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ULUSLARARASI SAĞLIK TUZUGU 
WHA22.46 

Yirmi İkinci Dünya Sağlık Genel Kurulu, 
Uluslararası Karantina Komitesinin onbeşinci raporunun A Bölü

münde, Uluslararası Sağlık Tüzüğünün özel olarak incelenmesine ilişkin 
yaptığı tavsiyeleri inceleyerek; 

Uluslararası Karantina Komitesinin ondördüncü raporunun II nci 
Bölümünde, koyduğu prensipleri yeniden doğruladığını kaydederek; 

Uluslararası Karantina Komitesinin halen yürürlükte olan Uluslara
rası Sağlık Tüzüğünün yerine geçecek olan Ulusrarası Sağlık Tüzüğü ta
sarısını, onbeşinci toplantısında hazırlarken Üye Devletlerin görüşlerini 
incelediğini de kaydederek, 

1. Komite üyelerini çalışmalarından dolayı KUTLAR; ve 
2. Bu karara ekli Uluslararası Sağlık Tüzüğünü, formüller, belge

ler ve bunlara uygulanacak kurallara ilişkin 1 den 6 ya kadar olan ekler
le birlikte, 25 Temmuz 1969 gününde KABUL EDER. 

Ondördüncü nihaî toplantı, 25 Temmuz 1969 
(Program ve Bütçe Komitesi, altıncı rapor) 

BAŞLBS I — TANIMLAR 
MADDE 1 

Bu Tüzüğün uygulanmasında : 
<a.A4des aĞgypti endeksi» sınırları iyice belirlenmiş bir bölgede, is

ter yapıların içinde, isterse bunlara bağlı dolaydaki arsalar üzerinde, 
AĞdes a6gypti sürfe üreme yuvaları bulunan evlerin sayısı ile aynı böl
gede incelenen evlerin toplam sayısı arasındaki yüzde oran demektir. 
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RESOLUTION ADOPTED BY THE TWENTY - SECOND 
WORLD HEALTH ASSEMBLY 

WHA22.46 International Health Regulations 
The Twenty - second World Health Assembly, 
Having considered the recommendations of the Committee on In

ternational Quarantine in its fifteenth report, Volume A, concerning the 
special review of the International Sanitary Regulations; 

Noting that the Committee on International Quarantine reaffirmed 
the principles laid down in its fourteenth report, Volume n ; 

Noting also that the comments of Member States were considered 
by the Cammifctee on International Quarantine at its fifteenth meeting 
when preparing the draft International Health Regulations to replace 
the existing International Sanitary Regulations, 

1. COMMENDS the members of the Committee for their work; 
and 

2. ADOPTS this twenty - fifth day of July 1969 the International 
Health Regulations annexed to this resolution togerher with Appendices 
1 to 0 concerning the forms and certificates, and the rules applying 
thereto. 

Fourteenth plenary meeting, 25 July 1969 
(Committee on Programme and Budget, sixth report) 

PART I — DEFINITIONS 
ARTICLE 1 

For the purposes of these Regulations — 
«Aedes aegypti fhdex» means the ratio, expressed as a percentage, 

between the number of houses in a limited well-defined area on the pre-
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«Aérosol difüsörü» valfı açılınca böcek öldürücü aerosolü yapan, 
içinde basınç altında bir preparatuı bulunduğu difüzör demektir. 

«.Bagajlar» Bir yolcunun ya da tayfalardan Mrinıin kişisel eşyası de
mektir. 

«Böceklerden arıtma» gemilerde, uçaklarda, trenlerde, kara taşıtları 
veya başka taşıt araçlarında ve koyacaklarda bulunan insan hastalıklarım 
nakleden vektör böcekleri öldürmeye yöneltilmiş işlem demektir. 

«.Direkt transit bölge» direkt transit trafiği kolaylaştırmak ve du
ruşlar sırasında yolcular ve mürettebatın, hava limanından dışarıya çık
madan, özellikle ayrı yerde ayırımlarmı sağlamak için, ilgili sağlık ma
kamının onayı ve doğrudan doğruya kontrolü altında, bir hava limanının 
içinde ya da ona bağlı olarak kurulmuş özel bir bölge demektir. 

«Bulaşık bölge» ülkesinde hastalığın bulunduğunu bildiren sağlık yö
netimince, salgınla İlgili ilkelere dayanılarak tarif edilen bir bölge de
mektir ve mutlaka idarî sınırlara uyması gerekmez, Bu bölge, ülkesinin 
öyle bir parçasıdır ki, halkın özellikleri (yoğunluğu, hareketi) ile vektör 
1er ve rezervuar hayvanlar potansiyeli nedeniyle, bildirilen hastalığın ya
yılmasına elverişli olabilir. 

«Bulaşık kişi» Tüzüğe bağlı hastalıklardan birine yakalanmış olan 
ya da böyle bir hastalığın kuluçka dönemi içinde bulunmuş olduğu sonra
dan anlaşılan bir kişi demektir. 

«Salgın» bir bölgede Tüzüğe bağlı bir hastalığın, olguların çoğal
masıyla yayılması demektir. 

«Geçerli belge» bu deyim aşı için kullanıldığında 2, 3 ve 4 sayılı ek
lerde yer alan kurallara ve verilen örneklere uygun bir belge demektir. 

«Gemi» Uluslararası bir yolculuk yapan bir deniz gemisi ya da iç 
sefere özgü bir gemi demektir. 

«Genel Müdür» Örgütün Genel Müdürü demektir. 
«Gün» 24 saatlik bir aralık demektir. 
«Hava limanı» üzerinde bulunduğu ülkenin Devletince uluslararası 

hava trafiği için giriş ve çıkış hava limanı olarak belirlenen bir hava l i 
manı demektir. 

«Hekim incelemesi» Bir gemi, uçak, tren, kara taşıtı, başka taşıt 
araçlarının ya da koyacağın ziyaret ve denetimini, aynı zamanda kişile
rin ön incelemesini ve aşı belgelerinin geçerliğinin kontrolünü kapsar, fa
kat bir gemide farelerin yok edilmesine lüzum bulunup bulunmadığım 
bakmak için yapüan dönemsel denetimi kapsamaz. 

«İthal olay» uluslararası bir yolculuk yapıldığı sırada gelen ve has
talığın bulaştığı kişi demektir. 

«Karantinada» bir gemi, uçak, tren, kara taşıtı, başka taşıt araçla
rı veya koyacağın, hastalıkların, hastalık rezervuarlarmm veya hastalık 
nakledenlerin yayılmasını önlemek amacıyla, bir sağlık makamının bun
lara uyguladığı tedbirlerin sürdüğü dönemde içinde bulundukları hal ya 
da şart demektir. 

«Koyacak» (conteneur) yük taşımaya yarayan ve : 
a) Sürekü nitelikte olup, bu nedenle de bir çok defa kullanılmaya 

elverişli olması için yeteri kadar dayanıklı; 
b) Yükünü boşaltmadan bir ya da birçok taşıt aracı ile mal taşın

masını kolaylaştırmak için özel bir biçimde yapılmış; 
c) Kolayca doldurulup boşaltılabilecek biçimde yapılmış bir yük ta

şıma aracı demektir. 
Koyacak deyimi bilinen bayağı ambalajlar ile taşıtları kapsamaz. 
«Kuşkulanılan» sağlık makamınca Tüzüğe bağh bir hastalığa bulaş

ma tehlikesine maruz kalmış ve bu hastalığı yayabilecek durumda sayı
lan bir kişi demektir. 

«Liman» bir deniz limanı ya da bir iç liman demektir. 
«Örgüt» Dünya Sağlık örgütü demektir. 
«Sağlık Yönetimi» bu Tüzüğün uygulandığı ülkenin tümü üzerinde, 

Tüzüğün öngördüğü, sağlık tedbirlerinin uygulanmasını sağlamaya yetki
li Hükümet Makamı demektir. 

«Sağlık makamı» yetkisi içindeki bölgede bu Tüzüğün izin verdiği 
ya da öngördüğü uygun sağlık tedbirlerinin uygulanmasından doğrudan 
doğruya sorumlu olan makam demektir. 

«Serbesti müsaadesi» bir gemi için, bir limana girmesi, yolcu ve yük 
indiırmesi ve bütün öbür işlemleri yapması için verilen bir uçak için 
ise karaya indikten sonra, yolcu ve yük indirmesi ve bütün öbür işlemleri 
yapması için verilen izin demektir. 

«Mürettebat» bir gemi, uçak, tren, kara taşıtı ya da başka bir taşıt 
aracında hizmet eden personel demektir. 

