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5237 TCK DEĞĠġĠKLĠK TASARISI 

Cinsel Suçlarla Ġlgili Bölüm 

 

Eski Hali Önerilen DeğiĢiklik 
Cinsel saldırı 
 
Madde 102- (1) Cinsel davranışlarla bir 
kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal eden 
kişi, mağdurun şikayeti üzerine, iki yıldan 
yedi yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. 
  
 
 
(2) Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim 
sokulması suretiyle işlenmesi durumunda, 
yedi yıldan oniki yıla kadar hapis cezasına 
hükmolunur. Bu fiilin eşe karşı işlenmesi 
halinde, soruşturma ve kovuşturmanın 
yapılması mağdurun şikayetine bağlıdır. 
 
(3) Suçun; 
a) Beden veya ruh bakımından kendisini 
savunamayacak durumda bulunan kişiye 
karşı, 
b) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin 
sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle, 
c) Üçüncü derece dahil kan veya kayın 
hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye 
karşı, 
  
 
 
d) Silahla veya birden fazla kişi tarafından 
birlikte, 
İşlenmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre 
verilen cezalar yarı oranında artırılır. 
 
 
 
 
(4) Suçun iĢlenmesi sırasında mağdurun 
direncinin kırılmasını sağlayacak ölçünün 
ötesinde cebir kullanılması durumunda 
kişi ayrıca kasten yaralama suçundan dolayı 
cezalandırılır. 
 
(5) Suçun sonucunda mağdurun beden 
veya ruh sağlığının bozulması halinde, on 
yıldan az olmamak üzere hapis cezasına 
hükmolunur. 
 
(6) Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata 
girmesi veya ölümü halinde, ağırlaştırılmış 
müebbet hapis cezasına hükmolunur. 
 

Cinsel saldırı (Tasarı Madde 42) 
 
Madde 102- (1) Cinsel davranışlarla bir 
kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal eden 
kişi, mağdurun şikayeti üzerine, beĢ yıldan on 
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Fiilin 
ani hareketle iĢlenmesi halinde iki yıldan 
yedi yıla kadar hapis cezası verilir. 
 
 
(2) Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim 
sokulması suretiyle işlenmesi durumunda, oniki 
yıldan az olmamak üzere hapis cezasına 
hükmolunur. Bu fiilin eşe karşı işlenmesi 
halinde, soruşturma ve kovuşturmanın 
yapılması mağdurun şikayetine bağlıdır. 
 
(3) Suçun; 
a) Beden veya ruh bakımından kendisini 
savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, 
b) Kamu görevinin, vesayet veya hizmet 
ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak 
suretiyle, 
c) Üçüncü derece dahil kan veya kayın 
hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı, 
ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeĢ, 
evlat edinen veya evlatlık tarafından, 
d) Silahla veya birden fazla kişi tarafından 
birlikte, 
İşlenmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre 
verilen cezalar yarı oranında artırılır. 
e) Ġnsanların toplu olarak bir arada yaĢama 
zorunluluğunun bulunduğu ortamların 
sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle, 
(Gerekçe: kışla, ceza infaz kurumu, öğrenci 
yurdu, okul pansiyonu ve hastane gibi…) 
 
(4) Cinsel saldırı sırasında baĢvurulan cebir 
ve Ģiddetin kasten yaralama suçunun ağır 
neticelerine neden olması halinde,  ayrıca 
kasten yaralama suçundan dolayı cezalandırılır. 
  
 
(5) ÇıkarılmıĢ 
  
 
 
 
(5) Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata 
girmesi veya ölümü halinde, ağırlaştırılmış 
müebbet hapis cezasına hükmolunur. 
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Çocukların cinsel istismarı 
 
Madde 103- (1) Çocuğu cinsel yönden 
istismar eden kişi, üç yıldan sekiz yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel 
istismar deyiminden; 
  
 
a) Onbeş yaşını tamamlamamış veya 
tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki 
anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği 
gelişmemiş olan çocuklara karşı 
gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış, 
b) Diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, 
hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene 
dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel 
davranışlar, 
 Anlaşılır. 
 
(2) Cinsel istismarın vücuda organ veya sair 
bir cisim sokulması suretiyle 
gerçekleştirilmesi durumunda, sekiz yıldan 
onbeĢ yıla kadar hapis cezasına 
hükmolunur. 
 
