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(11 Mart, 1932.)
1. Bu Yasa Karantina Yasası* olarak isimlendirilir.
2. Bu Yasada "Enfekte olmuş yerel bölge", içerisinde tehlikeli enfeksiyöz hastalık
bulunan herhangi bir yerel bölgeyi anlatır ancak hiçbir yerel bölge
hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla tüm gerekli önlemlerin alınmış
olduğundan Sağlık Dairesi Müdürünün tatmin olması kaydıyla salt dıştan
gelmiş vak'alar nedeniyle enfekte olmuş yerel bölge sayılmaz; kolera
vak’aları bir “foyer” teşkil etmedikçe veya çiçek hastalığı veya tifüs
salgın halde bulunmadıkça hiçbir yerel bölge kolera veya çiçek hastalığı
veya tifüs nedeniyle enfekte yerel bölge sayılmaz;
İlk vak'aların görüldüğü yerin bitişiğindeki çevre dışında yeni
vak'aların görülmesi ile hastalığın başladığı yerel bölge sınırları dışına
çıktığı kanıtlandığı zaman kolera vak'aları bir "foyer" teşkil etmiş sayılır ;
"Tehlikeli enfeksiyöz hastalık", kolera, veba, çiçek, tifüs ve sarı
hummayı anlatır ve Bakanlar Kurulunun bu Yasa uyarınca çıkaracağı bir
bildiriyle bu Yasanın öngördüğü anlamda tehlikeli enfeksiyöz hastalık
olduğu ilân edilen enfeksiyöz veya bulaşıcı nitelikte herhangi bir
hastalığı da kapsar ;
"Yerel bölge" bir bölgenin bir ülke, bir ada, bir liman, bir ilçe, bir
bucak, bir kent, bir köy, bir kentin veya köyün mahallesi gibi açıkça tarif
edilen bir bölümünü anlatır ve Bakanlar Kurulunun bu Yasa uyarınca
yayımlayacağı bir bildiri ile sınırları açıkça belirlenmiş herhangi bir
bölgeyi de kapsar.

3. Bakanlar Kurulu, Resmî Gazete'de yayımlayacağı bir bildiriyle
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4. Bakanlar Kurulu, Resmi Gazete'de yayımlayacağı bir bildiriyle, ülke
içindeki veya dışındaki herhangi bir yerel bölgeyi enfekte olmuş yerel
bölge olarak ilan edebilir ve bunun üzerine söz konusu yerel bölge ve o
bölgeden gelen yolcu ve mallar bu Yasa uyarınca yapılan Tüzüklerle
saptanabilen önlemlere bağlı olur.

5. Bakanlar Kurulu, bu Yasa veya bu Yasa uyarınca yapılan tüzük
amaçları için gerekli göreceği karantina istasyonları, tecrit hastaneleri,
binalar ve teçhizat temin edebilir ve gemiler için karantina demirleme
yerleri tayin edebilir.

6. Bakanlar Kurulu çıkaracağı bir Emirnameyle, aşağıda gösterilen
amaçların tümü veya herhangi biri için, Resmî Gazete'de yayımlanmak
üzere, tüzük yapabilir :
(a) Ülke içinde veya dışında herhangi bir yerel bölgenin
enfekte olmuş yerel bölge olarak ilân edilmesi üzerine
ülke içinde alınacak önlemlerin belirlenmesi ;
(b) Ülke dışında herhangi bir yerel bölgeden, söz konusu yerel
bölgenin bir enfekte olmuş yerel bölge olup olmadığına
bakılmaksızın, ülkeye veya ülkenin herhangi bir bölgesine
herhangi bir tehlikeli enfeksiyöz hastalığın girmesinin
önlenmesi ;
(c) Herhangi bir tehlikeli enfeksiyöz hastalığın ülke içindeki
herhangi bir yerel bölgeden, bu gibi yerel bölgenin
enfekte olmuş yerel bölge olup olmadığına bakılmaksızın,
ülke içindeki herhangi başka bir yerel bölgeye
yayılmasının önlenmesi ;
(d) Herhangi bir tehlikeli enfeksiyöz hastalığın ülkeden veya
ülke içindeki herhangi bir yerel bölgeden, bu gibi yerel
bölgenin enfekte olmuş yerel bölge olup olmadığına
bakılmaksızın, ülke dışındaki herhangi bir yerel bölgeye
geçmesinin önlenmesi ;
(e) Söz konusu tüzükleri uygulamakla sorumlu kılınacak
memurların yetki ve görevlerinin belirlenmesi ;
(f) Söz konusu tüzükler uyarınca herhangi bir hususta veya
yapılması gereken herhangi bir şey için ödenecek
ücretlerin ve harçların saptanması, ve bu ücretlerin ve
harçların kimin tarafından ödeneceğinin, ve söz konusu
Tüzüklerin gereklerinin yerine getirilmesi için yapılacak
harcamaların kimler tarafından karşılanacağının, ve
Devletin yaptığı bu harcamaların kimden istirdat
edileceğinin belirlenmesi ; ve
(g) Genellikle bu Yasanın amaç ve kurallarıyla Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyetinin kabul ettiği veya kabul edebileceği
herhangi bir sağlık antlaşmasının amaç ve kurallarının
yerine getirilmesi.
*
7. Bu Yasa uyarınca yapılan herhangi bir Tüzük kurallarına aykırı
davranışta bulunan herhangi bir kişi bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti
halinde altı aya kadar hapis cezasına veya yüz liraya kadar para cezasına
veya her iki cezaya birden çarptırılabilir.
8. Bu Yasa ile yürürlükten kaldırılan Yasalar** uyarınca yasal olarak
yapılmış ve yürürlükte olan tüm emirler, bildiriler ve Tüzükler, bu Yasa
uyarınca yapılan bildiri veya Tüzüklerle yürürlükten kaldırılıncaya,
yerlerine yenileri yapılıncaya veya değiştirilinceye kadar tamamen

Para cezası miktarının güncelleştirilmesi önerilmiştir.
Bu Yasa ile 1879 Karantina Yasası ve 1883 Hastalıkların Önlenmesi Yasası kaldırılmıştır.
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yürürlükte kalırlar.
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