«Tecrit» bu deyim bir kişi ya da bir grup kişiler için kullanıldığın
da, bu kişinin veya kişilerin enfeksiyonun yayılmasını önleyecek biçimde, 
görevli sağnk personeli dışında, öbür bütün kişilerden ayrılması demektir. 

mises of which actual breeding-places of Aedes aCgypti are found, and 
the total number of houses examined in that area; 

«aerosol dispenser» means a dispenser holdSnlg a pressurized for
mulation which produces an insecticidal aerosol when the valve is ope
ned; 

«aircraft» means an aircraft making an m'fcerr̂ tional woyaige; 
«airport» means an airport designated by the 'State in whose ter

ritory it is situated as an airport of entry or departure for international 
air traffic; 

«arrival» of a ship, an aircraft, a train, or a road vehicle means —• 
(a) in the case of a seagoing vessel, arrival at a port; 
(b) in the case of an aircraft, arrival at an airport; 
'(c) in the case of an imiaud navigation vessel, arrival either at 

a port or at a frontier post, as geographical conditions and treaties or 
arrangements among the States concerned, under Article 98 or under 
the laws and regulations in force in the territory of entry, may deter
mine; 

(d) in the case of a train or road vehicle, arrival at a frontier post; 
«baggage» means the personal effects of a traveller or of a mem

ber of the crew; 
«contamer (.freight container)» means an article of transport equip

ment 
(a) of a permanent character and accordingly strong enough to 

be suitable for repeated use; 
(b) specially designed to facilitate the carriage of goods, by one 

or more modes of transport, without intermediate reloading; 
(c) Fitted with devices permitting its ready handling, particularly 

its transfer from one mode of transport to another; 
(d) so designed as to be easy to fill and empty. 
The term «contoAner (freight container)» does not include vehicles 

or conventional packing; 
«crew» means the personnel of a ship, an aircraft, a train, a road 

vehicle or other means of transport who are employed for duties on bo
ard; 

«day» means 'an interval of twenty-four hours; 
«direct transit area» means a special area established in connexsion 

with an airport, approved by 'the health authority concerned and under 
its direct supervision, for accommodating direct transit traffic and, in 
particular, for accommodating, in segregation, passengers and crews 
breaking their air voyage without leaving the airport; 

«Director-General» means the Director-General of the Organiza
tion : 

«diseases subject to the Regulations» (quarantianble diseases) 
means cholera, including cholera due to the El Tor vibrio, plague, small
pox, including variola minor (alastrim), and yellow fever; 

«disinsecting» means the operation in which measures are taken 
to kill the insect vectors of human disease present in ships, aircraft, 
trains, road vehicles, other means of transport, and containers; 

«epidemic» means 'an extension of a disease subject Ito the Regula
tions by a multiplication of cases in an area; 

«free pratique» means permission for a ship to 'enter a port, disem
bark and commence operation, or for an aircraft, after landing, to disem
bark and commence operation; 

«Health administration» means the 'governmental authority respon
sible over the whole of a territory to which these Regulations apply for 
the implementation of the health measures provided herein; 

«Health authority^ means 'the authority imimediately responsible in 
its jurisdiction for the appropriate health measures permitted or prescri
bed by these Regulations; 

«imported case» means an infected person arriving on an internati
onal voyage; 

«Infected area» is defined on epidemiological principles by the health 
administration reporting the disease in its country and need not corres
pond to administrative boundaries. It is that part of its territory which, 
because of population characteristics, density and mobility and/or vector 
and animal reservoir potential, could support transmission of the repor
ted disease; 

«kifected person» means a person who is suffering from a disease 
subject to the Regulations or who is subsequently shown to have been 
incubating such a disease; 

«in flight» means the time elapsing between the closing' of the doors 
of the aircraft before take-off and their opening on arrival; 
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«Transfer olay» bulaşıklığı aynı sağlık yönetimine 'bağlı başka bir 

bölgede almış olan enıfekte bir kişi demektir. 
«Tüzüğe bağlı hastalıklar» (Karantina hastalıkları) E l Tor Kole

rası da dahil kolera, sarı humma, veba ve variola minör (Alastrim) de 
dahil çiçek hastalıkları demektir. 

«Uçak» uluslararası yolculuk yapan bir uçak demektir. 
«Uçuş sırasmaa» Uçağın karadan ayrılmadan önce kapılarının ka

patılması ile varışta açılmasına kadar arada geeçn süre demektir. 

«Uluslararası yöluculük» 

a) Bir gemi veya bir uçak için, birden çok devletin topraklan 
üzerinde bulunan limanlar yahut hava limanları arasında yapılan bir 
yolculuğu, ya da sözkonusu gemi veya uçak aynı devletin toprak ya da 
toprakları üzerinde bulunan limanlar veya hava limanları arasında yol
culuk yaparken herhangi bir başka devletin toprağı ile ilişkiler kurarsa 
yalnızca ilişkileri yüzünden olan yolculuk demektir. 

b) Bir kişi için, bu yolculuğun başladığı Devletin toprağından 
başka bir devletin toprağına giriş ile yapılan bir yolculuk demektir. 

«Varış» bir geminin, uçağın, trenin ya da kara taşıtının : 
a) Bir deniz gemisi için bir limana vanşı; 
b) Bir uçak için bir hava limanına vanşı; 
c) İç sefer yapan bir gemi dçin, ,çoğrafya koşullarına göre ve 98 

inci madde uyarınca ilgili Devletler arasında yapılan anlaşma veya Söz
leşmelere göre veya varış ülkesinde yürürlükte bulunan yasa ve tüzük
lere göre, ya bir limana ya ıda bir sınır kapısına varışı demektir. 

d) Bir tren ya da bir kara taşıtı için ise sınır kapısına varışı de
mektir. 

BAŞLIK II - BİLDİRİMLER VE SALGINLA İLGİLİ 
BİLGİLER 

MADDE 2 

Bu Tüzüğün uygulanmasında her Devlet Örgüte, ülkesinin ya da 
ülkelerinin sağlık yönetimi ile doğrudan doğruya haberleşme hakkını ta
nır, örgüt tarafından sağlık yönetimine gönderilen her bildirim ve veri
len her bilgi Devlete yapılmış gibi ve sağlık yönetiminden Örgüte gönde
rilen her büdirim ve verilen her bilgi de Devlet tarafından yapılmış gibi 
sayılır. 

JVEADDE 3 

ıl —• Sağlık yönetimleri, Tüzüğe bağlı bjr 'hastalığın, ne İthal nede 
transfer olmayan ilk olayın kendilerine bağlı bir bölgede görüldüğünü 
öğrenir öğrenmez bunu en geç 24 saat içinde telgraf ya da teleks ile Ör
güte bildirirler. Bunu izleyen 24 saat içinde de bulaşık bölgeyi bildirir
ler. 

'2 —' Bundan başka sağlık yönetimleri, keyfiyeti öğrenir öğrenmez 
ve en geç 24 saat içinde Örgüte telgraf ya da teleks ile bir bildirim gön
dererek : 

a) Bildirimde hastalığın ilk çıktığı yere ilişkin elde edüen bütün 
iblgileri de vererek, Tüzüğe bağlı bir hastalıktan bir ya da birkaç olayın 
bulaşık olmayan bir bölgeye ithal ya da transfer olduğunu; 

b) Bildirimde geminin admı ya da uçağın uçuş numarasını, uğra
dığı ve uğrayacağı yerleri ve gemi yahut uçağa ilişkin olarak, alınmış 
ise, alınan tedbirleri belirterek bir gemi ya da uçağın, içerisinde bir veya 
birkaç Tüzüğe bağlı hastalık olgusu üe geldiğini bUdirirler. 

3 — Akla yatkın geçerli bir klinik incelemeye dayanılarak böylece 
bildirilen hastalık, ük olanakta gerçekleştirilebilecek laboratuvar ince
lemeleriyle doğrulanır ve sonuçlan 'hemen telgraf ya da teleks ile örgüte 
bildirilir. 

«In quarantine» means that state or condition during which measu
res are applied by a health authority to a ship, an aircraft, a train, road 
vehicle; other means of transport or container, to prevent the spread 
of dissease, reservoirs of disease or vectors of disease' from the object 
of quarantine; 

«International voyage» means — 
(a) in the case of a ship or an aircraft, a voyage between ports 

or airports in the territories of more than one State, or a voyage bet
ween ports or airports in the territory or territories of the same State 
if the ship or aircraft has relations with the territory of any other State 
on its voyage but only as regards those relations; 

(b) In the case of a person, a voyage involving entry into the ter
ritory of a State other than the territory of the State In which that per
son commences his voyage; 

«isolation», when applied to a person or group of persons, means 
the separation of that person or group of persons from other persons, 
except the health staff on duty, in such a manner as to prevent the sp
read of infection; 

«médical examination» includes visit to and inspection of a ship, 
an aircraft, a train, road vehicle, other means of transport, and container 
and the preliminary examination of persons, including scrutiny of vac
cination certificates, but does not include the periodical inspection of a 
ship to ascertain the need for deratting; 

«Organisation» means the World Health Organizaiton; 
«port» means a seaport or 'an inland port; 
«ship» means a seagoJng or an inland navigation vessel making an 

international voyage; 
«suspect» means a person who is considered by the health autho

rity as having been exposed to infection by a disease subject to the Re
gulations and is considered capable of spreading that disease; 

«transferred case» means an infected person whose infedtion origi
nated in another area under the jurisdiction of the same health administ
ration; 

«valid certificate», when applied to vaccination, means a certifij 

cate conforming with the rules and the model laid down in Appendix 
2, 3 or 4. 

