YENİ TÜRK CEZA KANUNU’NUN
SAĞLIK SEKTÖRÜ ÜZERİNDE
ETKİSİ

ÖNSÖZ
Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası ( Türkiye SEİS ) olarak ,
uygulanma süreci çok kısa olan Yeni Türk Ceza Kanunu’nun sektörümüze olan
etkileri açısından sonuçlarını karşılaştırmalı olarak derlemek istedik.
Siz üyelerimiz ve sektörümüzün değerli firmalarının yanı sıra başta
hastane idareleri, doktor , hemşire ve sağlık çalışanlarına yardımcı olacağına
inandığımız bu çalışmada, değişen ve çağın gereklerine ve diline uydurulmuş
Yeni Ceza Kanunu’nun sektör üzerindeki etkileri ve yenilikleri üzerinde
karşılaştırmalı olarak durulmaya çalışılmıştır, Aynı şekilde Eski Ceza Kanunu’
nda yer almayıp , Yeni Ceza Kanunu’na eklenen maddeler gösterilmek
suretiyle aslında ne kadar büyük ve köklü değişikliklerin olduğu ve bu
değişikliklerin sağlık çalışanları için ne kadar büyük bir önem arz ettiği
vurgulanmaya çalışılmıştır.
Bu çalışmanın yanı sıra bundan böyle süresiz yayınlarla da sektöre ve
sektörle sürekli işbirliği içerisinde olan kişi ve kuruluşlara yardımcı olmayı
amaçlamaktayız.
İnsan sağlığının ve karşılıklı menfaatlerin korunması yolunda çok
isabetli bulduğumuz yeni kanun değişikliklerinin çok iyi özümsenmesine
verdiğimiz değer nedeniyle, hazırlanan bu çalışmanın siz üyelerimiz ve
sektörümüzün değerli firmalarına , hastane yönetimlerine ve başta
doktorlarımız olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına yararlı olmasını umut
ediyoruz.

Metin DEMİR
TÜRKİYE SAĞLIK ENDÜSTRİSİ
İŞVERENLERİ SENDİKASI
BAŞKAN

GİRİŞ
Sendikamız süresiz yayınlarından “Yeni Türk Ceza Kanunu’nun Sağlık
Sektörü Üzerinde Etkisi “ isimli çalışmamıza başlamadan önce, 5237 Sayılı
Yeni Türk Ceza Kanunu ile hukuk sistemimizde çok ciddi bir takım
değişiklikler meydana geldiğini belirtmek isteriz. Bu değişiklikler ve
değişikliklerin hukuk alanında yansımaları ise ciddiyetle takip edilmelidir.
Özellikle hastane idareleri , medikal firmalar ve başta doktorlar olmak üzere,
tüm sağlık sektörü çalışanlarının bu çalışmayı ve değişiklikleri en az bir kere
okumalarını ve ifa ettikleri işlerdeki etkilerini dikkatle değerlendirmelerini
öneriyoruz.
Nitekim ; 765 Sayılı Eski Ceza Kanunu’nun yürürlükten kaldırılarak ,
5237 Sayılı Yeni Ceza Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile yeni düzenlenen ve
artık daha net bir biçimde tanımlanan suç türleri incelendiğinde sağlık
çalışanlarının aslında ne kadar riskli bir iş ifa ettikleri anlaşılacaktır. Özellikle
doktor , hemşire ve hastane personelinin ifa ettikleri işin ciddiyetini daha iyi
idrak etmeleri ve yeni değişiklerin gereklerini ciddiyetle takip etmeleri hayati
önem taşımaktadır.
Yeni Ceza Kanunu ile gelen diğer bir önemli yenilik ise kanunun diline
ilişkindir. Yeni Türk Ceza Kanunu yeniden kaleme alınırken sadece çağdaş
hukuk kurallarının ve
günümüz insan hakları uygulamaları ve ceza
kanunlarının geçirdiği evrimin etkileri altında kalınmamış ayrıca dili de
sadeleştirilmiş, Türkçeleştirilmiştir. Bu nedenle her maddenin ayrıca
açıklanmasına ve Türkçeleştirilmesine ihtiyaç kalmamıştır.

Av.Muhittin Ertuğrul ERTÜRK
TÜRKİYE SAĞLIK ENDÜSTRİSİ
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BİRİNCİ KİTAP(GENEL HÜKÜMLER)

ÜÇÜNCÜ KISIM

YAPTIRIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM

Cezalar

Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar

ESKİ
TÜRK YENİ TÜRK CEZA KANUNU
CEZA KANUNU

ESKİ
22,23,25,26,27.
MADDELER

TCK

MADDE 50.

- (1) Kısa süreli hapis cezası, suçlunun kişiliğine, sosyal ve
ekonomik durumuna, yargılama sürecinde duyduğu pişmanlığa ve suçun
işlenmesindeki özelliklere göre;

c) En az iki yıl süreyle, bir meslek veya sanat edinmeyi sağlamak amacıyla,
gerektiğinde barınma imkanı da bulunan bir eğitim kurumuna devam etmeye,

Sağladığı hak ve yetkiler kötüye kullanılmak suretiyle
veya gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı
davranılarak suç işlenmiş olması durumunda; mahkûm
olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle, ilgili
ehliyet ve ruhsat belgelerinin geri alınmasına, belli bir
meslek ve sanatı yapmaktan yasaklanmaya,
e)

Çevrilebilir.

(2) Suç tanımında hapis cezası ile adli para cezasının seçenek olarak öngörüldüğü
hallerde, hapis cezasına hükmedilmişse; bu ceza artık adli para cezasına
çevrilmez.
Hapis cezasının ertelenmesi

ESKİ
92,93,94,95.
MADDELER

TCK

MADDE 51.

- (1) İşlediği suçtan dolayı iki yıl veya daha az süreyle hapis
cezasına mahkûm edilen kişinin cezası ertelenebilir. Bu sürenin üst sınırı, fiili
işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış veya altmışbeş yaşını bitirmiş olan
kişiler bakımından üç yıldır. Ancak, erteleme kararının verilebilmesi için kişinin;

a) Daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla hapis cezasına mahkûm
edilmemiş olması,

b) Suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla
tekrar suç işlemeyeceği konusunda mahkemede bir kanaatin oluşması,

Gerekir.

(2) Cezanın ertelenmesi, mağdurun veya kamunun uğradığı
zararın aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin
suretiyle tamamen giderilmesi koşuluna bağlı tutulabilir. Bu
durumda, koşul gerçekleşinceye kadar cezanın infaz kurumunda çektirilmesine
devam edilir. Koşulun yerine getirilmesi halinde, hakim kararıyla hükümlü infaz
kurumundan derhal salıverilir.

(3) Cezası ertelenen hükümlü hakkında, bir yıldan az, üç yıldan fazla olmamak
üzere, bir denetim süresi belirlenir. Bu sürenin alt sınırı, mahkûm olunan ceza
süresinden az olamaz.

(4) Denetim süresi içinde;

a) Bir meslek veya sanat sahibi olmayan hükümlünün, bu amaçla bir eğitim
programına devam etmesine,

b) Bir meslek veya sanat sahibi hükümlünün, bir kamu
kurumunda veya özel olarak aynı meslek veya sanatı icra
eden bir başkasının gözetimi altında ücret karşılığında
çalıştırılmasına,

(6) Mahkeme, hükümlünün kişiliğini ve sosyal durumunu göz önünde
bulundurarak, denetim süresinin herhangi bir yükümlülük belirlemeden veya
uzman kişi görevlendirmeden geçirilmesine de karar verebilir.

(8) Denetim süresi yükümlülüklere uygun veya iyi halli olarak geçirildiği takdirde,
ceza infaz edilmiş sayılır.
İKİNCİ BÖLÜM

Güvenlik Tedbirleri

Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma

ESKİ
TCK
20,31,33,34,35,41,

MADDE 53.

