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Giriﬂ: Yaﬂl› nüfusun artmas› yaﬂl›l›¤a ba¤l› kronik hastal›klar›n yan› s›ra yaﬂl› istismar› konusunu da gündeme getirmiﬂtir. Bu istismar türlerinden biri de az görülmesine ra¤men cinsel sald›r›lard›r. Bu çal›ﬂmada, Eskiﬂehir ilinde cinsel sald›r›ya maruz kalan geriatrik olgular›n demografik
özelliklerinin belirlenmesi, ruhsal de¤erlendirme, gerek tan› konulmas›, gerekse mahkeme aﬂamas›nda yaﬂanan s›k›nt›lar›n vurgulanmas› amaçlanm›ﬂt›r.
Gereç ve Yöntem: 31 May›s 2005- 1 Haziran 2011 tarihleri aras›ndaki 6 y›ll›k dönemde, Eskiﬂehir ve çevresinde adli mercilere yans›yan cinsel suç olgular›n›n adli tahkikat dosyalar› incelenmiﬂtir.
Bulgular: O dönemde Eskiﬂehir’de geriatrik yaﬂ grubuna ait 8 cinsel sald›r› olgusu saptanm›ﬂt›r.
2 olguda Alzheimer hastal›¤› nedeniyle ruhsal bak›mdan kendisini savunamayaca¤› belirlenmiﬂtir.
Sonuç: Yaﬂl›l›k döneminde maruz kal›nan cinsel sald›r›da ruhsal durum muayenesi tek ipucu
olabilece¤i için önem taﬂ›maktad›r. Bu tür olgularda mahkeme sürecinin uzun sürmesi, tekrarl›
muayeneler travman›n ﬂiddetini art›rabilmektedir. Sonuçta Yaﬂl›lar›n sald›r› sonras› rehabilitasyonu daha güç olmaktad›r.
Anahtar Sözcükler: Adli T›p; Yaﬂl›l›k; Cinsel Sald›r›.
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Introduction: Increase in elderly population has raised the issue of elderly abuse as well as
aging-related chronic diseases.One of these types of abuse is sexual assault although it is rarely
encountered. In this study, it was aimed to determine the demographic characteristics and mental status of geriatric cases subjected to sexual assault, and also to highlight the difficulties experienced during both court and diagnosis.
Materials and Method: The criminal investigation files belonged to the cases of sexual
crime reached to judicial institutions in Eskisehir and around it were investigated during a period
of 6 years between May 31, 2005 and June 1, 2011.
Results: At that time, there were 8 cases of sexual assault who were within the geriatric age
group, and it was determined that 2 cases would not have defended themselves spiritually due
to Alzheimer's disease.
Conclusion: Mental status examination in sexual assault exposed during old age is of a great
importance since it may be the only clue. In such cases, long duration of the court process and
repeated examinations can increase the severity of trauma. Finally, rehabilitation of the elderly
after attack becomes more difficult.
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G‹R‹ﬁ