PART n — NOTIFICATIONS AND EPIDEMIOLOGICAL 
INFORMATION 

ARTICLE 2 

For the application of these Regulations, each State recognizes the 
right of the Organization to communicate directly with the health ad
ministration of its territory or territories. Any notification or informa
tion sent by the Organization to the health administration shall be con
sidered as having been sent to the State, and any notification or informa
tion sent by the health administration to the Organization shall be con
sidered as having been sent by the State. 

ARTICLE 3 

1. Each health administration shall notify the Organization by te
legram or telex within twenty-four hours of its being informed that the 
first case of a disease subject to the Regulations, that is neither an im
ported case nor a transferred case, has occurred in its territory, and, 
within the subsequent twenty-four hours, notify the infected area. 

2. In addition each health administration shall notify the Organi
zation by telegram or telex within twenty-four hours of its being infor
med : 

(a) that one or more cases of a disease subject to 'the Regulation 
has been imported or transferred into a non-infected area — the notifica
tion to include all information available on the origin of infection: 

(to) that a ship or aircraft has arrived with one or more cases 
of a disease subject to the Regulations on board — the notification to 
include the name of the ship or the flight number of the aircraft, its 
previous and subsequent ports of call, and the health measures, if any, 
taken with respect to the ship or aircraft. 

3. The existence of the disease so notified on the establishment 
of a reasonably certain clinical diagnosis shall be confirmed as soon 
as possible by laboratory methods, as far as resources permit, and 
the result shall be sent immediately to the Organization by telegram 
or telex. 

«Transfer olay» bulaşıklığı aynı sağlık yönetimine 'bağlı başka bir 
>ölgede almış olan enıfekfce bir kişi demektir. 

«Tüzüğe bağlı hastalıklar» (Karantina hastalıkları) E l Tor Kole
rası da dahil kolera, sarı humma, veba ve variola minör (Alastriım) de 
lahil çiçek hastalıkları demektir. 

«Uçak» uluslararası yolculuk yapan bir uçalk demektir. 
«Uçuş sırasmda» Uçağın karadan ayrılmadan önce. kapılarının ka-

jatılması ile varışta açılmasına kadar arada geeçn süre demektir. 

«Uluslararası 
» 
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MADDE 4 

ıl — Sağlik yönetimleri, sivrisinekler üzerinde veya insandan başka 
omurgalılar üzerinde bulunanlar da dahil, san humma virüsünün bulun
duğunu gösteren olgunlan ya da topraklarının herhangi bir parçasında 
veba basili olduğunu ve sözkonusu bölgenin genişliğini hemen Örgüte bil
dirirler. 

2 — Sağlık yönetimleri, kemiriciler vebası olguları bildirdikleri za
man, yaban kemiricileri vebası ile evcil kemiricileri velbası arasında bir 
ayınm yapmalı ve yaban kemiricilerin veba olguları için salgınla ilgili 
durumu tanımlamalı ve ilgili bölgeyi belirtmelidirler. 

MADDE 5 

0. Maddenin 1 inci fıkrasında yazılı bildirimlerden sonra, hastalı
ğın ilk çıkış yeri ve biçimi, vaka ve Ölümlerin sayısı hastalığın yayılması 
ile ilgili koşullar ve uygulanan koruyucu tedbirlere ilişkin tamamlayıcı 
bilgiler gecikmeden verilir. 

MADDE 6 
1. Salgın süresince 3 üncü ve 5 inci maddelerde yazılı bildirimler 

ve bilgiler örgüte düzenli olarak gönderilen bildirilerle tamamlanır. 
2 — Bu bildirimler imkân nispetinde sık ve ayrıntılı olmalıdırlar. 

Olay ve ölüm sayısı en az haftada bir kez bildirirlir. 
Hastalığın yayılmasını önlemek için alman tedbirleri, özellikle bu

laşık bölgeden ayrılsın gemiler, uçaklar, trenler, kara taşıtları, 'başka 
taşıt araçları ya da koyacaklar ile başka ülkelere yayılmasını önlemek için 
uygulanan tedbirleri belirtmek gerekir. Veba çıktığında kemiricilere 
karşı alman tedbirler de belirtillir. Hastalığı yayıcı böceklerle geçen Tü
züğe bağlı hastalıklar söz konusu olduğunda, bunlara karşı alman ted
birler de belirtilir. 

MADDE 7 

1 —1 Üzerinde bulaşık bir bölge belirlenmiş ve bildirilmiş olan bir 
ülkenin sağlık yönetimi, bu bölge yeniden esen duruma gelir gelmez Ör
güte bildirir. 

2 —1 Bulaşık bir bölge, hastalığın yeniden çıkmasını ya da başka 
bölgelere yayılma olanağını önlemek için bütün koruyucu tedbirler ata
dığı ve bunlar sürdürüldüğü zaman; ve 

a) Veba, kolera ya da çiçek sözkonusu olduğunda görülen son va
kama ölümden, iyileşmesinden veya tecridinden sonra bu Tüzükte sapta
nan kuluçka döneminim en az iki katma eşit bir zaman geçtiği ve has
talığın bitişik bir bölgeye yayılması için salgın belirtileri bulunmadığı 
zaman; 

b) i) Aedes Aegypti'den başka bir vektör tarafından geçirilen bir 
san humma sözkonusu olduğunda, sarı humma virüsünüm canlılık belirtisi 
görüimeksizin üç ay geçtiği zaman; 

ii) Aedes Aegypti tarafında» geçirilen bir san humma söz konusu 
olduğunda, insanda görülen son vakadan beri üç ay ya da Aedes Aegypti 
endeksi bir ay süreyle sürekli olarak yüzde birin altında tutulmuşısa son 
vakadan beri bir ay geçtiği zaman; 

c) i) Evcil kemiriciler vebasmda son bulaşık hayvanın bulun
ması ya da yakalanmasından beri bir ay geçtiği zaman; 

ü) Yaban kemiriciler vebasında, uluslararası trafik için bir tehdit 
olabilecek, liman ya da hava limanlarının oldukça yakınında hastalık gö
rülmeden üç ay geçtiği zaman yeniden esen duruma gelmiş sayüabilir. 

MADDE 8 

1 — Sağlık yönetimleri Örgüte : 
a) Bulaşık bir bölgeden geleceklere uygulamaya karar verdikleri 

tedbirlerle bu tedbirleri kaldırdıklarını, yürürlüğe girme ya da yürürlük
ten kaldırma gümerini de belirterek; 

b) Uluslararası yolculuklarda istenen aşılara ilişkin isteklerindeki 
her değişikliği bildirirler. 

2 —• Bu bildirimler telgraf veya teleksle yapılır ve imkân nispetinde 
değişiklik uygulanmadan veya tedbirler yürürlüğe girmeden ya da yü
rürlükten kaldırılmadan önce yapılır. 

(3 — Sağlık yönetimleri Örgüte yılda bir defa ve Örgüt tarafından 
saptanan bir tarihte uluslararası yolculuklarda istenen aşılara ilişkin isr 
teklerinin bir listesini gönderirler. 

4 — Sağlık yönetimleri, kendi isteklerini yahut bu isteklerde ya
pılan değişiklikleri yolculara duyurmak için gereken tedbirleri alırlar ve 
yerine göre yolculuk acentalarının, deniz veya hava ulaştırma şirketleri
nin yahut bütün öbür ulaştırma acentalarının işbirliğine başvurabilirler. 

ARTICLE 4 
1. Each health administration shall notify the Organization imme 

diately of evidence of the presence of the virus of yellow fever, including 
the virus found in mosquitos or in vertebrates other than man, or the 
plague bacillus, in 'amy part of its territory, and âhall report the extent 
of the area involved. 

2. Health administrations, when making a notification of rodent 
plague shall distinguish wild rodent plague fonm domestic rodent plague 
and, in the case of the former, describe the epidemiological circumstan
ces and the area involved. 

ARTICLE 5 
Any notification required under paragraph & of Article 3 shall be 

promptly supplemented by information as to the source and type of the 
disease, the number of cases and deaths, the conditions affecting the 
spread of .the disease, and the prophylactic measures taken. 

ARTICLE 6 
1. During an epidemic the notifications and information required 

under Article 3 and Article 5 shall be followed by subsequent commu
nications sent at regular intervals to the Organization. 

2. These communications shall be as frequent and as detailed as 
possible. The number of cases and deaths shall ibe eomrrmuiieated at 
least once a week. The precautions taken to prevent the spread of the 
disease, in particular the measures which are being applied to prevent 
the spread of the disease to other territories by ships, aircraft, trains, 
road vehicles, other means of transport, and containers leaving the in
fected area, shall be stated. In the case of plague, the measures taken 
against rodents Shall be specified. In the case of the diseases subject 
to the Regulations which are transmitted by incect vectors, the meas
ures taken against such vectors shall also 'be specified. 