121,122,123,124.

a) Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin
üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet
Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya
bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve
kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün
memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten,

MADDELER

- (1) Kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına
mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak;

b) Seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasi hakları
kullanmaktan,

c) Velayet hakkından; vesayet veya kayyımlığa ait bir
hizmette bulunmaktan,

d) Vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti
tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan,

e) Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı,
kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir
olarak icra etmekten,

Yoksun bırakılır.

(2) Kişi, işlemiş bulunduğu suç dolayısıyla mahkûm olduğu
hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar bu hakları
kullanamaz.

(3) Mahkûm olduğu hapis cezası ertelenen veya koşullu salıverilen hükümlünün
kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından
yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanmaz. Mahkûm olduğu hapis cezası ertelenen
hükümlü hakkında birinci fıkranın (e) bendinde söz konusu edilen hak
yoksunluğunun uygulanmamasına karar verilebilir.

(5)

Birinci fıkrada sayılan hak ve yetkilerden birinin kötüye
kullanılması suretiyle işlenen suçlar dolayısıyla hapis
cezasına mahkûmiyet halinde, ayrıca, cezanın infazından
sonra işlemek üzere, hükmolunan cezanın yarısından bir
katına
kadar
bu
hak
ve
yetkinin
kullanılmasının
yasaklanmasına karar verilir. Bu hak ve yetkilerden birinin
kötüye kullanılması suretiyle işlenen suçlar dolayısıyla
sadece adli para cezasına mahkûmiyet halinde, hükümde
belirtilen gün sayısının yarısından bir katına kadar bu hak
ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına karar verilir.
Hükmün kesinleşmesiyle icraya konan yasaklama ile ilgili süre, adli para cezasının

Eşya müsaderesi

ESKİ TCK 36. MADDE

MADDE 54. -

(1) İyiniyetli üçüncü kişilere ait olmamak koşuluyla, kasıtlı bir
suçun işlenmesinde kullanılan veya suçun işlenmesine tahsis edilen ya da suçtan
meydana gelen eşyanın müsaderesine hükmolunur. Suçun işlenmesinde
kullanılmak üzere hazırlanan eşya, kamu güvenliği, kamu sağlığı veya genel ahlak
açısından tehlikeli olması durumunda müsadere edilir.

(3) Suçta kullanılan eşyanın müsadere edilmesinin işlenen suça nazaran daha ağır
sonuçlar doğuracağı ve bu nedenle hakkaniyete aykırı olacağı anlaşıldığında,
müsaderesine hükmedilmeyebilir.

(4) Üretimi, bulundurulması, kullanılması, taşınması, alım
ve satımı suç oluşturan eşya, müsadere edilir.
Kazanç müsaderesi

ESKİ TCK 36. MADDE

MADDE 55. - (1) Suçun işlenmesi ile elde edilen veya suçun
konusunu oluşturan ya da suçun işlenmesi için sağlanan
maddi menfaatler ile bunların değerlendirilmesi veya
dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan ekonomik kazançların
müsaderesine karar verilir. Bu fıkra hükmüne göre
müsadere kararı verilebilmesi için maddi menfaatin suçun
mağduruna iade edilememesi gerekir.

(2) Müsadere konusu eşya veya maddi menfaatlere el konulamadığı veya bunların
merciine teslim edilmediği hallerde, bunların karşılığını oluşturan
Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirleri

YENİ
MADDE 60. - (1) Bir kamu kurumunun verdiği izne dayalı
olarak faaliyette bulunan özel hukuk tüzel kişisinin organ
veya temsilcilerinin iştirakiyle ve bu iznin verdiği yetkinin
kötüye kullanılması suretiyle tüzel kişi yararına işlenen
kasıtlı suçlardan mahkûmiyet halinde, iznin iptaline karar
verilir.

(2) Müsadere hükümleri, yararına işlenen suçlarda özel hukuk tüzel kişileri
hakkında da uygulanır.

(3) Yukarıdaki fıkralar hükümlerinin uygulanmasının işlenen fiile nazaran daha ağır
sonuçlar ortaya çıkarabileceği durumlarda, hakim bu tedbirlere hükmetmeyebilir.

(4) Bu madde hükümleri kanunun ayrıca belirttiği hallerde uygulanır.

İKİNCİ KİTAP (ÖZEL HÜKÜMLER)

İKİNCİ KISIM

KİŞİLERE KARŞI SUÇLAR

BİRİNCİ BÖLÜM

HAYATA KARŞI SUÇLAR

Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi

ESKİ TCK 452 , 455.
MADDELER

MADDE 83- (1) Kişinin yükümlü olduğu belli bir icrai
davranışı gerçekleştirmemesi dolayısıyla meydana gelen
ölüm neticesinden sorumlu tutulabilmesi için, bu neticenin
oluşumuna sebebiyet veren yükümlülük ihmalinin icrai
davranışa eşdeğer olması gerekir.
(2) İhmali ve icrai davranışın eşdeğer kabul edilebilmesi
için, kişinin;
a) Belli bir icrai davranışta bulunmak hususunda kanuni
düzenlemelerden veya sözleşmeden kaynaklanan bir
yükümlülüğünün bulunması,
b) Önceden gerçekleştirdiği davranışın başkalarının hayatı
ile ilgili olarak tehlikeli bir durum oluşturması,
Gerekir.
(3) Belli bir yükümlülüğün ihmali ile ölüme neden olan kişi
hakkında, temel ceza olarak, ağırlaştırılmış müebbet hapis
cezası yerine yirmi yıldan yirmibeş yıla kadar, müebbet
hapis cezası yerine onbeş yıldan yirmi yıla kadar, diğer
hallerde ise on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına
hükmolunabileceği gibi, cezada indirim de yapılmayabilir.

İntihara yönlendirme

ESKİ TCK 454

MADDE 84- (1) Başkasını intihara azmettiren, teşvik eden,
başkasının intihar kararını kuvvetlendiren ya da başkasının
intiharına herhangi bir şekilde yardım eden kişi, iki yıldan
beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) İntiharın gerçekleşmesi durumunda, kişi dört yıldan on
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(3) Başkalarını intihara alenen teşvik eden kişi, üç yıldan
sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(4) İşlediği fiilin anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği
gelişmemiş olan veya ortadan kaldırılan kişileri intihara
sevk edenlerle cebir veya tehdit kullanmak suretiyle kişileri
intihara mecbur edenler, kasten öldürme suçundan sorumlu
tutulurlar.

Taksirle öldürme

ESKİ TCK 455. MADDE

MADDE 85. - (1) Taksirle bir insanın ölümüne neden olan
kişi, üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Fiil, birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin ölümü ile
birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuş ise, kişi üç yıldan
onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Taksirle yaralama

ESKİ TCK 459 VE 465.
MADDELER

MADDE 89. - (1) Taksirle başkasının vücuduna acı veren
veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına
neden olan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adli para
cezası ile cezalandırılır.

(2) Taksirle yaralama fiili, mağdurun;

a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli
zayıflamasına,

b) Vücudunda kemik kırılmasına,

c) Konuşmasında sürekli zorluğa,

d) Yüzünde sabit ize,

e) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,

f) Gebe bir kadının çocuğunun vaktinden önce doğmasına,

Neden olmuşsa, birinci fıkraya göre belirlenen ceza, yarısı
oranında artırılır.

