
1 
 

 
 
                                            CEZA (DEĞİŞİKLİK) YASASI 
 
        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 
171’inci 
Maddesinin  

2. Esas Yasa, 171’inci maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 171’inci 
madde konmak suretiyle değiştirilir: 

Değiştirilmesi  “Nefret  
Söylemi 

171. (1) Cinsel yönelimi, cinsiyet kimliği veya cinsiyeti 
dolayısıyla bir kişiden veya o cinsiyete, cinsel 
yönelime veya cinsiyet kimliğine sahip bir gruptan 
nefret edilmesine veya tiksinilmesine, o kişi veya 
grubun aşağılanmasına, küçük düşürülmesine, 
toplum içerisindeki itibarının zedelenmesine veya 
bir suça maruz kalacak şekilde hedef 
gösterilmesine yol açmak niyetiyle veya meselenin 
tüm ahval ve şeraiti göz önünde 
bulundurulduğunda böyle bir neticenin makul 
surette ortaya çıkmasına neden olacak şekilde 
beyanat veren, baskı yapan, yazı yazan, boyanmış 
şey veya benzer malzeme teşhir eden kişi hafif bir 
suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde 3 (üç) aya 
kadar hapis cezasına veya para cezasına veya her 
iki cezaya birden çarptırılabilir. 
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    (2) Yukarıdaki (1)’inci fıkradaki fiilin basın, yayın, 
internet medyası veya sosyal medya aracılığıyla 
yapılması halinde hafif bir suç işlenmiş olur ve bu 
suçu işleyen kişi mahkumiyeti halinde 2 (iki) yıla 
kadar hapis cezasına veya para cezasına veya her 
iki cezaya birden çarptırılabilir.” 

     
Esas Yasanın 
219’uncu    
Maddesinin 
Yürürlükten 
Kaldırılması 

3. Esas Yasa, 219’uncu maddesi  kaldırılmak suretiyle değiştirilir. 

     
Esas Yasaya 
254A 
Maddesinin  

4. Esas Yasa,  254’üncü maddesinden hemen sonra aşağıdaki yeni 254A 
maddesi eklenmek suretiyle değiştirilir: 

Eklenmesi “İnsan 
Kaçakçılığı 

254A. (1) Her kim maddi menfaat elde etmek amacıyla, 
yasal olmayan yollardan; 

    (A) Bir yabancının  ülkeye girmesine imkan 
sağlarsa veya 

    (B) Yurttaş olan bir kişinin veya bir 
yabancının yurt dışına çıkmasına imkân 
sağlarsa,  

    İnsan Kaçakçılığı adı verilen ağır bir suç 
işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde 5 (beş) 
yıla kadar hapis cezasına veya para cezasına 
veya her iki cezaya birden çarptırılabilir.  

   (2) Yukarıdaki (1)’inci fıkrada düzenlenen fiil 
suretiyle, ülkeye girmesine veya yurt dışına 
çıkmasına imkân sağlanan kişiler hakkında, bu 
madde uyarınca cezai takibat yapılmaz.  

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

    (A) On sekiz yaşından küçük veya bedenen 
veya aklen savunmasız olan kişinin 
ülkeye girmesine veya yurt dışına 
çıkmasına imkan sağlamak amacıyla 
işlerse veya 

    (B) Ülkeye girmesine veya yurt dışına 
çıkmasına imkan sağlanan kişiyi, hayati 
tehlike teşkil eden şartlar altında 
bırakarak veya onur kırıcı bir 
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muameleye maruz bırakarak işlerse 
veya 

    (C) Kamu görevinin sağladığı nüfuzunu 
kötüye kullanarak işlerse, 

    ağır bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti 
halinde 10 (on) yıla kadar hapis cezasına veya 
para cezasına veya her iki cezaya birden 
çarptırılabilir.” 

     
Esas Yasaya 
254B 
Maddesinin  

5. Esas Yasa,  254A maddesinden hemen sonra aşağıdaki yeni 254B  maddesi 
eklenmek suretiyle değiştirilir: 

Eklenmesi “İnsan  
Ticareti 

254B.  (1) Her kim, zorla çalıştırmak veya fuhuş yaptırmak 
veya hizmet ettirmek veya kulluğa veya esarete tâbi 
kılmak veya vücut organlarının verilmesini 
sağlamak amacıyla tehdit, baskı, zor veya şiddet 
uygulamak, nüfuzu kötüye kullanmak, kandırmak 
veya kişiler üzerindeki denetim olanaklarından veya 
kişilerin çaresizliğinden yararlanarak kişinin ülkeye 
girmesine veya yurt dışına çıkmasına imkan sağlarsa 
veya kaçırırsa veya bir yerden başka bir yere 
götürürse veya sevk ederse veya barındırırsa İnsan 
Ticareti adı verilen ağır bir suç işlemiş olur ve 
mahkumiyeti halinde 10 (on) yıla kadar hapis 
cezasına veya para cezasına veya her iki cezaya 
birden çarptırılabilir.  

   (2) Birinci fıkrada belirtilen amaçlarla girişilen ve suçu 
oluşturan fiiller var olduğu takdirde, mağdurun rızası 
olup olmadığına bakılmaz.  

   (3) Her kim, on sekiz yaşından küçük kişinin, yukarıdaki 
(1)’nci fıkrada belirtilen amaçlarla ülkeye girmesine 
veya yurt dışına çıkmasına imkan sağlarsa, on sekiz 
yaşından küçük olan kişiyi yukarıdaki (1)’nci fıkrada 
belirtilen amaçlarla kaçırırsa, bir yerden başka bir 
yere götürürse veya sevk ederse veya barındırırsa, 
ağır bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde 14 
(on dört) yıla kadar hapis cezasına veya para 
cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir. 
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   (4) Her kim yukarıdaki (1)’inci ve (3)’ncü fıkralarda 
belirtilen suçları kamu görevinin sağladığı nüfuzunu 
kötüye kullanmak suretiyle işlerse ağır bir suç 
işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde 16 (on altı) yıla 
kadar hapis cezasına veya para cezasına veya her iki 
cezaya birden çarptırılabilir. 

 Fasıl 
105 
21/1982 
44/1989 
32/2004 
38/2006 
28/2007 
50/2007 
31/2008 
55/2011 
62/2014  
44/2016 
58/2018 
39/2019 

 (5) (A) İnsan Ticareti suçunun soruşturma veya 
kovuşturmasının devam ettiği durumlarda, bu 
suçun mağduru olduğuna ilişkin polis ve/veya 
Mahkeme tarafından makul şüphe duyulan 
kişiler hakkında, İnsan Ticareti suçunun 
doğrudan sonucu olarak işlemeye 
zorlandıkları, Yabancılar ve Muhaceret 
Yasası tahtında suç oluşturan fiiller 
bakımından  herhangi bir cezai takibat 
yapılmaz ve idari para cezası uygulanmaz. 

    (B) Yabancılar ve Muhaceret Yasası tahtında 
devam eden soruşturma veya kovuşturma 
esnasında İnsan Ticareti suçunun mağduru 
olduğuna ilişkin polis ve/veya Mahkeme 
tarafından makul şüphe duyulan kişiler 
bakımından, soruşturma veya kovuşturma, 
kişinin İnsan Ticareti suçunun mağduru olup 
olmadığı Mahkeme kararıyla sabit oluncaya 
kadar durur.” 

  
Yürürlüğe 
Giriş  

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

 