(3) (DeğiĢik: 29/6/2005 – 5377/12 md.) 
Cinsel istismarın üstsoy, ikinci veya üçüncü 
derecede kan hısmı, üvey baba, evlat 
edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, sağlık 
hizmeti veren veya koruma ve gözetim 
yükümlülüğü bulunan diğer kiĢiler 
tarafından ya da hizmet iliĢkisinin 
sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak 
suretiyle veya birden fazla kiĢi tarafından 
birlikte gerçekleştirilmesi hâlinde, 
yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı 
oranında artırılır. 
 
 
 
 
 
 
(4) Cinsel istismarın, birinci fıkranın (a) 
bendindeki çocuklara karşı cebir veya tehdit 
kullanmak suretiyle gerçekleştirilmesi 
halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek 
ceza yarı oranında artırılır. 
 
 
(5) Cinsel istismar için başvurulan cebir ve 
şiddetin kasten yaralama suçunun ağır 
neticelerine neden olması halinde, ayrıca 
kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler 
uygulanır. 
 
(6) Suçun sonucunda mağdurun beden veya 
ruh sağlığının bozulması halinde, onbeş 
yıldan az olmamak üzere hapis cezasına 

Çocukların cinsel istismarı (Tasarı Madde 43) 
 
Madde 103- (1) Çocuğu cinsel yönden istismar 
eden kişi, sekiz yıldan onbeĢ yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır. Fiilin ani hareketle 
iĢlenmesi halinde dört yıldan sekiz yıla kadar 
hapis cezası verilir. Cinsel istismar 
deyiminden; 
a) Onbeş yaşını tamamlamamış veya 
tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki 
anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği 
gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen 
her türlü cinsel davranış, 
b) Diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, 
hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene 
dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar, 
 Anlaşılır. 
 
 
(2) Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir 
cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi 
durumunda, onaltı yıldan aĢağı olmamak 
üzere hapis cezasına hükmolunur. 
 
 
(3) Suçun 
a)  birden fazla kişi tarafından birlikte  
b) Ġnsanların toplu olarak bir arada yaĢama 
zorunluluğunun bulunduğu ortamların 
sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle, 
c) Üçüncü derece dahil kan veya kayın 
hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı 
ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeĢ veya 
evlat edinen tarafından, 
d) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile 
veya sağlık hizmeti veren veya koruma ve 
gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler 
tarafından, 
e)  Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin 
sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle, 
işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre 
verilecek ceza yarı oranında artırılır. 
 
(4) Cinsel istismarın, birinci fıkranın (a) 
bendindeki çocuklara karşı cebir veya tehditle 
ya da (b) bendindeki çocuklara karĢı silah 
kullanmak suretiyle gerçekleştirilmesi halinde, 
yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı 
oranında artırılır. 
 
(5) Cinsel istismar için başvurulan cebir ve 
şiddetin kasten yaralama suçunun ağır 
neticelerine neden olması halinde, ayrıca kasten 
yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır. 
 
 
(6) ÇıkarılmıĢ 
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hükmolunur. 
 
(7) Suçun mağdurun bitkisel hayata 
girmesine veya ölümüne neden olması 
durumunda, ağırlaştırılmış müebbet hapis 
cezasına hükmolunur. 
 

 
 
(6) Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata 
girmesi veya ölümü halinde, ağırlaştırılmış 
müebbet hapis cezasına hükmolunur. 
 

Reşit olmayanla cinsel ilişki 
 
Madde 104- (1) Cebir, tehdit ve hile 
olmaksızın, onbeş yaşını bitirmiş olan 
çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şikayet 
üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır. 
 

(2) (Ġptal: Ana.Mah.nin 23/11/2005 tarihli 

ve E: 2005/103, K: 2005/89 sayılı kararı 

ile) 

 

(Ġptal edilen hüküm: (2) Fail mağdurdan 

beĢ yaĢtan daha büyük ise, Ģikâyet koĢulu 

aranmaksızın, cezası iki kat artırılır.) 

Reşit olmayanla cinsel ilişki (Tasarı Madde 44) 
 
Madde 104- (1) Cebir, tehdit ve hile 
olmaksızın, onbeş yaşını bitirmiş olan çocukla 
cinsel ilişkide bulunan kişi, şikayet üzerine, iki 
yıldan beĢ yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. 
 