(3) Taksirle yaralama fiili, mağdurun;

a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel
hayata girmesine,

b) Duyularından
yitirilmesine,

c)
Konuşma
kaybolmasına,

ya

veya

da

organlarından

çocuk

yapma

birinin

işlevinin

yeteneklerinin

d) Yüzünün sürekli değişikliğine,

e) Gebe bir kadının çocuğunun düşmesine,

Neden olmuşsa, birinci fıkraya göre belirlenen ceza, bir kat

İnsan üzerinde deney

YENİ
MADDE 90. - (1) İnsan üzerinde bilimsel bir deney yapan
kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) İnsan üzerinde yapılan rızaya dayalı bilimsel deneyin
ceza sorumluluğunu gerektirmemesi için;

a) Deneyle ilgili olarak yetkili kurul veya makamlardan
gerekli iznin alınmış olması,

b) Deneyin öncelikle insan dışı deney ortamında veya
yeterli sayıda hayvan üzerinde yapılmış olması,

c) İnsan dışı deney ortamında veya hayvanlar üzerinde
yapılan deneyler sonucunda ulaşılan bilimsel verilerin,
varılmak istenen hedefe ulaşmak açısından bunların insan
üzerinde de yapılmasını gerekli kılması,

d) Deneyin, insan sağlığı üzerinde öngörülebilir zararlı ve
kalıcı bir etki bırakmaması,

e) Deney sırasında kişiye insan onuruyla bağdaşmayacak
ölçüde acı verici yöntemlerin uygulanmaması,

f) Deneyle varılmak istenen amacın, bunun kişiye yüklediği
külfete ve kişinin sağlığı üzerindeki tehlikeye göre daha
ağır basması,

g) Deneyin mahiyet ve sonuçları hakkında yeterli
bilgilendirmeye dayalı olarak açıklanan rızanın yazılı olması
ve herhangi bir menfaat teminine bağlı bulunmaması,

Gerekir.

(3) Çocuklar
yapılmaz.

üzerinde

bilimsel

deney

hiçbir

surette

(4) Hasta olan insan üzerinde rıza olmaksızın tedavi amaçlı
denemede bulunan kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır. Ancak, bilinen tıbbi müdahale yöntemlerinin

Organ veya doku ticareti

YENİ
MADDE 91. - (1) Hukuken geçerli rızaya dayalı olmaksızın,
kişiden organ alan kimse, beş yıldan dokuz yıla kadar hapis
cezası ile cezalandırılır. Suçun konusunun doku olması
halinde, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına
hükmolunur.

(2) Hukuka aykırı olarak, ölüden organ veya doku alan
kimse, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Organ veya doku satın alan, satan, satılmasına aracılık
eden kişi hakkında, birinci fıkrada belirtilen cezalara
hükmolunur.

(4) Bir ve üçüncü fıkralarda tanımlanan suçların bir örgütün
faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, sekiz yıldan onbeş
yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adli para cezasına
hükmolunur.

(5) Hukuka aykırı yollarla elde edilmiş olan organ veya
dokuyu saklayan, nakleden veya aşılayan kişi, iki yıldan beş
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(6) Belli bir çıkar karşılığında organ veya doku teminine
yönelik olarak ilan veya reklam veren veya yayınlayan kişi,
bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(7) Bu maddede tanımlanan suçların bir tüzel kişinin
faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, tüzel kişi hakkında
bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

(8) Birinci fıkrada tanımlanan suçun işlenmesi sonucunda
mağdurun ölmesi halinde, kasten öldürme suçuna ilişkin
hükümler uygulanır.
Zorunluluk hali

YENİ
MADDE 92. - (1) Organ veya dokularını satan kişinin içinde
bulunduğu sosyal ve ekonomik koşullar göz önünde
bulundurularak,
hakkında
verilecek
cezada
indirim
yapılabileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM

Çocuk Düşürtme, Düşürme veya Kısırlaştırma

Çocuk düşürtme

ESKİ
TCK
468,470,471 VE 472.
MADDELER

MADDE 99. - (1) Rızası olmaksızın bir kadının çocuğunu
düşürten kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır.

(2) Tıbbi zorunluluk bulunmadığı halde, rızaya dayalı olsa
bile, gebelik süresi on haftadan fazla olan bir kadının
çocuğunu düşürten kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis
cezası
ile
cezalandırılır.
Bu
durumda,
çocuğunun
düşürtülmesine rıza gösteren kadın hakkında bir yıla kadar
hapis veya adli para cezasına hükmolunur.

(3) Birinci fıkrada yazılı fiil kadının beden veya ruh sağlığı
bakımından bir zarara uğramasına neden olmuşsa, kişi altı
yıldan oniki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır; fiilin
kadının ölümüne neden olması halinde, onbeş yıldan yirmi
yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(4) İkinci fıkrada yazılı fiil kadının beden veya ruh sağlığı
bakımından bir zarara uğramasına neden olmuşsa, kişi üç
yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır; fiilin
kadının ölümüne neden olması halinde, dört yıldan sekiz yıla
kadar hapis cezasına hükmolunur.

(5) Rızaya dayalı olsa bile, gebelik süresi on haftayı
doldurmamış olan bir kadının çocuğunun yetkili olmayan bir
kişi tarafından düşürtülmesi halinde; iki yıldan dört yıla
kadar hapis cezasına hükmolunur. Yukarıdaki fıkralarda
tanımlanan diğer fiiller yetkili olmayan bir kişi tarafından
işlendiği takdirde, bu fıkralara göre verilecek ceza, yarı
oranında artırılarak hükmolunur.

(6) Kadının mağduru olduğu bir suç sonucu gebe kalması
halinde, süresi yirmi haftadan fazla olmamak ve kadının
rızası olmak koşuluyla, gebeliği sona erdirene ceza
verilmez. Ancak, bunun için gebeliğin uzman hekimler
tarafından hastane ortamında sona erdirilmesi gerekir.

Çocuk düşürme

ESKİ TCK 469. MADDE

Kısırlaştırma

MADDE 100.

- (1) Gebelik süresi on haftadan fazla olan kadının çocuğunu
isteyerek düşürmesi halinde, bir yıla kadar hapis veya adli para cezasına
hükmolunur.

YENİ
MADDE 101. - (1) Bir erkek veya kadını rızası olmaksızın
kısırlaştıran kimse, üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır. Fiil, kısırlaştırma işlemi yapma yetkisi
olmayan bir kimse tarafından yapılırsa, ceza üçte bir
oranında artırılır.

(2) Rızaya dayalı olsa bile, kısırlaştırma fiilinin yetkili
olmayan bir kişi tarafından işlenmesi halinde, bir yıldan üç
yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
YEDİNCİ BÖLÜM

HÜRRİYETE KARŞI SUÇLAR

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma

ESKİ
TCK
179,180,181,184,185,
429

,430,431,432,433,434
,437

VE 439 . MADDELER.

MADDE 109- (1) Bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere
gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden yoksun bırakan
kişiye, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.
(2) Kişi, fiili işlemek için veya işlediği sırada cebir, tehdit
veya hile kullanırsa, iki yıldan yedi yıla kadar hapis cezasına
hükmolunur.
(3) Bu suçun;
a) Silahla,
b) Birden fazla kişi tarafından birlikte,
c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
d) Kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak
suretiyle,
e) Üstsoy, altsoy veya eşe karşı,
f) Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendini
savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
İşlenmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza
bir kat artırılır.
(4) Bu suçun mağdurun ekonomik bakımdan önemli bir
kaybına neden olması halinde, ayrıca bin güne kadar adlî
para cezasına hükmolunur.
(5) Suçun cinsel amaçla işlenmesi halinde, yukarıdaki
fıkralara göre verilecek cezalar yarı oranında artırılır.
(6) Bu suçun işlenmesi amacıyla veya sırasında kasten
yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin
gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna
ilişkin hükümler uygulanır.

İş ve çalışma hürriyetinin ihlali

ESKİ TCK 201. MADDE

MADDE 117. - (1) Cebir veya tehdit kullanarak ya da
hukuka aykırı başka bir davranışla, iş ve çalışma hürriyetini
ihlal eden kişiye, mağdurun şikayeti halinde, altı aydan iki
yıla kadar hapis veya adli para cezası verilir.

(2) Çaresizliğini, kimsesizliğini ve bağlılığını sömürmek
suretiyle kişi veya kişileri ücretsiz olarak veya sağladığı
hizmet ile açık bir şekilde orantısız düşük bir ücretle
çalıştıran veya bu durumda bulunan kişiyi, insan onuru ile
bağdaşmayacak çalışma ve konaklama koşullarına tabi kılan
kimseye altı aydan üç yıla kadar hapis veya yüz günden az
olmamak üzere adli para cezası verilir.