GEREÇ VE YÖNTEM

insel suçlar, tüm dünyada her yaﬂ grubundaki insanlar›

May›s 2005- 1 Haziran 2011 tarihleri aras›ndaki 6 y›l-

ﬂiddet suçlar› aras›nda en h›zl› art›ﬂ gösteren suç türüdür (1).
Türkiye’de cinsel sald›r› suçlar›, tüm suçlar›n yaklaﬂ›k
%3’ünü oluﬂturmaktad›r (2). Konuyla ilgili yap›lan çal›ﬂmalarda cinsel sald›r›ya en çok adölesan yaﬂ grubunun maruz kald›¤› görülmektedir. Amerika Birleﬂik Devletleri’nde cinsel
sald›r›ya en s›k 16–19 yaﬂ grubunun maruz kald›¤› bildirilmiﬂtir (3). Ülkemizde yap›lan çal›ﬂmalarda da ma¤durlar›n
11–18 yaﬂ aras›nda yo¤unlaﬂt›¤› görülmektedir (4-8).
Yaﬂl› nüfusun artmas› yaﬂl›l›¤a ba¤l› kronik hastal›klar›n
yan› s›ra yaﬂl› istismar› konusunu da gündeme getirmiﬂtir. Bu
istismar türlerinden biri de az görülmesine ra¤men cinsel sald›r›lard›r. Pratikte bu yaﬂ grubunda cinsel sald›r›lar›n tespit
edilmesinin ve ma¤durlar›n rehabilitasyonu sürecinin daha s›k›nt›l› oldu¤u görülmüﬂtür.
Cinsel sald›r› olgular›n›n ço¤unda fiziksel bulgu saptanamad›¤› ve bu nedenle gerek tan› konulmas›, gerekse kurbanlar›n rehabilitasyonu aﬂamas›nda ruhsal muayenenin önem arz
etti¤i bildirilmiﬂtir (7,9-12). Cinsel sald›r›n›n birçok ruhsal
hastal›¤a zemin haz›rlad›¤› bilinmektedir. Travma sonras›
stres bozuklu¤u, depresyon, anksiyete bozuklu¤u, uyum bozuklu¤u bu rahats›zl›klar›n en s›k bildirilenleridir (9,12).
Yaﬂl›l›k döneminde ruhsal de¤erlendirme di¤er yaﬂ gruplar›na göre gerek tan› konulmas›, gerek tedavi ve rehabilitasyon
aç›s›ndan daha fazla önem taﬂ›maktad›r.
Bu çal›ﬂmada, Eskiﬂehir ilinde cinsel sald›r›ya maruz kalan
geriatrik olgular›n demografik özelliklerinin belirlenmesi,
olaya ba¤l› ruhsal travma bulgular›n›n de¤erlendirilmesi, gerek tan› konulmas›, gerekse mahkeme aﬂamas›nda yaﬂanan s›k›nt›lar›n vurgulanmas› amaçlanm›ﬂt›r.

yans›yan cinsel suç olgular›n›n adli tahkikat dosyalar› incelenmiﬂtir. Bu amaçla Eskiﬂehir Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤› ve Eskiﬂehir A¤›r Ceza Mahkemesi’nden gerekli izinler al›nm›ﬂt›r.
Bu dönemde cinsel sald›r›ya maruz kalan 65 yaﬂ ve üzeri 8 olgu saptanm›ﬂt›r. Olgular, ma¤dur ve san›klara ait; yaﬂ, ikamet
ettikleri yer, e¤itim ve iﬂ durumlar› gibi demografik veriler,
ma¤dur san›k aras›ndaki iliﬂki, penetrasyon durumu, beden
veya ruh sa¤l›¤›nda bozulma durumu, beden veya ruh bak›m›ndan kendini savunabilme durumu aç›s›ndan de¤erlendirilmiﬂtir. Ayr›ca olgular mahkeme süreçleri, yarg›lama süresi
ve mahkeme kararlar› aç›s›nda da de¤erlendirilmiﬂtir.

Ctehdit eden toplumsal bir sorundur. Özellikle son y›llarda 31l›k dönemde, Eskiﬂehir ve çevresinde adli mercilere