YENİ: 

(2) Suçun mağdur ile arasında evlenme 

yasağı bulunan kiĢi tarafından iĢlenmesi 

halinde, Ģikayet aranmaksızın, altı yıldan 

onbeĢ yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

 

(3) Suçun, evlat edineceği çocuğun evlat 

edinme öncesi bakımını üstlenen veya koru-

yucu aile iliĢkisi çerçevesinde koruma, bakım 

ve gözetim yükümlülüğü bulunan kiĢi tara-

fından iĢlenmesi halinde, Ģikayet aranmaksı-

zın ikinci fıkraya göre cezaya hükmolunur. 

 
Cinsel taciz 
 
Madde 105- (1) Bir kimseyi cinsel amaçlı 
olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun 
şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis 
cezasına veya adlî para cezasına 
hükmolunur. 
 
 
 
(2) (DeğiĢik: 29/6/2005 – 5377/13 md.) Bu 
fiiller; hiyerarşi, hizmet veya eğitim ve 
öğretim ilişkisinden ya da aile içi ilişkiden 
kaynaklanan nüfuz kötüye kullanılmak 
suretiyle ya da aynı işyerinde çalışmanın 
sağladığı kolaylıktan yararlanılarak işlendiği 
takdirde, yukarıdaki fıkraya göre verilecek 
ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle 
mağdur; işi bırakmak, okuldan veya 
ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise, 
verilecek ceza bir yıldan az olamaz. 
 

Cinsel taciz (Tasarı Madde 45) 
 
Madde 105- (1) Bir kimseyi cinsel amaçlı 
olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun 
şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis 
cezasına veya adlî para cezasına, fiilin çocuğa 
karĢı iĢlenmesi halinde altı aydan üç yıla 
kadar hapis cezasına hükmolunur. 
 
 
(2) Suçun  
a) Kamu görevinin veya hizmet iliĢkisinin 
veya aile içi iliĢkinin sağladığı kolaylıktan 
faydalanılmak suretiyle, 
b) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile 
veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, 
bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan 
kiĢiler tarafından,  
c) aynı iĢyerinde çalıĢmanın sağladığı 
kolaylıktan faydalanmak suretiyle, 
d) Posta veya elektronik haberleĢme 
araçlarının sağladığı kolaylıktan 
faydalanmak suretiyle, 
e) TeĢhir suretiyle, 
işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre 
verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil 
nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya 
ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise, 
verilecek ceza bir yıldan az olamaz. 
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5271 CMK DEĞĠġĠKLĠK TASARISI 

Cinsel Suçlarla Ġlgili Bölüm 

 

Eski Hali Önerilen DeğiĢiklik 
Hükmün açıklanması ve hükmün 
açıklanmasının geri bırakılması

 

 

Madde 231 –  (8) (Ek: 6/12/2006-5560/23 
md.) Hükmün açıklanmasının geri 
bırakılması kararının verilmesi halinde sanık, 
beş yıl süreyle denetim süresine tâbi tutulur. 
Bu süre içinde bir yıldan fazla olmamak 
üzere mahkemenin belirleyeceği süreyle, 
sanığın denetimli serbestlik tedbiri olarak; 
 
a) Bir meslek veya sanat sahibi olmaması 
halinde, meslek veya sanat sahibi olmasını 
sağlamak amacıyla bir eğitim programına 
devam etmesine,  
  
b) Bir meslek veya sanat sahibi olması 
halinde, bir kamu kurumunda veya özel 
olarak aynı meslek veya sanatı icra eden bir 
başkasının gözetimi altında ücret karşılığında 
çalıştırılmasına,  
 
c) Belli yerlere gitmekten yasaklanmasına, 
belli yerlere devam etmek hususunda 
yükümlü kılınmasına ya da takdir edilecek 
başka yükümlülüğü yerine getirmesine, 
 karar verilebilir. Denetim süresi içinde 
dava zamanaşımı durur. 
 

Hükmün açıklanması ve hükmün 
açıklanmasının geri bırakılması(Tasarı 
Madde 54)

 

 

Madde 231 –  (8) Hükmün açıklanmasının 
geri bırakılması kararının verilmesi halinde 
sanık, beş yıl süreyle denetim süresine tâbi 
tutulur. Denetim süresi içinde kiĢi hakkında 
bir daha hükmün açıklanmasının geri 
bırakılmasına karar verilemez. Mahkeme, 
sanığın bir yıldan fazla olmamak üzere 
belirleyeceği süre zarfında denetimli 
serbestlik müdürlüğünce belirlenecek 
yükümlülüklere tabi tutulmasına karar 
verebilir. Denetim süresi içinde dava 
zamanaĢımı durur.  
 
a), b), c) ÇIKARILMIŞ. 
 

