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CEZA (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI 
 

 
 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: 
   
Kısa İsim 
Fasıl 154 

  3/1962 
43/1963 
15/1972 
20/1974 
31/1975 
  6/1983 
22/1989 
64/1989 
11/1997 
20/2004 
41/2007 
20/2014 
45/2014 

1. Bu Yasa, Ceza (Değişiklik)Yasası olarak isimlendirilir ve aşağıda “Esas 
Yasa” olarak anılan Ceza Yasası ile birlikte okunur. 

    
Esas 
Yasanın 
4’üncü 
Maddesinin 
Değiştirilme-
si 

2. (1) Esas Yasa, 4’üncü maddesinde yer alan “Gece” veya “Gece Vakti”  
tefsirinden hemen sonra aşağıdaki yeni “Göçmen” tefsiri eklenmek 
suretiyle değiştirilir: 

  ““Göçmen”, Çeşitli nedenlerle ülkesini gönüllü olarak terk ederek 
başka bir ülkeye, o ülke yetkililerinin bilgi ve izni ile yerleşen kişiyi 
anlatır.” 

    
  (2) Esas Yasa, 4’üncü maddesinde yer alan “Halk” tefsirinden hemen 

sonra aşağıdaki yeni “Hiyerarşi” tefsiri eklenmek suretiyle değiştirilir: 
   ““Hiyerarşi”, İkiden fazla kişiden oluşan bir grupta veya toplulukta 

yer alan kişiler arasında, görev ve yetkiler bakımından ast-üst 
ilişkisinin olduğu veya üst konumundaki kişilerin ast derecedeki 
kişilere karşı emir verebildiği, ceza verebildiği, ödüllendirebildiği 
veya görev verebildiği sistemi anlatır.” 

    
  (3) Esas Yasa, 4’üncü maddesinde yer alan “Suç” tefsirinden hemen 

sonra aşağıdaki yeni “Suç Örgütü” ve “Suç Örgütü Üyesi” tefsirleri 
eklenmek suretiyle değiştirilir: 

   ““Suç Örgütü”, Yürürlükteki yasalar uyarınca üç yıl veya daha fazla 
hapislikle cezalandırılan herhangi bir suçu, birden fazla kez işlemek 
amacıyla ikiden fazla kişinin aralarında görev bölümü yaptıkları 
hiyerarşik bir sistem bulunan bir yapılanmayı anlatır. 

   “Suç Örgütü Üyesi”, Suç Örgütü yapılanması içerisinde bulunan 
kişileri anlatır.” 

    
  (4) Esas Yasa, 4’üncü maddesinde yer alan “Yargısal İşlem”  

tefsirinden hemen sonra aşağıdaki yeni “Yasadışı Göçmen” tefsiri 
eklenmek suretiyle değiştirilir: 

   ““Yasadışı Göçmen”, Yasadışı yollardan Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’ne getirilen yabancı ile yasadışı olarak Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nde kalmasına imkân sağlanan yabancıyı anlatır. 
Yasadışı yollardan; yurt dışına çıkmasına imkân sağlanan Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşını veya yabancıyı da kapsar.” 
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Esas 
Yasaya Yeni 
20A 
Maddesinin 
Eklenmesi 

3. Esas Yasa, 20’nci maddesinden hemen sonra aşağıdaki yeni 20A maddesi 
eklenmek suretiyle değiştirilir: 

   
  “Suç 

Örgütü 
Kurmak, 
Suç 
Örgütüne 
Üye 
Olmak ve 
Suç 
Örgütü 
Faaliyetle-
rine 
Yardımcı 
Olmak 

20A.  (1) Suç Örgütü kuran veya yöneten herhangi bir kişi 
ağır bir suç işlemiş olur ve onbeş yıla kadar hapis 
cezasına çarptırılabilir. 

    (2) Suç işlemek amacıyla kurulmuş olan suç örgütüne 
üye olan bir kişi ağır bir suç işlemiş olur ve yedi 
yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. 

    (3) Suç Örgütü üyelerinin faaliyetlerini silah zoru veya 
silah tehdidi ile işlemeleri halinde, yukarıdaki 
(1)’inci ve (2)’nci fıkralara göre verilecek ceza bir 
kat artırılabilir. 

    (4) Suç Örgütü üyeleri, işlemek amacında oldukları 
suç veya suçları işlemeye teşebbüs ederlerse beş 
yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. 

    (5) Suç Örgütüne üye olmamakla birlikte suç örgütü 
adına suç işleyen kişi, beş yıla kadar hapis 
cezasına çarptırılabilir. 