ARTICLE 7 
11. The health administration for a territory in' which an infected 

area has been defined and notified shall notify the Onganization when 
that area is free from infection. 

2. An infected area may be considered as free from infection 
when all measures of prophylaxis have been taken and maintained to 
prevent the recurrence of the disease or its spread to other areas, and 
when : 

(a) in the case of plague, cholera or smallpox, a period of time 
equal to at least twice the incubation period of the disease, as herein
after provided, has elapsed since the last case identified has died, reco
vered or been isolated, and there is no epidemiological evidence of 
spread of that disease to any contiguous area; 

(b) (i) in the case of yellow fever -not transmitted by Aedes 
aegypti, three months have elapsed without evidence of activity of the 
yellow-fever virus; 

(ii) in the case of yellow fever transmitted by Aedes aegypti, 
three months have elapsed since the occurrence of the last human case, 
or one month since that occurrence if the Aedes aegypti index has 
been continuously maintained below one per cent.; 

(c) (i) in the case of plague in domestic rodents, one month has 
elapsed since the last infected animal was found or trapped; 

(ii) in the case of plague in wild rodents, three months have 
elapsed without evidence of the disease in sufficient proximity to ports 
and airports to be a threat to international traffic. 

ARTICLE 8 
11. Each health administration shall notify the Organization of : 
(a) the measures which it has decided to apply to arrivals from 

an infected area and the withdrawal of any such measures, indicating 
the date of application or Withdrawal; 

(b) any change in its requirements as to vaccination for any 
international voyage. 

2. Any such notification shall be sent by telegram or telex, and 
whenever possible in advance of any such change or of the application 
or withdrawal of any such measure. 

3. Each health administration shall send to the Organization 
once a year, at a date to be fixed by the Organization, a recapitulation 
of its requirements as to vaccination for any international voyage. 

4. Each health administration shall take steps to inform pros
pective travellers, through the co-operabion of, as appropriate, travel 
agencies, shipping, firms, aircraft operators or by other means, of its 
requirements and of any modifications thereto. 
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(MADDE & 

3 den 8 e kadar olan maddelerde öngörülen bildirim ve bilgilere ek 
olarak sağlık yönetimleri her hafta örgüte : 

a) Geçen hafta içinde bir liman ya da bir hava limanına bitişik 
her şehirde saptanan Tüzüğe bağlı hastalıkların vaka sayısı ile bu has
talıklardan ölüm sayışma ilişkin ithal ya da transfer olgular da dalül) 
telgraf veya teleks ile bir raporu; 

b) 7 nci maddenin 2 nci fıkrasının a), b) ve c) bentlerinde bildiri
len dönemler sırasında bu hastalıklarla ilgili vaka olmadığım belirten 
bir raporu uçak postası ile gönderirler. 

MADDE ,10 

3 den 9 a kadar olan maddelerde öngörülen bildirimler ve bil
giler aynı zamanda, istek üzerine, sağlık yönetimince yetkisi altında 
bulunan ülkede yerleşmiş diplomatik temsilciliklere ve konsolosluklara 
da bildirilir. 

MADDE 11 

1 — örgüt Ibütün sağlık yönetimlerine 3 den 8 e kadar olan mad
deler ile 9 uncu maddenin a) bendi uyarınca aldığı salgınla ilgili ve di
ğer bütün bilgileri, ilk fırsatta ve her vakaya uygun yollardan gön

derir. Aynı zamanda 9 uncu madde ile istenen bilgilerin yokluğunu da 
bildirir. ivedi olan bildiriler, telgraf, teleks ya da telefonla yapılır. 

2 — Salgınla ilgili ek veriler ile gözetim programından ötürü 
Örgütün elinde bulunan öbür bütün bilgiler, gerektiği zaman, bütün 
sağlık yönetimlerine bildirilir. 

3 — ilgili Hükümetin iziniyle örgüt, komşu ülkeler ya da Dün
ya sağlığı için ağır bir tehdit teşkil eden Tüzüğe bağlı bir hastalık sal
gınına Uişkin anket yapabilir. Bu gibi anketler, Hükümetlerin gereken 
koruma tedbirlerini almalarına yardım amacıyla yapılır ve o yere bir 
ekibin gönderilmesini de kapsayabilir. 

MADDE 12 

3 den 8 e kadar olan Maddelerle 11 inci Madde uyarınca çeki
len telgraf, teleks ya da yapılan her telefon konuşması durumun ge
rektirdiği öncelikten yararlanır. Tüzüğe bağlı bir hastalığın yayılma 
tehlikesi bulunduğu zaman, müstesna ivedi durumlarda haberler, ulus
lararası haberleşme anlaşmaları tarafından bunlara tanınan en üstün 
öncelikle verilir. 

MADDE 13 

1 — Her Devlet yılda bir kez Örgüte, örgüt Anayasasının 62 
nci maddesi uyarınca, uluslararası trafikten ötürü çıkan Tüzüğe bağlı 
her hastalık vakasına ilişkin bilgileri, aynı zamanda bu Tüzük uyarınca 
ve uygulamasıyla ilgili kararlan bildirir. 

2 — örgüt bu maddenin 1 inci fıkrasında istenen bilgilere, bu 
Tüzükte istenen bildirimler ve raporlara ve öbür bütün bilgilere daya
narak bu Tüzüğün uygulanmasına ve uluslararası trafik üzerine olan 
etkilerine ilişkin yıllık bir rapor hazırlar. 

S —• Örgüt, Tüzüğe bağlı hastalıkların salgın durumunun geliş
mesini izler ve en az yılda bir defa bu gelişmeye ilişkin bilgiler ya
yınlar ; bu bilgilere bütün BUmya'daki bulaşık bölgeler ile esen bölge
leri gösteren haritalar ve gözetim programı çerçevesinde toplanan öbür 
uygun bilgileri de ekler. 

BAŞLIK - IH SAĞLIK ÖRGÜTÜ 

MADDE 14 

1 — Sağlık yönetimleri, ülkelerindeki limanlar ve hava limanla
rında, bu Tüzükte öngürülen tedbirlerin iyi uygulanabilmesi için uy
gun bir teşkilât ve gereçler bulunmasını sağlayacaklardır. 

2 — ister karada, ister gemi ya da uçaklarda halkın kullanması 
ve tüketmesi için her liman veya hava limanında, sağlık yönetiminin 
uygun gördüğü kaynaklardan sağlanan temiz içme suyu ve yiyecek 
maddeleri bulundurulmalıdır, içme suyu ve yiyecek maddeleri her tür
lü bulaşmaya karşı korunacak biçimde kullanılmalı ve saklanmalıdır. 
Sağlık «takamı,- bu madde hükümlerine uyulduğunu anlamak için ya
pılan, gerekçeleri ve her yeri dönemsel olarak denetler ve laboratuvar 
incelemeleri yaptırmak üzere su yiyecek maddeleri örnekler) alır Bu 
amaçla, bütün öbür sağlık tedbirlerinde olduğu gibi. Örgütün bu konu 

ARTICLE 9 
In addition to the notifications and information required under 

Articles 3 to 8 inclusive, each health administration shall send to the 
Organization weekly : 

(a) a report by telegram or telex of the number of cases of the 
diseases subject to the Regulations and deaths therefrom during the 
previons week in each of its towns and cities adjacent to a port or an 
airport, including any imported or transferred cases; 

(b) a report by airmail of the absence of such cases during the 
periods referred to in sulb-paragraphs (a), (b) and (c) of paragraph 
2 of Article 7. 

ARTICLE 10 
Any notification and information required under Articles 3 to 9 

inclusive shall also be sent by the health administration, on request, to 
any diplomatic mission or consulate established in the territory for 
which it is responsible. 

ARTICLE 11 
1. The Organization shall send to all health administrations, as 

soon as possible and by the means appropriate to the circumstances, 
all epidemiological and other information which it has received under 
Articles 3 to 8 inclusive and paragraph (a) of Article 9 as well as infor
mation as to the absence of any returns required by Article 9. Commu
nications of an urgent nature shall be sent by telegram, telex or telephone. 

2. Any additional epidemiological data and other information 
available to the Organization through its surveillance programme shall 
be made available, when appropriate, to all health administrations. 

3. The Organization may, with the consent of the government 
concerned, investigate an outbreak of a disease subject to the Regula
tions which constitutes a serious threat to neighbouring countries or to 
international health. Such investigation shall be directed to assit govern
ments to organize appropnate control measures and may include on-
the-spot studies by a team. 

ARTICLE 12 
Any telegram or telex sent, or telephone call made, for the pur

poses of Articles 3 to 8 inclusive and Article 11 shall be given the prio
rity appropriate to the circumtances; in any case of exceptional urgency, 
where there is risk of the spread of a disease suibject to the Regulations, 
the priority shall be the highest available under international telecom
munication agreements, 

ARTICLE 13 
1. Each State shall forward annually to the Organization, in 

accordance with Article 62 of time Constitution of the Organization, 
information concerning the occurrence of any case of a disease subject 
to the Regulations due to or carried by international traffic, as well 

as on the action taken under these Regulations or bearing upon their 
application. 

