ßikayet edildiÛinde, fiilin su• haline gelmesi nedeni ile bu yeni dŸzenlemenin Ÿlkemizde uygulanmasÝnÝn gŸ• olduÛu
sšylenebilir. TŸrkiyeÕde toplum yapÝsÝ itibari ile evlilik
dÝßÝ cinsel ilißki genel olarak aileler tarafÝndan kabul edilmediÛi i•in ailenin ßikayeti doÛrultusunda sšz konusu
cinsel eylem yargÝya yansÝyabilmektedir. AyrÝca maÛdur
da •evre baskÝsÝ ve aile korkusu ile ßikayet•i olabilecek,
hatta eylemin kandÝrÝlarak veya zorla ißlendiÛini iddia
edebilecektir. Bu durumda, bu yaß grubundaki •ocuklarÝn kendi rÝzalarÝ ile ger•ekleßtirdikleri cinsel eylemlerin
yargÝya su• olarak yansÝmasÝ •ok fazla engellenemeyecektir.
‚alÝßmamÝzda bazÝ olaylarda sanÝÛÝn ve kadÝn maÛdurun yaßÝnÝn aynÝ veya sanÝÛÝn yaßÝnÝn kadÝn maÛdurdan
kŸ•Ÿk olmasÝ, hatta maÛdurdan daha kŸ•Ÿk 18 yaßÝn altÝnda sanÝklarÝn bulunmasÝ cinsel bir eylemde •oÛunlukla
erkeÛin su•lu olarak gšrŸldŸÛŸnŸ dŸßŸndŸrmektedir. Bu
durum toplumun erkek egemen bakÝß a•ÝsÝnÝn yargÝda da
devam ettiÛini gšstermektedir. Toplumda erkek her yaß
ve konumda cinselliÛe teßvik edilirken, kadÝna resmiyet
kazandÝrmadan cinsellik yasak olup, evlilik dÝßÝ cinsel ilißki kadÝnÝn deÛerini yitirmesine yol a•maktadÝr. Kendi rÝzasÝ ile ger•ekleßen bir cinsel eylemde su•un varlÝÛÝndan
sšz edilebiliyorsa, su•a ißtirak eden hem kadÝn hem de erkeÛin su•lu olarak deÛerlendirilmesi gerekmektedir (4).
16-18 yaß grubundaki kißilerin kendisinden 5 yaßtan
daha bŸyŸk kißilerle cinsel ilißkiye girmelerinin ßikayete
baÛlÝ olmaksÝzÝn bir su• unsuru olmasÝ, 18 yaßÝndan kŸ•Ÿk kißilerin evliliklerine izin veren medeni kanun hŸkŸmleri ile •elißki olußturmaktadÝr (Medeni Kanun 124.
madde). Yeni yasalarÝn cinselliÛe izin verdiÛi yaß ile Medeni Kanundaki evliliÛe mŸsaade edilme yaßÝ arasÝndaki
•elißki ortadan kalkmamÝßtÝr. Kanun kißinin kendisinden 5 yaßtan daha bŸyŸk birisi ile evlenebilmesine izin
verirken, bu yaßtaki birisi ile cinsel ilißkide bulunmasÝ
su• olarak kabul edilmektedir. EvliliÛin cinsel ilißkiden
daha bŸyŸk sorumluluk gerektirdiÛi dŸßŸnŸldŸÛŸnde,
evlilik yaßÝnÝn 18 yaßÝndan kŸ•Ÿk olmasÝ uygun deÛildir.
TŸrkiye, Avrupa Ÿlkeleri arasÝnda kendi rÝzasÝ ile ger•ekleßen cinsel eylemin su• olarak kabul edildiÛi en yŸksek yaß sÝnÝrÝna (18 yaß) sahip olan Ÿlkedir. Bununla birlikte Ÿlkeler arasÝnda su• kabul edilen yaß sÝnÝrÝ farklÝlÝk-

