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Milletlerarası Sağlık Nizamnamesinin (Dünya Sağlık Teşkilâtının 2 numaralı
Nizamnamesinin) tasdiki hakkında Kanun
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Kabul tarihi
10. III. 1954

MADDE 1. — Dünya Sağlik Teşkilâtı tarafından hazırlanıp IV ncü Dünya
Sağlık Asamblesince 25 Mayıs 1951 tarihinde Cenevre'de, kabul edilen Millet
lerarası Sağlık Nizamnamesi (Dünya Sağlık Teşkilâtının 2 numaralı Nizamna
mesi) tasdik edilmiştir.
MADDE 2. — 2593, 3541, 3542, 3722 ve 5238 sayılı kanunlar yürürlükten kal
dırılmıştır.
MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinde meriyete girer.
MADDE 4. — Bu kanunin hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memur
dur.
13 Mart 1954
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SAĞLIK

19. III. 1954
NlZAMNAMESt

Dünya Sağlık Teşkilâtının 2 No. lu Nizamnamesi
Dördüncü, Dünya Sağlık Asamblesi,
Halk sağlığı sahasında Milletlerarası îş Birliğinin esas gayelerinden birinin hastalıkların
ortadan kaldırılması olduğunu; bu neticeye erişmeden evvel uzun gayretler sarfına ihtiyaç bulun
duğunu; kabili intikal hastalıkların intişar tehlikesinin halen mevcut olduğunu ve dolayı siyi e
salgınların genişlemesini tahdit için milletlerarası bir nizamnameye ihtiyaç bulunduğunu nazarı
itibara alarak;
Halen meriyette bulunan çeşitli Milletlerarası Sağlık Sözleşmeleri hükümleriyle aynı mahi
yetteki anlaşmaların yeniden gözden geçirilmesi ve birleştirilmesi, bu Sözleşme ve Anlaşmaların
çeşitli milletlerarası nakil tarzlarına daha uygun ve dünya trafiğini asgari izaç edecek ve fa
kat bir memleketten diğerine hastalıkların yayılmasına karşı daha müessir şekilde âzami emni
yet sağlıyacak bir seri Milletlerarası Sağlık Nizamnameleriyle itmam etmek ve onların yerine ika
me eylemek lüzumunu takdir ederek,
Milletlerarası tedbirlerin, bilhassa epidemiye lojik durumun seyrine, elde edilen tecrübelere
ve, ilmin ve tekniğin terakkilerine istinadedilerek zam in /amnn gözden geçirilmesinin bu suret
le kolaylaşacağını nazarı itibara alarak;
Dünya Sağlık Teşkilâtının Nizamnamei Esasiyesinin 2 k), 21 a) , 22, 23, 33, 62, 63 ve 64
ncü maddeleri göz önünde tutularak;
25 Mayıs 1951 tarihinde, bundan böyle «işbu Nizamname» diye anılacak olan aşağıdaki Ni
zamnameyi kabul eder :
0

