
estasyonel trofoblastik hastalıklar (GTH) anormal gametogenez so-
nucu meydana gelen trofoblast proliferasyonunun görüldüğü hete-
rojen bir grup hastalıktır. Gebelik komplikasyonu olarak kabul

edilirler. Gestasyonel trofoblastik hastalıklar; Mol Hidatiform, İnvaziv Mol,
Koryokarsinom, Plasental Yerleşim Bölgesinden Gelişen Trofoblastik Tü-
mör olarak sınıflanmıştır. Bu grubun benign ucunda hidatiform moller bu-
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Gestasyonel Trofoblastik Hastalıklarda
Adli Tıbbi, Obstetrik ve Hukuki Yaklaşım:

Ensest Sonucu Bir Komplet Mol Olgusu

ÖÖZZEETT  Gestasyonel trofoblastik hastalıklar (GTH); anormal gametogenez sonucu oluşan bir gebelik
komplikasyonu olan ve malignite potansiyeli içeren bir grup hastalıktır. GTH olguları nadiren de
olsa cinsel saldırı sonucu adli olgu olarak karşımıza çıkabilmektedir. GTH tanısı konulan 15 yaş altı
tüm olgular adli olgu olarak nitelendirilmeli ve cinsel saldırı açısından değerlendirilmelidir.
Çalışmamızda olgu üzerinden gestasyonel trofoblastik hastalıklarda adli tıbbi, obstetrik ve hukuksal
yaklaşımın tartışılması amaçlanmıştır. Olgu, 14 yaşında, kız çocuğu, karın ağrısı şikayeti ile acil
servise başvurdu. GTH tanısı konuldu. Mağdura vajinal yolla dilatasyon ve küretaj uygulandı.
Yapılan patolojik incelemede komplet mol hidatiform tanısı konuldu. Küretaj materyalinden yapılan
DNA analizinde; mağdurenin teyzesinin oğlundan alındığı belirtilen kan örneği ile babalık ilişkisi
bakımından uyumlu olduğu saptandı. Adli olgu niteliğindeki GTH’lara yaklaşım; klinisyenler, adli
tıp uzmanları ve hukukçuların disiplinler arası işbirliği içinde çalışmasını gerektiren ve hastanın
yüksek yararını gözeten ilkeler doğrultusunda olmalıdır.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Gestasyonel trofoblastik tümörler; hidatiform mol; adli tıp; 
cinsel suçlar; ensest; küretaj

AABBSS  TTRRAACCTT  Gestational trophoblastic diseases (GTD) are gestational complications which arise as
a result of abnormal gametogenesis and include potential malignancy. GTD cases may rarely pre-
sented as a forensic case. All GTD cases below 15 years old have to be described as a forensic case
and have to be evaluated for sexual assault. To discuss patients with gestational trophoblastic dis-
eases through forensic, obstetric and legal approach are aimed in our study. Our case, 14 years old
female patient, was admitted to emergency service with compliant of stomachache and diagnosed
as GTD. Dilatation and curettage was performed vaginally and the pathological diagnosis was mole
hydatidiform. The DNA analysis of material indicated that the blood sample of her cousin was com-
pletely affiliated. Clinicians, forensic medicine experts and legal practitioners should work in mul-
tidisciplinary collaboration and should consider high benefits of child patient when GTD cases are
presented as a forensic case.

KKeeyy  WWoorrddss::  Gestational trophoblastic neoplasms; hydatidiform mole; forensic medicine; 
sex offenses; incest; curettage       
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lu nur ken ma lign olan ucun da ma lign ka rak ter li
pla sen ta yerleşim bölgesinden gelişen tro fob las tik
tü mör (PSTT) ve kor yo kar si nom lar yer alır. Ges-
tas yo nel tro fob las tik has ta lık olu şu mun da et ki li ol-
du ğu pek çok araş tı rı cı ta ra fın dan bil di ri len
pre dis po zan fak tör ler: me narş, pa ri te, ilk ge be lik
ya şı, ge çi ril miş mol ge be lik öy kü sü, ön ce ki ge be -
lik ler ara sın da ki sü re, ge ne tik fak tör ler, mal nüt ris -
yon, vi ral en fek si yon lar ve dü şük sos yo e ko no mik
dü zey dir. Ges tas yo nel tro fob las tik has ta lık la rın
%90’ı Mol hi da ti form şek lin de kar şı mı za çık mak -
ta dır. Mol Hi da ti di form, İnva ziv Mol, Kor yo kar si -
nom, Pla sen ta Yer le şim Böl ge sin den Ge li şen
Tro fob las tik Tü mör 2 ana gru ba ay rı lır; Komp let
mol (Fe tus ol mak sı zın anor mal pla sen ta), Par si yel
mol (Anor mal fe tüs ile bir lik te anor mal pla sen ta).
Komp let mol de; sperm boş yu mur ta yı döl le mek te,
do la yı sıy la, em bri yo oluş ma mak ta dır (46 XY  ya da
46 XX). Par si yel mol de ise; iki sperm bir yu mur ta -
yı döl le mek te, an cak ikiz ge li şi mi ye ri ne anor mal
fe tüs (sık lık la trip lo i di, 69 XXX ya da 69 XXY) ve
anor mal pla sen ta ge liş mek te dir. 