Temyiz 
Madde 286 – (Sadece bizi ilgilendirecek 
değişiklik örneği olarak)  
(2) Ancak;  
c) Sulh ceza mahkemesinin görevine giren 
suçlarla ilgili olarak ilk derece 
mahkemelerinden verilen hükümlere ilişkin 
her türlü bölge adliye mahkemesi kararları,  

temyiz edilemez. 
 

Temyiz (Tasarı Madde 60) 
Madde 286 – (Sadece bizi ilgilendirecek 
değişiklik örneği olarak)  
(2) Ancak;  
c) Ġlk derece mahkemelerinin görevine giren 
ve kanunda üst sınırı iki yıla kadar (iki yıl 
dahil) hapis cezasını gerektiren suçlar ve 
bunlara bağlı adli para cezalarına iliĢkin 
her türlü bölge adliye mahkemesi 
kararları,  

temyiz edilemez. 
 

 

5275 CEZA VE GÜVENLĠK TEDBĠRLERĠNĠN ĠNFAZI HAKKINDA KANUN’DA  

DEĞĠġĠKLĠK TASARISI 

Cinsel Suçlarla Ġlgili Bölüm 

 

Eski Hali Önerilen DeğiĢiklik 

Mükerrirlere özgü infaz rejimi ve 

denetimli serbestlik tedbiri  

Madde 108 

- 

 

Mükerrirlere ve bazı suç faillerine özgü infaz rejimi ve 

denetimli serbestlik tedbiri (Tasarı Madde 63) 

Madde 108 

YENİ FIKRALAR: 

7) Cezanın infazı tamamlandıktan sonra devam eden 

denetim süresi içinde, bu madde hükümlerine göre 

kendilerine yüklenen yükümlülüklere ve yasaklara 

aykırı hareket eden mükerrirler, infaz hakimi kararı ile 

disiplin hapsine tabi tutulur. Disiplin hapsinin süresi 15 
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günden az ve üç aydan fazla olamaz. 

 

8) Çocuğa karşı işlenen bir suçtan dolayı ağırlaştırılmış 

müebbet hapis cezasına veya müebbet hapis cezasına 

mahkumiyet halinde birinci fıkradaki koşulu 

salıverilme süreleri uygulanır.  (ağırlaştırılmış müebbet 

39 yıl, müebbet 33 yıl sonra koşulu salıverilme) 

 

9) Birinci fıkradaki koşulu salıverilme süreleri, Türk 

Ceza Kanunu’nun 102. maddesinin ikinci fıkrasında 

tanımlanan cinsel saldırı suçundan, 103. maddesinde 

tanımlanan çocukların cinsel istismarı suçundan, 104. 

maddesinin 2. ve 3. fıkrasında tanımlanan reşit 

olmayanla cinsel ilişki suçundan, 188. maddesinde 

tanımlanan uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve 

ticareti suçundan dolayı hapis cezasına mahkum olanlar 

hakkında da uygulanır. 188. madde hariç olmak üzere 

bu suçlardan dolayı hapis cezasına mahkum olanlar 

hakkında, cezanın infazı sırasında ve koşulu 

salıverildikleri takdirde denetim süresi içinde, 

aşağıdaki tedavi veya yükümlülüklerden bir veya 

birkaçına infaz hakimi tarafından karar verilir: 

a) Tıbbi tedaviye tabi tutulmak. 

b) Tedavi amaçlı programlara katılmak. 

c) Suçun mağdurunun oturduğu ve çalıştığı yerleşim 

bölgesinde ikamet etmekten yasaklanmak. 

d) Mağdurun bulunduğu yerlere yaklaşmaktan 

yasaklanmak. 

e) Çocuklarla bir arada olmayı gerektiren bir ortamda 

çalışmaktan yasaklanmak. 

f) Çocuklar hakkında bakım ve gözetim yükümlülüğü 

gerektiren faaliyet icra etmekten yasaklanmak. 

 

10) Bu maddenin 9. fıkrasının uygulanmasına ilişkin 

usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığının görüşü alınmak 

suretiyle Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 

yönetmelikle düzenlenir. 

 