i*

KISIM - I
Tarifler
Madde — 1
işbu Nizamnamenin tatbikmda :
«Aedes aegypti endeksi» hudutları iyice tâyin edilmiş bir bölge dâhilinde, içinde Aedes aegypti'nin sürf e üreme yerleri bu anan meskenlerin sayısının aynı bölge dâhilinde muayene edilmiş olan
bütün meskenler sayısına göre yüzde nispetidir. Tek bir aile tarafından işgal edilen her ikamet
gâh, bir mesken olarak kabul edilmiştir.
«Bagajlar» bir yolcunun yahut mürettebattan birinin zatî eşyasını ifade eder.
«Daire»
a) Bir ülkenin, vâzıhan hudutlanmış ve nizamnamenin müsaade ve tâyin ettiği münasip ted
birleri almaya muktedir bir sağlık teşkilâtına malik en küçük parçasını ifade eder, bu, bir liman
veya bir hava limanı olabilir; böyle bir parça, aynı şekilde bir sağlık teşkilâtına malik daha ge
niş idari bir vahdete dâhil bile olsa, işbu nizamnamenin maksatları için yine bir daire teşkil eder;
yahut
b) Bir direkt transit bölgesine malik bir hava limanını ifade eder.
«Direkt transit bölgesi» bir hava limanının ; sinde veya buna bağlı olarak, alâkalı sağlık ma
kamının tasvibi ile ve onun doğrudan kontrolü altında tesis edilmiş hususi bir bölgeyi ifade eder;
Du bölge direkt transit trafiğini kolaylaştırmaya matuf olup bilhassa tevakkuflar esnasında yol
cularla mürettebatın hava limanı dışına çıkmaksızın ayrılmış bir halde bulunmalarını sağlar.
«Enfekte daire»
a) içinde bir veba, kolera, sarı humma yahut çiçek mihrakı bulunan bir daireyi; yahut
, b) îçLıde bir tifüs veya hummayı racia epidemisi bulunan bir daireyi; yahut
7
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c) içinde, karadaki veya liman tesisatına dlhil yüzen duba ve sairdeki kemirici hayvanlar ar
asında veba mevcudiyeti müşahade edilmiş bir daireyi; veyahut
d) Bir sarıhumma andemi bölgesini karakterıze eden aynı şartların mevcut olduğu bir daire
veya daireler grubunu ifade eder.
«Epidemi» bir mihrakın genişlemesini yahut çoğalmasını ifade eder.
«Gemi» bir deniz gemisini veya Milletlerarası bir seyahat yapan dahilî sefere mahsus bir ge
miyi ifade eder.
«Gemi tabibi» bir hacı gemisinde, «b» lahikasının 7 neti maddesi hükmü 'gereğince ıgemide bu
lunması istenen tabibi ifade eder; eğer iki veya daha ziyade tabip bulunursa, bu tâlbir rütbesi
en yüksek olanı ifade eder.
«Gün» 24 saatlik bir müddeti ifade eder.
«Hac» Hicaz'ın mukaddes mahallerine yapılan haccı ifade eder.
«Hacı» haccı dfa eden her şahsı ifade eder; bir hacı gemisinin yolcuları bahis mevzuu olunca
bu tâbir aynı zamanda, haccı ifa
»den şahıslara refa'kat eden veya bunlarla seyahat eden kim
seleri de ifade eder.
«Hacı gemisi»
a) Hac mevsimi ımüddetince Hicaz'a doğru veya Hicaz'dan kalkarak sefer yapan, ve
b) Gayrisâfi her 100 tonu başına asgari fbir hacı nispetinde hacı nakleden Ibir gemiyi ifade
eder.
*
«Hac mevsimi» bu tâbir hacı gemileri için mevzulbahis olduğu zaıman, hac gününden 4 ay ev
vel Ibaşlıyara'k üç ay sonra biten Ibir devreyi dfade eder.
«Hava limanı» kâin bulunduğu ülkenin devleti tarafından Milletlerarası hava trafiği için girişve çıikış hava limanı olarak tâyin edilen bir hava İdmanını dfade eder;
«Hummayı racia» bit ile intikal eden hummayi raciayı ifade eder.
«İlk vaka» 'karantinaya tâbi bir hastalığın, o zamana kadar bu hastalıktan masun kalmış veya
hiç olmazsa 6 ncı maddede zikredilen müddete müsavd bir zamandan beri bu hastalı'k zail olmuş
bir dairede hariçten gelmemiş olan ilk vakasını ifade eder.
«Hariçten gelen vaka» bir ülkeye hariçten giren bir vakayı ifade eder.
«Karantinaya tâbi hastalıklar» veba, kolera, sarı humma, çiçek, tifüs ve hummayı racia'yi ifa
de eder.
«Liman» gemiler tarafından normal olarak uğranılan bir deniz limanı veya bir dahilî seyrü
sefer limanını ifade eder.
«Mihrak» karantinaya tâbi ıbir hastalığım hariçten gelen bir vakasından dâhilde çıkan iki
vakayı, yahut hariçten gelmemiş bir vakadan çıkan yeni bir vakayı ifade eder. Aedes aegypti
yahut her hangi bir başka ehlî nâkil tarafından intikal ettirilmiş ilk beşerî sarı humma vakası
bir mihrak olarak kabul edilmelidir.
>&*•***';<>,
i •->*•••<
•*
* - > » •*
«Milletlerarası seyahat»
a) Bir gemi yahut bir uçak için, birden fazla Devletin ülkelerinde kâin limanlar veya hava
limanları arasında yapılan bir seyahati, yahut mevzuubahis gemi veya uçak aynı Devletin ülke
sinde veya ülkelerinde kâin limanlar veya hava limanları arasındaki seyahati esnasında her han
gi diğer bir Devletin ülkesiyle ihtilât ettiği takdirde sadece bu ihtilât bakımından böyle bir se
yahati ifade eder;
b) Bir şahıs için, bu seyahatin başladığı Devletin ülkesinden gayrı bir Devletin ülkesine
girmek suretiyle yapılan bir seyahati ifade edeı
«Musap şahıs» karantinaya tâbi hastalıklaım birinden muztarip olan veya böyle bir hasta
lığa musap olduğuna hükmedilen bir şahsı ifade eder.
«Muteber vesika» bu tâbir aşı için kullanıldığı vakit 2, 3, ve 4 sayılı lahikalarda zikredilen
kaidelere ve verilen numunelere uygun fen vesikayı ifade eder.
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«Mürettebat» bir gemi, bir uçak, bir tren yahut 'bir kara nakil vasıtasında hizmet eden
personeli ifade eder,
«Sağlık idaresi» işbu Nizamnamenin tatbik edildiği 'ülkelerden birinin heyeti umumiyesi üze
rinde, bu Nizamnamenin derpiş ettiği sağlık tedbirlerinin icrasını temine salahiyetli Hükümet
makamını ifade eder.
^Sağlık istasyonu» A lahikasında derpiş edilen sağlık tedbirlerinin hacılara tatbik edildiği
ve matlup personel, tesisat ve teçhizata malik bir liman, bir hava limanı veya bir 'hudut mev
kiini ifade eder.
«Sağlık makamı» bir dairede, işbu Nizamnamenin müsaade veya tâyin ettiği uygun sağlık ted
birlerinin tatbikmdan doğrudan doğruya mesul olan makamı ifade eder.
«Sarıhumma andemi bölgesi» Aedes aegypti'nin yahut sarıhummanın her hangi bir diğer eh
li nâkilinin mevcut olduğu ve fakat bunların uzun devreler esnasında, tropikal orman hayvanla
rında virüs'ün sebatından zahiren mesul olmadığı bir bölgeyi ifade eder.
«Sarıhummaya müsait bölge» sarıhummanın mevcut olmadığı ve fakat buraya duhulünde in
kişaf edebileceği bir bölgeyi ifade eder.
«Şüpheli» sağlık makamı tarafından, karantiaaya tâbi bir hastalık ile enfeksiyon tehlikesine
mâruz kaldığı kabul edilen ve bu hastalığı yayabileceğine hükmedilen bir şahsı ifade eder.
«Tecrit» bu tâbir bir şahıs yahut bir topluluk için kullanıldığı vakit, bu şahıs veya topluluğun,
enfeksiyonun intişarına mâni olunacak tarzda, vazifeli sağlık personeli müstesna diğer bütün şahiblardan ayrılmasını ifade eder.
«Teşkilât» Dünya Sağlık Teşkilâtını ifade eder.
«Tifüs» bit ile intikal eden tifüsü ifade eder.
«Tıbbi muayene» bir gemi, bir uçak, bir trea veya bir kara nakil vasıtasının ziyaret ve tefti
şini ,aynı zamanda bunların içinde bulunan şahısların iptidai muayenelerini ihtiva eder.
Fakat bir geminin deratize edilmesine ihtiyaç bulunup bulunmadığının tesbiti için yapılan dev
ri teftişi ihtiva etmez.
«Uçak» Milletlerarası bir seyahat yapan bir uçağı ifade eder.
«Umum müdür» Teşkilâtın Umum Müdürünü ifade eder.
«Varış» bir geminin, bir uçağın, bir trenin yahut bir kara nakil vasıtasının (varışı) ;
a) Bir deniz gemisinin bir limana varışını;
b) Bir uçağın bir hava limanına varışını;
e) Dahilî sefer yapan bir geminin, coğrafik şartlara göre ve 104 ncü madde uyarınca alâkalı
devletler arasında akdedilen sözleşmelere göre yahut varış ülkesinde meriyette bulunan kanun
ve nizamlara göre, ya bir limana veya bir hudut mevkiine varışını;
d) Bir tren veya bir kara nakil vasıtasının bir hudut mevkiine varışını ifade eder.
KISIM - H.
Epidemiyolojik ihbar ve istihbarlar
Madde — 2.
îşbu nizamnamenin tatbikmda, her devlet teşkilâta, ülkesinin veya ülkelerinin sağlık idaresi ile
doğrudan doğruya muhabere etmek hakkını tanır. Teşkilât tarafından sağlık idaresine yapılan bü
tün ihbar ve istihbarlar Devlete yapılmış gibi ve sağlık idaresinden teşkilâta yapılan bütün ihbar
ve istihbarlar da Devlet tarfmdan yapılmış gibi kabul edilir.
Madde — 3.
1. Sağlık idareleri bir dairenin enfekte bir daire haline geldiğini haber alır almaz en geç 24
»a»t «arfmda telgraf ile teşkilâta ihbar ederler.
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2. Bu suretle ihbar edilen hastalık mevcudiyeti vakit zayi etmeksizin mümkün olan lâboratuvar muayeneleriyle teyidedilir, ve neticeleri derhal telgraf ile teşkilâta bildirilir.
Madde — 4.
1. Kemiricilerin vebası müstesna, 3 ncü maddenin 1 nci fıkrasında zikredilen ihbarlar, hasta
lığın menşei ve şekli, vaka ve ölü sayısı, hastalığın intişarını mucip şartlar, keza alman koruyucu
tedbirler hakkındaki malûmat ile süratle tamamlanır.
2. Kemiriciler vebası mevzuubahis olduğu takdirde, 3 ncü maddenin 1 nci fıkrasında yazılı
her ihbar, muayene edilen kemirici sayısı ile bunlardan vebalı bulunanların adedi hakkında aylık
raporlarla tamamlanır.
Madde — 5.