(3) Yukarıdaki fıkrada belirtilen durumlara düşürmek üzere
bir kimseyi tedarik veya sevk veya bir yerden diğer bir yere
nakleden kişiye de aynı ceza verilir.

(4) Cebir veya tehdit kullanarak, işçiyi veya işverenlerini
ücretleri
azaltıp
çoğaltmaya
veya
evvelce
kabul
edilenlerden başka koşullar altında anlaşmalar kabulüne
zorlayan ya da bir işin durmasına, sona ermesine veya
durmanın devamına neden olan kişiye altı aydan üç yıla
kadar hapis cezası verilir.
Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi

YENİ
MADDE 118. - (1) Bir kimseye karşı bir sendikaya üye
olmaya veya olmamaya, sendikanın faaliyetlerine katılmaya
veya katılmamaya, sendikadan veya sendika yönetimindeki
görevinden ayrılmaya zorlamak amacıyla, cebir veya tehdit
kullanan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır.

(2) Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka
bir davranışla bir sendikanın faaliyetlerinin engellenmesi
halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
Ayırımcılık

YENİ
MADDE 122. - (1) Kişiler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet,
siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri
sebeplerle ayırım yaparak;

a) Bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasını, devrini veya
bir hizmetin icrasını veya hizmetten yararlanılmasını
engelleyen veya kişinin işe alınmasını veya alınmamasını
yukarıda sayılan hallerden birine bağlayan,

b) Besin maddelerini vermeyen veya kamuya arz edilmiş bir
hizmeti yapmayı reddeden,

c) Kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını
engelleyen,

Kimse hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis veya adli
para cezası verilir.
DOKUZUNCU BÖLÜM

ÖZEL HAYATA VE HAYATIN GİZLİ ALANINA KARŞI SUÇLAR

Özel hayatın gizliliğini ihlal

ESKİ TCK 547. MADDE

MADDE 134. - (1) Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal
eden kimse, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adli para
cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin
kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, cezanın alt
sınırı bir yıldan az olamaz.

(2) Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri ifşa
eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır. Fiilin basın ve yayın yoluyla işlenmesi
halinde, ceza yarı oranında artırılır.
Kişisel verilerin kaydedilmesi

YENİ

MADDE 135. - (1) Hukuka aykırı olarak kişisel verileri
kaydeden kimseye altı aydan üç yıla kadar hapis cezası
verilir.

(2) Kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki
kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel
yaşamlarına,
sağlık
durumlarına
veya
sendikal
bağlantılarına ilişkin bilgileri kişisel veri olarak kaydeden
kimse, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır
Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme

ESKİ TCK 525/A

MADDE 136. - (1) Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir
başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, bir yıldan dört
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Nitelikli haller

YENİ
MADDE 137. suçların;

(1) Yukarıdaki maddelerde tanımlanan

a) Kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki
kötüye kullanılmak suretiyle,

b) Belli bir meslek
yararlanmak suretiyle,

ve

sanatın

sağladığı

kolaylıktan

İşlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
Verileri yok etmeme

YENİ

MADDE 138. - (1) Kanunların belirlediği sürelerin geçmiş
olmasına karşın verileri sistem içinde yok etmekle yükümlü
olanlara görevlerini yerine getirmediklerinde altı aydan bir
yıla kadar hapis cezası verilir.
Şikayet

YENİ
MADDE 139. - (1) Kişisel verilerin kaydedilmesi, verileri
hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme ve verileri yok
etmeme hariç, bu bölümde yer alan suçların soruşturulması
ve kovuşturulması şikayete bağlıdır.
Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması

YENİ
MADDE 140. - (1) Yukarıdaki maddelerde tanımlanan
suçların işlenmesi dolayısıyla tüzel kişiler hakkında bunlara
özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
ONUNCU BÖLÜM

MALVARLIĞINA KARŞI SUÇLAR

Güveni kötüye kullanma

ESKİ TCK 509.MADDE

MADDE 155. - (1) Başkasına ait olup da, belirli bir şekilde
kullanmak üzere zilyedliği kendisine devredilmiş olan mal
üzerinde, kendisinin veya başkasının yararına olarak,
zilyedliğin devri amacı dışında tasarrufta bulunan veya bu
devir olgusunu inkar eden kişi, şikayet üzerine, altı aydan
iki yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılır.

(2) Suçun, meslek ve sanat, ticaret veya hizmet ilişkisinin
ya da hangi nedenden doğmuş olursa olsun, başkasının
mallarını idare etmek yetkisinin gereği olarak tevdi ve
teslim edilmiş eşya hakkında işlenmesi halinde, bir yıldan
yedi yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adli para cezasına
hükmolunur
Hileli iflas

ESKİ TCK 506. MADDE

MADDE 161. -

(1) Malvarlığını eksiltmeye yönelik hileli tasarruflarda bulunan
kişi, bu hileli tasarruflardan önce veya sonra iflasa karar verilmiş olması halinde,
üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Hileli iflasın varlığı için;

a) Alacaklıların alacaklarının teminatı mahiyetinde olan malların kaçırılması,
gizlenmesi veya değerinin azalmasına neden olunması,

b) Malvarlığını kaçırmaya yönelik tasarruflarının ortaya çıkmasını önlemek için
ticari defter, kayıt veya belgelerin gizlenmesi veya yok edilmesi,

c) Gerçekte bir alacak ve borç ilişkisi olmadığı halde, sanki böyle bir ilişki
mevcutmuş gibi, borçların artmasına neden olacak şekilde belge düzenlenmesi,

d) Gerçeğe aykırı muhasebe kayıtlarıyla veya sahte bilanço tanzimiyle aktifin
olduğundan az gösterilmesi,

Gerekir.

Taksirli iflas

ESKİ TCK 507.MADDE

MADDE 162.

- (1) Tacir olmanın gerekli kıldığı dikkat ve özenin
gösterilmemesi dolayısıyla iflasa sebebiyet veren kişi, iflasa karar verilmiş olması
halinde, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

ÜÇÜNCÜ KISIM

TOPLUMA KARŞI SUÇLAR

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL TEHLİKE YARATAN SUÇLAR

Radyasyon yayma

YENİ
MADDE 172. - (1) Bir başkasını, sağlığını bozmak amacıyla
ve bu amacı gerçekleştirmeye elverişli olacak surette,
radyasyona tabi tutan kişi, üç yıldan onbeş yıla kadar hapis
cezası ile cezalandırılır.

(2) Birinci fıkradaki fiilin belirsiz sayıda kişilere karşı işlenmiş olması halinde, beş
yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur.

(3) Bir başkasının hayatı, sağlığı veya malvarlığına önemli
ölçüde zarar vermeye elverişli olacak biçimde radyasyon
yayan veya atom çekirdeklerinin parçalanması sürecine
etkide bulunan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır.

(4) Radyasyon yayılmasına veya atom çekirdeklerinin
parçalanması sürecine, bir laboratuvar veya tesisin
işletilmesi sırasında gerekli dikkat ve özen yükümlülüğüne
aykırı olarak neden olan kişi, fiilin bir başkasının hayatı,
sağlığı veya malvarlığına önemli ölçüde zarar vermeye
elverişli olması halinde, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası
ile cezalandırılır.
Atom enerjisi ile patlamaya sebebiyet verme

YENİ
MADDE 173.

- (1) Atom enerjisini serbest bırakarak bir patlamaya ve bu
suretle bir başkasının hayatı, sağlığı veya malvarlığı hakkında önemli ölçüde
tehlikeye sebebiyet veren kişi, beş yıldan az olmamak üzere hapis cezası ile
cezalandırılır.