2. The Organization shall, on the basis of the information requi
red by paragraph 1 of this Article, of the notifications and reports 
required by these Regulations, and of any other official information, 
prepare an annual report on the functioning of these Regulations and 
on their effect on international traffic. 

3. The Organization shall review the epidemiological trends of 
the diseases subject to the Regulations, and shall publish such data, 
not less than once a year, illustrated with maps showing infected and 
free areas of the world, and any other relevant information obtained 
from the surveillance programme of the Organization. 

PARTIII - HEALTH ORGANIZATION 

ARTICLE 14 
1. Each health administration shall ensure that ports and airports 

in its territory shall have at their disposal an organization and equip
ment adequate for the application of the measures provided for in these 
Regulations. 

2. Every port and airport shall be provided with pure drinking-
water and wholesome food supplied from sources approved by the health 
admininstration on the premises or on board ships or aircraft. The 
drinking-water and food shall be stored and handled in such a manner 
as to ensure their protection against contamination). The health aut
hority shall crmrttiot* periodic" inspections of equipment Inïjilallattoîis and 
promises in H shall collect snmDİesı of water anıt1

 food Yor laboratory 
exH.mtnati<ms to verify the nhnervance of th 8 Article FV» this purpose 
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da yayınladığı kılavuzlarda yer alan ilkeler ve tavsiyeler, bu Tüzüğün 
gerekleri yerine getirilirken, olanaklar elverdiği ölçüde uygulanır. 

3 —• Her liman ya da hava limanını, dışlkı maddelerini, çöpleri, 
kullanılmış suları ve bozuk yiyecek maddeleri ile Ikamu sağlığı için 
tehlikeli bulunan öteki maddeleri boşaltmak ve zararsız hale getirmek 
için etkili bir sistemi bulunmalıdır. 

MADDE 15 
Bir ülkenin limanlarından ve hava limanlarından olanak elverdi

ği kadar çoğunda, gerekli personel, geıeç ve yerleri bulunan bir tıp 
ve sağlık servisi ve özellikle bulaşıcı hastalığa yakalanmış kişileri hız
la tecrid ve tedavi etmek, bulaşıcılıktan kurtarmak, böcekler ve fare
lerden temizlemek ve bakterilojik incelemeleri yapmak, veba bulaşıcılığı 
yönünden kemiricüeri yakalayıp 'incelemek, su ve yiyecek maddelerin
den örnek almak ve incelemek üzere laboratuvarlara göndermek ve 
son olarak bu Tüzükte öngörülen öbür bütün uygun tedbirleri uygula
mak için ^gerekli araçlar bulunmalıdır. 

MADDE 16 
Liman ya da hava limanının sağlık makamı : 
a) Liman veya hava limanının yapılarının içinde kemiriciler bu

lundurmamak için bütün yararlı tedbirleri alır. 
Ib) Liman veya hava limanı yapılarına farelerin girememesi için 

her türlü çabayı harcar. 

MADDE 17 
1 — ISağlık yönetimleri, ülkelerinin yeter sayıda limanlarında 

54 üncü maddede bildirilen Fareden Muafiyet Belgelerini vermek ama
cıyla gemilerin denetimini yapacak yeterlikte personel bulundurulması 
i'çin gerekli tedbirleri alırlar ve bu koşulları yerine getiren limanları 
yeLkili kılarlar. 

2 —• Sağlık Yönetimleri ülkelerinin uluslararası trafiğinin öne 
mini ve bu trafiğin dağılışını gözönüne alarak, bu maddenin 1 inci 
fıkrası uyarınca yetkili kılınmış limanlar arasından, gemilerin fareler
den temizlenmesi için gerekli gereçleri ve personeli bulunanlardan 
54 üncü maddede yazılı fareden temizleme Belgelerini vermeye yetki
li olanları tespit ederler. 

13 —' Limanlan bu şekilde tespit eden 'Sağlık yönetimleri fareden 
temizlenme ve Fareden Muafiyet Belgelerinin bu Tüzüğün gereklerine 
göre verilmesini sağlarlar. 

MADDE 18 
ISr.ğlik yönetimleri, 1 inci maddede belirtildiği gibi bir direkt tran

sit bölgesi bulunan hava limanlarını tespit ederler. 

MADDE 19 
II —• Ülkelerinin uluslararası trafiğinin önemine göre, sağlık yö

netimleri ülkenin hava limanlarından birkaçını sağlıklı hava limanı 
olarak tespit eder. Şu kadar ki işbu hava limanlarının bu maddenin 2 
nci fıkrasında yer alan şartlarla 14 üncü madde hükümlerini yerine 
getirmeleri gerekir. 

2 —• Her sağlıklı hava limanında : 
a) Gerekli personel, gereç ve yerleri bulunan bir hekimlik ör

gütü ; 
b) Bulaşık kişilerin ya da kuşkulanılanlann ulaştırılması, tecri

di ve tedavisi için gerekli araçlar ; 
c) Etkili bir bulaşıklıktan kurtarma ve böceklerden temizleme 

yolu üe kemiricilerin ve hastalığı yayıcılarm yok edilmeleri ve aynı za
manda bu Tüzükte öngörülen bütün öbür uygun tedbirlerin uygulan
ması için gerekli araçlar ; 

d) Bir bakteriyoloji laboratuvarı ya da kuşkulanılan maddelerin 
böyle bir laboratuvara gönderilmesi için gerekli araçlar ; 

e) Hava limanının içinde çiçeğe karşı aşılama araçları ve hava 
limanının ister içinde, ister dışında kolera ve sarı hummaya karşı aşı
lama araçları bulunmalıdır. 

MADDE 20 
(1 —. Her liman ile her hava limanının çevresi içindeki alan geliş

miş ve gelişmemiş Aedes aegypti'den ve sıtma veya uluslararası tra
fikte salgınla ilgili bir önem taşıyan öbür hastalıkların taşıyıcısı sivri
sineklerden ani tutulur. Bu amaçla çevrenin dolayında en az 400 met
relik bir uzaklığa kadar uzanan bir korunma kuşağında sivrisinekleri 
yok etme tedbirleri düzgün olarak uygulanır. 

and for other sanitary measures, the principles and recommendations 
set forth in the guides on these subjects published by the Organization 
shall be applied as far practicable in fulfilling the requirements of these 
Regulations. 

3. Every port and airport shall also be provided with an effective 
system for the removal and safe disposal of excrement, refuse, waste 
water, condemned food, and other matter dangerous to health. 

ARTICLE 15 
There shall be available to as many of the ports and airports in a 

territory as practicable an organized medical and health service with 
with adequate staff, equipment and premises, and particular facilities 
for the prompt isolation and care of infected persons, for disinfection, 
disinsecting and deratting, for bacteriological investigation, for the collec
tion and examination of rodents plague infection, for collection of water 
and food samples and their dispatch to a laboratory for examination and 
for other appropriate measures provided for by these Regulations. 

ARTICLE 16 
The health authority for each port and airport shall : 
(a) take all practicable measures to keep port and airport ins

tallations free of rodents; 
(b) make every effort to extend rat-proofing to the port and air

port installations. 

ARTICLE 17 
1. Each health administration shall ensure that a sufficient 

number of ports in its territory shall have at their disposal adequate 
personnel competent to inspect ships for the issue of the Deratting 
Exemption Certificates referred to in Article 54, and the health admi
nistration shall approve such ports for that purpose. 

2. The health administration shall designate a number of these 
approved ports, depending upon the volume and incidence of its inter
national traffic, as having at their disposal the equiument and personnel 
necessary to derat ships for the issue of the Deratting Certificates refer
red to in Article 54. 

3. Each health administration which so designates ports shall 
ensure that Deratting Certificates and Deratting Exemption Certificates 
are issued in accordance with the requirements of the Regulations. 

ARTICLE 18 
Each health administration shall designate those airports .which 

possess a direct transit area as defined in Article 1. 

ARTICLE 19 
1. Depending upon the volume of its international traffic, each 

health administration shall designate as sanitary airports a number of 
the airports in its territory, provided they meet the conditions laid 
down in paragraph 2 of this Article, and the provisions of Article 14. 

2. Every sanitary airport shall have at its disposal : 
(a) an organized medical service with adequate staff, equipment 

and premises; 
(b) facilities for the transport, isolation, and care of infected per

sons or suspects; 
(c) facilities for efficient disinfection and (Usinsecting, for the 

control of vectors and rodents, and for any other appropriate measure 
provided for by these Regulations; 

(d) a bacteriological laboratory, or facilities for dispatching sus
pected material to such a laboratory; 

(e) facilities within the airport for vaccination against smallpox, 
and facilities within the airport or available to it for vaccination against 
cholera and yellow fever. 