%
9,3
19,8
15,9
24,2
30,8
100,0

su•larÝn daha šnce adli makamlarla baßÝ derde girmemiß
kißiler tarafÝndan ißlendiÛi dŸßŸncesi ile uyumludur
(6,13). SanÝklarÝn mesleklerinin Ÿniversite eÛitimi gerektirmeyen meslek gruplarÝndan olmasÝ, AydÝnÕda yapÝlan
•alÝßmadaki cinsel su•lardaki sanÝklarÝn belirlenen demografik šzellikleri ile uyumludur(6). Mahkeme kayÝtlarÝnda sanÝklarÝn meslekleri ve •alÝßma ortamÝ ile ilgili
ayrÝntÝlÝ bilgi olmamasÝ nedeni ile hangi meslek grubunda daha fazla su• ißlendiÛini sšyleyebilmek mŸmkŸn gšrŸlmemißtir. Belli meslek gruplarÝnda cinsel su•larÝn daha •ok ißlendiÛine dair •alÝßmalara da rastlanmamÝßtÝr.
‚alÝßmamÝzda, sanÝklarÝn %78,6ÕsÝnÝn 18 yaßÝnda veya
daha bŸyŸk yaß gruplarÝnda ve en sÝk 21-30 yaß grubunda bulunmasÝ, yaß ortalamasÝnÝn 25 yaß civarÝnda olmasÝ,
yaß ilerledik•e sanÝk sayÝsÝnda azalma olduÛunun saptanmasÝ, benzer •alÝßmalarla uyumlu bulunmußtur (6,7,12).
Yaß gruplarÝndaki daÛÝlÝm cinsel su• sanÝklarÝnÝn gen•
erißkin yaß grubunda olduÛunu gšstermektedir.
SanÝk yaßÝnÝn 12 yaß gibi •ok kŸ•Ÿk yaßlara kadar inmesi, ayrÝca sanÝklarÝn %21Õinin 18 yaßÝndan kŸ•Ÿk olmasÝnÝn, ergenlik dšnemindeki •ocuklarÝn kendi aralarÝnda kendi rÝzalarÝ ile ger•ekleßen cinsel eylemlerinin,
yargÝya su• olarak yansÝmasÝndan kaynaklandÝÛÝ dŸßŸnŸlmektedir. Benzer •alÝßmalarda da sanÝk yaßÝnÝn 11-12
yaßlarÝna kadar dŸßtŸÛŸ bildirilmißtir (6,7,12).
MaÛdurlarÝn bŸyŸk bir kÝsmÝnÝn kadÝn olmasÝ yurt i•i
ve yurt dÝßÝndaki •alÝßmalarla uyumlu bulunmußtur
(3,6,12,14).
OlgularÝn 37Õsinde hem sanÝk hem de maÛdurun 18 yaßÝndan kŸ•Ÿk olmasÝ dikkat •ekici bir durumdur. Yasal
dŸzenleme ile 16-18 yaß grubundaki maÛdurlarÝn kendisinden en fazla 5 yaß bŸyŸk bir sanÝkla, kendi rÝzasÝ ile
cinsel ilißkisinin, ßikayete baÛlÝ su• olarak deÛerlendirilmesi olumlu bir dŸzenleme olarak deÛerlendirilebilir.
Ancak, TŸrkiye maÛdur ve sanÝk arasÝndaki yaß farkÝ(5
yaß), yaß farkÝna baÛlÝ yasal dŸzenlemeler bulunan Ÿlkeler arasÝnda yaß farkÝnÝn en fazla bulunduÛu Ÿlkedir (15).
Yaß grubu a•ÝsÝndan yeni TCK 104. madde kapsamÝna
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Grafik 1. Üddianame ve mahkeme kararlarÝna gšre cinsel su•larÝn daÛÝlÝmÝ.

Irza ge•me

Irza ge•. teß.