Mol hi da ti form da kli nik; %27 ora nın da va ji -
nal ka na ma, %22 ora nın da va ji nal ka na ma ve par -
ça dü şür me, %21 ora nın da va ji nal ka na ma ve ağ rı,
%14 ora nın da va ji nal ka na ma ve pre ek lamp si, %2
ora nın da va ji nal ka na ma ve akut ka rın, %1 ora nın -
da va ji nal ka na ma ve hi per ti ro i di ola rak kar şı mı za
çık mak ta dır. Mol hi da ti form ta nı sı, bi ma nu el mu -
a ye ne, ul tra so nog ra fi ve be ta-HCG de ğer le ri ile ko -
nur. Te da vi si; ge nel lik le kü re taj dır. İle ri yaş ve
ste ri li zas yon is te mi söz ko nu su olur sa his te rek to mi
de uy gu la na bi lir. Kü re taj; ok si to sin in füz yo nu, ser-
vi kal di la tas yon, va kum kü re taj ve kes kin kü re taj
şek lin de uy gu la na bil di ği gi bi, komp li ke hal ler de la-
pa ro to mi şek lin de de uy gu la na bil mek te dir. Mol hi-
da ti form da %12-15 ora nın da in va zif mol, %5-8
ora nın da ko ry o kar si nom ge liş me ris ki mev cut tur.
Bu ne den le mol hi da ti for mun ma li ni te ris ki açı sın -
dan kü re taj son ra sı mut la ka be ta-HCG de ğer le ri ile
ta kip edil me si ge re kir.1-14

Bu tür ol gu lar nor mal de kli nik bi rim le re te da -
vi ama cıy la baş vur mak ta dır lar. Kli nis yen ler ol gu ya
te da vi amaç lı tıb bi gi ri şim açı sın dan yak laş mak ta
ve ba zen ol gu la ra ad li ol gu ta nı sı ko nul ma mak ta ve
ad li bil di rim ya pıl ma mak ta dır. Hal bu ki ges tas yo -

nel tro fob las tik has ta lık bir ge be lik komp li kas yo -
nu ol du ğun dan, ço cuk yaş gru bun da 5237 sa yı lı
Türk Ce za Ka nu nu’ nun (TCK) 103. mad de si ge re -
ğin ce bir suç un su ru or ta ya çık mak ta dır. TCK 280.
mad de si kap sa mın da ad li ol gu la rın bil di ri mi zo run -
lu olup ço cuk luk ça ğı yaş gru bun da sap ta nan
GTH’lar da ad li ol gu bil di ri mi nin ya pıl ma sı ge rek -
mek te dir.

Ay rı ca Sav cı lık lar ta ra fın dan cin sel sal dı rı mu -
a ye ne si için gön de ri len ol gu lar da da hem ge be lik
ve cin sel yol la bu la şan has ta lık lar hem de GTH’lar
vb. ge be lik komp li kas yon la rı açı sın dan mut la ka ka -
dın has ta lık la rı ve do ğum kon sül tas yo nu is te nil -
me li dir. 

Ça lış ma mız da 14 ya şın da, kız ço cu ğunda GTH
tes pit edil me si üze ri ne ya şa nı lan sü reç te kar şı kar-
şı ya ka lı nan prob lem ler ir de le ne rek, ges tas yo nel
tro fob las tik has ta lık lar da ad li tıb bi, obs tet rik ve hu-
kuk sal yak la şı mın tar tı şıl ma sı amaç lan mış tır.

OLGU SUNUMU
Ol gu muz 14 ya şın da, kız ço cu ğu, 08.02.2008 ta ri -
hin de ka rın ağ rı sı şika ye ti ile acil ser vi se baş vur du.
Öy kü sün de; 4 ay dır mens türasyon ka na ma sı ol ma -
dı ğı nı ifa de et ti. Fi zik mu a ye ne de; pel vik has sa si -
yet dı şın da bul gu sap tan ma dı. La bo ra tu ar
tet kik le rin de be ta-HCG>10000 gel me si üze ri ne ka -
dın do ğum kon sül tas yo nu is ten di. Ka dın Do ğum
bö lü mün ce alı nan öy kü sün de; ke sin lik le hiç kim-
sey le cin sel iliş ki ya şa ma dı ğı nı, ba zen tey ze sin de
kal dı ğı nı, uy ku su nun çok ağır ol du ğu nu, bel ki
uyur ken bir şey ya pıl mış ola bi le ce ği ama böy le bir
du rum his set me di ği ni ifa de et ti. Ya pı lan mu a ye ne,
la bo ra tu ar ve USG ne ti ce sin de; ges tas yo nel tro fob -
las tik has ta lık (par si yel mol hi da ti form?) ta nı sı ko-
nul du. Ya pı lan kon trol tet kik ler de; be ta-HCG>
10000 ve be ta-HCG: 32300 öl çül dü. Ad li Tıp Ana-
bi lim Da lı’n dan gö rüş alı na rak ad li ol gu ola rak de-
ğer len dir di ve has ta ne po li si ta ra fın dan ad li ol gu
bil di ri mi ya pıl dı. 11.02.2008 ta ri hin de ka dın do -
ğum po lik li nik kon tro lü öne ri le rek gön de ril di.