*-

-

•

-

•ı

İ. Epidemi esnasında, 3 ncü maddede ve 4 ncü maddenin 1 nci fıkrasında yazılı ihbarlar ve
istihbarlar teşkilâta muntazaman gönderilen tebliğlerle tamamlanırlar.
2. Bu tebliğler mümkün olduğu kadar sık ve tafsilâtlı olmalıdır. Vaka ve ölü sayısı en az haf
tada bir defa bildirilir. Hastalığın intişarına mâni olmak için alman tedbirleri, bilhassa enfekte
daireyi terkeden gemiler, uçaklar, trenler veya kara nakil vasıtaları ile başka bölgelere yayılmasına
mâni olunmak üzere tatbik edilen tedbirleri belirtmek lâzımdır. Veba mevzuubahis olduğu zaman,
kemiricilere karşı alman tedbirler de zikredilmelidir. Nâkil haşerelerle intikal eden karantinaya tâbi
hastalıklar mevzuubahis olduğunda bunlara karşı alman tedbirler de bildirilir.
Madde — 6.
1. İçinde, bir sarıhumma andemi bölgesine dâhil olan bir daireden gayri enfekte bir daire
kâin bulunan bir ülkenin sağlık idaresi, bu daire tekrar salim bir hâle gelir gelmez teşkilâta
bildirir.
2. Enfekte bir daire, hastalığın tekrar zuhurunu veya başka dairelere muhtemel yayılmasını
önlemek için bütün koruyucu tedbirler alındığı ve bunlar idame edildiği vakit ve :
a) Veba, kolera, çiçek, tifüs, veya hummayı racia mevzuubahis olduğu zaman müşahede edilen
son vakanın ölümünden, şifasından yahut tecridinden sonra işbu Nizamnamede tesbit edilen tefrih
devrinin iki misline müsavi bir zaman geçtiği ve yakınında kâin başka hiçbir daire hastalığa musap
olmadığı vakit, ve eğer veba mevzuubahis olup aynı zamanda kemiricilerde de veba bulunuyorsa, ayrıca
bu fıkranın (c) bendinde tesbit edilen müddet geçtiği vakit;
b) Bir sarıhumma andemi bölgesi haricindeki bir sarıhumma mevzuubahis olduğu zaman, in
sanda görülen son vakadan beri 3 ay yahut Aedes aegypti endeksi % 1 e veya daha aşağıya indiğin
den beri bir ay geçtiği vakit;
e) Kemiriciler vebasında epizooti söndükten sonra bir ay geçtiği vakit;
Tekrar salim hale gelmiş kabul edilebilir.
Madde — 7.

^

Sağlık idareleri Teşkilâta, ülkelerinin bir kısmında o zamana kadar ortaya çıkmamış sarı
humma virüsünün mevcudiyetine delâlet eden hâdiseleri derhal ihbar ederler ve musap bölge
nin vüsatini bildirirler.
Madde — 8.
l . Sağlık idareleri Teşkilâta :
a) Milletlerarası seyahatlerde istenilen aşılar hakkındaki taleplerinde vukubulan
şikliği ;
s

her deği
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b) Eııfekte bir daire muvaredatına tatbika karar verdikleri tedbirlerle bu tedbirlerin kal
dırıldıklarını, yürürlüğe girme veya yürürlükten kaldırılma tarihlerini de kaydederek ihbar
ederler.
2. Bıı ihbarlar telgrafla yapılır ve mümkün olduğu takdirde değişiklik tatbik mevkiine kon
madan yahut tedbirler yürürlüğe girmeden veya yürürlükten kaldırılmadan evvel bildirilir.
3. Sağlık idareleri Teşkilâta yılda bir defa ve Teşkilât tarafından tesbit edilen bir tarihte
Milletlerarası seyahatlerde istenilen aşılar hakkındaki taleplerinin mücmel bir listesini gönde
rirler.
Madde — 9.
3 ilâ 8 nci maddelerde bildirilen ihbar ve istihbarlara ilâveten sağlık idareleri her hafta
Teşkilâta :
a) Geçen hafta zarfında bir liman veya bir hava limanına bitişik her şehirde tesbit edilen
karantinaya tâbi hastalıkların vaka sayısı ile bu hastalıklardan ölüm adedi hakkında tel ile bir
rapor;
b) 6 ncı maddenin 2 nci fıkrasının a), b) ve c) bentlerinde bildirilen devreler esnasında
bu hastalıklardan vaka bulunmadığını belirten uçak postası ile bir rapor gönderirler.
Madde — 10.
3 ilâ 9 ncu maddelerde bildirilen ihbar ve istihbarlar keza talep vukuunda, sağlık idaresi
tarafından, mesuliyeti altında bulunan ülkede yerleşmiş siyasi heyetler ile Konsolosluklara da
bildirilir.
Madde — 11.
Teşkilât, bütün sağlık idarelerine, 3 ilâ 8 nci maddeler ile 9 ncu maddenin a) fıkrası gereğince
elde etttiği bütün epid'emiyolojik ve diğer istihbaratı mümkün olan süratle ve her vakaya uygun
yollardan gönderir. Keza 9 ncu maddede zikredilen malûmatın ademimevcudiyetini de bildirir.
Âcil mahiyettetki muhaberat, telgraf veyahut telefonla yapılır.
Madde — 12.
3 ilâ 8 nci maddelerle 11 nci maddeye tevfikan çekilen telgraf veya yapılan her telefon muha
veresi ahvalin gerektirdiği rüçhan hakkından istifade eder. Müstesna âcil ahvalde yapılacak mu
habereler, karantinaya tâbi bir hastalığın intişarı tehlikesi mevcut olduğu zaman, Milletlerarası
tele - komünikasyon anlaşmaları tarafından bu muhaberelere bahşedilen en üstün rüçhaniyet ile
yapılırlar.
Madde — 13.
1. Her Devlet yılda bir defa Teşkilâta, Teşkilât Nizamnamei Esasiyesinin 62 nci maddesine tevfi
kan, Milletler arası trafiğin sebebiyet verdiği veya bunda müşahede edilen karantinaya tâbi her hasta
lık vakasının zuhuruna dair malûmatı, keza işbu Nizamname mucibince ve tatbikatı münasebetiyle
alman kararları bildirir.
2. Teşkilât, işbu maddenin 1 nci fıkrasında talebedilen
bilgilere, işbu Nizamname emret
tiği ihbar ve raporlara ve diğer bütün resmî istihbarlara istinaden bu Nizamnamenin tatbikatı ve
Milletlerarası trafik üzerine olan tesirleri hakkında yıllık bir rapor hazırlar,
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KISIM - IH.
Sağlık Teşkilâtı
8

*

j

Madde — 14.