(2) Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiilin taksirle işlenmesi halinde, iki yıldan beş yıla
kadar hapis cezasına hükmolunur.
Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi

ESKİ TCK 264 MADDE

MADDE 174. - (1) Yetkili makamlardan gerekli izni
almaksızın, patlayıcı, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu,
zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif,
kimyasal, biyolojik maddeyi imal, ithal veya ihraç eden, ülke
içinde bir yerden diğer bir yere nakleden, muhafaza eden,
satan, satın alan veya işleyen kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar
hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile
cezalandırılır. Yetkili makamların izni olmaksızın, bu fıkra
kapsamına giren maddelerin imalinde, işlenmesinde veya
kullanılmasında gerekli olan malzeme ve teçhizatı ihraç
eden kişi de aynı ceza ile cezalandırılır.

(2) Bu fiillerin suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde
işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(3) Önemsiz tür ve miktarda patlayıcı maddeyi satın alan, kabul eden veya
bulunduran kişi hakkında, kullanılış amacı gözetilerek, bir yıla kadar hapis cezasına
hükmolunur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar

Zehirli madde katma

ESKİ TCK 394. MADDE

MADDE 185. - (1) İçilecek sulara veya yenilecek veya
içilecek veya kullanılacak veya tüketilecek her çeşit besin
veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları
bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşüren
kimseye iki yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Yukarıdaki fıkrada belirtilen fiillerin dikkat ve özen
yükümlülüğüne aykırı olarak işlenmesi halinde, üç aydan bir
yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti

ESKİ
TCK
395,398,399,400,407
.MADDELER

MADDE 186. - (1) Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye
sokacak biçimde bozulmuş, değiştirilmiş her tür yenilecek
veya içilecek şeyleri veya ilaçları satan, tedarik eden,
bulunduran kimseye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve
binbeşyüz güne kadar adli para cezası verilir.

(2) Bu suçun, resmi izne dayalı olarak yürütülen bir meslek
ve sanatın icrası kapsamında işlenmesi halinde, verilecek
ceza üçte bir oranında artırılır.

Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma

ESKİ TCK
MADDELER

396,397.

MADDE 187. - (1) Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye
sokacak biçimde ilaç üreten veya satan kimseye bir yıldan
beş yıla kadar hapis ve adli para cezası verilir.

(2) Bu suçun tabip veya eczacı tarafından ya da resmi izne
dayalı olarak yürütülen bir meslek ve sanatın icrası
kapsamında işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte bir
oranında artırılır.
Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti

ESKİ
403,406,408.
MADDELER

TCK

MADDE 188. - (1) Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri
ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç
eden kişi, on yıldan az olmamak üzere hapis ve yirmibin
güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

(2) Uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı fiilinin diğer ülke açısından ithal olarak
nitelendirilmesi dolayısıyla bu ülkede yapılan yargılama sonucunda hükmolunan
cezanın infaz edilen kısmı, Türkiye'de uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı
dolayısıyla yapılacak yargılama sonucunda hükmolunan cezadan mahsup edilir.

(3) Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya
ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden,
başkalarına veren, nakleden, depolayan, satın alan, kabul
eden, bulunduran kişi, beş yıldan onbeş yıla kadar hapis ve
yirmibin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

(4) Uyuşturucu maddenin eroin, kokain, morfin
bazmorfin olması halinde, yukarıdaki fıkralara
verilecek ceza yarı oranında artırılır.

veya
göre

(5) Yukarıdaki fıkralarda gösterilen suçların, suç işlemek için teşkil edilmiş bir
örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında
artırılır.

(6) Üretimi resmi makamların iznine veya satışı yetkili tabip
tarafından düzenlenen reçeteye bağlı olan ve uyuşturucu
veya uyarıcı madde etkisi doğuran her türlü madde
açısından da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır.

(7) Uyuşturucu veya uyarıcı etki doğurmamakla birlikte,
uyuşturucu veya uyarıcı madde üretiminde kullanılan ve
ithal veya imali resmi makamların iznine bağlı olan maddeyi
ülkeye ithal eden, imal eden, satan, satın alan, nakleden,
depolayan veya ihraç eden kişi, dört yıldan az olmamak
üzere hapis ve yirmibin güne kadar adli para cezası ile
cezalandırılır.

(8) Bu maddede tanımlanan suçların tabip, diş tabibi,
eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe,
hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren,
kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından
işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma

ESKİ TCK 404.MADDE

MADDE 190. - (1) Uyuşturucu
kullanılmasını kolaylaştırmak için;

veya

uyarıcı

madde

a) Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan,

b) Kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler
alan,

c) Kullanma yöntemleri konusunda başkalarına bilgi veren,

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

(2) Bu maddede tanımlanan suçların tabip, diş tabibi,
eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe,
hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren,
kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından
işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(3) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen
özendiren veya bu nitelikte yayın yapan kişi, iki yıldan beş
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Zehirli madde imal ve ticareti

ESKİ TCK 409. MADDE

MADDE 193. - (1) İçeriğinde zehir bulunan ve üretilmesi,
bulundurulması veya satılması izne bağlı olan maddeyi
izinsiz olarak üreten, bulunduran, satan veya nakleden kişi,
iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Sağlık için tehlikeli madde temini

ESKİ TCK 396. MADDE

MADDE 194. - (1) Sağlık için tehlike oluşturabilecek
maddeleri çocuklara, akıl hastalarına veya uçucu madde
kullananlara veren veya tüketimine sunan kişi, altı aydan
bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kamu Güvenine karşı suçlar

Kıymetli Damgada Sahtecilik

ESKİ
TCK
322,327,333,334,335,
337
ve
338.
MADDELER

MADDE 199- (1) Kıymetli damgayı sahte olarak üreten,
ülkeye sokan, nakleden, muhafaza eden veya tedavüle
koyan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve adlî para cezası
ile cezalandırılır.
(2) Sahte olarak üretilmiş kıymetli damgayı bilerek kabul
eden kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis ve adlî para cezası
ile cezalandırılır.
(3) Sahteliğini bilmeden kabul ettiği kıymetli damgayı bu
niteliğini bilerek tedavüle koyan kişi, bir aydan altı aya
kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(4) Damgalı kağıtlar, damga ve posta pulları ve muayyen
bir miktar vergi veya harcın ödendiğini belgelemek
amacıyla kullanılan pullar, kıymetli damga sayılır.

Mühürde Sahtecilik

ESKİ
332,333,336.
MADDELER

TCK

MADDE 202- (1) Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet
Meclisi Başkanlığı ve Başbakanlık tarafından kullanılan
mührü sahte olarak üreten veya kullanan kişi, iki yıldan
sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Kamu kurum ve kuruluşlarınca veya kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşlarınca kullanılan onaylayıcı
veya belgeleyici mührü sahte olarak üreten veya kullanan
kişi, bir yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Resmi belgede sahtecilik

ESKİ
TCK
325,326,328,329,339,
340,341,342,346,347
VE 350. MADDELER

MADDE 204. - (1) Bir resmi belgeyi sahte olarak
düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak
şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi, iki
yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmi bir
belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir belgeyi
başkalarını aldatacak şekilde değiştiren, gerçeğe aykırı
olarak belge düzenleyen veya sahte resmi belgeyi kullanan
kamu görevlisi üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır.

(3) Resmi belgenin, kanun hükmü gereği sahteliği sabit
oluncaya kadar geçerli olan belge niteliğinde olması
halinde, verilecek ceza yarısı oranında artırılır.
Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek

ESKİ
TCK
MADDELER

275,348

MADDE 205. - (1) Gerçek bir resmi belgeyi bozan, yok eden
veya gizleyen kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır. Suçun kamu görevlisi tarafından işlenmesi
halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan

ESKİ
TCK
343,351,352,528.
MADDELER

MADDE 206. - (1) Bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine
sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç
aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile
cezalandırılır.

Özel belgede sahtecilik

ESKİ
344,345,353
MADDELER

TCK
.