Ol gu 09.02.2008 ta ri hin de Cum hu ri yet Sav cı -
lı ğı’ nın ya zı sı ile Ad li Tıp po lik li ni ği ne gön de ril di.
Po lik li ni ği miz de ay dın la tıl mış onam alın dık tan
son ra alı nan öy kü de, ke sin lik le hiç kim se ile hiç-



bir şekil de cin sel iliş ki ya şa ma mış ol du ğu nu, bu du-
ru mun na sıl mey da na gel di ği ni bil me di ği ni ifa de
et ti. Ji ne ko lo jik po zis yon da ya pı lan va ji nal mu a ye -
ne sin de; himen an nü ler va sıf ta olup feh va sı nın ça -
pı 1.2 cm ola rak öl çül dü, sa at 4 hi za sın da va jina
ka i de si ne ka dar ulaş ma yan 2 mm’lik do ğal çen tik
sap tan dı, himen de es ki ya da ye ni her han gi bir la-
se ras yon sap tan ma dı. Diz dir sek po zis yo nun da ya-
pı lan anal mu a ye ne sin de; anal sfink ter to nu su ve
mu ko zal pi li ler do ğal olup akut ve ya kro nik fi i li li-
va ta bul gu su na rast lan ma dı. Ya pı lan ge nel vü cut
mu a ye ne sin de; her han gi bir trav ma tik lez yon sap-
tan ma dı. Ço cuk tan anal ve va ji nal sürüntü ör ne ği
alın dı. 

13.02.2008 ta rih li Ka dın Do ğum kon sül tas yo -
nun da; has ta nın mev cut kli nik, la bo ra tu ar ve gö-
rün tü le me bul gu la rı ile de ğer len di ril di ği, bu na gö re
ol gu da ge nel lik le ge be li ğe ve çok da ha na dir ola rak
over ve ka ra ci ğer tü mör le rin de yük se len HCG hor-
mo nu nun yük sel miş ol du ğu nun iz len di ği, has ta nın
4-5 ay dır adet ol ma dı ğı nı ifa de et ti ği, bu bul gu lar
ışı ğın da ki şi de ön ce lik le ge be lik dü şü nül dü ğü, has-
ta nın ul tra so nog ra fik de ğer len di ril me sin de ove rin
nor mal ola rak iz len di ği, ute rus için de ge be lik ke-
se si iz len me di ği an cak en do met ri um du va rı nın 18
mm ka lın lık ta, sı vı içe ren gö rü nüm de olup kan lan-
ma sı nın ile ri de re ce de art tı ğı, ge be lik ve ya ma lign
tü mör le rin de iz le ne bi len kan akı mı (dü şük di renç -
li, art mış kan akı mı şek li) ol du ğu nun göz len di ği,
bu bul gu lar ile ön ce lik le “ges tas yo nel trofob las tik
ne op la zi ” ola bi le ce ği dü şü nül dü ğü, bu has ta lık lar
ne şekil de so nuç la nır sa so nuç lan sın bir ge be li ği ta-
ki ben or ta ya çı kan, iyi huy lu ol du ğu ka dar kö tü
huy lu tip le ri de ba rın dı ran ve ha ya ti teh li ke arz
ede bi len bir has ta lık g ru bu ol du ğu, te da vi le ri, ke sin
ta nı la rı ve tip ay rı mı an cak his to pa to lo jik ör nek le -
me si yön te miy le müm kün olup bu amaç la ra him
için den do ku alın ma sı nın ge rek li ol du ğu, bu amaç -
la ter cih edi len yol da ha dü şük tıb bi komp li kas yon
ora nı olan va ji nal yak la şım ile alın ma sı an cak hi-
me ni sağlam olan ol gu lar da bu yön tem le do ku alın-
ma sı has ta  re şit ol ma dı ğın dan mah ke me ka ra rı na
ve/ve ya ai le rı za sı na bağ lı ol du ğu, hime nin bo-
zulma kay gı sı yük sek ise ikin ci bir yol ola rak ge nel
anes te zi al tın da la pa ro to mi ve ute ru sa gi ri le rek,
ute rus ka vi te sinin bo şal tı la rak in ce le me ma ter ya li

alın ma sı, so nuç ola rak bu yaş gru bun da ki bir has ta -
da var olan bul gu lar anor mal bul gu lar ve has ta için
ha ya ti teh li ke arz ede bi le cek ni te lik te bir du rum
olup ke sin ta nı ve te da vi için mut la ka ra him için -
de bu lu nan do ku la rın tah li ye si ve his to pa to lo jik in-
ce len me si nin tıb bi zo run lu luk ol du ğu  be lir til di.