BULGULAR
a¤durlar›n en küçü¤ü 65, en büyü¤ünün 74 yaﬂ›nda ol-

Mdu¤u saptanm›ﬂt›r. 6 y›ll›k dönemde adli mercilere yans›yan 517 cinsel sald›r› olgusunun %1,5’inin (n=8) geriatrik
yaﬂ grubuna ait oldu¤u belirlenmiﬂtir. Ma¤durlar›n 6’s›n›n
dul, 2’sinin evli oldu¤u, 5’inin il merkezinde, 1’inin ilçede,
2’sinin de köyde yaﬂad›¤›, 5 olgunun yaln›z yaﬂad›¤›, olgular›n 6’s›nda ma¤durun sald›rgandan büyük oldu¤u, 2 olguda
sald›rgan›n yaﬂça daha büyük oldu¤u, sald›rganlar›n 3’ünün
akraba, 3’ünün tan›d›k ve 2’sinin yabanc› olduklar› belirlenmiﬂtir (Tablo 1).
Olgular›n 4’ünde eylemin vajinal penetrasyon yolu ile
gerçekleﬂti¤i, penetrasyon durumlar› genital muayene yan›nda, adli tahkikat dosyalar›ndan, görgü tan›klar›, ma¤dur ifadeleri veya san›k itiraflar› ile saptanm›ﬂt›r. Olgular›n ilk baﬂvuru süreleri de¤erlendirildi¤inde, sadece 2 olgunun ayn› gün

Tablo 1— T›bbi Bulgular ve Adli Tahkikat Bilgileri
Ma¤dur Yaﬂ›
65
65
65
66
66
67
68
74
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San›k Yaﬂ›

Yak›nl›k
Derecesi

67
68
48
50
44
30
49
61

Akraba
Tan›d›k
Tan›d›k
Akraba
Akraba
Tan›d›k
Yabanc›
Yabanc›

Baﬂvuru
Süresi
> 30
> 30
11-30
11-30
> 30
>30
Ayn›
Ayn›

gün
gün
gün
gün
gün
gün
gün
gün

Penetrasyon
Durumu

Fiziksel
Bulgu

Ruh Sa¤l›¤›
Bozuklu¤u

Vajinal
Yok
Yok
Vajinal
Vajinal
Yok
Yok
Vajinal

Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Var
Var

PTSB
PTSB
PTSB
PTSB
Yok
Yok
PTSB+Depr.
PTSB
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baﬂvurdu¤u ve bu olgularda sald›rgan›n yabanc› oldu¤u belirlenmiﬂtir. Olgular›n tümünde görgü tan›klar›n›n oldu¤u ve
olay›n aç›¤a ç›kmas›nda görgü tan›klar›n›n rolü oldu¤u belirlenmiﬂtir.
‹ki olguda Alzheimer hastal›¤› nedeniyle ruhsal bak›mdan
kendisini savunamayaca¤›, üç olguda da fiziksel k›s›tl›l›klar
nedeniyle kendilerini savunamayacak durumda olduklar› belirlenmiﬂtir.
Olgular›n tümünün ruhsal de¤erlendirmeleri psikiyatri
uzmanlar›nca yap›lm›ﬂt›r. Beﬂ olguya PTSB, 1 olguya
PTSB’nin eﬂlik etti¤i depresyon tan›s› konulmuﬂtur. 2 olguda
Alzheimer hastas› oldu¤u için ruhsal de¤erlendirmenin yap›lamayaca¤› belirlenmiﬂtir.
Olgular›n 6’s›na 3, 2’sine 4 farkl› kurumdan rapor al›nd›¤› belirlenmiﬂtir. Olgular›n 6’s›nda ‹stanbul Adli T›p Kurumu’ndan görüﬂ al›nd›¤› belirlenmiﬂtir.
Alt› olgunun mahkemesinin sonuçland›¤›, 2’sinine devam
etti¤i belirlenmiﬂtir. Mahkemece karar verme süresinin en k›sa olguda 315 gün, en uzun ise 1350 gün oldu¤u belirlenmiﬂtir. Karar verilen 6 olgudan 3’ünde (%52,9) san›¤›n beraat etti¤i, 1’inde 10 y›l, 2’sinde 4 y›l hapis cezas› verildi¤i belirlenmiﬂtir.