MADDE 207. - (1) Bir özel belgeyi sahte olarak düzenleyen
veya gerçek bir özel belgeyi başkalarını aldatacak şekilde
değiştiren ve kullanan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis
cezası ile cezalandırılır.

(2) Bir sahte özel belgeyi bu özelliğini bilerek kullanan kişi
de yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.
Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek

ESKİ TCK 345. MADDE

MADDE 208. - (1) Gerçek bir özel belgeyi bozan, yok eden
veya gizleyen kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır.

Açığa imzanın kötüye kullanılması

ESKİ TCK 509. MADDE

MADDE 209- (1) Belirli bir tarzda doldurulup kullanılmak
üzere kendisine teslim olunan imzalı ve kısmen veya
tamamen boş bir kağıdı, verilme nedeninden farklı bir
şekilde dolduran kişi, şikayet üzerine, üç aydan bir yıla
kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) İmzalı ve kısmen veya tamamen boş bir kağıdı hukuka
aykırı olarak ele geçirip veya elde bulundurup da hukuki
sonuç doğuracak şekilde dolduran kişi, belgede sahtecilik
hükümlerine göre cezalandırılır.

Resmi belge hükmünde belgeler

ESKİ
TCK
349,354,355,356
MADDELER

MADDE 210. - (1) Özel belgede sahtecilik suçunun
konusunun, emre veya hamile yazılı kambiyo senedi,
emtiayı temsil eden belge, hisse senedi, tahvil veya
vasiyetname olması halinde, resmi belgede sahtecilik
suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

(2) Gerçeğe aykırı belge düzenleyen tabip, diş tabibi,
eczacı, ebe, hemşire veya diğer sağlık mesleği mensubu, üç
aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Düzenlenen belgenin kişiye haksız bir menfaat sağlaması ya
da kamunun veya kişilerin zararına bir sonuç doğurucu
nitelik
taşıması
halinde,
resmi
belgede
sahtecilik
hükümlerine göre cezaya hükmolunur.
DOKUZUNCU BÖLÜM

Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar

İhaleye fesat karıştırma

ESKİ
366,367,368.
MADDELER

TCK

MADDE 235. - (1) Kamu kurum veya kuruluşları adına
yapılan mal veya hizmet alım veya satımlarına ya da
kiralamalara ilişkin ihalelere fesat karıştıran kişi, beş yıldan
oniki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Aşağıdaki hallerde ihaleye fesat karıştırılmış sayılır:

a) Hileli davranışlarla;

1. İhaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olan
kişilerin
ihaleye
veya
ihale
sürecindeki
işlemlere
katılmalarını engellemek,

2. İhaleye katılma yeterliğine veya koşullarına
olmayan kişilerin ihaleye katılmasını sağlamak,

sahip

3. Teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere
sahip
olduğu
halde,
sahip
olmadığından
bahisle
değerlendirme dışı bırakmak,

4. Teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere
sahip
olmadığı
halde,
sahip
olduğundan
bahisle
değerlendirmeye almak.

b) Tekliflerle ilgili olup da ihale
şartnamelere göre gizli tutulması
başkalarının ulaşmasını sağlamak.

mevzuatına veya
gereken bilgilere

c) Cebir veya tehdit kullanmak suretiyle ya da hukuka aykırı
diğer davranışlarla, ihaleye katılma yeterliğine veya
koşullarına sahip olan kişilerin ihaleye, ihale sürecindeki
işlemlere katılmalarını engellemek.

d) İhaleye katılmak isteyen veya katılan kişilerin ihale
şartlarını ve özellikle fiyatı etkilemek için aralarında açık
veya gizli anlaşma yapmaları.

(3) İhaleye fesat karıştırma sonucunda ilgili kamu kurumu
veya kuruluşu açısından bir zarar meydana gelmiş ise, ceza
yarı oranında artırılır. Zararın meydana gelmiş olduğu sabit
olmakla birlikte miktarının belirlenememiş olması, bu fıkra
hükmünün uygulanmasını engellemez.

(4) İhaleye fesat karıştırma dolayısıyla menfaat temin eden

Edimin ifasına fesat karıştırma

ESKİ TCK 358. MADDE

MADDE 236. - (1) Kamu kurum veya kuruluşları, kamu
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bunların iştirakiyle
kurulmuş şirketler, bunların bünyesinde faaliyet icra eden
vakıflar,
kamu
yararına
çalışan
dernekler
ya
da
kooperatiflere karşı taahhüt altına girilen edimin ifasına
fesat karıştıran kişi, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası
ile cezalandırılır.

(2) Aşağıdaki fiillerin hileli olarak yapılması halinde, edimin
ifasına fesat karıştırılmış sayılır:

a) İhale kararında veya sözleşmede evsafı belirtilen maldan
başka bir malın teslim veya kabul edilmesi.

b) İhale kararında veya sözleşmede belirtilen miktardan
eksik malın teslim veya kabul edilmesi.

c) Edimin ihale kararında veya sözleşmede belirtilen sürede
ifa edilmemesine rağmen, süresinde ifa edilmiş gibi kabul
edilmesi.

d) Yapım ihalelerinde eserin veya kullanılan malzemenin
şartname veya sözleşmesinde belirlenen şartlara, miktar
veya niteliklere uygun olmamasına rağmen kabul edilmesi.

e) Hizmet niteliğindeki edimin, ihale kararında veya
sözleşmede belirtilen şartlara göre verilmemesine veya
eksik verilmesine rağmen verilmiş gibi kabul edilmesi.

(3) Edimin ifasına fesat karıştırma dolayısıyla menfaat
temin eden görevli kişiler, ayrıca bu nedenle ilgili suç
hükmüne göre cezalandırılırlar.
Fiyatları etkileme

ESKİ
358,359,401.
MADDELER

TCK

MADDE 237. - (1) İşçi ücretlerinin veya besin veya malların
değerlerinin artıp eksilmesi sonucunu doğurabilecek bir
şekilde ve bu maksatla yalan haber veya havadis yayan
veya sair hileli yollara başvuran kimseye üç aydan iki yıla
kadar hapis ve adli para cezası verilir.

(2) Fiil sonucu besin veya malların değerleri veya işçi ücretleri artıp eksildiği
takdirde ceza üçte biri oranında artırılır.

(3) Fail, ruhsatlı simsar veya borsa tellalı ise ceza ayrıca sekizde bir oranında
artırılır.
Kamuya gerekli şeylerin yokluğuna neden olma

ESKİ TCK
MADDELER

361,362.

MADDE 238. - (1) Taahhüt ettiği işi yerine getirmeyerek,
kamu kurum ve kuruluşları veya kamu hizmeti veya genel
bir felaketin önlenmesi için zorunlu eşya veya besinlerin
ortadan kalkmasına veya önemli ölçüde azalmasına neden
olan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin güne
kadar adli para cezası verilir.

Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması

ESKİ TCK
MADDELER

364,365.

MADDE 239. - (1) Sıfat veya görevi, meslek veya sanatı
gereği vakıf olduğu ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri
sırrı niteliğindeki bilgi veya belgeleri yetkisiz kişilere veren
veya ifşa eden kişi, şikayet üzerine, bir yıldan üç yıla kadar
hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile
cezalandırılır. Bu bilgi veya belgelerin, hukuka aykırı yolla
elde eden kişiler tarafından yetkisiz kişilere verilmesi veya
ifşa edilmesi halinde de bu fıkraya göre cezaya hükmolunur.

(2) Birinci fıkra hükümleri, fenni keşif ve buluşları veya sınai uygulamaya ilişkin
bilgiler hakkında da uygulanır.

(3) Bu sırlar, Türkiye'de oturmayan bir yabancıya veya onun memurlarına
açıklandığı takdirde, faile verilecek ceza üçte biri oranında artırılır. Bu halde
şikayet koşulu aranmaz.