ARTICLE 20 
1. Every port and the area within the perimeter of every airport 

shall be kept free from Aedes aegypti in its immature and adult stages 
and the mosquito vectors of malaria and other diseases of epidemio
logical significance in international traffic. For this purpose active anti-
mosquito measures shall be, maintained within a protective area extending 
for a distance of at least 400 metres around the perimeter. 

2. Within a direct transit area provided at any airport situated in 
or adjacent to an area where the vectors referred to in paragraph 1 of 
this Article exist, any building used as accommodation for persons or 
animals shall be kept mosquito^proof, 
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2 — Bu maddenin 1 inci fıkrasında sözü geçen hastalığı taşıyıcı

ların bulunduğu bir bölge içinde ya da böyle bir bölgenin hemen yakı
nında bulunan bir 'hava limanının direkt transit bölgesi içinde bulunan ve 
ister insanları ister hayvanları barındırmak için ayrılmış olan bütün yerler 
sivrisineklere karşı korunur. 

3 — Bu maddenin amaçları için bir hava limanının çevresinden 
maksat, hava limanının yapılan ile uçakların durmasına yarayan ya da 
yarayacak olan yeryüzü ya da su yüzünün bulunduğu bölgeyi çevreleyen 
çizgi demektir. 

4 — Sağlık yönetimleri, yılda bir kez olmak üzere Örgüt'e liman ve 
hava limanlarının uluslararası 'trafik için salgınla ilgili yayıcılardan ne 
derecede an tutulduklarına ilişkin bilgiler verirler. 

MADDE 21 
1 — Sağlık yönetimleri Örgüte : 
a) Ülkelerinin 1/7 nci madde uyarınca : 
1 — Yanlız Fareden Muafiyet Belgeleri ve, 
ii—'Fareden temizlenme belgeleri ile Fareden Muafiyet Belgeleri 

vermeye yetkili kılınmış limanlannm bir listesini; 
b) ülkelerinin hava limanlarının ve sağlıklı ha\a limanlarının 

bir listesini ; 
c) Ülkelerin, direkt transit bölgesi bulunan hava limanlarının 

bir listesini' gönderirler. 
2 — Sağlık yönetimleri Örgüte, bu maddenin 1 inci fıkrasında yazılı 

listelerde sonradan yapüon her değişikliği bildirirler. 
3 — örgüt bu madde uyarınca elde ettiği bilgileri bütün sağlık 

yönetimlerine geciktirmeden bildirir. 

MADDE 22 
1 — İlgili sağlık yönetiminin isteği üzerine ve uygun bir anketten 

sonra örgüt, Tüzüğün gerektirdiği koşulların bu yönetime bağlı ülkede 
bulunan sağlıklı hava liamnınea yerine getirildiğini belgeler. 

'2 — İlgili sağlık yönetimlinin isteği üzerine ve uygun bir anketten 
sonra, örgüt, Tüzüğün gerektirdiği koşulların bu yönetime bağlı ülkede 
bulunan sağlıklı hava limanınea yerine getirildiğini belgeler. 

'2 — İlgili sağlık yönetiminin isteği üzerine ve uygun bir anketten 
sonra örgüt, Tüzüğün gerektirdiği koşulların bu yönetime bağlı ülkenin 
sarı humma ile bulaşık bir bölgesi 'içinde bulunan bir 'hava limanının di
rekt transit bölgesi .tarafından yerine getirildiğini tasdik eder. 

3 —• Örgüt, gereken koşullann yerme getirilmesinin devamlılığını 
sağlamak için, ilgili sağlık yönetimi üe işbirliği yaparak, bu tasdikleri 
dönemsel olarak gözden geçirir. 

4 — örgüt, 21 inci madde uyarınca yayınlayacağı listede, bu mad
dede öngörülen tasdiklere konu olmuş hava limanlarını da gösterir. 

MADDE 23 
1 — Uluslararası trafiğin önemli olduğu yerde ve salgınla ilgili 

durum gerektirdiğinde, 'kara ve demir yollarındaki smır kapılarında bu 
Tüzüğün öngörüldüğü tedbirlerin uygulanması için. kuruluşlar bulundu
rulur. İç sefer yapan gemilerin denetimi sınırda yapılıyorsa iç su yollann-
daki smır kapılan içinde aynı şey yapılır. 

12 — Sağlık yönetimleri, bu kuruluşların yeri ile hizmete giriş gü
nünü Örgüte büdirirler. 

13 — Örgüt, bu madde uyarınca aldığı bilgileri bütün sağlık yöne
timlerine gecikmeden bildirir. 

BAŞLIK IV - .SAĞLİK TEDBİRLERİ VE İŞLEMLERİ 

Bölüm I - Genel Hükümler 

MADDE 24 
Bu Tüzüğün' izin verdiği sağlık tedbirleri, bir Devletin ülkesini Tü

züğe bağlı hastalıklara karşı korumak için uluslararası trafik bakımın
dan isteyebileceği (azami) tedbirlerdir. 

MADDE 25 
Sağlık tedbirleri hemen başlamalı, gecikmeden bitirilmeli ve her

hangi 'bir ayırım yapılmaksızın uygulanmalıdır. 

MADDE 26 
1 — Bulaşıklıktan kurtarma, böcekler ve farelerden temizleme 

ve «öbür bütün sağlık işlemleri : 
a) Kişileri gereksiz yere rahatsız eltmekten 'kaçınmak ve sağlık

larına hiçbir zarar vermemek; 

3. For the purposes of this Article, the perimeter of an airport 
means a line enclosing the area containing the airport building and any 
land or water used or intended to be used for the parking of aircraft. , 

4. Each health administration shall furnish data to the Organiza
tion once a year on the extent to which its ports and airports are kept 
free from vectors of epidemiological significance in international traffic. 

ARTICLE 21 

1. Each health administration shall send to the Organization. 
(a) a list of the ports in its territory approved under Article 17 

for the issue of : 
(i) Deratting Exemption Certificates only; and 
(ii) Deratting Certificates and Deratting Exemption Certificates; 
(b) a list of the airports and sanitary airports in its territory; 
(c) a list of the airports in its territory provided with direct 

transit areas. 
2. The health administration shall notify .the Organization of any 

change which may occur from time to time in the lists required by 
paragraph 1 of this Article. 

3. The Organization shall send promptly to all health administra
tions the information received in accordance with this Article. 

ARTICLE 22 

1. The Organization shall, at the request of the health adminis
tration concerned, arrange to certify, after any appropriate investiga
tion, that a sanitary airport in its territory fulfils the conditions required 
by the Regulations. 

2. The Organization shaU, at the request of the health adminis
tration concerned, and after appropriate investigation, certify that a 
direct transit area at an airport in a yellow-fever infected area in its 
territory fulfils the conditions required by the Regulations. 

3. These certifications shall be subject to periodic review by the 
Organization, in co-operation with the health administration concerned, to 
ensure that the required conditions are fulfilled. 

4. In the list which the Organization is required to publish under 
Article 21, it shall indicate those airports certified under the provisions of 
this Article. 

ARTICLE 23 

1. Wherever the volume of international traffic is sufficiently 
important and whenever epidemiological conditions so require, facilities 
for the application of the measures provided for in these Regulations 
shall be made available at frontier posts on raUway lines, on roads and, 
where sanitary control over inland navigation is carried out at ahe fron
tier, on inland waterways. 

2. Each health administration shall notify the Organization when 
and where such facilities are provided. 

3. The Organizations shall send promptly to all health administra
tions the information received in accordance with this Article. 

PART TV - HEALTH MEASURES AND PROCEDURE 

Chapter 1 •— General Provisions 

ARTICLE! 24 

The health measures permitted by these Regulations are the maxi
mum measures applicable to international traffic, which a State may 
require for the protection of its territory against the diseases subject to 
the Regulations. 

ARTICLE 26 

Health measures shall be initiated forthwith, completed without 
delay, and applied without discrimination. 

ARTICLE 26 

1. Disinfection, disinsecting, deratting, and other sanitary opera
tions shall be cerried out so as : 

(a) not to cause undue discomfort to any person, or injury to hi= 
health; 



--8--
b) geminin, uçağın ya da öbür taşıt aracının yapısına yahut bun

ların içindeki aletlere hiçbir zarar vermemek ; 
c) Her türlü yangın tehlikesinden kaçınmak yoluyla yapılır. 
2 — Bu işlemler, yük, bagaj, koyacak ve öbür maddelere uygula

nırken her türlü zarardan kaçınmak üzere gerekli tedbirler alınır. 
3 — örgüt tarafından tavsiye edilmiş usul ve rnetodlar varsa bun

lar kulanılmalıdır. 

MADDE 27 

1 — Sağlık makamı istek üzerine, taşıyıcıya, her gemi, uçak, tren 
kara taşıtı, başka taşıt aracı ya da koyacağı uygulanan tedbirleri, bu 
araçların işlem yapılan 'bölümlerini, kullanılan metodları, tedbirlerin 
uygulanmasını gerektiren nedenleri bildiren bir belgeyi parasız olarak 
verir. Bir uçak genel bildirisinin sağlık bölümüne bir kayıt düşülür. 