TARTIﬁMA
insel sald›r›, kiﬂi özgürlü¤üne ve beden bütünlü¤üne yap›lm›ﬂ en a¤›r sald›r›lardan biridir. Konuyla ilgili yap›lan
çal›ﬂmalarda cinsel sald›r›lara genç yaﬂtakilerin daha s›kl›kla
maruz kald›¤› saptanm›ﬂt›r (4,5). Sunulan çal›ﬂmada literatüre paralel olarak olgular›n %1,5’inin geriatrik yaﬂ grubuna ait
oldu¤u belirlenmiﬂtir. ‹rlanda’da 65 yaﬂ üstü yaklaﬂ›k 2500
kiﬂiye yap›lan bir anket çal›ﬂmas›nda olgular›n %0,05’inin
yaﬂl›l›k döneminde cinsel sald›r›ya maruz kald›¤›n› ifade etti¤i bildirilmiﬂtir (13).
Toplumsal bask›lar, olay›n kan›tlanma güçlü¤ü, kendilerinin veya yak›nlar›n›n zarar görece¤i düﬂüncesiyle ma¤durlar
ço¤u kez cinsel sald›r›y› gizlemektedir. Tüm dünyada cinsel
sald›r› olaylar›n›n yaln›zca %5’inin resmi makamlara bildirildi¤i tahmin edilmektedir (1). Cinsel istismara maruz kalan
adolesanlara yönelik yap›lan bir çal›ﬂmada kendilerine inan›lmayaca¤› düﬂüncesi, utanma ve aile bireylerinin üzülmesinden çekinme gibi nedenlerle istismar› aile bireylerine bile anlatamad›klar› belirlenmiﬂtir (14). P›narbaﬂ›l› ve arkadaﬂlar›
cinsel suç ma¤durlar›n›n önemli bir k›sm›n›n mahkemeye
baﬂvurma nedeninin, eylemi ailesinin veya bir baﬂkas›n›n fark
etmesi oldu¤unu belirtmiﬂlerdir (15). Yaﬂl›l›k döneminde
toplumsal bask›lar›n daha fazla oldu¤u ve ma¤durlar›n olay›
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saklama e¤iliminde olduklar› düﬂünülmektedir. Sunulan çal›ﬂmada olgular›n tümünde görgü tan›¤› oldu¤u ve olay›n aç›¤a ç›kmas›nda görgü tan›klar›n›n rolü oldu¤u belirlenmiﬂtir.
Yap›lan çal›ﬂmalarda cinsel suç olaylar›nda, sald›rgan›n
genellikle yak›n akraba veya tan›d›k kiﬂiler oldu¤una dikkat
çekilmiﬂtir. Fransa’da 756 cinsel suç olgusunun de¤erlendirildi¤i bir çal›ﬂmada olgular›n %57’sinde sald›rgan›n aile içinden veya akrabalardan birisi oldu¤u belirtilmiﬂtir (10). Altm›ﬂ olgunun sunuldu¤u baﬂka bir çal›ﬂmada ise olgular›n yaln›zca üçünde sald›rgan›n yabanc› oldu¤u bildirilmiﬂtir (6).
Sunulan çal›ﬂmada da yaln›zca iki olgunun yabanc› oldu¤u
belirlenmiﬂtir.
Toplumsal geliﬂme ve bat›l›laﬂma ile paralel olarak, çekirdek ailelerin artmas› yaﬂl›lar›n evlerde yaln›z yaﬂamalar›n›n
artmas›na neden olmaktad›r. Bu durum yaﬂl›lar›n tüm sald›r›lara korumas›z hale gelmesine neden olmaktad›r. Ancak bu
durumda dahi sald›rganlar›n tan›d›k olduklar› dikkat çekmektedir. Yaln›z yaﬂad›¤› saptanan 5 olgudan 4’ünde sald›rgan›n tan›d›k veya akraba oldu¤u ve ma¤durun yaln›z yaﬂad›¤›n› bildi¤i saptanm›ﬂt›r. Türk Ceza Kanunu’nun 102. Maddesinin 3. f›kras›n›n c bendinde, suçun üçüncü derece dahil