13.02.2008 ta rih li Ço cuk Psi ki yat ri kon sül tas -
yo nun da; ya pı lan ruh sal mu a ye ne si so nu cun da;
her han gi bir psi ko pa to lo ji sap tan ma dı ğı, cin sel is-
tis mar ol du ğu na yö ne lik bir öy kü alın ma dı ğı be lir -
til di.

Ana bi lim da lı mız ca dü zen le nen ad li ra po ru -
muz da so nuç ola rak; hime nin sağlam ol du ğu nu,
her han gi bir es ki ya da ye ni la se ras yo na rast lan -
ma dı ğı nı, Anal mu a ye ne de akut ve/ve ya kro nik fi -
i li li va ta nın tıb bi de lil le ri ne ait bul gu ya
rast lan ma dı ğı nı an cak ki şi nin ya şı ve fi zik sel ge li -
şi mi dik ka te alın dı ğın da; kay dı rı cı mad de kul la nı -
la rak ve/ve ya rı za en ger çek le şen fi i li li va ta
ol gu la rın da fi i li li va ta nın tıb bi de lil le ri ne rast la na -
ma ya bi le ce ği ve akut li va ta ol gu la rın da olu şa bi len
lez yon la rın 3-5 gün de iz bı rak mak sı zın iyi le şe bi le -
ce ği de tıb ben bi lin di ğin den, bu du rum lar ara sın da
tıb ben ay rım ya pı la ma dı ğı, ko nu nun ad li tah ki kat
ile ay dın la tıl ma sı nın uy gun ola ca ğı nı, ki şi nin ya pı -
lan ge nel vü cut mu a ye ne sin de; her han gi bir trav-
ma tik lez yon sap tan ma dı ğı nı, Ya pı lan ruh sal
mu a ye ne si so nu cun da; her han gi bir psi ko pa to lo ji
sap tan ma dı ğı nı, ka dın Has ta lık la rı ve Do ğum Ana-
bi lim Da lın da ya pı lan mu a ye ne sin de; has ta nın
mev cut kli nik, la bo ra tu ar ve gö rün tü le me bul gu la -
rı ile de ğer len di ril di ğin de, ki şi de ön ce lik le ge be lik
dü şü nül dü ğü, has ta nın ul tra so nog ra fik de ğer len di -
ril me sin de ise “Ges tas yo nel Trofob las tik Ne op la zi”
ola bi le ce ği dü şü nül dü ğü, “Ges tas yo nel Tro fob las -
tik Ne op la zi ” has ta lık la rı bir ge be li ği ta ki ben or ta -
ya çı kan, iyi huy lu ol du ğu ka dar kö tü huy lu tip le ri
de ba rın dı ran ve ha ya ti teh li ke arz ede bi len bir
has ta lık g ru bu ol du ğu, te da vi le ri, ke sin ta nı la rı ve
tip ay rı mı an cak his to pa to lo jik ör nek le me si yön te -
miy le müm kün ola bi le ce ği, bu amaç la ra him için-
den do ku alın ma sı nın ge rek li ol du ğu nu, bu yaş
gru bun da ki bir has ta da var olan bul gu lar anor mal
bul gu lar ve has ta için ha ya ti teh li ke arz ede bi le cek
ni te lik te bir du rum olup ke sin ta nı ve te da vi için
mut la ka ra him için de bu lu nan do ku la rın tah li ye si
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ve his to pa to lo jik in ce len me si nin tıb bi zo run lu luk
ol du ğu nu, bu amaç la ter cih edi len yo lun da ha dü -
şük tıb bi komp li kas yon ora nı olan va ji nal yak la şım
ile alın ma sı ol du ğu, an cak himen sağlam olan ol-
gu lar da bu yön tem le do ku alın ma sı has ta da re şit
ol ma dı ğın dan mah ke me ka ra rı na ve/ve ya ai le rı za -
sı na bağ lı ol du ğu, has ta nın hime nin bo zul ma kay-
gı sı yük sek ise ikin ci bir yol ola rak ge nel anes te zi
al tın da la pa ro to mi ve ute ru sa gi ri le rek, ute rin ka vi-
te nin bo şal tı la rak in ce le me ma ter ya li alın ma sı ol-
du ğu bu hu sus ta ai le ile gö rü şü le rek uy gun
yön te min be lir len me si ve mah ke me ka ra rı çı kar -
tıl ma sı nın tıb ben acil bir zo run lu luk ol du ğu nu, do -
ku ör ne ği alın dık tan son ra, ge be li ğin han gi
şüp he li nin DNA’ sı ile uyum lu ol du ğu nun tes pi ti
açı sın dan ge be lik ma ter ya li nin Sav cı lık ta ra fın dan
DNA tet ki ki yap tı rıl mak üze re en ya kın DNA la-
bo ra tu a rı na so ğuk zin cir ku ral la rı na ri a yet edi le rek
aci len gön de ril me si ge rek ti ği şek lin de ra por dü zen-
len di. 