%

1. Sağlık idareleri, ülkelerindeki limanlaı* ve hava limanlarının işbu Nizamnamede derpiş
edilen tedbirlerin tatbikim sağlamaya kâfi bir teşkilât ve teçhizata malik olmalarını âzami imkân
nispetinde temin ederler.
2. Her liman veya hava limanında bir içme suyu tesisatı bulunmalıdır.
3. Milletlerarası trafiğe açık her hava limanı, pislik, artık ve müstamel suları tahliye ve
zararsız bir hale getirmek ve keza umumi sıhhat için tehlikeli bulunan gıda maddeleri ile diğer
maddeleri, muameleden sonra, izale etmek için müessir bir tertibata malik olmalıdır.
Madde — 15.
Bir ülkenin limanlarından mümkün olduğu kadar çoğu, lüzumlu personel, malzeme ve mahallere
malik bir tıbbi teşkilâta ve bilhassa hastalığa musap şahısları süratle tecrit ve tedavi etmek, dezenfeksiyon ve bakteriyolojik muayeneler icra eylemek ve, veba enfeksiyonu taharrisi için kemiri
cileri yakalayıp muayene etmek ve nihayet işbu Nizamnamenin derpiş ettiği diğer bütün uygun
tedbirleri tatbik eylemek için lüzumlu vesaite sahip olabilmelidir.
Madde — 16.
Limanın sağlık makamı :
a) Liman tesisatmdaki kemiriciler sayısının ihmal olunabilir bir hadde kalması için bütün fay
dalı tedbirleri alır;
b) Liman tesisatım farelerden masun bulundurmak için bütün gayretini sarf eder.
Madde — 17.

- -'• ' "

1. Sağlık idareleri, ülkelerinin kâfi sayıda limanlarının, 52 nci maddede bildirilen deratizasyondan istisna vesikalarını vermek maksadiyle gemilerin teftişini yapacak salahiyetli personele ma
lik olabilmesi için gerekli tertibatı alırlar, ve bu şartları haiz limanlara müsaade verirler.
2. Ülkelerinin Milletlerarası trafik ehemmiyetini ve bu trafiğin dağılışını nazarı itibara alarak
sağbk idareleri, bu maddenin 1 nci fıkrasına tevfikan müsaade verilmiş limanlar arasından, gemi
lerin deratizasyonuna muktazi alât ve personel ile mücehhez olanlardan 52 nci maddede yazılı deratizasyon vesikalarını vermeye salahiyetli bulunanları tâyin ederler.
Madde — 18.
Transit trafik icabettirdiği vakit, h a \ a limanlarında bir an evvel direkt transit
sis edilir.

bölgeleri te

Madde — 19.
1. Her sağlık idaresi, Milletlerarası trafiğinin ehemmiyetine göre, ülkesinin hava limanların
dan birkaç tanesini sıhhi hava limanı olarak tâyin eder.
2. Her sıhhi hava limanı :
a) Lüzumlu personel, malzeme "ve mahallere malik bir tıbbi teşkilâta;
b) Hastalık musabı veya şüpheli şahısların nakli, tecridi ve tedavisine muktazi vasıtalara;
e) Müessir bir dezenfeksiyon ve dezensektizasyon ile kemiricilerin imhası ve aynı zamanda
işbu Niısamnameımı gerektirdiği bütün diğeı uygun tedbirlerin tatbiki için lüzumlu tesisata,

V
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d) Bir bakteriyoloji lâboratuvarma veya şüpheli maddelerin böyle bir lâboratuvara gön
derilmesi için lüzumlu vasıtalara;
e) Kolera, sarıhumma ve çiçeğe karşı bir aşılama servisine sahip olmalıdır.
Madde — 20.
1. Bir sarıhumma andemi bölgesinde veya sarıhummaya müsait bir bölgede kâin her lim«*n
ile aynı şekilde kâin her hava limanının hududu dahilindeki saha sürfe veya kâhil haldeki Aedeg
aegypti'den masun tutulur.
*
2. Bir sarıhumma andemi bölgesi içinde veya sarıhummaya müsait her bölge içinde kâin bir
hava limanında tesis edilmiş bir dikrekt transit bölgesi dâhilinde bulunan bütün mahaller siv
risinekten masun tutulur.
3. Bir sarıhumma andemi bölgesi içinde bulunan bir sıhhi hava limanı :
a) Yolcuların, mürettebatın ve hava limanı personelinin faydalanacağı, sivrisineklerden ma
sun bulundurulan oturma mahallerine ve hasta yatırmaya mahsus mahallere malik olmalıdır.
b) Hava limanının hududu dâhilinde ve bu hududun etrafında 400 metrelik bir himaya bölge
sinde kâhil haşarelerle sürfelerin sistemli bir şekilde imhası ile sivrisineklerden masun tutulur.
4. Bu maddenin maksatları için, bir hava limanının hududu, hava limanının binaları ile uçakla
rın tavakkufuna yarıyan veya buna mahsus olan sahanın yahut su sathının bulunduğu mıntakayı
çevreliyen hat ile irae edilir.
Madde — 21.
1. Her sağlık idaresi Teşkilâta :
„ > > » * ^*
a) Ülkesinin, 17 nci maddeye tevfikan :
I - Yalnız deratizasyondan istisna vesikalaıı, ve
I I - Deratizasyon vesikaları ile deratizasyondan istisna vesikaları vermeye müsaade edilmiş li
manlarının bir listesini;
b) Ülkesinin sıhhi hava limanlarının ıbir listesini;
c) Ülkesinin direkt transit bölgesi ile mücehhez hava limanlarının bir listesini gönderir.
2. Sağlık idareleri Teşkilâta bu maddenin 1 nei fıkrasında yazılı listelerde muahhar her de
ğişikliği ihbar ederler.
3. Teşkilât bu madde hükümlerine tevfikan elde ettiği malûmatı bütün sağlık idarelerine ge
ciktirmeden tebliğ eder.
v

Madde — 22.

'

•

* ~

Milletlerarası trafiğin ehemmiyetinin icabettirdiği yerde ve epidemiyolojik durum gerektirdiği
zaman, kara ve demiryollarındaki hudut mevkileri işbu Nizamnamenin derpiş ettiği tedbirlerin tat
biki için lüzumlu sıhhi tesisat ile teçhiz olunurlar. Dahilî seyrüsefer yapan gemilerin kontrolü hu
dutta yapılıyorsa dahilî su yollarındaki hudut mevkileri için de aynı şey varittir.
I

KISIM — IV.
Sağlık tedbirleri ve muameleleri
ı
Fasıl - I.
Umumi hükümler
Madde — 23.