kan veya kay›n h›s›ml›¤› iliﬂkisi içinde bulunan bir kiﬂiye karﬂ› iﬂlenmesi halinde cezan›n yar› oranda art›r›laca¤› hükme yer
almaktad›r (16). Sunulan çal›ﬂmada olgular›n üçünde sald›rgan›n akraba oldu¤u belirlenmiﬂtir.
Yaﬂl›lara yönelik cinsel taciz ya da sald›r› olgular›, d›ﬂ görünüﬂ, k›l›k k›yafet ve ma¤durun davran›ﬂlar›n›n cinsel suça
zemin haz›rlad›¤› gibi cinsel suçlarla ilgili toplumsal baz›
yanl›ﬂ inan›ﬂlar›n geçersizli¤ini de gözler önüne sermektedir.
‹stenmeyen cinsel davran›ﬂlar›n genellikle güç ile iliﬂkili
olarak gerçekleﬂti¤i bilinmektedir. Örne¤in baz› kiﬂilerin fiziksel olarak daha güçlü, yaﬂça daha büyük, daha zeki olmalar› ya da daha fazla bilgi ya da otoriteye sahip olmalar› onlar›n
kolayca güç uygulayabilmeleri aç›s›ndan avantaj sa¤lar. Bu
nedenledir ki, çocuk ve ergen yaﬂ grubundaki kiﬂiler kendilerinden yaﬂça daha büyük kiﬂilerin cinsel tacizine u¤rarken, geriatrik yaﬂ grubundakilerin kendilerinden daha genç kiﬂilerin
cinsel istismar›na maruz kald›¤› gözlenmiﬂtir. Keza geriatrik
yaﬂ grubu için daha genç kiﬂiler daha fazla güce sahip olan kiﬂilerdir.
Cinsel suç olgular›nda ilk muayenenin olay› takiben k›sa
süre içinde yap›lmas› önemlidir. Olayla ilk muayene aras›nda
geçen sürenin uzamas› halinde, olay› ayd›nlatmaya yard›mc›
olacak t›bbi delillerin elde edilmesi güçleﬂmektedir. Çal›ﬂmam›zda olgular›n ilk baﬂvuru süreleri de¤erlendirildi¤inde, sadece iki olgunun ilk gün baﬂvurdu¤u ve iki olguda da sald›rgan›n yabanc› oldu¤u belirlenmiﬂtir. Bu durumun, tan›d›¤›
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biri taraf›ndan sald›r›ya u¤rayan ma¤durun durumu çevresindekilere anlatmakta yaﬂad›¤› güçlükle ilgili oldu¤u düﬂünülmüﬂtür. Olgular›n dördünde vajinal penetrasyon oldu¤u belirlenmiﬂtir. Penetrasyon durumu yaln›zca bir olguda genital
muayenede vulva ve çevresindeki lezyonlarla belirlenmiﬂtir.
Di¤er üç olguda görgü tan›klar›n›n ifadesi ve sald›rganlar›n
itiraflar› mevcuttur.
Ma¤durlar›n müracaat etmemesinde, olay›n duyulmas›n›n
yarataca¤› toplumsal bask›n›n yan› s›ra, yaﬂanan karmaﬂ›k sürecin rolü oldu¤u bilinmektedir. Ma¤durun anal muayenesinin genel cerraha, himen muayenesinin kad›n do¤um uzman›na, ruhsal durum muayenesinin psikiyatri uzman›na yapt›r›ld›¤› düﬂünüldü¤ünde kolluk kuvvetleri nezaretinde her bir
birimde tekrarl› öyküsü al›nan ve muayenesi yap›lan ma¤durun travmay› yeniden ve daha a¤›r olarak yaﬂamas› kaç›n›lmazd›r. Yarg› mensuplar›n›n ad› geçen uzmanlar›n düzenledi¤i raporla karar verememeleri durumunda, ma¤durun muayene için ‹stanbul Adli T›p Kurumu’na gönderildi¤inde bu