Mer sin Üni ver si te si Tıp Fa kül te si Pa to lo ji
Ana bi lim Da lı’ nın 20.02.2008 ta rih li ra po run da;
09.02.2008 ta ri hin de ya pı lan cin sel mu a ye ne si sı-
ra sın da alı nan 1 adet va ji nal ve 1 adet anal yay ma
ör nek le ri nin in ce len me si so nu cun da; va ji nal ve
anal yay ma lar da sper m iz len me di ği be lir til di.

Cum hu ri yet Sav cı lı ğı ta ra fın dan ai le ile gö rü -
şü le rek ol gu nun ope re ol ma sı nın tıb bi ve hu ku ki
bir zo run lu luk ol du ğu nun an la tıl ma sı üze ri ne, ai -
le Ka dın Has ta lık la rı ve Do ğum bö lü mü ne ope ras -
yon için tek rar baş vur du. Ol gu 17.02.2008
ta ri hin de Ka dın Do ğum ser vi si ne ya tı rıl dı. Ai le ve
ol gu ile ya pı lan gö rüş me ler ne ti ce sin de kü re ta jın
va ji nal yol la ya pıl ma sı na ka rar ve ri le rek ai le nin ve
ol gu nun ay rı ay rı ya zı lı ola rak ay dın la tıl mış ona -
mı alın dı. Ya pı lan pre o pe ra tif tet kik ler de; be ta-
HCG:32300 öl çül dü. 18.02.2008 ta ri hin de ge nel
anes te zi al tın da, va ji nal yol dan di la tas yon ve kü-
re taj ope ras yo nu uy gu lan dı. Kü re taj ma ter ya li nin
bir kıs mı pa to lo ji bö lü mü ne gön de ril di, Kü re taj
ma ter ya li nin ge ri ka la nı ve mağ du re ye ait bir tüp
kan Cum hu ri yet Sav cı lı ğı’ na ile til mek üze re ha zır
bu lu nan gö rev li po lis me mu ru na tu ta nak ile so ğuk
zin cir şek lin de tes lim edil di. Pos to pe ra tif prob le mi
ol ma yan has ta 19.02.2008’de kon trol öne ri le ri ile
ta bur cu edil di.

Mer sin Üni ver si te si Tıp Fa kül te si Pa to lo ji
Ana bi lim Da lı’ nın 29.02.2008 ta rih li ra po run da;
komp let mol hi da ti form ta nı sı ko nul du ğu be lir til -
di.

Ya pı lan kon trol le rin de; 06.03.2008 ta ri hin de
be ta-HCG:20,09 ve 17.03.2008 ta ri hin de be ta-
HCG:15,36 öl çül dü.

An ka ra Kri mi nal Po lis La bo ra tu ar la rı Mü dür -
lü ğü’ nün 29.02.2008 ta rih li eks per tiz ra po run da;
ol gu dan alın dı ğı be lir ti len ma ter ya lin PCR tek ni ği
ile ço ğal tı lıp DNA “Se qu en cer” Ge ne tik Ana liz ci-
ha zın da Ge n Haritalama prog ra mıy la tip len dir me -
siy le el de edi len ge no ti pin mu ka ye se len di ril me si
ne ti ce sin de; mağ du re nin tey ze si nin 13 ya şın da ki
oğ lun dan alın dı ğı be lir ti len kan ör ne ği ile ba ba lık
iliş ki si ba kı mın dan uyum lu ol du ğu be lir til di.

İlgi li Cum hu ri yet Sav cı sı, bu de lil le re da ya na -
rak sa nı ğın 18 yaş al tı ol ma sı ne de niy le dos ya yı ço -
cuk suç la rın dan so rum lu Cum hu ri yet Sav cı sı na
dev ret ti. Ol gu ve sa nık ile ya pı lan gö rüş me ler ne-
ti ce sin de, her iki si de sa nı ğın evin de kim se yok
iken rı za la rı da hi lin de sür tün me şek lin de bir cin sel
te mas ya şa dık la rı nı be lirt ti ler. Ol gu ve ai le si sa nık -
tan şika yet çi ol ma dı lar. Da va sü re ci ha len de vam
et mek te dir.

TARTIŞMA
Ges tas yo nel tro fob las tik has ta lık la rın in si dan sı ol-
duk ça dü şük tür (1000 ge be lik te 0.7-10).1,3,6 Bu ol-
gu la rın ad li ol gu ola rak kar şı mı za gel me si ise da ha
da na dir dir. Li te ra tür de ad li ol gu ni te li ğin de bir
Ges tas yo nel tro fob las tik has ta lık su nu mu bu lun -
ma mak ta dır. 

