
CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER

Dr. Öğr. Üyesi Selman DURSUN



CİNSEL SUÇLARIN BAĞLANTI VE AYIRIM NOKTALARI TABLOSU-I 
Cinsel 

Davranışın 
Boyutu

Vücut dokunulmazlığını ihlal 
etmeyen (bedensel temas 

içermeyen) cinsel davranışlar

Vücut dokunulmazlığını ihlal 
eden (bedensel temas 

içeren) cinsel davranışlar

Vücuda organ veya sair 
cisim sokma boyutundaki 

cinsel davranışlar

Mağdurun Yaşı Yetişkinler: Basit cinsel taciz 
(m.105/f.1-İlk kısım)

Çocuklar: Nitelikli cinsel taciz 
(m.105/f.1-Son kısım) 

Azınlık görüşü: Çocuklarda 
cinsel istismar (m.103/f.1)

A. Belirli bir süreklilik
Yetişkinler: Basit cinsel 
saldırı (m.102/f.1-c.1)
Çocuklar: Basit cinsel 

istismar (m.103/f.1-c.1) 

B. Sarkıntılık düzeyi
Yetişkinler: Nitelikli cinsel 

saldırı (m.102/f.1-c.2)
Çocuklar: Nitelikli cinsel 
istismar (m.103/f.1-c.2) 

Yetişkinler: Nitelikli cinsel 
saldırı (m.102/f.2) 

Çocuklar: Nitelikli cinsel 
istismar (m.103/f.2) ve 

Reşit olmayanla cinsel ilişki 
(m.104)

İlgilinin Rızası Rıza geçerli*
(özel bir hüküm yok)

Yetişkinler: Rıza geçerli*
Çocuklar: - 15 yaşını 

bitirmemiş veya algılama 
yeteneği gelişmemiş 

çocuklar: Rıza geçersiz
- Diğer çocuklar: Rıza 

geçerli*

Yetişkinler: Rıza geçerli*

Çocuklar: Rıza geçersiz

Evliliğin Etkisi Etkisi yok Etkisi yok - Nitelikli cinsel saldırı 
şikâyete tabidir (m.102/f.2-

c.2)
- Reşit olmayanla cinsel 

ilişki oluşmaz
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CİNSEL SUÇLARIN BAĞLANTI VE AYIRIM NOKTALARI TABLOSU-II 

Suçlar** Cinsel Saldırı Cinsel İstismar Reşit Olmayanla 
Cinsel İlişki

Cinsel Taciz

Akrabalık ve
diğer
yakınlıklar

Mağdurun üçüncü 
derece dâhil kan veya 
kayın hısmı, üvey evlat, 
üvey kardeş veya 
evlatlık olması 
[m.102/f.3-b.(c)]

- Mağdurun üçüncü 
derece dâhil kan veya 
kayın hısmı, üvey evlat, 
üvey kardeş veya evlatlık 
olması [m.103/f.3-b.(c)]
- Failin vasi, eğitici, 
öğretici, bakıcı, koruyucu 
aile veya sağlık hizmeti 
veren ya da  koruma, 
bakım ve gözetim 
yükümlülüğü bulunan bir 
kişi olması [m.103/f.3-
b.(d)] 

-Failin mağdurla
evlenme yasağının
bulunması
(m.104/2)
- Failin evlat
edinme öncesi
bakımı üstlenen
veya koruyucu aile
ilişkisine sahip
olması (m.104/3)

Failin vasi, eğitici, 
öğretici, bakıcı, 
koruyucu aile veya 
sağlık hizmeti 
veren ya da  
koruma, bakım ve 
gözetim 
yükümlülüğü 
bulunan bir kişi 
olması [m.105/f.2-
b.(b)]  

Nüfuzun 
kötüye 

kullanılması

Kamu görevinin, 
vesayet veya hizmet 
ilişkisinin sağladığı 

nüfuz [m.102/f.3-b.(b)]

Kamu görevinin veya 
hizmet ilişkisinin sağladığı 

nüfuz [m.102/f.3-b.(e)]
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CİNSEL SUÇLARIN BAĞLANTI VE AYIRIM NOKTALARI TABLOSU-II 
Suçlar Cinsel Saldırı Cinsel İstismar Reşit 

Olmayanla 
Cinsel İlişki

Cinsel Taciz

Korkutuculuk 
düzeyi

- Silah [m.102/f.3-b.(d)]
- Birden fazla kişi 
[m.102/f.3-b.(d)] 

- Birden fazla kişi 
[m.103/f.3-b.(a)]
- Cebir veya tehdit (15 
yaşını bitirmemiş veya 
algılama yeteneği 
gelişmemiş çocuklar***) 
(m.103/f.4)
- Silah (15 yaşını bitirmiş
ve algılama yeteneği
gelişmiş çocuklar)
(m.103/f.4)

İşlenme 
kolaylığı

Mağdurun beden veya 
ruh bakımından 

kendisini 
savunamayacak 

durumda bulunan kişi 
olması [m.102/f.3-

b.(a)]

İnsanların toplu olarak 
bir arada yaşama 
zorunluluğunda 

bulunduğu ortamların 
sağladığı kolaylık 
[m.103/f.3-b.(b)]

- Mağdurun çocuk olması 
(m.105/f.1-son kısım)
- Kamu görevinin veya 
hizmet ilişkisinin ya da 
aile içi ilişkinin sağladığı 
kolaylık [m.105/f.2-b.(a)]
- Aynı işyerinde 
çalışmanın sağladığı 
kolaylık [m.105/f.2-b.(c)]
- Posta veya elektronik 
haberleşme araçlarının 
sağladığı kolaylık 
[m.105/f.2-b.(d)]
- Teşhir [m.105/f.2-b.(e)]
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CİNSEL SUÇLARIN BAĞLANTI VE AYIRIM NOKTALARI TABLOSU-II 
Suçlar Cinsel Saldırı Cinsel İstismar Reşit 

Olmayanla 
Cinsel İlişki

Cinsel Taciz

Netice 
sebebiyle 
ağırlaşmış 

haller

- Cebir ve şiddetin 
kasten yaralama 
suçunun ağır 
neticelerine neden 
olması (gerçek içtima, 
m. 102/f.4)

- Mağdurun bitkisel 
hayata girmesi veya 
ölümü (m.102/f.5)

- Cebir ve şiddetin kasten 
yaralama suçunun ağır 
neticelerine neden 
olması (gerçek içtima, m. 
103/f.5)

- Mağdurun bitkisel 
hayata girmesi veya 
ölümü (m.103/f.6)

Mağdurun işi bırakmak, 
okuldan veya ailesinden 

ayrılmak zorunda kalması 
(m.105/f.2-c.2)
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Kaynak: Selman Dursun, «Türk Ceza Hukuku’nda Cinsel Suçlara Genel Bir Bakış», CHD, Nisan 2014, s. 57-73.

* Rızanın geçerliliğine dair genel kurallar saklıdır. Burada rızaya ehliyet bağlamında özel bir hüküm olup
olmaması esas alınmıştır.

** Cinsel saldırı ve cinsel istismar açısından nitelikli unsur teşkil eden vücuda organ veya sair cisim sokma
(m.102/f.2 ve m.103/f.2) haline Tablo I’de değinilmiştir.

*** 15 yaşını bitirmiş ve algılama yeteneği gelişmiş çocuklarda cebir suçun unsurudur [m. 103/ f.1-b.(b)]. Ayrıca
bkz. m. 103/f.5. Karş. m. 102/f.4 (özel gerçek içtima hükümleri).