kez ma¤dur yak›nlar› maddi olarak ta s›k›nt›ya girmektedirler. Bulgular›n tespiti ve de¤erlendirmesini içeren t›bbi muayene iﬂleminin en k›sa sürede ve etkin bir ﬂekilde tamamlanmas› gerekir. Olgular›n alt›s›na 3, ikisine 4 farkl› kurumdan
rapor al›nd›¤› belirlenmiﬂtir. Olgular›n alt›s›nda ‹stanbul Adli T›p Kurumu’ndan görüﬂ al›nd›¤› belirlenmiﬂtir.
Cinsel suç olgular›nda resmi kurumlara müracaat›n az olmas›n›n bir baﬂka nedeni ise yarg›lama sürecinin oldukça
uzun sürmesi ve kan›tlama, dolay›s›yla ceza verilmesinin zor
olmas›d›r (7-9,14). Alt› olgunun mahkemesinin sonuçland›¤›, ikisininkinin devam etti¤i belirlenmiﬂtir. Mahkemece karar verme süresinin en k›sa olguda 315 gün, en uzun ise 1350
gün oldu¤u belirlenmiﬂtir. Karar verilen alt› olgudan üçünde
(%52.9) san›¤›n beraat etti¤i, birisinde 10 y›l, ikisinde 4 y›l
hapis cezas› verildi¤i belirlenmiﬂtir. Ayd›n’da yap›lan çal›ﬂmada %37.5’ine (11), Hatay’da yap›lan çal›ﬂmada %29’una
(6), Samsun’da yap›lan çal›ﬂmada ise %62.6’s›na ceza verildi¤i bildirilmiﬂtir (4). Ceza alma oran›ndaki bu farkl›l›klar, sunulan delil ve ifadelerin yeterlili¤i ve mahkemelerin takdir
haklar›n› kullanmalar›na ba¤lanm›ﬂt›r. Davalar›n önemli bir
k›sm›n›n beraat ile sonuçlanmas›, cinsel suç olgular›nda delil
sunman›n oldukça güç olmas›n›n yan› s›ra, toplum yap›s› itibariyle hem ma¤dur hem de san›k taraf›n›n olay› ahlaki bir
sorun olarak de¤erlendirmesi etraf›n duymamas› düﬂüncesine
ba¤lanm›ﬂt›r. Taraflar anlaﬂarak ﬂikâyet geri al›nmakta, dolay›s›yla adli mercilere intikal etmiﬂ ve gerçekte iﬂlenmiﬂ olan
cinsel suçlar beraatla sonuçlanmaktad›r.
Türk Ceza Kanunu’nun 102/3a maddesinde, cinsel sald›r›
suçunun beden veya ruh bak›m›ndan kendisini savunamayacak
durumda bulunan kiﬂiye karﬂ› iﬂlenmesi hali, suçun nitelikli
hallerinden say›lm›ﬂ ve ceza art›r›m› öngörülmüﬂtür (16). Ko-
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nuya iliﬂkin yap›lan çal›ﬂmalarda zekâ gerili¤i, ruhsal hastal›klar ve fiziksel k›s›tl›l›klar›n tecavüz için risk faktörü oldu¤u
bildirilmiﬂtir (11,12). Çal›ﬂmada iki olguda Alzheimer hastal›¤› saptand›¤› ve kendisini savunamayaca¤› belirlenmiﬂtir.
Türk Ceza Kanunu’nda cinsel sald›r› sonras› eriﬂkin ma¤durun beden veya ruh sa¤l›¤›n›n bozulmas› halinde (Türk Ceza kanunu 102/5) on y›ldan az olmamak üzere hapis cezas›na
hükmolunaca¤› yer almaktad›r (16). Cinsel sald›r›lardan sonra travma sonras› stres bozuklu¤u, akut stres bozuklu¤u, depresyon baﬂta olmak üzere birçok psikiyatrik rahats›zl›k görülebilmektedir (11). Anne Burgers ve Linda Holmstrom taraf›ndan 1974 y›l›nda cinsel sald›r› sonras› görülen psikolojik