Irza tasaddi

lar gšstermektedir. Rusya, Ukrayna ve Moldavya gibi Ÿlkelerde yaß sÝnÝrÝ bulunmadÝÛÝ, cinsel su• maÛdurunun
bireysel seksŸel gelißmißliÛine gšre deÛerlendirme yapÝldÝÛÝ, GŸney KÝbrÝsÕta yaß sÝnÝrÝnÝn erkek ve kadÝn arasÝnda farklÝlÝk gšsterdiÛi bildirilmißtir. HomoseksŸel ilißkiler ile heteroseksŸel ilißkiler arasÝnda da yaß sÝnÝrÝnÝn
farklÝ olduÛu Ÿlkeler bildirilmißtir (15).
TŸrk ve arkadaßlarÝnÝn (12) •alÝßmasÝnda olduÛu gibi
maÛdurlarÝn yaß gruplarÝnÝn cinsiyete gšre farklÝlÝklar
gšsterdiÛi saptanmÝßtÝr. ‚alÝßmamÝzda maÛdur yaß ortalamasÝ 17,9 bulunurken, maÛdurlarÝn 2/3Õsinin 18 yaßÝnÝ
tamamlamamÝß kißiler olmasÝ, cinsel su•larÝn daha •ok
adšlesanlara ve •ocuklara karßÝ ißlendiÛi gšrŸßŸ ile
uyumludur (12). Erkol (7) ile Dirlik ve arkadaßlarÝnÝn (6)
•alÝßmalarÝnda da benzer sonu•lar bulunmußtur. FransaÕda yapÝlan bir •alÝßmada cinsel saldÝrÝ maÛdurlarÝnÝn
yaß ortalamasÝnÝn 15,9 olarak bulunduÛu, kadÝn ve erkek
maÛdurlar arasÝnda šnemli bir yaß farkÝ bulunmadÝÛÝ bildirilmißtir (3). AmerikaÕda yapÝlan bir •alÝßmada ise maÛdur yaß ortalamasÝnÝn 25 olduÛu bildirilmißtir (14). Erkek maÛdurlarÝn daha sÝklÝkla 11 yaßÝnÝ tamamlamamÝß
•ocuklar olmasÝ, kadÝn maÛdurlarÝn ise daha •ok 16-18

