
ŞİDDETİ ÖNLEME VE 
REHABİLİTASYON DERNEĞİ

TÜRK CEZA KANUNU VE 
CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA 

YÖNELİK SUÇLAR



VÜCUDA TEMAS 
OLMASI

GENEL ÖZELLİKLER

2 TEMEL GRUBA AYRILIR

YETİŞKİN 
MAĞDUR

ÇOCUK 
MAĞDUR

KORUNMAK İSTENEN HUKUKSAL 
YARAR BİREYİN CİNSEL 
DOKUNULMAZLIĞIDIR

VÜCUDA TEMAS 
OLMAMASI

➢ Cinsel Taciz
Suçu (M. 105)

➢ Cinsel Saldırı
Suçu (M. 102)

➢ Çocuğun Cinsel
İstismarı (M.103)

➢ Reşit Olmayanla
Cinsel İlişki (M.105)

CİNSEL 
DOKUNULMUZLIĞA 
KARŞI SUÇLAR TÜRK 
CEZA KANUNUNDA 4 

AYRI SUÇ OLARAK 
DÜZENLENMİŞTİR.



ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI  
(MAD.103)

Cinsel istismar, psikososyal gelişimini 
tamamlamamış ve yaşı küçük olan bir 
çocuğun bir yetişkin tarafından cinsel 

stimulasyon için kullanılmasıdır.

0 – 15 Yaş: On beş yaşını tamamlamamış veya
tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve
sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan
çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel
davranış,

15 – 18 Yaş: Diğer çocuklara karşı sadece cebir,
tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene
dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar,

CİNSEL SALDIRI SUÇU

Suçun oluşumu için üç unsur bir arada 
olmalıdır: Cinsel saldırı, temas ve 

mağdurun rızasının olmaması

BASİT HALİ

MADDE 102/1

NİTELİKLİ HALİ

MADDE 102/2

2 FARKLI HALİ VARDIR

● Cinsel davranışlarla
bir kimsenin vücut
dokunulmazlığını
ihlâl eden,

● Ancak cinsel ilişki
seviyesine
varmayan fiillerdir.

● Şikayete bağlıdır.
● Eşe karşı işlenemez.

● Vücuda organ veya
cisim sokularak
işlenebilir

● Cinsel organ, parmak
veya yapay herhangi
bir cisim olabilir

● Şikayete bağlı değil.
● Eşe karşı işlenebilir;

ancak bu durumda
şikayete bağlıdır.

2 FARKLI MAĞDUR TİPİ VARDIR



REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ
(M.104)

➢ Mağdurun rızası söz
konusudur.

➢ Mağdur 15-18 yaş
aralığındadır.

➢ Cinsel birleşme
gerçekleşmelidir.

15-18 yaş arası cinsel birleşme
boyutuna varmayan rızai cinsel

davranış suç oluşturmaz.

Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, 
onbeş yaşını bitirmiş olan çocukla
cinsel ilişkide bulunan kişi, şikayet

üzerine, iki yıldan beş yıla kadar
hapis cezası ile cezalandırılır. 

CİNSEL TACİZ SUÇU (M.105)

Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz
eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti
üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis

cezası ile cezalandırılır.

➢ Cinsel amaçlı
olmalı

➢ Vücuda temas söz
konusu değildir. 

➢ Şikayete tabi bir
suçtur.



İMDAT 
Şiddeti Önleme ve 

Rehabilitasyon Derneği

Amacımız:

• Öncelikle çocuklara ve kadınlara yönelik

olmak üzere, tüm canlıların şiddetten

korunmasını sağlamak,

• Farkındalık, bilgilendirme ve

bilinçlendirme faaliyetlerini yürütmek,

• Toplumdaki şiddeti önlemek ve şiddet

mağdurlarına rehabilitasyon hizmeti

vermek,

• Derneğe destek sağlayacak etkinlikler

yaparak bu çalışmaların yaygınlık ve

süreklilik gösterecek şekilde

sürdürülmesini sağlamaktır.

İMDAT - Şiddeti Önleme ve

Rehabilitasyon Derneği, günümüzün en

büyük sorunlarından biri olan şiddete karşı

duyarlı olan önlenmesi ve şiddet

mağdurlarına yardımcı olmak isteyen bir

grup duyarlı insan tarafından kuruldu.



Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon 
Derneği

Osmanağa Mah. Rıhtım Cad. Yoğurtçu 
Şükrü Sok. No:19/1 Kadıköy 

0216 337 0051

Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon Derneği

imdatdernek

twitter/imdatdernek

İmdat Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon Derneği

www.imdat.org infoimdat@gmail.com