reaksiyonlar› “tecavüz travma sendromu” olarak tan›mlam›ﬂlard›r (11,12). Bu tan›mda ma¤durlarda korkutucu flashback
ve kabuslar›n savaﬂ sonras› travmalardakini and›racak ﬂekilde
görülmesi dikkat çekicidir. 1970’li y›llara kadar travmaya
ba¤l› bozukluklar›n yaln›zca savaﬂ yaﬂam›ﬂ kiﬂilerde ve askerlerde görüldü¤ü san›l›rken, 1970-1980 y›llar› aras›nda aile içi
ﬂiddet ve cinsel sald›r›lar›n ortaya ç›kar›lmas› ile cinsel sald›r›, dayak ve savaﬂ deneyiminin ayn› sendroma yol açt›¤› fark
edilmiﬂtir (17). Yaﬂam boyu en yüksek travma sonras› stres
bozuklu¤u oran›n›n %57.1 ile tamamlanm›ﬂ tecavüz olay›
sonras› görüldü¤ü belirlenmiﬂtir (17). Tecavüz, iﬂkence gibi
olaylar›n, do¤al afet ve trafik kazalar›na göre daha yüksek
oranda hastal›k riskine sahip oldu¤u belirtilmiﬂtir (12). Ancak en a¤›r durumlar› yaﬂayan baz› kiﬂilerde hastal›k oluﬂmayabilir. Travman›n hemen ard›ndan sorun geliﬂtiren kiﬂilerin
ancak bir bölümünde sorun süre¤en hal al›r. Her olay›n karakteristi¤i, ma¤dura etkileri, ma¤dur taraf›ndan yorumlanmas›, olay›n alg›lanmas›, olay sonras› ma¤durun çevresinden
ald›¤› destek gibi faktörler hastal›¤›n oluﬂmas›nda son derece
etkilidir (11). Ancak geriatrik yaﬂ grubunda ruhsal hastal›klar›n daha s›k görüldü¤ü ve bu hastal›klar›n tedaviye daha dirençli oldu¤u bilinmektedir. Bu nedenle yaﬂl› olgularda travmayla baﬂ etmenin daha güç oldu¤u ve ruhsal etkilenimin daha s›k olaca¤› düﬂünülmektedir. Nitekim beﬂ olguya PTSB,
bir olguya PTSB’nin eﬂlik etti¤i depresyon tan›s› konulmuﬂtur. Iki olguda Alzheimer hastas› oldu¤u için ruhsal de¤erlendirmenin yap›lamayaca¤› belirlenmiﬂtir.
Cinsel istismar›n saptanmas›nda önemli olan fizik muayene bulgular› genellikle saptanamad›¤›ndan, tan› koydurucu
de¤erleri s›n›rl›d›r. Olaylar farkl› türde cinsel davran›ﬂlarla
gerçekleﬂtirilebilir ve bu eylemler travmatik bir bulguya neden olmayabilir Çal›ﬂmada olgular›n yaln›zca ikisinde basit
t›bbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif fiziksel bulgu
saptand›¤› belirlenmiﬂtir. Olgular›n önemli bir k›sm›n›n geç
baﬂvurmas›, biyolojik delil saptanmada yaﬂanan güçlükler, olay›n penetrasyon yoluyla gerçekleﬂmemesi veya olay esnas›nda
genital bölgede travmatik lezyon gözlenmemesi gibi durumlar
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göz önüne al›nd›¤›nda olay ile ilgili ruhsal bulgular›n ortaya
konmas› bazen tek veya en önemli delil olabilmektedir.
Cinsel suç olgular›nda bildirim oran› oldukça düﬂüktür.