işbu Nizamnamenin müsaade ettiği sağlık tedbirleri, bir Devletin, ülkesini karantinaya tâbi
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âzatmi tedbirleri

teşkil

Madde — 24.
Sağlık tedbir ve muameleleri derhal başlamalı sebepsiz teehhüre meydan verilmeksizin bitiril
meli ve her hangi ıbir tefrik yapılmaksızın tatbik olunmalıdır.
Madde — 25.
1, Dezenfeksiyon, dezensefctizajs»y)on, deratizasyon ve diğer (bütün sağlık ameliyeleri
a) Her türlü lüzumsuz zahmetten tevakki edilmek ve şahısların sıJhhatini her hangi bir su
retle ihlâl etmemek;
b) Geminin, uçağın veya diğer nakil vasıtasının bünyesine veyahut bunların içindeki cihaz
lara her ıhanıgi bir zarar iras etmemek;
e) Bilcümle yangın tehlikesinden kaçınılmak suretiyle icra olunurlar.
2. Bu ameliyeler, emtia, bagaj ve diğer eşya üzerine tatbik edilirken her türlü zarar ve zi
yana mâni olunmak üzere gerekli iihtiyait tedbirleri alınır.
Madde — 26.
1. Sağlık makamı, talep vukuunda, nakliyeciye, her gemd, uçak, demiryolu yolcu veya eşya
vagonu yahut kara ınakil vasıtasına tatbik edilen tedbirleri, bu vasıtaların, muameleye tâbi tutu
lan kısımlarını, kullanılan usulleri, tedbirlerin tatbikini mucip sebepleri bildiren bir vesikayı,
meccanen verir. Bir uçak mevzulbaJhis olduğu vakit, talep vukuunda, vesika yerine uçak umu
mi 'beyannamesine bir kayıt düşülür.
2. Keza sağlık makamı talep vukuunda ve meccanen :
a) Her yolcuya geldiği veya ayrıldığı tarihler ile, şahsına ve bagajlarına tatbik edilen ted
birleri bildiren bir vesika,
b) Yükleyiciye veya sevkiyatçıya, alıcıya ve nakliyeciye yahut bunların aeentalarma, emtiaya
tatbik edilen tedbirleri bildiren bir vesika verir.
Madde — 27.
1. Nezarete tâbi şahıslar tecrit edilmezler ve mekân tebdilinde serbesttirler. Nezaret devresin
de sağlık makamı, lüzumlu görürse bu şahısları muayyen fasılalarla, nezdine müracaata davet
edebilir. 69 ncu maddedeki kayıtlar nazarı itibara alınmak şartiyle sağlık makamı bu şahısları bir
tıbbi muayeneye tâbi tutabilir ve sağlık durumlarım tesbit için lüzumlu bilgileri toplayabilir.
2. Nezarete tâbi şahıslar aynı ülkenin içinde veya dışında kâin diğer bir mahalle gidecekleri
vakit bu mekân tebdilini Sağlık makamına bildirmekle mükelleftirler. Bu sağlık makamı keyfiye
ti, bu şahısların gidecekleri mahallin sağlık makamına derhal ihbar eder. Şahıslar gidecekleri
yere varır varmaz, o mahallin sağlık makamına müracaata mecburdurlar. Keza bu makam da on
ları yukarda 1 nci fıkrada bildirilen tedbirlere tâbi tutabilir.
Madde — 28.
Umumi sağlık için ağır bir tehlike teşkil eden âcil haller müstesna, bir liman veya hava lima
nı sağlık makamı, karantinaya tâbi bir hastalık ile enfekte olmıyan veya enfekte olmaktan şüp
heli bulunmıyan bir gemi veya uçağı, diğer bir epidemik hastalık sebebiyle hamule veya eşya bo
şaltmak veya yüklemekten yahut mahrukat veya akar yakıt, içme suyu, erzak ve mühimmat al
maktan menetmemelidir.
t

fto. 6368

. — 1Û6İ -*

1 9 . m . 1954

Madde — 29.
Sağlık makamı, bir gemiyi ,bir liman, bir nehir veya bir kanalın sularına bunları kirletebile
cek müstamel su ve maddeler atmaktan men igln bütün pratik tedbirleri alabilir.
Fasıl - II.
,

Kalkışta alınacak sağlık

tedbirleri

Madde — 30.
1. (Milletlerarası «bir seyahat yapan bir şahsın hareketinden evvel hudut (mevkiinin kâin ol
duğu liman, hava limanı veya dairenin sağdık makamı lüzum görürse Ibü şahsı bir tıbbi muaye
neye tâbi tutabilir. Bu muayenenin zaman ve mekânı, harekete mâni olmıyacak ve geciktirmiyeeek tarzda gümrük ve diğer muameleler nazarı itibara alınarak teslbit edilir.
2. Bu maddenin 1 nei fıkrasında adı geçen sağlık makamı :
a) Musap şahısların veya şüphelilerin 'hareketine mâni olmak;
b) Bir gemi, uçak, tren veya kara nakil vasıtasının içerisine, enfeksiyon yapabilecek âmil
lerin keza bilûmum karantinaya tabi hastalıklar nâkillerinin girmesini önlemek için mümkün
olan bütün tedbirleri alır.
3. Bu maddenin 2 nci fıkrasının a) bendi hükümlerine rağmen Milletlerarası bir seyahat
yapan ve varışlında nezarete tâbi tutulan bir şahsın seyahate devamına müsaade edilebilir. Eğer
şahıs hava yolu ile seyahat ediyorsa, hava limanı sağlık makamı nezarete tâbi tutma keyfiye
tini uçağın umumi beyannamesine kaydeder.
Fasıl - III.
Kalkış ve varış limanları
' » . . • , * .

J

t
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veya hava

limanları arasındaki seyahat esnasında kabili tatbik
tedbirleri

sağhk

,

Madde — 31.

%

Uçuş esnasında bir uçaktan epidemi'k 'bir hastalığı yayabilecek her türlü maddenin dökülmesi
veya atılması memnudur.
Madde — 32.
1. Bir liman veya sahile uğramaksızın kara suların]! kateden gemilere 'bir Devlet tarafından
hiçbir sağlık tedbiri vaz'edilmez.
2. Her hangi bir sebeple gemi bir iskeleye uğradığı takdirde ülkede yürürlükte bulunan sağ
lık kanun ve nizamları işbu Nizamnamenin hükümlerini tecaı^üz etmemek şartiyle o gemiye tat
bik edilir.
" " " * "' *

Madde — 33.

Bir Devletin ülkesinde kâin bir kanal veya diğer bir deniz yolundan faydalanarak diğer bir
Devletin ülkesinde kâin bir limana giden ve "V nci kısımda tarif edildiği şekilde salim olan bir
gemi hakkında tıbbi muayeneden başka hiçbir sağlık tedbiri alınmaz. Enfekte bir daireden gelen
yahut içerisinde böyle bir daireden gelen bir şahıs bulunan gemilere, dairenin enfekte bulundu
ğu hastalığın tefrih devri geçmedikçe bu hükmün şümulü yoktur.
2. Bu durumlardan birinde bulunan salim bir gemiye tatbik edilecek yegâne tedbir, lüzumun
da, gemi ile sahil arasında izinsiz ihtilâfa mâni olmak ve 29 ncu madde hükümlerinin tatbikma
nezaret etmek için gemiye bir sağlık koruyucusu koymaktır.
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3. Yukarda bildirilen hallerden birinde bulunan bir gemiye, sağlık makamı, kontrolü altında,
mahrukat veya akar yakıt, içme suyu, eçzak ve mühimmat yüklemesine müsaade eder.
4. Enfekte veya şüpheli gemil,er bir kanaldan veya diğer bir deniz yolundan geçişlerinde bu
kanal veya deniz yolunun kâin bulunduğu ülkenin bir limanına uğramış gibi muameleye tâbi tu
tulabilirler.
'

Madde — 34.