Özel lik le ço cuk luk ça ğı GTH’lar söz ko nu su
ol du ğun da ya sal dü zen le me ler ve etik yak la şım lar
açı sın dan kli nis yen ler, ad li tıp uz man la rı ve hu-
kuk çu lar ol gu ya yak la şım ko nu sun da ye ter siz ka-
la bil mek te ve çe liş ki ye dü şe bil mek te dir ler.
Ol gu nun ço cuk luk ça ğı yaş gru bun da ol ma sı, en-
sest mağ du ru ol ma sı, hime nin sağlam ol ma sı ve
cin sel iliş ki öy kü sü nün ne ga tif ol ma sı ne de niy le
çok bo yut lu ve mul ti di sip li ner iş bir li ği içe ri sin de
bir yak la şı mı zo run lu kıl mak ta dır. Ol gu muz la ilk
kar şı la şan acil ve ka dın do ğum dok tor la rı nın, ön
ta nı la rı ne ti ce sin de, cin sel iliş ki öy kü sü nün ne ga tif
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ol ma sı na ve ai le nin tep ki si ne rağ men ta nı la rın da
ısrar cı ola rak ol gu yu ad li va ka ola rak bil dir me le ri
ye rin de bir dav ra nış ol muş tur. İstis mar ol gu la rı,
sağ lık ça lı şan la rı nın önü ne fark lı yol lar la ge le bi lir.
Ad li ol gu ola rak mah ke me ler ya da cum hu ri yet
sav cı lık la rın ca (ya da on la rın ta li ma tı ile ha re ket
eden kol luk kuv vet le rin ce) gön de ri len ol gu lar da
ya pıl ma sı ge re ken ler ge nel de bi li nir ve ye ri ne ge-
ti ri lir. An cak, ya kın la rı ile bir lik te ya da doğ ru dan
baş vu ran ai le içi şid det-cin sel is tis mar ol gu la rın da
ve tıb bi ne den ler le baş vu ran ol gu lar da is tis mar
şüp he si dü şü nül dü ğün de te red düt ler ya şan mak ta,
bu ol gu la ra ço ğun luk la gör mez den gel me ve ka rış -
ma ma şek lin de yak la şıl mak ta dır. Bu yak la şı mın
pek çok ne de ni var dır. Ad li ol gu kav ra mı hak kın -
da ye ter li bil gi ye sa hip ol ma mak tan zi ya de;  ai le içi
şid de tin ai le için de kal ma sı ve ai le üye le rin ce çö-
zül me si ge re ken bir so run gi bi al gı lan ma sın dan
kay nak lan mak ta dır. Has ta lar be lir ti le rin is tis ma ra
ait ol du ğu nu kli nis yen le re bil di re bi lir, an cak te mel
bek len ti le ri ad li yar dım de ğil, tıb bi yar dım dır.  Ki -
mi za man da be lir ti le rin is tis ma ra bağ lı ol du ğu her-
kes ten özen le sak la nır. Bu nun ai le yi ko ru mak,
is tis mar cı yı ko ru mak,  utanç,  is tis ma rın yi ne len -
me sin den ya da dam ga lan mak tan kork mak gi bi bir-
çok ne de ni ola bi lir.15,16 “Ges tas yo nel tro fob las tik
has ta lı k” bir ge be lik komp li kas yo nu ol du ğun dan ve
ol gu muz 14 ya şın da ol du ğun dan 5237 sa yı lı Türk
Ce za Ka nu nu’ nun (TCK) 103. mad de si ge re ğin ce
bir suç un su ru or ta ya çık mak ta dır. 5237 sa yı lı TCK
280. mad de si kap sa mın da ad li ol gu la rın bil di ri mi
zo run lu olup özel lik le ço cuk lar da sap ta nan
GTH’lar da da ad li ol gu bil di ri mi nin ya pıl ma sı ge-
rek mek te dir. GTH ol gu la rı ile ilk kar şı la şan dok-
tor la rın bu tür ol gu la rın ge be lik komp li kas yo nu
ol du ğu nu dü şü ne rek ola sı bir cin sel is tis mar yö-
nün den far kın da lı ğı nın ol ma sı bu tür ol gu la rın at-
lan ma sı nı ön le ye cek tir. De vam eden sü reç te
ol gu nun Cum hu ri yet Sav cı lı ğı’ nın Ad li Tıp Ana bi -
lim da lı mı za gön der me si ne ti ce sin de alı nan öy kü,
ya pı lan mu a ye ne ve tet kik ler, is te ni len kon sül tas -
yon lar so nu cun da ol gu mul ti di sip li ner iş bir li ği içe-
ri sin de ele alın mış tır.

5237 sa yı lı Türk Ce za Ka nu nu nun 103. mad-
de si nin 6. fık ra sın da “Su çun so nu cun da mağ du run
be den ve ya ruh sağ lı ğı nın bo zul ma sı hâlin de, on