SarkÝntÝlÝk

AlÝkoyma

Delil Yok

yaß grubunda bulunmasÝ nedeniyle, erkekler arasÝnda
adšlesan šncesi dšnemdeki •ocuklarÝn, kadÝnlar arasÝnda
ise adšlesan dšnemindeki kÝz •ocuklarÝn daha •ok risk
altÝnda olduÛu sšylenebilir. AydÝnÕda yapÝlan bir •alÝßmada ise cinsel muayeneye gšnderilen erkek maÛdurlarÝn %56ÕsÝnÝn 15 yaßÝndan kŸ•Ÿk olduÛu bildirilmißtir
(10). ‚alÝßmamÝzda maÛdurlarÝn geniß bir yaß aralÝÛÝ bulunmasÝ, yapÝlan benzer •alÝßmalarla uyumlu olup, her
yaß grubunda cinsel su• maÛduru olunabileceÛini gšstermektedir (3,6,7,14).
YargÝya yansÝyan cinsel su•lar arasÝnda en sÝk Ýrza ge•me su•larÝ olmasÝ (Grafik1), benzer •alÝßmalarda da deÛißik oranlarda olmakla birlikte en sÝk gšrŸlmesi a•ÝsÝndan
uyumlu bulunmußtur (6,7). Bu durum cinsel su•lar arasÝnda Ýrza ge•me su•larÝnÝn toplum i•inde en sÝk rastlanan
su• olduÛunu sšylememiz i•in yeterli deÛildir. Toplumumuzda bekaretin hala šnemli bir yer tutmasÝ ve Ýrza ge•me su•larÝnÝn •ok daha travmatik su•lar olmasÝ nedeni ile
sÝklÝkla mahkemelere yansÝdÝÛÝ sšylenebilir. KadÝn Ÿniversite gen•liÛi ve mezunlarÝna yšnelik yapÝlan bir anket
•alÝßmasÝnda, ankete katÝlanlarÝn yarÝya yakÝnÝ fiziksel temas i•eren cinsel eyleme maruz kaldÝÛÝnÝ bildirirken,
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%3,3ÕŸ vajinal yolla Ýrza ge•me, %1,6?sÝ anal yolla Ýrza
ge•me eylemine maruz kaldÝklarÝnÝ belirtmißlerdir (8).
GŸnŸmŸzde kÝz ka•Ýrma eyleminin, evlilik i•in baßvurulan bir yšntem olmasÝ nedeni ile sanÝklarÝn cinsel ilißki
kurulduÛunda, maÛdurlarÝn kendisi ile evlenmek zorunda kalacaÛÝnÝ dŸßŸnmeleri de Ýrza ge•me su•larÝnÝn artÝßÝnda etken olarak kabul edilebilir. Bu durumda eski
TCKÕnun 434. maddesi evlilikle birlikte davanÝn veya cezanÝn teciline izin vermekteydi. Yeni TCKÕdaki en
šnemli deÛißikliklerden birisi de cinsel su•larda evlilikle
birlikte su• unsurunun ortadan kalkmasÝnÝn šnlenmiß olmasÝdÝr. TCKÕnun 434. maddesi aile ve toplum namusunu šn planda tutan, bireyi ikinci plana iten maddelerden
birisiydi (12). Kanun tarafÝndan su• olarak dŸzenlenmiß
bir fiil sonucunda kadÝn šzgŸr iradesi olmadan, toplum,
aile ve deÛer yargÝlarÝnÝn baskÝsÝ ile evlenmeye mecbur
bÝrakÝlmaktaydÝ. YapÝlan bir anket •alÝßmasÝnda cinsel
su• maÛdurunun sanÝÛÝ ile evlenmesinin %73,5 oranÝnda
olumsuz bulunduÛu bildirilmißtir (16). TecavŸzcŸsŸ ile
evlenmek zorunda kalan kadÝnlarÝn durumu artÝk toplum vicdanÝnÝ yaralayan bir sorun olmaktan •ÝkmÝßtÝr.
‚alÝßmamÝzda eski TCKÕnun 434. maddesine gšre 23
(%12,6) sanÝÛÝn cezasÝnÝn tecil edildiÛi, bu oran ErkolÕun
(7) •alÝßmasÝnda %15,1, Dirlik ve arkadaßlarÝnÝn (6) •alÝßmasÝnda %26,1, TŸrk ve arkadaßlarÝnÝn (12) •alÝßmasÝnda
ise %43,8 olduÛu bildirilmißtir. Cinsel su•a karÝßan sanÝklardan 21Õinin yeni TCKÕna gšre hapis cezasÝ almasÝ
gerekeceÛi, 2 sanÝk i•in ise yeni TCK 104. maddesine gšre beraat kararÝ verilebileceÛi belirlenmißtir. TCK 434.
madde kapsamÝnda sanÝkla evlenen olgularÝn genelde
benzer •alÝßmalarda olduÛu gibi 18 yaßÝn altÝnda olduklarÝ gšrŸlmektedir (7,12).
‚alÝßmamÝzda, yargÝlama sonunda sanÝklarÝn %62,6ÕsÝnÝn hapis veya para cezasÝna •arptÝrÝldÝÛÝ, ErkolÕun (7)
•alÝßmasÝnda bu oranÝn %54,3, Dirlik ve arkadaßlarÝnÝn
(6) •alÝßmasÝnda ise %37,5 olduÛu bildirilmißtir. ‚alÝßmalar arasÝndaki farklÝlÝk mahkemelere yansÝyan su•larda ilgili delil yetersizliÛinin oransal farklÝlÝklarÝndan
kaynaklanmaktadÝr. ‚alÝßmamÝzda mahkeme kararlarÝnÝn hangi delillere gšre verildiÛine yšnelik inceleme yapÝlmamÝß olmakla birlikte ifadelerin mahkeme kararlarÝnda etkili olduÛu bilinmektedir (6). Bu durum kararlarda mahkemelerin farklÝ taktir hakkÝ kullanmasÝna neden
olabilmektedir.
‚alÝßmamÝzda sanÝklarÝn %7,7Õsine kesin inandÝrÝcÝ delil bulunmamasÝ gibi nedenlerle beraat kararÝnÝn verildiÛi belirlenirken, benzer •alÝßmalarda bu oran •ok daha
yŸksek (%24) bulunmußtur (6,7). Delil yetersizliÛinin
azaltÝlabilmesi ve saÛlÝklÝ kararlar verilmesi i•in, tÝbbi,