Yaﬂl› ma¤durlar›n olaya daha geleneksel bak›ﬂ aç›s› ile yaklaﬂt›klar› ve toplumsal bask›dan daha çok çekindikleri düﬂünüldü¤ünde, bu oran›n geriatrik yaﬂ grubunda daha da düﬂük oldu¤u tahmin edilmektedir. Dolay›s›yla yaﬂl›l›k döneminde
maruz kal›nan cinsel sald›r›lar›n daha fazla oldu¤u tahmin
edilmektedir. Di¤er yandan bildirim yap›lmad›¤›nda ma¤dur
travma ile tek baﬂ›na mücadele etmek durumunda kalmakta
ve suçlular cezaland›r›lamamaktad›r. Suçun cezas›z kalmas›n›n toplum taraf›ndan da bilinmesi suça yönelimi art›rmaktad›r. Bu nedenle cinsel suç k›s›r döngüye dönüﬂmektedir. Suçlular›n cezaland›r›lmas› için bildirim özendirilmelidir. Bildirim yap›lmas›n› önleyen faktörlerle mücadele edilmesi gerekmektedir. Yarg› sürecinde yaﬂanan aksakl›klar›n düzeltilmesi,
mahkeme aﬂamas›n›n k›salt›lmas›, yerel birimlerin kurulmas›, sald›r› sonras› ma¤durlara rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi ile k›s›r döngünün k›r›lmas› sa¤lanabilir.
Sa¤l›k kuruluﬂlar›na baﬂvuran yaﬂl› olgularda ihmal ve istismar ﬂüphesi her zaman ak›lda tutulmal›d›r. Bu olgularda
fiziksel veya ruhsal olarak cinsel sald›r›dan ﬂüphelenildi¤inde
olay›n kolluk kuvvetlerine bildirilmesi gerekmektedir.
T›pk› çocuk ihmali gibi, yaﬂl›l›k döneminde de ihmal
tüm toplumlar›n ortak bir sorunudur. ‹hmal edilmiﬂ yaﬂl›lar
bir çok sosyal problemle karﬂ› karﬂ›ya kalabilece¤i gibi, cinsel
sald›r› gibi durumlara karﬂ› da korumas›zd›rlar. Bu kapsamda
kiﬂilere görev düﬂtü¤ü kadar devlete de görev düﬂmektedir.
Konuyla ilgili denetim mekanizmalar›n› daha iﬂler hale getirerek, ihmal edilmiﬂ yaﬂl›lar›n tespit edilmesi, baﬂta bar›nma
ve güvenlik olmak üzere temel ihtiyaçlar›n›n giderilmesi gerekmektedir.
Ülkemiz gibi geliﬂmekte olan ve kapal› toplumlarda özellikle yaﬂl›larda cinsel suç ma¤durlar›n›n normal yaﬂamlar›na
dönmesi güç olmaktad›r. Ma¤durlar›n muayenesinin yan› s›ra tedavi ve iyileﬂtirme süreçleri sosyal birimler taraf›ndan
desteklenmelidir.
Sunulan çal›ﬂmada olgular›n adli tahkikat dosyalar› de¤erlendirildi¤inde, sald›r›n›n görgü tan›¤› veya baﬂka birinin
olay› ö¤renmesi neticesinde ortaya ç›kt›¤› belirlenmiﬂtir.
Özellikle geriatrik yaﬂ grubunun maruz kald›¤› cinsel sald›r›y› saklama e¤iliminde oldu¤u düﬂünülmüﬂtür. Dolay›s›yla bu
yaﬂ grubundaki cinsel sald›r›n›n gerçekte bilinenden veya tahmin edilenden daha fazla oldu¤u düﬂünülmektedir. Çal›ﬂmam›zda olgu say›s› istatistiksel analiz için yetersizdir. Bu nedenle konuyla ilgili çok merkezli veya uzun süreli çal›ﬂmalara
ihtiyaç vard›r.
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