beş yıl dan az ol ma mak üze re ha pis ce za sı na hük-
mo lu nur.” iba re si yer al mak ta dır.  Bu mad de ol gu -
muz açı sın dan ir de len di ğin de, ya pı lan psi ki yat rik
mu a ye ne si so nu cun da; her han gi bir psi ko pa to lo ji
sap tan ma dı ğın dan ola ya bağ lı ruh sağ lı ğı nın bo zul -
ma dı ğı tes pit edil miş tir. An cak, mol hi da ti form ne-
de niy le ola ya bağ lı be den sağ lı ğı nın bo zu lup
bo zul ma dı ğı ko nu su be lir siz dir ve bu ko nu ile il gi -
li ad li tıp iç ti hat la rın da ob jek tif kri ter ler mev cut
de ğil dir. Bu du rum 765 sa yı lı es ki TCK’nın 418.
mad de 2. fık ra sın da yer alan “fi i lin, bir ma ra zın si-
ra ye ti ni ve ya mağ du run sıh ha ti ne sa ir bü yük bir
na ki sa ira sı nı ve ya ma lu li ye ti ne müs tel zim ol ma sı”
ha li ne kar şı lık gel mek te dir. Ya ni 5237 sa yı lı ye ni
TCK’un da sö zü ge çen be den sağ lı ğı nın bo zul ma sı
ha li nin cin sel sal dı rı nın ve/ve ya be ra be rin de uy gu-
la nan fi zi ki şid de tin di rekt et ki si ola rak mağ du run
be de nin de olu şan ya ra lan ma nın se kel ya da ma lu -
li yet oluş tur ma sı açı sın dan ele alın ma sı ge rek ti ği ni
dü şü nü yo ruz. Do la yı sıy la ol gu muz da ol du ğu gi bi
ge be li ğin bir komp li kas yo nu olan “mol hi da ti form”
ne de niy le ço cu ğun be den sağ lı ğı nın bo zul du ğu nu
söy le mek ye rin de ol ma ya cak tır. 

Ay rı ca 5237 sa yı lı Türk Ce za Ka nu nu’ nun 99.
mad de si nin 2. fık ra sın da tıb bi zo run lu luk bu lun -
ma dı ğı hal ler de on haf ta dan faz la bir ge be li ğin son-
lan dı rıl ma sı suç teş kil et mek te olup 6. fık ra da ise
“Ka dı nın mağ du ru ol du ğu bir suç so nu cu ge be kal-
ma sı hâlin de, sü re si yir mi haf ta dan faz la ol ma mak
ve ka dı nın rı za sı ol mak ko şu luy la, ge be li ği so na er-
di re ne ce za ve ril mez. An cak, bu nun için ge be li ğin
uz man he kim ler ta ra fın dan has ta ne or ta mın da so -
na er di ril me si ge re ki r” de nil mek te dir. Ol gu muz da
ge be lik komp li kas yo nu olan ve tıb ben tah li ye si zo-
run lu olan mol hi da ti form mev cut ol du ğun dan ge-
be li ğin son lan dı rıl ma sıy la il gi li ola rak hu kuk sal
açı dan bir so run ya şan ma mış tır. 

Ol gu muz da ve ben zer ol gu lar da;  mağ du run
ve/ve ya ai le nin GTH ürü nü nün kü re taj iş le mi ne rı -
za gös ter me me si du ru mun da ki kli nik, ad li tıb bi ve
hu kuk sal yak la şı mın ne ol ma sı ge rek ti ği ko nu su
tar tı şıl ma lı dır. Bu ko nu da 5271 sa yı lı Ce za Mu ha -
ke me si Ka nu nu nun 76-79 mad de le ri kap sa mın da
“Bir su ça iliş kin de lil el de et mek ama cıy la, mağ du -
run vü cu dun dan kan ve ya ben ze ri bi yo lo jik ör nek-
ler alı na bil me si ne; sağ lı ğı nı teh li ke ye dü şür me mek
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ve cer ra hi bir mü da ha le de bu lun ma mak ko şu luy la;
Cum hu ri yet sav cı sı nın is te miy le ya da re’ sen ha -
kim ve ya mah ke me, ge cik me sin de sa kın ca bu lu nan
hal ler de Cum hu ri yet Sav cı sı ta ra fın dan ka rar ve ri -
le bi lir. Mağ du run rı za sı nın var lı ğı ha lin de ise bu
iş lem le rin ya pı la bil me si için ka rar alın ma sı na ge -
rek yok tur. An cak ço cu ğun soy ba ğı nın araş tı rıl -
ma sı na ge rek du yul ma sı ha lin de; bu araş tır ma nın
ya pı la bil me si için yi ne ka rar alın ma sı ge rek mek te -
dir. Mo le kü ler ge ne tik in ce le me ler ya pıl ma sı na ise
sa de ce ha kim ka rar ve re bil mek te di r” de nil mek te -
dir. 01/06/2005 ta rih ve 25832 sa yı lı res mi ga ze te -
de ya yın la na rak yü rür lü ğe gi ren Ce za
Mu ha ke me sin de Be den Mu a ye ne si, Ge ne tik İnce -
le me ler ve Fi zik Kim li ğin Tes pi ti Hak kın da Yö net -
me lik ’in İlgi li nin Rı za sı baş lık lı 5. Bö lüm Mad de
18’de; “Mev zu at ta ara nan tüm ko şul la rın ger çek -
leş miş ol ma sı na ve şüp he li sa nık ve ya di ğer ki şi le -
rin bu ko nu da ay dın la tıl mış ol ma la rı na rağ men
mu a ye ne ya pıl ma sı na ya da ör nek alın ma sı na rı za
ver me me le ri ha lin de, ka ra rın in fa zı için il gi li nin
mu a ye ne si ni ve ya vü cu dun dan ör nek alın ma sı nı
sağ la mak üze re il gi li Cum hu ri yet baş sav cı lı ğın ca
ge rek li ön lem ler alı nı r”, Mad de 19’da; “Sağ lık mev-
zu a tı ve ta raf olu nan ulus la ra ra sı söz leş me ler uya-
rın ca ta bip ta ra fın dan ya pıl ma sı ge re ken te da vi
amaç lı tıbbî mu a ye ne ve mü da ha le ler için Cum hu -
ri yet sav cı sı ya da hâkim ka ra rı aran ma z” de nil -
mek te dir. Ol gu muz da kü re taj ya pıl ma sı, hem
ço cu ğun sağ lı ğı açı sın dan bir tıb bi zo run lu luk, hem
de su ça yö ne lik de lil el de et me ğe yö ne lik mo le kü -
ler ge ne tik in ce le me yap tı rı la bil me si için hu ku ki
bir ge rek li lik tir. An cak kü re taj in va zif bir cer ra hi
mü da ha le olup CMK 76. mad de de “sağ lı ğı nı teh li -
ke ye dü şür me mek ve cer rahî bir mü da ha le de bu-
lun ma mak ko şu luy la ” şar tıy la çe liş mek te dir. Cin sel
sal dı rı so nu cu nor mal bir ge be lik ge liş miş ol say dı,
ge be lik sü re cin de sa nı ğın be lir len me si ne yö ne lik
fe tus tan bi yo lo jik ma ter yal alı mı ka ra rı ta ma men
ço cu ğa ve/ve ya ai le ye ait ola cak tı, ai le nin ak si yön -
de bir ka rar ol ma dık ça do ğum bek le ni le cek ti. Ol-
gu muz da ço cu ğun ya şa mı nı teh dit eden bir ge be lik