      (6) Suç Örgütüne üye olmamakla birlikte, suç 
örgütüne bilerek ve isteyerek yardım eden kişiler, 
üç yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. 

      (7) Suç Örgütünün veya suç örgütünün yasadışı 
amacı ile ilgili herhangi bir kelime veya belge 
yayınlayan veya herhangi bir şekilde görülebilen 
gösteride bulunan bir kişi ağır bir suç işlemiş olur 
ve üç yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.” 

 

Esas 
Yasaya 
İkinci Kısım 
Üçüncü 
Bölümden 
Sonra Yeni 
Dördüncü 
Bölümün 
Eklenmesi 

4. Esas Yasa, İkinci Kısım Üçüncü Bölümden Yabancı Ülkelerle Olan İlişkileri 
ve Dış Huzuru Etkileyen Suçlar başlıklı bölümden sonra aşağıdaki yeni  
Uluslararası Suçlar başlıklı Dördüncü Bölüm eklenmek ve mevcut 
Yasadışı toplantı, Ayaklanma ve Kamu Düzenine Karşı Öteki Suçlar 
başlıklı Dördüncü Bölüm, Beşinci Bölüm olarak yeniden sayılandırılmak 
suretiyle değiştirilir:  

  “Dördüncü Bölüm 
Uluslararası Suçlar” 

    
       

Esas 
Yasaya  
Yeni  
69A ve 69B 
Maddelerinin 
Eklenmesi 

5. Esas Yasa, 69’uncu maddesinden hemen sonra bu (değişiklik) Yasası ile 
eklenen yeni Dördüncü Bölüm Uluslararası Suçlar başlığından sonra 
aşağıdaki yeni 69A ve 69B maddeleri eklenmek suretiyle değiştirilir: 

  “Yasadışı 
Göçmen 
Kaçakçılığı 

69A. (1) Her kim, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak 
maddi menfaat elde etmek amacıyla yasal 
olmayan yollardan; 

      (A) Bir  yabancıyı  ülkeye  sokar veya ülkede 
 kalmasına imkân sağlarsa, 
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      (B) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşının 
yurt dışına çıkmasına imkân sağlarsa, 

      (C) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ikamet 
izni bulunmayan yabancının yurt dışına 
çıkmasına imkân sağlarsa,  

      ağır bir suç işlemiş olur ve yedi yıla kadar hapis 
cezasına çarptırılabilir. 

     (2) Yürürlükteki başka herhangi bir yasada aykırı 
hüküm bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, 
yukarıdaki (1)’inci fıkrada düzenlenen suçu 
işleyenler dışında kalanlar, bu suçun 
mağdurudurlar ve haklarında herhangi bir cezai 
takibat yapılmaz. 

     (3) Her kim, yukarıdaki (1)’inci fıkrada düzenlenen 
suçu; 

      (A) Suçun mağdurlarını hayati tehlike teşkil 
eden şartlar altında bırakarak; veya 

      (B) Onur kırıcı bir muameleye maruz bırakarak 
işlerse,  

      ağır bir suç işlemiş olur ve on yıla kadar hapis 
cezasına çarptırılabilir. 

     (4) Her kim, yukarıdaki (1)’inci fıkrada düzenlenen 
suçu, suç örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlerse, 
ağır bir suç işlemiş olur ve on beş yıla kadar hapis 
cezasına çarptırılabilir.” 

        
  İnsan 

Ticareti 
69B. (1) Her kim, rızası olsun veya olmasın, bir kişiyi zorla 

çalıştırmak, hizmet ettirmek, fuhuş yaptırmak veya 
vücut organlarının verilmesini sağlamak amacıyla 
tehdit, baskı, zor veya şiddet uygulamak, nüfuzu 
kötüye kullanmak, kandırmak veya kişi üzerindeki 
denetim olanaklarından veya kişinin 
çaresizliğinden yararlanarak rızasını elde etmek 
suretiyle ülkeye sokar, ülke dışına çıkarır, tedarik 
eder, kaçırır, bir yerden başka bir yere götürür 
veya sevk ederse veya barındırırsa ağır bir suç 
işlemiş olur ve on yıla kadar hapis cezasına 
çarptırılabilir. 

     (2) Her kim, onsekiz yaşını doldurmamış olan bir kişiyi 
yukarıdaki (1)’nci fıkrada belirtilen amaçlarla 
tedarik ederse, kaçırırsa, bir yerden başka bir yere 
götürürse veya sevk ederse veya barındırırsa,  
ağır bir suç işlemiş olur ve on iki yıla kadar hapis 
cezasına çarptırılabilir.” 

        
Yürürlüğe 
Giriş. 

6. Bu Yasa, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe 
girer. 

        

  