2 — Sağlık makamı, yine istek üzerine ve parasız olarak*: 
a) her yolcuya geldiği ya da gittiği günler ile, kendisine ve ba

gajlarına uygulanan tedbirleri bildiren bir belge, 
to) yükleyiciye ya da gönderene, alıcıya ve taşıyıcıya veya bunla

rın acentalaruıa, mallara uygulanan tedbirleri bildiren bir belge verir. 

MADDE 28 

1 — Gözetime alman kişiler tecrid edilmezler ve dolaşmakta ser
besttirler. Gözetim döneminde sağlık makamı, gerekli görürse, bu kişi
lerin belli aralıklarla kendisine görünmelerini isteyebilir. 71 inci madde
deki kısıtlamalar gözönünde tutularak, sağlık makamı bu kişilere bir 
hekim yoklaması yeıptırılaJbilir ve sağlık durumlarını denetlemek için ge
reken soruşturmaları yapabilir. 

2 — Gözetimde bu.unan kişiler aynı ürkenin içinde veya dışında 
bulunan başka bir yere gidecekleri zaman bunu sağlık makamına bil
dirmek zorundadırlar. Sağlık makamı, bu yer değiştirmeyi, bu kişilerin 
gidecekleri yerin sağlık makamına derhal bildirir. Bu kişiler gidecekleri 
yere varır varmaz, o yerin sağlık makamına görünmek zorundadırlar. 
Bu makam da onlara bu maddenin 1 inci fıkrasında bildirilen tedbirleri 
uygulayabilir. 

MADDE 29 
'Kamu sağlığı için ağır bir tehlike meydana getiren acele haller 

dışında, bir liman ya da hava limanının sağlık makamı, Tüzüğe bağh 
bir hasi-alık olmayan veya bu hastalığın bulaşmış olmasından kuşkulanıl
mayan bir gemi yahut uçağa, başka bir salgın hastalık nedeniyle ser
besti müsaadesi vermeyi reddetmemesidir;̂  özelikle yük veya azık bo
şaltmak ya da yüklemek yahut akaryakıt veya içme suyu almaktan onu 
önlememelidir. 

MADDE 30 
Sağlık makamı, bir geminin, bir liman, bir nehir veya bir kanalın 

sularına, bunları kirletebilecek kullanılmış su veya maddeler atmasını 
önlemek için bütün pratik tedbirleri alabilir. 

BÖLÜM n 

Kalkışta alınacak sağlık tedbirleri 

MADDE 31 
1 — Bir liman, hava limanı veya sınır kapısının bulunduğu bir böl

genin sağlık makamı: 
a) Hastalığın bulaştığı kişilerin ya da şüphelenilenlerin ayrılışını 

önlemek, 
b) Bir gemi, uçak, tren, kara taşıtı, başka taşıt aracı ya da koya

cağın içersine Tüzüğe bağlı bir hastalığı ve bu hastalığı bulaştırabile-
cek etkenlerin ya da hastalığı yayıcıların girmesini önlemek için bütün 
pratik tedbirleri alır. 

2 — Hastalığın bulaştığı bir bölgenin sağlık makamı, yolculardan 
ayrılışları sırasında, geçerli bir aşı belgesi isteyebUir. 

3 — Uluslararası bir yolculuk yapan bir kişinin ayrılışından önce 
bu maddenin 1 inci fıkrasında adı geçen sağlık makamı, gerekli gördü
ğünde, bu kişinin durumunu hekime inceletebilir. Bu incelemenin yeri ve 
zamanı, bütün öteki işlemler gözönüne alınarak ayrılışı engellemeyecek 
ve geciktirmeyecek biçimde saptanır. 

4 T — Bu maddenin 1 inci fıkrasının (a) bendi hükümlerine bakılmak
sızın uluslararası bir yolculuk yapan ve varışında gözetime alman bir 
kışının yolculuğunu sürdürmesine izin verüebıhr Sağlık Makamı. 28 inci 
madde gereğince bu kışının gideceği yerin sağlık makamına en süratli 
şekilde bir budtrım gönderir. 

(b) not to produce any deleterious effect on the structure of a 
ship, an aircraft, or a vehicle, or on its operating equipment; 

(c) to avoid all risk of fire. 
2. In carrying out such operations on cargo, goods, baggage, con

tainers and other articles every precaution shall be taken to avoid any 
damage. 

3. Where there are procedures or methods recommended by the 
Organization they should be employed. 

ARTICLE 27 
1. A health authority shall, when so requested, issue free of charge 

to the carrier a certificate specifying the measures applied to a ship, 
aircraft, train, road vehicle, other means of transport, or container, the 
parts thereof treated, the methods employed, and the reasons why the 
measures have been applied. In the case of an aircraft this information 
shall, on request, be entered instead in the Health Part of the Aircraft 
General Declaration. 

2. Similarly, a health authority shall, when so requested, issue free 
of charge : 

(a) to any traveller a certificate specifying the date of his arri
val or departure and the measures applied to him and his baggage; 

(to) bo the consignor, tlhe consignee, and the carrier, or their res
pective agents a certif icaite specifying the measures applied bo any goods. 

ARTICLE 28 
1. A person under surveillance shall not be isolated and shall be 

permitted to move about freely. The health authority may require him 
to report to it, if necessary, at specified intervals during the period of 
surveillance. Except as limited by the provisions of Article 71, the health 
authority may also subject such a person to medical investigation and 
make any inquiries which are necessary for ascertaining his state of he
alth. 

2. When a person under surveillance departs for another place, wit
hin or without the same territory, he shall inform the health authority, 
which shall immediately notify the health authority for the place to 
which the person is proceeding. On arrival the person shall report to that 
health authority which may apply the meansure provided for in parag
raph 1 of this Article. 

ARTICLE 29 
Except in case of an emergency constituting a grave danger to 

public health, a ship or an aircraft, which is not infected or suspected 
of being infected with a disease fubject to the Regulations, shall not on 
account of any other epidemic disease be refused free pratique by the 
health authority for a port or an airport; in particular it shall not be 
prevented from discharging or loading cargo or stores, or taking on fuel 
or water. 

ARTICLE 30 
A health authority may take all practicable measures to control the 

discharge from any ship of sewage and refuse which might contaminate 
the waters of a port, river or canal, 

Chapter II — Health Measures on Departure 

ARTICLE 31 
1. The health authority for a port or an airport or for the area 

in which a frontier post is situated shall take all practicable measures : 
(a) to prevent the departure of any infected person or suspect; 
Ob) to prevent the introduction on board a ship, an aircraft, a train, 

a road vehicle, other means of transport, or container, of possible agents 
of infection or vectors of a disease subject to the Regulations. 

2. The health authority in an infected area may require a valid 
vaccination certificate from departing travellers. 

3. The health authority referred to in paragraph 1 of this Article 
may, when it considers it necessary, medically examine any person be
fore his departure on an international voyage. The time and place of this 
examination shall be arranged to take into account any other formali
ties, rsq as to facilitate his departure and to avoid delay. 

4". Notwithstanding the provisions of sub-paragraph (a) of parag
raph 1 of this Article, a person on an international voyago who on arri
val is placed under surveillance may be allowed to continue his voyage. 
The health authority shall. In accordance-with Article 2& notify by the 
most expeditious means the health authority for the place to which he 1» 
proceeding. 
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B Ö L Ü M ırr 

Kalkış ve varış limanları veya hava limanları arasındaki yolculuk 
sırasında uygulanabilecek sağlık tedbirleri 

M A D D E 3 2 

Uçuş sırasında bir uçaktan salgın bir hastalığı yayabilecek her 
türlü maddenin dökülmesi ya da atılması yasaktır. 

M A D D E 3 3 

1 — Bir devlet, limanında veya kıyısında durmaksızın, yetkisi 
altındaki sulardan geçen gemilere hiçbir sağlık tedbiri koymaz. 

2 — Herhangi bir nedenle gemi durursa, ülkede yürürlükte bu
lunan yasalar ve tüzükler bu Tüzüğün hükümleri aşılmadan o gemiye 
uygulanabilir. 

M A D D E 3 4 

1 •— Bir Devletin ülkesinde bulunan bir kanal veya başka bir 
deniz yolundan yararlanarak başka bir Devletin ülkesinde bulunan 
bir limana giden ve V. Başlık altında tanımlandığı gibi, esen olan bir 
gemiye hekim incelenmesinden başka hiçbir sağlık tedbiri uygulana
maz. Hastalığın bulaştığı bir bölgeden gelen ya da içersinde böyle bir 
bölgeden gelen bir kişi bulunan gemiler, bölgenin bulaştığı hastalığın 
(kuluçka) dönemi geçmedikçe bu hükmün kapsamına girmezler. 

2 — Bu durumlardan birinde bulunan esen, bir gemiye uygulana
bilecek tek tedbir, gerekirse, gemi ile kıyı arasında izinsiz her türlü 
ilişkiyi önlemek ve 30 uncu madde hükümlerine uyulmasını gözetmek 
için gemiye bir sağlık koruyucusu koymaktır. 