(4) Cebir veya tehdit kullanarak bir kimseyi bu madde kapsamına giren bilgi veya
belgeleri açıklamaya mecbur kılan kişi, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezasıyla
cezalandırılır.
Mal veya hizmet satımından kaçınma

ESKİ TCK 401. MADDE

MADDE 240. - (1) Belli bir mal veya hizmeti satmaktan
kaçınarak kamu için acil bir ihtiyacın ortaya çıkmasına
neden olan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır.

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması

YENİ
MADDE 242. - (1) Bu bölümde yer alan suçların işlenmesi
suretiyle yararına haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında
bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur
ONUNCU BÖLÜM
BİLİŞİM ALANINDA SUÇLAR
Bilişim sistemine girme

MADDE 243- (1) Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir
kısmına, hukuka aykırı olarak giren ve orada kalmaya
devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adlî para
cezası verilir.
(2) Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı
yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi halinde,
verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir.

ESKİ TCK 525/a

(3) Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya
değişirse, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına
hükmolunur.
Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme

ESKİ
525/b,525/c

525/d

TCK

Madde 244- (1) Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen
veya bozan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır.
(2) Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden,
değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var
olan verileri başka bir yere gönderen kişi, altı aydan üç yıla
kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(3) Bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir
kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde
işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
(4) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi
suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız
bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması halinde,
iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî
para cezasına hükmolunur.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar

Zimmet

ESKİ
TCK
MADDELER

202,203

MADDE 247. - (1) Görevi nedeniyle zilyedliği kendisine
devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü
olduğu malı kendisinin veya başkasının zimmetine geçiren
kamu görevlisi, beş yıldan oniki yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır.

(2) Suçun, zimmetin açığa çıkmamasını sağlamaya yönelik
hileli davranışlarla işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı
oranında artırılır.

(3) Zimmet suçunun, malın geçici bir süre kullanıldıktan
sonra iade edilmek üzere işlenmesi halinde, verilecek ceza
yarı oranına kadar indirilebilir.
Etkin pişmanlık

ESKİ
202/3,202/4
MADDELER

TCK

MADDE 248.

- (1) Soruşturma başlamadan önce, zimmete geçirilen malın
aynen iade edilmesi veya uğranılan zararın tamamen tazmin edilmesi halinde,
verilecek cezanın üçte ikisi indirilir.

(2) Kovuşturma başlamadan önce, gönüllü olarak, zimmete geçirilen malın aynen
iade edilmesi veya uğranılan zararın tamamen tazmin edilmesi halinde, verilecek
cezanın yarısı indirilir. Etkin pişmanlığın hükümden önce gerçekleşmesi halinde,
verilecek cezanın üçte biri indirilir.
Daha az cezayı gerektiren hal

YENİ
MADDE 249. - (1) Zimmet suçunun konusunu oluşturan
malın değerinin azlığı nedeniyle, verilecek ceza üçte birden
yarıya kadar indirilir.
İrtikap

ESKİ TCK 209 MADDE

MADDE 250. - (1) Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye
kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar
sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir
kimseyi icbar eden kamu görevlisi, beş yıldan on yıla kadar
hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Görevinin sağladığı güveni kötüye kullanmak suretiyle
gerçekleştirdiği
hileli
davranışlarla,
kendisine
veya
başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte
bulunulmasına bir kimseyi ikna eden kamu görevlisi, üç
yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) İkinci fıkrada tanımlanan suçun kişinin hatasından
yararlanarak işlenmiş olması halinde, bir yıldan üç yıla
kadar hapis cezasına hükmolunur.
Denetim görevinin ihmali

ESKİ
TCK
MADDELER

205,208

MADDE 251. - (1) Zimmet veya irtikap suçunun işlenmesine
kasten göz yuman denetimle yükümlü kamu görevlisi,
işlenen suçun müşterek faili olarak sorumlu tutulur.

(2) Denetim görevini ihmal ederek, zimmet veya irtikap
suçunun işlenmesine imkan sağlayan kamu görevlisi, üç
aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Rüşvet

ESKİ
TCK
211,212,213,214,216,
217,219. MADDELER

MADDE 252. - (1) Rüşvet alan kamu görevlisi, dört yıldan
oniki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Rüşvet veren
kişi de kamu görevlisi gibi cezalandırılır. Rüşvet konusunda
anlaşmaya varılması halinde, suç tamamlanmış gibi cezaya
hükmolunur.

(2) Rüşvet alan veya bu konuda anlaşmaya varan kişinin, yargı görevi yapan,
hakem, bilirkişi, noter veya yeminli mali müşavir olması halinde, birinci fıkraya
göre verilecek ceza üçte birden yarısına kadar artırılır.

(3) Rüşvet, bir kamu görevlisinin, görevinin gereklerine aykırı olarak bir işi
yapması veya yapmaması için kişiyle vardığı anlaşma çerçevesinde bir yarar
sağlamasıdır.

(4) Birinci fıkra hükmü, kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları, kamu kurum veya kuruluşlarının ya da kamu
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının iştirakiyle
kurulmuş şirketler, bunların bünyesinde faaliyet icra eden
vakıflar, kamu yararına çalışan dernekler, kooperatifler ya
da halka açık anonim şirketlerle hukuki ilişki tesisinde veya
tesis edilmiş hukuki ilişkinin devamı sürecinde, bu tüzel
kişiler adına hareket eden kişilere görevinin gereklerine
aykırı olarak yarar sağlanması halinde de uygulanır.

(5) Yabancı bir ülkede seçilmiş veya atanmış olan, yasama veya idari veya adli bir
görevi yürüten kamu kurum veya kuruluşlarının memur veya görevlilerine veya
aynı ülkede uluslararası nitelikte görevleri yerine getirenlere, uluslararası ticari
işlemler nedeniyle, bir işin yapılması veya yapılmaması veya haksız bir yararın
elde edilmesi veya muhafazası amacıyla, doğrudan veya dolaylı olarak yarar teklif
veya vaat edilmesi veya verilmesi de rüşvet sayılır.
Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması

ESKİ TCK 220 MADDE

MADDE 253. - (1)

Rüşvet suçunun işlenmesi suretiyle yararına haksız menfaat
sağlanan tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

Yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama

ESKİ TCK 218 VE 278.
MADDELER

Görevi kötüye kullanma

MADDE 255- (1) Görevine girmeyen ve yetkili olmadığı bir
işi yapabileceği veya yaptırabileceği kanaatini uyandırarak
yarar sağlayan kamu görevlisi, bir yıldan beş yıla kadar
hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.

ESKİ
TCK
228,230,231,233,234,
238,247,248,249,238,
247,248,249,250,251,
294,295. MADDELER

MADDE 257. - (1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan
haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek
suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına
neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu
görevlisi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır.

(2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında,
görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme
göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına
neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu
görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır.

(3) İrtikap suçunu oluşturmadığı takdirde, görevinin
gereklerine uygun davranması için veya bu nedenle
kişilerden kendisine veya bir başkasına çıkar sağlayan kamu
görevlisi, birinci fıkra hükmüne göre cezalandırılır.
Göreve ilişkin sırrın açıklanması

ESKİ TCK 229. MADDE

MADDE 258. - (1) Görevi nedeniyle kendisine verilen veya
aynı nedenle bilgi edindiği ve gizli kalması gereken
belgeleri, kararları ve emirleri ve diğer tebligatı açıklayan
veya yayınlayan veya ne suretle olursa olsun başkalarının
bilgi edinmesini kolaylaştıran kamu görevlisine, bir yıldan
dört yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Kamu görevlisi sıfatı sona erdikten sonra, birinci fıkrada
yazılı fiilleri işleyen kimseye de aynı ceza verilir.

Kamu görevlisinin ticareti

YENİ
MADDE 259. - (1) Yürüttüğü görevin sağladığı nüfuzdan
yararlanarak, bir başkasına mal veya hizmet satmaya
çalışan kamu görevlisi, altı aya kadar hapis veya adli para
cezası ile cezalandırılır.
Kamu görevinin terki veya yapılmaması

ESKİ TCK
MADDELER

236,282.