»

75 nci madde müstesna olmak üzere işbu Nizamnamenin muarız hükümlerine bakılmıyarak
aşağıdaki durumlarda bulunan yolcu ve mürettebata tıbbi muayeneden başka hiçbir sağlık tedbi
ri vaz'edilemez :
a) Salim bir gemide bulunarak gemiden dışarı çıkmıyanlar,
b) Transit geçen, salim bir uçakta bulunarak üzerinden transit olarak geçilen ülkenin bir
hava limanının direkt transit bölgesi hudutlarını tecavüz etmiyenler, ve eğer hava limanında
henüz böyle bir bölge tesis edilmemiş ise hastalıkların yayılmasına mâni olmak üzere sağlık ma
kamı tarafından emredilen ayrılma (s6gregation) tedbirlerine mutavaat edenler. Yukarda bildiri
len şartlar altında bulunan bir şahıs inmiş olduğu hava limanını ancak yakında kâin diğer bir ha
va limanından seyahatma devam maksadiyle terke mecbur olur ve eğer nakli sağlık makam veya
makamlarının konttfohı tahtında vâki olursa yukarda bildirilen istisnaiyetten istifadeye devam
eder.
Fasıl - IV.
Varışta alınacak sağlık

tedbirleri

Madde — 35.
Varışından evvel verdiği bilgiler'e istinaden, müteveccih bulunduğu limanın veya hava lima
nının sağlık makamınca karantinaya tâbi bir hastalığı getirmiyeceğine yahut intişarını teshil etmiyeceğinj? kanaat getirilen ıbir gemi veya bir uçağa Devletler, mümkün oldukça, radyo ile ser
best pratika vermelidirler.
Madd* — 36
1. Bir limanın, bir hava limanının, veya bir hudut mevkiinin sağlık makamı varışta, Mil
letlerarası seyahat yapan her ıgemiyd, her uçağı, her treni yahut her 'kara nakil vasıtasını, keza
her şahsı tıbbi muayeneye tâbi tutabilir.
2. Bir gemiye, bir uçağa, bir trene yahut bir kara nakil vasıtasına tatbik eddlecek munzam
sağlık tedbirleri, bunların içinde seyahat esnasında hüküm sürmüş yahut tıbbi muayene anında
hüküm sürmekte «olan şartlara göre ve fakat işbu Nizamnamenin
enfekte bir daireden gelen bir
gemi, uçak, tren veya kara nakil vasıtasına tatbikma müsaade ettiği tedbirleri aşmamak şartiyle tâyin edilir.
Madde — 37.
Bir gemi, bir uçak, bir tren, bir kara nakil vasıtası, bir şahıs veya eşyanın enfekte bir da
ireden gelmesi haline bağlı bulunan ve V ncd kısımda derpiş edilen tedbirlerin tatbiki, sadece
bu daire muvaredatma inhisar ettirilecektir. Bu inhisar keyfiyeti enfekte dairenin sağlık maka
mının hastalığın intişarına mâni olacak lüzumlu bütün tedbirleri almasına ve 30 ncu maddenin
2 nci fıkrasında yazılı tedbirleri tatbik etmesine vabestedir.
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Madde — 38.
Bir gemi, bir uçak, bir tren yahut bir kara nakil vasıtasının varışında her musap şahıs indi
rilip tecrit olunabilir. Nakil vasıtasından mesul şahıs tarafından talebedildiği takdirde hastanın
indirilmesi mecburidir.
s

(

*
Maddp — 39.
1. V. nci kısım hükümlerinin tatbikmdan başka sağlık makamı, Milletlerarası bir seyahat esna
sında, bir enfekte daireden, hangi vasıta ile olursa olsun, gelen her şüpheli şahsı nezarete tâbi
tutabilir; bu nezaret,
V nci kısımda tâyin edildiği şekilde, tefrih devrinin sonuna kadar devam ettirebilir.
2. îşbu Nizamnamede sarahatle lüzum gösterilen haller müstesna, sağlık makamınca şüpheli
tarafından 'enfeksiyonu nakil tehlikesi fevkalâde ciddî olarak kabul edilmedikçe nezaret yerine
tecrit ikame edilemez. ,
Madde — 40.
Bir liman veya bir hava limanında tatbik edilen tıbbi muayeneden gayrı sağlık tedbirleri gemi
veya uçağın mütaakiben uğradığı limanlar veya hava limanlarında tekrarlanmaz. Ancak:
a) Tedbirlerin tatbik olunduğu liman veya hava limanından ayrıldıktan sonra bu liman ve
ya hava limanında, yahut gemi veya uçakta bu tedbirlerin yeniden tatbikini icab'ettirebilecek
epidemiyolojik karakterde bir hâdise husule geldiği zaman;
b) Mütaakıp limanlar veya hava limanlarından birinin sağlık makamı alman tedbirlerin ha
kikaten müessir bir şekilde tatbik olunduklarına emniyet hâsıl 'edemediği zaman tekrarlanabilir.
v

I

Madde — 41.

79 neu madde hükümleri mahfuz kalmak şartiyle gemiler veya uçaklar sıhhi sebepler dolayısiyle bir liman veya hava limanına duhulden menedilemezler. Ancak liman veya hava limanı
sağlık makamının işbu Nizamnamenin müsaade ettiği sağlık tedbirlerinden lüzumlu gördüklerini
' tatbik için liman veya hava limanı mücehhez değilse bu gemiler veya uçaklar kendilerine en
müsait gelen en yakındaki uygun vasıflı liman veya hava limanına mesuliyet kendilerine raci
olmak şartiyle gitmeye mecbur tutulabilirler.
Madde — 4 a
Bir uçak sadece enfekte bir ülke üzerinden geçtiği sırada bizzat kendileri enfekte daireler olmıyan bir sıhhi hava limanı veya limanlarında karaya indiği için enfekte bir daireden geliyormuş
gibi telâkki edilmez.
Madde — 43.
Bir uçak içinde enfekte bir daire üzerinden uçan ve fakat orada karaya inmiyen ve yahut 34
ncü maddede tarif edilen şartlar altında karaya inen her şahıs bu enfekte daireden geliyormuş
gibi telakki edilmez.
Madde — 44.
1. Aşağıda 2 nci fıkrada derpiş edilen hallçr müstesna, varışta, liman veya hava limanı sağ
lık makamı tarafından işbu Nizamname gereğince talebedilen tedbirlere tâbi olmayı reddeden her
gemi
veya
uçak derhal yoluna devamda serbestir; bu takdirde mezkûr gemi veya uçak bu

