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TBMM (S. Sayısı: 631)

Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın; Cinsel Taciz Suçlarında
Cezanın Artırılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma

Önergesi (2/120)

Not: Teklif Başkanlıkça; esas olarak Adalet Komisyonuna havale edilmiştir.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

08.01.2008 Tarihinde “Türk Ceza Kanunu’nda (105’inci madde) Değişiklik Yapılmasına Dair”
ile ilgili vermiş olduğum Kanun Teklifimin İç Tüzüğün 37. maddesi gereğince 45 gün içinde
Komisyonda görüşülmediği için, yine İç Tüzüğün 37. maddesi gereğince doğrudan Genel Kurul
gündemine alınmasını arz ederim. (2/120)

Hasip Kaplan
Şırnak

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Türk Ceza Kanunu’nda (105’inci madde) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
gerekçesiyle ekte sunulmuştur.

Gereğini arz ederim. 08.01.2008
Hasip Kaplan

Şırnak

GENEL GEREKÇE
Yılbaşı gecesi kutlamalarında Taksim meydanında daha öncede yaşanan, turist kadınları taciz

olaylarına bu yılda bir yenisi eklendi. Özellikle Taksim meydanı, İstiklal Caddesi, Nişantaşı, Bağdat
Caddesi gibi en gözde yerlerde “sosyal alan” olarak bilinen binlerce insanın toplandığı alanlarda,
ülkemizin tanıtımı için önemli olan yerlerde; yaşanan “aleni taciz olayları” cins ayrımcılığı temelinde
özellikle taciz boyutunu aşan ve fiili bir müdahaleye dönüşen, kişi özgürlüğü ve güvenliğini temelden
yok eden, insan yaşamına ve bütünlüğüne yönelen, toplumda infial uyandıran, Türkiye’nin imajını
sarsan görüntüler olarak ulusal ve uluslar arası görsel medyada yer almaktadır.

Böylesi fiiller ne yazık ki bir yandan güvenlik zaafını ortaya koymakta, diğer yandan hassas
değerleri olan toplumumuzu derinden yaralamaktadır. Son olarak Taksim meydanında yaşanan rezalet
sonrası faillerin 57 YTL. para cezası ile cezalandırılması, takibinin şikayete bağlı tutulması, cezaların
azlığı suçta caydırıcılığın etkin müeyyidesinin olmadığını gözler önüne sermiştir. Taksim meydanında
toplanan kadın örgütleri bu konuda haklı olarak protestolarını ortaya koymuşlardır. Böylesi ağır
sonuçları olan, faturası ülkeye biçilen suçlarda etkin ve caydırıcı önlemler alınması konusunda
cezaların arttırılması etkili olacaktır.



MADDE GEREKÇELERİ
Madde 105 (1) - Cinsel taciz olarak kamuya yansıyan suçların takibinin şikayete bağlı olmaktan

çıkarılması, cezaların arttırılmasıyla caydırıcı olunması amaçlanmıştır.

(2)- Bu fıkra ile cezalar arttırılarak caydırıcılık hedeflenmiştir.

(3)- Bu fıkra ile Taksim meydanında yaşanan benzeri olaylarda, aleni ve toplu suç işlenmesinde
cezalar arttırılarak caydırıcılık sağlanması hedeflenmiştir.

Madde 2- Yürürlük maddesidir.

Madde 3- Yürütme maddesidir.

CİNSEL TACİZ SUÇLARINDA CEZANIN ARTTIRILMASI
HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

Cinsel Taciz
MADDE 105- (1) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, altı aydan iki yıla

kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına hükmolunur.

(2) Bu fiiller, hiyerarşi veya hizmet ilişkisinden 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 terk etmek
mecburiyetinde kalmış ise, verilecek ceza iki yıldan az olamaz.

(3) Toplumun infialine yol açan, bu nevi suçları topluca işleyen, şiddet kullananlara, alenen açık
yerlerde söz ve fiilleri ile cinsel tacizde bulunanlara iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.

MADDE 1- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 2- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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