MADDE 260. - (1) Hukuka aykırı olarak ve toplu biçimde,
görevlerini terk eden, görevlerine gelmeyen, görevlerini
geçici de olsa kısmen veya tamamen yapmayan veya
yavaşlatan kamu görevlilerinin her biri hakkında üç aydan
bir yıla kadar hapis cezası verilir. Kamu görevlisi sayısının
üçten fazla olmaması halinde cezaya hükmolunmaz.

(2) Kamu görevlilerinin mesleki ve sosyal hakları ile ilgili
olarak, hizmeti aksatmayacak biçimde, geçici ve kısa süreli
iş bırakmaları veya yavaşlatmaları halinde, verilecek cezada
indirim yapılabileceği gibi, ceza da verilmeyebilir.
Kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf

ESKİ TCK 246. MADDE

MADDE 261. - (1) İlgili kanunlarda belirlenen koşullara
aykırı olduğunu bilerek, kişilerin taşınır veya taşınmaz
malları üzerinde, karşılık ödenmek suretiyle de olsa, zorla
tasarrufta bulunan kamu görevlisi, fiil daha ağır cezayı
gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, altı aydan iki yıla
kadar hapis cezası ile cezalandırılır

İKİNCİ BÖLÜM

ADLİYEYE KARŞI SUÇLAR

Gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık

ESKİ TCK 290. MADDE

MADDE 276. - (1) Yargı mercileri veya suçtan dolayı
kanunen soruşturma yapmak veya yemin altında tanık
dinlemek yetkisine sahip bulunan kişi veya kurul tarafından
görevlendirilen bilirkişinin gerçeğe aykırı mütalaada
bulunması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına
hükmolunur.

(2) Birinci fıkrada belirtilen kişi veya kurullar tarafından görevlendirilen tercümanın
ifade veya belgeleri gerçeğe aykırı olarak tercüme etmesi halinde, birinci fıkra
hükmü uygulanır.

Suçu bildirmeme

YENİ
MADDE 278. - (1) İşlenmekte olan bir suçu yetkili
makamlara bildirmeyen kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır.

(2) İşlenmiş olmakla birlikte, sebebiyet verdiği neticelerin
sınırlandırılması halen mümkün bulunan bir suçu yetkili
makamlara bildirmeyen kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre
cezalandırılır.

(3) Mağdurun onbeş yaşını bitirmemiş bir çocuk, bedensel
veya ruhsal bakımdan özürlü olan ya da hamileliği
nedeniyle kendisini savunamayacak durumda bulunan
kimse olması halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek
ceza, yarı oranında artırılır.
Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi

ESKİ TCK 235. MADDE

MADDE 279. - (1) Kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı
gerektiren bir suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı olarak
öğrenip de yetkili makamlara bildirimde bulunmayı ihmal
eden veya bu hususta gecikme gösteren kamu görevlisi, altı
aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Suçun, adli kolluk görevini yapan kişi tarafından
işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza
yarı oranında artırılır.
Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi

ESKİ TCK 530. MADDE

MADDE 280. - (1) Görevini yaptığı sırada bir suçun işlendiği
yönünde bir belirti ile karşılaşmasına rağmen, durumu
yetkili makamlara bildirmeyen veya bu hususta gecikme
gösteren sağlık mesleği mensubu, bir yıla kadar hapis
cezası ile cezalandırılır.

(2) Sağlık mesleği mensubu deyiminden tabip, diş tabibi,
eczacı, ebe, hemşire ve sağlık hizmeti veren diğer kişiler
anlaşılır.
Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme

ESKİ TCK
MADDELER

296,297.

MADDE 281. - (1) Gerçeğin meydana çıkmasını engellemek
amacıyla, bir suçun delillerini yok eden, silen, gizleyen,
değiştiren veya bozan kişi, altı aydan beş yıla kadar hapis
cezası ile cezalandırılır. Kendi işlediği veya işlenişine iştirak
ettiği suçla ilgili olarak kişiye bu fıkra hükmüne göre ceza
verilmez.

(2) Bu suçun kamu görevlisi tarafından göreviyle bağlantılı
olarak işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında
artırılır.

(3) İlişkin olduğu suç nedeniyle hüküm verilmeden önce
gizlenen delilleri mahkemeye teslim eden kişi hakkında bu
maddede tanımlanan suç nedeniyle verilecek cezanın beşte
dördü indirilir.
Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama

YENİ
MADDE 282. - (1) Alt sınırı bir yıl veya daha fazla hapis
cezasını gerektiren bir suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini, yurt dışına çıkaran veya bunların gayrimeşru
kaynağını gizlemek ve meşru bir yolla elde edildiği
konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla, çeşitli işlemlere
tabi tutan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmibin
güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

(2) Bu suçun, kamu görevlisi tarafından veya belli bir
meslek sahibi kişi tarafından bu mesleğin icrası sırasında
işlenmesi halinde, verilecek hapis cezası yarı oranında
artırılır.

(3) Bu suçun, suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün
faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek ceza bir
kat artırılır.

(4) Bu suçun işlenmesi dolayısıyla tüzel kişiler hakkında
bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

(5) Bu suç nedeniyle kovuşturma başlamadan önce suç
konusu malvarlığı değerlerinin ele geçirilmesini sağlayan
veya bulunduğu yeri yetkili makamlara haber vererek ele
geçirilmesini kolaylaştıran kişi hakkında bu maddede
tanımlanan suç nedeniyle cezaya hükmolunmaz.

Genital muayene

YENİ
MADDE 287. - (1) Yetkili hakim ve savcı kararı olmaksızın,
kişiyi genital muayeneye gönderen veya bu muayeneyi
yapan fail hakkında üç aydan bir yıla kadar hapis cezasına
hükmolunur.

(2) Bulaşıcı hastalıklar dolayısıyla kamu sağlığını korumak
amacıyla kanun ve tüzüklerde öngörülen hükümlere uygun
olarak yapılan muayeneler açısından yukarıdaki fıkra
hükmü uygulanmaz.
Kaçmaya imkan sağlama

ESKİ TCK 301

Madde 294- (1) Gözaltına alınanın veya tutuklunun
kaçmasını sağlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
ile cezalandırılır.
(2) Hükümlünün kaçmasını sağlayan kişi, çekilecek olan
hapis cezasının süresine göre iki yıldan beş yıla kadar hapis
cezası ile cezalandırılır. Ancak, hükümlünün cezası;
a) Müebbet hapis cezası ise, beş yıldan sekiz yıla,
b) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ise, sekiz yıldan
oniki yıla,
Kadar hapis cezasına hükmolunur.
(3) Bu suçların, cebir veya tehdit kullanılarak işlenmesi
halinde, verilecek ceza üçte biri oranında artırılır.
(4) Kaçması sağlanan kişi sayısının birden fazla olması
halinde, bu sayı göz önünde bulundurularak, verilecek ceza
üçte birden bir katına kadar artırılır.
(5) Bu suçların gözaltına alınan, tutuklu veya hükümlünün
muhafaza veya nakli ile görevli kişiler tarafından işlenmesi
halinde, verilecek ceza, üçte biri oranında artırılır.
(6) Bu suçların üstsoy, altsoy, eş veya kardeş tarafından
işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte biri oranında indirilir.
(7) Bu suçların işlenmesi sırasında kasten yaralama
suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin veya
kasten öldürme suçunun gerçekleşmesi ya da eşyaya zarar
verilmesi durumunda, ayrıca bu suçlara ilişkin hükümlere
göre cezaya hükmolunur.
(8) Gözaltına alınan, tutuklu veya hükümlünün, muhafaza
veya nakli ile görevli kişinin dikkat ve özen yükümlülüğüne
aykırı davranmasından yararlanarak kaçması halinde, altı
aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