/
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seyahat esnasında aynı ülkenin diğer hiçbir liman veya hava limanına uğrıyamaz. Bununla beraber,
karantinada kalmak şartiyle bu gemi veya uçağın içerisine mahrukat veya akar yakıt, içme suyu,
erzak ve mühimmat almasına müsaade edilir. Eğer tıbbi muayeneden sonra salim bulunursa bu
gemi, 33 ncü madde hükkmlerinden istifade hakkını muhafaza eder.
2. Bununla beraber aşağıda vasıfları yazılı uçak ve gemiler bir sarıhummaya müsait bölgedeki bir
liman veya bir hava limanına geldikleri takdirde liman veya hava limanı sağlık makamı tarafından
işbu Nizamname gereğince emredilen tedbirlere tâbi tutulurlar ve derhal yollarına devamda serbest
bırakılmazlar.
a) Sarıhumma ile enfekte uçaklar;
b) Sarıhumma ile enfekte gemiler, eğer gemide Aedes aegyptiler bulunursa ve eğer tıbbi
muayene hastalığa musap bir şahsın tam zamanında tecrit edilmediğini meydana çıkarırsa.
Madde — 45.
1. Bir uçak, kaptanınım iradesi haricinde sebepler dolayısiyle bir hava limanımdan başka bir
yere yahut normal olarak ineceği hava limanından gayri bir hava limanına iniş yaparsa uçağın
kaptanı yahut vekili bu iniş hâdisesini derhal en yakın sağlık makamına yahut her hangi bir di
ğer resmî makama haber vermiye gayret eder.
2. Sağlık makamı bu karaya inme hâdisesini haber alır almaz işbu Nizamnamenin müsaade
ettiği leıdbirleıı hiçbir suretle tecavüz etmeksizin uygun tertibatı alabilir.
3. Aşağıdaki 5 nci fıkra hükümleri mahfuz kalmak şartiyle uçakta bulunan şahıslar, sağlık
makamı ile yahut diğer resmî "makamlarla temasa geçmek veya bunların müsaadesi müstesna,
karaya inme mahallinin civarını terkedemezler, ve hiçbir eşya bu civardan uzaklaştırılamaz.
4 Sağlık makamınca emredilmiş olan tedbirler icra edilince uçağa normal oılarak ineceği
hava limanına yahut buna teknik sebepler mâni ise kendisine en münasip olan bir hava limanı
na müteveccihen yoluna devam etmesine sağlık noktai nazarından müsade olunur.
5 Acil hallerde uçağın kaptanı veya vekili yolcular ile mürettebatın sağlık ve emniyetinin
icabettirdiği bütün tedbirleri alır.

Fasıl - V.
Eşya,

bagajlar ve postanın milletlerarası naltline dair tedbirler
Madde — 46

1. Eşyalar, işbu Nizamnamede derpiş edilen sağlık tedbirlerine ancak, sağlık makamını,
bunların karantinaya tâbi hastalıklardan 'birinin cersumeleriyle televvüs ettiklerine ya'hut içle
rinde bu hastalıklardan 'birinin nakillerini muhafaza ettiklerine inandıracak sebepler bulunur
sa tâbi tutulurlar.
2. 68 nci maddede derpiş edilen tedbirler mahfuz kalmak şartiyle, aktarmasız transit ge
çen, canlı hayvanlardan gayrı eşya, limanlarda, hava limanlarında veya hudut istasyonlarında
hiçbir tedbire tâbi tutulamazlar ve alıkonulamazlar.
Madde — 47.
Hastalığa musap veya şüpheli bir şahsmkilor müstesna, bagajlar, ancak mülevves eşya nakle
den veya üzerinde karantinaya tâbi ıbir hastalığın nakili haşereler bulunmuş olan bir şahsa ait ol
dukları takdirde dezenfekte veya dezensektize edilebilirler.
Madde — 48.
l

r

Posta, gazeteler, kitaplar ve diğer matbualar hiçbir sağlık tedbirine tâbi tutulmazlar.
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2. Posta paketleri ancak :
a) 68 nci maddenin 1 nci fıkrasında zikredilen ve sağlık makamını kolera ile bulaşık bir dai
reden gelmeleri dolayısiyle televvüs ettiklerine inandıracak sebepler bulunan gıda maddelerini,
b) Kullanılmış yahut kirlenmiş ve V nci kısım hükümlerinin tatbiki kabil, çamaşır, elbise,
yatak takımlarını ihtiva ettikleri takdirde sağlık tedbirlerine tâbi tutulurlar.
*

<

KISIM — V.
Karantinaya tâbi hastalıklardan her birine mahsus hükümler
Fasıl - 1 .
Veba
Madde — 49.
işbu Nizamnamenin maksatları için vebanın tefrih devri 6 gün olarak tesbit edilmiştir.
Madde — 50.
Veba aşısı, bir şahsın bir ülkeye kabulü için aranılacak bir şart teşkil etmez.
Madde — 51.
1. Kemiriciler ve ektoparazitleri vasıtasiyle vebanın intişar tehlikesini azaltmak için Devletler
salâhiyetleri dairesindeki bütün vasıtaları kullanırlar. Bunların sağlık idareleri, kemiriciler ile ektoparazitlerinin sistemli bir şekilde toplanması ve muntazaman muayenesi suretiyle kemirici vebasiyle enfekte yahut böyle olmaktan şüpheli dairelerde - bilhassa liman ve hava limanlarında - mev
cut durum hakkında devamlı malûmat edinirler.
2. Bir gemi veya uçağın, veba ile enfekte bir liman veya hava limanında tevakkufu esnasında
iğlerine kemiricilerin girmesine mâni olmak üzere hususi tedbirler alınır.
/
Madde — 52.
1. G-emiler :
a) Devri bir şekilde deratize edilir, yahut;
b) İçlerindeki kemirici adedi daimî surette ihmali kabil miktarda olacak tarzda tutulurlar.
2. Deratizasyon vesikaları ile deratizasyondan istisna vesikaları münhasıran, 17 nci maddeye*
tevfikan bu maksatla müsaade verilmiş limanların sağlık makamları tarafından verilir. Bu vesika
lar 6 ay müddetle muteberdir. Bununla beraber, vakasına göre, deratizasyon ameliyesinin yahut
teftişin daha iyi şartlar altında yapılabileceği anlaşılan bu şekilde müsaade verilmiş bir limana
müteveccih olan gemiler için bu müddet bir ay uzatılabilir.
3. Deratizasyon vesikaları ile deratizasyondan istisna vesikaları 1 nci lahikada verilen numu
neye uygun olacaktır.
4. Kendisine muteber bir vesika ibraz edilmezse, 17 nci madde mucibince müsaadeli bir limanın
sağlık makamı, tahkik ve teftişten sonra :
a) 17 nci maddenin 2 nci fıkrasına göre müsaade verilmiş bir limanda gemiyi bizzat deratize
eder, yahut bu ameliyeyi idare ve kontrolü altında yaptırabilir. Her vakada gemideki kemiricilerin
imhasını sağlamak üzere istimal edilecek tekniği kararlaştırır. Deratizasyon ameliyesi, mümkün oldu
ğu kadar, gemi ve hamulesini her türlü zarardan vikaye edecek tarzda icra edilir. Bu ameliye, iyi
bir şekilde icrasına katiyetle muktazi müddetten daha fazla devam etmemelidir. Ameliye, mümkün
olduğu kadar, ambarlar boş iken yapılır. Boş gemilerde tahmilden evvel tatbik edilir. Deratizasyon
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b) 17 ncî madde mucibince müsaade verilmiş her limanda, eğer gemideki kemiriciler sayısının
ihmal edilebilir miktarda olduğuna kanaat getirirsebir deratizasyondan istisna vesikası verebilir. Bu
vesika ancak geminin teftişi ambarlar bo§ iken yahut gemi yalnız safra suyu veya kemiricileri
eezbetmiyen ve mahiyet ve istif itibariyle ambarların tam teftişine müsait eşya ile yüklü iken
yapıldığı takdirde ita edilir.
5. Deratizasyon ameliyesinin yapıldığı limanın sağlık makamı bu ameliyenin icra edildiği
şartların tatminkâr bir netice alınmasına imkân vermediği kanaatinde ise keyfiyeti mevcut de
ratizasyon vesikasına kaydeder.
Madde — 53.
İstisnai epidemiyolojik ahvalde, içinde kemiricilerin mevcudiyetinden şüphe edilirse bir uçak
deratize edilebilir.
Madde — 54.
Milletlerarası bir seyahat yapan şüpheliler, bir rievi veba epidemisi
mevcut bir daireden
hareketlerinden evvel enfeksiyona son mâruz kalışlarından itibaren 6 günlük bir müddet tecride
tâbi tutulmalıdırlar.
Madde — 55.
1. Bir gemi veya uçak varışta :
a) içinde bir beşerî veba vakası mevcut ise; yahut,
b) İçinde veba ile enfekte bir kemirici bulunursa, enfekte addelilir. Keza irkâptan '6 gün
sonra, içinde bir beşerî veba vakası zuhur eden bir gemi de enfekte addedilir.
2. Bir gemi varışta-:
a) İçinde halen beşerî veba vakası bulunmamakla beraber, irkâbı mütaakıp 6 gün içinde
bir vaka zuhur etmiş ise; yahut,
b) İçindeki kemiriciler arasında henüz mahiyeti tesbit edilmemiş mûtat dışı bir mortalite
vukubulmuş ise, şüpheli addedilir.
3. Enfekte bir daireden gelse yahut içinde bir enfekte daireden gelen bir şahıs bulunsa bile
bir gemi veya uçak, varışta yapılan tıbbi muayenesinde sağlık makamında bu maddenin 1 ve 2
nci fıkralarında bildirilen şartların mevcut olmadığına emniyet getirilebildiği takdirde salim
addedilir.
Madde — 56.
1.
ğıdaki
a)
b)