komp li kas yo nu olan “mol hi da ti for m” söz ko nu su
ol du ğun dan kü re taj acil tıb bi bir zo run lu luk ola rak
or ta ya çık mış tır. Bu du rum da has ta nın ha ya ti teh-
li ke si ol du ğun dan acil ko şul lar da rı za aran mak sı -
zın, has ta nın yük sek ya ra rı göz önün de
bu lun du ru la rak cer ra hi gi ri şim ya pıl ma sı nın doğ ru
bir yak la şım ol du ğu nu dü şü nü yo ruz. Ay rı ca ol gu -
muz da ol du ğu gi bi en sest ol gu la rın da, mağ du run
ya sal va si si ko nu mun da ki ki şi le rin ay nı za man da
şüp he li du ru mun da ol duk la rı nın da göz önün de
bu lun du ru la rak ço cu ğun kü re taj iş le mi ka ra rın da
ai le nin rı za sı aran ma ma lı dır. An cak ol gu muz da ol-
du ğu gi bi himeni sağlam olan ges tas yo nel tro fob -
las tik has ta lık lar da ya pı la cak olan kü re taj da ter cih
edi len yo lun da ha dü şük tıb bı komp li kas yon ora nı
olan va ji nal yak la şım ile alın ma sı ol du ğu ko nu sun -
da ço cuk ve ço cu ğa bak mak la yü küm lü ki şi ve ya
ai le ay dın la tıl ma lı an cak kü re ta jın yön te mi ko nu -
sun da ka rar ço cu ğa ve/ve ya ai le si ne bı ra kıl ma lı -
dır.17,18

SONUÇ
Kli nik bi rim ler de, GTH ta nı sı ko nu lan ço cuk luk
ça ğı ol gu la rın da, cin sel ni te lik te bir ey lem ve/ve ya
cin sel sal dı rı açı sın dan ol gu ya yak la şım bir zo run -
lu luk ol ma lı dır. Bu tür ol gu la rın ad li ol gu ya pı la -
rak ya sal sü re cin baş la ma sı ya nı sı ra te da vi ye
yö ne lik tıb bi gi ri şim le rin de plan lan ma sı ve ay rı ca
ola sı sal dır ga nın kim lik len di ril me si ne yö ne lik
DNA ör nek le me si nin de plan lan ma sı ge rek mek te -
dir. Çün kü bu tür ol gu lar da il gi li kli nis yen ler te da -
vi plan la ma sı nın ya nı sı ra ad li ol gu bil di ri mi
yap ma ma sı ne ti ce sin de, ço cuk ta cin sel is tis mar ve
hat ta en sest ol gu la rı at la na bil mek te ve bu na bağ lı
ola rak da sal dır ga nın kim lik len di ri le me me si ne ne -
den ol mak ta dır.

Ad li ol gu ni te li ğin de ki ço cuk luk ça ğı ges tas -
yo nel tro fob las tik has ta lık la ra yak la şım; kli nis yen,
ad li tıp uz ma nı ve hu kuk çu la rın di sip lin ler ara sı iş-
bir li ği için de ça lış ma sı nı ge rek ti ren ve ço cu ğun
yük sek ya ra rı nı gö ze ten il ke ler doğ rul tu sun da ol-
ma lı dır. 
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