hukuki ve sosyal sorunlarÝn •šzŸmlenmesini saÛlayacak,
cinsel muayene merkezlerinin kurularak, sistematik muayenelerin yapÝlmasÝ, delillerin toplanmasÝ i•in gerekli
donanÝmÝn saÛlanmasÝ ve multidisipliner bir •alÝßma ortamÝnÝn olußturulmasÝ gerekmektedir (4,17,18,19). Ger•ekleßmiß bir cinsel eylemin hekim raporu ile belirlenememesi, mahkeme kararÝnÝn ger•eÛi yansÝtmamasÝnÝn
maÛdurda olußturacaÛÝ travmanÝn yanÝ sÝra, toplumun
hekime ve mahkemelere olan gŸven duygusunu da sarsacaktÝr. Cinsel su•larÝn belirli merkezlerde deÛerlendirilmesi, delillerin toplanmasÝnÝ ve saÛlÝklÝ kararlar verilmesini kolaylaßtÝracaktÝr (4,6,19,20). ABDÕde yapÝlan •alÝßmalarda cinsel saldÝrÝ merkezlerinin bulunmadÝÛÝ yerlerde, faillerin yakalanma oranÝ %3,5 iken, cinsel saldÝrÝ
merkezlerinin bulunduÛu yerlerde faillerin yakalanma
oranÝnÝn %69 olduÛu bildirilmißtir (21).
Üddianameye gšre Ýrza ge•me su•larÝnÝn 3/4ÕŸnŸn
maÛdurun rÝzasÝ dÝßÝnda (darp-cebir, hile, tehdit vb.) ger•ekleßtiÛi belirlenirken, bu su•larÝn mahkeme kararlarÝnda maÛdurun rÝzasÝ dÝßÝnda ißlenme oranÝnÝn 1/3Õe
dŸßtŸÛŸ saptanmÝßtÝr. Mahkeme kararlarÝnda, AydÝn ve
AdanaÕda cinsel su•larÝn yaklaßÝk 1/3 oranÝnda maÛdurun rÝzasÝ ile ger•ekleßtiÛi bildirilmißtir (4,6). Bu durumun cinsel su•larÝn bir kÝsmÝnÝn maÛdurun rÝzasÝnÝn
olup olmadÝÛÝnÝn belirlenememesi nedeni ile sanÝk lehinde karar verilmesi ilkesinden kaynaklanmÝß olabileceÛi
dŸßŸnŸlmŸßtŸr. Bununla birlikte bazÝ olgularÝn, kendi
rÝzasÝ olmasÝna raÛmen, aile baskÝsÝ ve korkusu veya baßka nedenler ile rÝzasÝ dÝßÝnda ger•ekleßtiÛini beyan etmiß
olabileceÛi de gšz ardÝ edilemez bir durumdur. YapÝlan
bir •alÝßmada mahkeme kararlarÝnÝn %4,2Õsinde iftira
nedeni ile beraat kararÝ verildiÛi bildirilmißtir (6).
SanÝÛÝn sadece sarkÝntÝlÝk su•u ißlemesi halinde Sulh
Ceza Mahkemelerinde yargÝlanmasÝ nedeni ile bu su•,
•alÝßma kapsamÝnda oransal olarak dŸßŸk bulunmußtur.
Bšyle olmakla birlikte •alÝßma kapsamÝnda sarkÝntÝlÝk
su•unun yer almasÝ, bu su•un ka•Ýrma ve alÝkoyma su•larÝ ile birlikte ißlenmesinden kaynaklanmaktadÝr. ‚alÝßmamÝzda sadece ka•Ýrma ve alÝkoyma su•u yaklaßÝk %18
oranÝnda olup, Adana ve AydÝnÕda yapÝlan benzer •alÝßmalardan yŸksek bulunmußtur (4,6).
Cinsel su•larla ilgili yasalarÝn insanÝn biyolojik ve ruhsal gelißimini dikkate alan dŸzenlemeler olmasÝ gerekmektedir. Cinsel su•larÝn adli ve tÝbbi boyutu ile ilgilenen tÝp ve hukuk mensuplarÝ, yeni yasal dŸzenlemeler yanÝ sÝra cinsel su•larÝn karakteristik šzellikleri
hakkÝnda da bilgi sahibi olmalÝdÝr. Delillerinin eksiksiz
toplanabilmesi ve yaßanan travmanÝn en aza indirilmesi,
cinsel eylemin maÛdurun daha sonraki yaßamÝnda
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devam edebilecek olumsuzluklarÝnÝn azaltÝlmasÝ i•in
multidisipliner yapÝ ile her ilde ve bŸyŸk il•e merkezlerinde cinsel su•lar deÛerlendirme merkezleri kurulmasÝ
gerekmektedir. …zellikle •ocuklara yšnelik, cinsellik
hakkÝnda eÛitim •alÝßmalarÝ yapÝlmasÝ cinsel su•larÝn šnlenmesi i•in de šnemli bir adÝm olacaktÝr.

13.

14.

TeßekkŸr: Bu •alÝßmada verdiÛi destekten dolayÝ Samsun
1. AÛÝr Ceza Mahkemesi BaßkanÝ Hakim Vecdi Seyfi TopbaßÕ a teßekkŸr ederiz.
15.
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