Enfekte veya şüpheli bir geminin veyahut enfekte bir uçağın varışında sağlık makamı aşa
tedbirleri tatbik edebilir :
Şüphelilerin dezensektizasyonu ve varıştan itibaren 6 günden fazla sürmiyecek nezareti,
i) Musap şahısların yahut şüphelilerin bagajlarının,
ii) Mülevves addedilen kullanılmış yatak takımı ve çamaşır gibi bütün diğer eşyanın ve gemi
veya ue&ğm mülevves addedilen kısımlannın,
Dezensektizasyon ve icabında dezenfeksiyonu.
2. İçinde fare vebası bulunan bir gemi, aşağıdaki hükümler mahfuz kalmak şartiyle 52 nci
madde ahkâmı dairesinde, icabederse karantina altında, deratize edilir :
a) Deratizasyon ameliyeleri, ambarlar boşalır boşaknaz icra olunur;
b) Enfekte kemiricilerin gemiyi terlsetmeleTİne mâni olmajk maksadiyle, hamulenin boşaltılma-
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smdan evvel veya boşaltılması sırasında yapılmak üzere gemiye bir veya birkaç defa mukaddeme
kabilinden deratizasyon ameliyeleri tatbik edebilir.
c) Bir geminin sadece hamulesinin bir kısmını boşaltmak mecburiyetinde olması keyfiyetin
den dolayı kemiricilerin tamamen imhası sağlanamıyaeaksa gemi, hamulesinin bu kısmını boşalt
maya mezundur, ancak, enfekte kemiricilerin gemiyi terketmelerine mâni olmak maksadiyle gemi
nin karantinaya alınması da dâhil sağlık makamının, lüzumlu göreceği tedbirleri tatbik etmek
hakkı mahfuzdur.
3. îçinde vebadan ölmüş bir kemirici bulunduğu takdirde bir uçak, icabederse karantina al
tında, deratize edilir.
Madde — 57.
38 ve 56 ncı maddeler hükümlerine tevfikan sağlık makamı tarafından lüzum 'gösterilen ted
birler lâyıkiyle icra edilmiş olur, veya sağlık makamı kemiriciler arasındaki mûtat dışı mortalitenin vebadan mütevellit olmadığına kanaat getirirse bir gemi enfekte veya şüpheli addedilmekten
ve bir uçak enfekte addolunmaktan kurtulur. Gemi veya uçağa bundan sonra serbest pratika ve
rilir.
Madde — 58.
Salim bir gemi veya uçağa varışta serbest pratika verilir; bununla beraber enfekte bir daire
den geldiği takdirde sağlık makamı :
a) Karaya inen her şüpheliyi, gemi veya uçağın enfekte daireyi terk ettiği tarihten itibaren
6 günü geçmiyecek bir müddet zarfında nezarete tâbi tutulabilir.
b) İstisnai hallerde ve geminin kaptanına yazı ile tebliğ edilecek esaslı sebepler dolayısiyle
gemideki kemiricilerin imhasını emredebilir.
Madde — 59.
Bir trenin veya bir kara nakil vasıtasının varışında bir beşerî veba vakası müşahede edilirse,
sağlık makamı 38 nci madde ile 56 ncı maddenin birinci fıkrasında bildirilen tedbirleri tatbik ede
bilir, şöyle k i ; dezensektizasyon ve, icabında, dezenfeksiyon tedbirleri tren veya kara nakil va
sıtasının mülevves addedilen kısımlarına tatbik olunur.
Fasıl - II.
Kolera
Madde — 60.
îşbu Nizamnamenin maksatları için, koleranın tefrih devri 5 gün olarak tesbit edilmiştir.
Madde — 61.
1. îşbu Nizamnamede derpiş edilen tedbirlerin tatbikmda sağlık makamları, koleraya karşı
muteber bir aşı vesikası ibrazını nazarı itibara alırlar.
2. Aşıların icra edildiği ülkelerde kolera aşıları için kabul edilen ayar (standart) bütün sağ
lık idareleri tarafından muteber tanılır.
3. Milletlerarası bir seyahat yapan bir şahıs, bir enfekte daireden tefrih devri esnasında ge
lirse sağlık makamı aşağıdaki tedbirleri tatbik edebilir :
a) Mezkûr şahıs koleraya karşı muteber bir aşı vesikasını hâmil bulunursa enfekte daireden
ayrılışı tarihinden itibaren heaa.bedilm.ek şartiyle 5 günü tecavüz etmiyecek bir müddet zarfında
nezarete tâbi tutulabilir.