3 — Böyle bir gemiye, sağlık makamı, kontrolü altında akarya
kıt, içme suyu, yiyecek ve azık almasına izin verir. 

4 — Hastalığa bulaşmış veya şüphelenilen gemilere bir kanaldan 
veya başka bir deniz yolundan geçişlerinde bu kanal veya deniz yolu
nun bulunduğu ülkelerin bir limanına uğramış gibi işlem yapılabilir. 

M A D D E 3 5 

7 5 inci madde saklı kalmak üzere bu Tüzüğün aykırı hükümlerine 
bakılmaksızın aşağıdaki durumlarda bulunan yolculara ve tayfalara 
hekim incelenmesinden başka hiçbir sağlık tedbiri uygulanmaz : 

a) esen bir gemide bulunan ve gemiden dışarı çıkmayanlar; 
Ib) transit geçen esen ibir uçakta bulunan ve üzerinden transit 

geçilen ülkenin bir hava limanının direkt transit bölgesi sınırlarını aş
mayanlar ve eğer hava limanında henüz böyle bir bölge kurulmamış ise 
hastalıkların yayılmasını önlemek için sağlık makamınca istenen ayrı 
bir yerde durma tedbirlerine uyanlar. Yukarıda öngörülen koşullar al
tında bulunan bir kişi, yakında bulunan başka bir hava limanından sa
dece yolculuğuna devam etmek amacıyla, inmiş olduğu hava limanından 
ayrılmak zorunda kalır ve eğer transfer, sağlık makamı ya da makam
larının denetimi altında yapılırsa yukarıda öngörülen bağışıklıktan ya
rarlanmasını sürdürür. 

B Ö L Ü M rv 

Varışta alınacak sağlık tedbirleri 

M A D D E 3 6 

Varıştan önce verdiği bilgilere dayanarak gelmekte olduğu lima
nın ya da hava limanının sağlık makaımınca Tüzüğe bağlı bir (hasta
lığı getirmeyeceği ya da yaymayacağı kanısına varılan bir gemi veya 
bir uçağa Devletler, imkân nispetinde radyo ile serbesti müsaadesi ver
melidirler. 

MADDE 3 7 
1 — Bir limanın, bir hava limanının veya bir sınır kapısının sağ

lık makamı varışta, uluslararası yolculuk yapan bir gemiyi, uçağı, 
treni, kara taşıtını, başka taşıt aracını yaj da koyacağı ve her kişiyi 
hekime inceletebilir. 

2 — Bir gemiye, uçağa, trene, kara taşıtma, başka bir taşıt aracına 
veya koyacağa uygulanacak ek sağlık tedbirleri, bunların içinde yol
culuk sırasında mevcut yahut hekim incelemesi sırasındaki koşullara 
göre, fakat hastalığın bulaştığı bir bölgeden gelen bir gemi, uçak, tren 
veya kara taşıtına, başka bir taşıt aracına veya koyacağa bu Tüzüğün 
uygulanmasına izin verdiği tedbirleri aşmamak üzere tespit edilir. 

3 — Kamu sağlığı için ağır tehlike olabilecek özel güçlükleri kar
şılamak zorunda olan sağlık yöntetiminin bulunduğu ülkede, uluslararası 
yolculuk yapan her kişiden, varışında, gidecek olduğu adresi yazılı 
olarak vermesi istenebilir. 

Chapter III — Health Measures Applicable between Ports or Airports 
of Departure and Arrival 

A R T I C L E 3 2 

No matter capable of causing any epidemic disease shall be thrown 
or allowed to fall from an aircraft when it is im fight. 

A R T I C L E 3 3 

1. No health measure shall be applied by a State to any ship which 
passes through waters within its jurisdiction without calling at a port or 
on the coast. 

2. If for any reason such a call is made, the laws and regulations 
in force in the territory may be applied without enceeding, however, the 
provisions of these Regulations. 

A R T I C L E 3 4 

1. No health measure, other than medical examination, shall be app
lied to a healthy ship, as specified in Part V, which passes through a ma
ritime canal or waterway in the territory of a State on its way to a port 
in the territory of another State, unless such ship comes from an infec
ted area or has on board any person coming from an infected area, wit
hin the incubation period of the disease with which the area is infected. 

2. The only measure which may be applied to such a ship coming 
from such an area or having such a person on board is the stationing on 
board, if necessary, of a sanitary guard to prevent all unauthorized con
tact between the ship and the shore, and to supervise the application of 
Article 30 1 . 

3 . A health authority shall permit any such ship to take on, under 
its control, fuel, water and stores. 

4. An infected or suspected ship which passes through a maritime 
canal or waterway may be treated as if it were calling at a port in the 
same territory. 

A R T I C L E 3 5 

Notwithstanding any provision to the contrary in these Regulations 
except Article 76, no health measure, other than medical examination, 
shall be applied to : 

(a) passengers and crew on board a healthy ship from which they 
do not disembark; 

(to) passengers and crew from a healthy aircraft who are in tran
sit through a territory and who remain in a direct transit area of an air
port of that territory, or, if the airport is not yet provided with such an 
area, who submit to the measures for segregation prescribed by the health 
authority in order to prevent the spread of disease; if such persons are 
obliged to leave the airport at which they disembark solely in order to 
continue their voyage from another airport in the vicinity of the first 
airport, no such measure shall be applied to them if the transfer is made 
under the control of the health authority or authorities. 

Chapter IV — Health Measures on Arrival 

ARTICLE 3 6 

Whenever practicable States shall authorize granting of free pra
tique by radio to a ship or an aiicraifli when, on the basis of informa
tion received from it prior to its arrival, the health authority for the in
tended port or airoprt of arrival is of the opinion that its arrival will not 
result in the introduction or spread of a disease subject to the Regulati
ons. 

A R T I C L E 3 7 

1. The health authority for a port, an airport, or a frontier station 
may subject to medical examination on arrival any ship, aircraft, train, 
road vehicle, other means of transport, or container, as well as any per
son arriving on an international voyage. 

2 . The further health measures which may be applied to the ship, 
aircraft, train, road vehicle, other means of transport, and container shall 
toe determined by the conidiiT-ionis which existed on board during the vo
yage or which exist at the time of the medical examination, without pre
judice, however, to the measures which are permitted by these Regulati
ons to be applied to the ship, aircraft .train, road vehicle, other means of 
transport, and container if it arrives from an infected area. 

3 . Where a health administration has special problems which could 
constitute a grave danger to public health, it may require a person on an 
international voyage to give on arrival a destination address in writing. 
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MADDE 38 
Bir gemi, uçak, tren, karar taşıtı ya da| başka bir taşıt aracı, bir 

kişi, bir koyacak veya maddelerin ilgili sağlık yönetimince bildirilmiş 
olduğu üzere hastalığın bulaştığı bir bölgeden gelmesi haline bağlı bu
lunan ve V inci Başlık altında öngörülen tedbirler yalnızca bu bölge
den gelenlere uygulanacaktır. Bu sınırlandırma, hastalığın bulaştığı 
bölgenin sağlık makamının hastalığın yayılmasını önlemek için gerekli 
bütün tedbirleri alması ve 31' inci maddenin 1 inci fıkrasında yazılı ted
birleri uygulaması şartlarına bağlıdır. 

MADDE 39 
Bir gemi, uçak, tren, kara; taşıtı veya başka bir taşıt aracının 

varışında hastalığın bulaştığı her kişi sağlık makamınca indirilip tec-
rid olunabilir. Taşıt aracının sorumlusunca istenirse bu kişinin indiril
mesi sağlık makamı için zorunludur. 

MADDE 40 
1 — V inci Başlık altındaki hükümlerin uygulanmasından başka 

sağlık makamı, uluslararası bir yolculuk sırasında, hastalığın bulaş
tığı bir bölgeden, hangi araçla olursa olsun, gelen ve kuşkulanılan her 
kişiyi gözetim altına alabilir; bu gözıetian V inci Başlık altında belir
tilen kuluçka döneminin sonuna,kadar sürdürülebilir. 

2 — Bu Tüzükte tecridin özellikle öngörüldüğü haller dışında, 
sağlık makamınca bulaşıklığın kuşkulanılan tarafından yayılması teh
likesi istisna derecesinde ciddi sayılmadıkça gözetim tecride çevrüe-
mez. 

MADDE 41 
Hekim incelenmesinden başka, bir̂  liman ya da bir hava limanında 

uygulanan, sağlık tedbirleri, gemi veya uçağın sonradan uğradığı l i 
manlar veya hava limanlarında bir daha yapılmaz. Ancak, 

a) tedbirlerin uygulandığı liman ya da hava limanından ayrıldık
tan sonra 'bu liman veya hava limanında/ yahut gemi veya uçakta bu 
tedbirlerin yemden uygulanmasını gerektirebilecek salgınla ilgili ni
telikte bir olay ileri geldiği zaman; 

fo) sonnadan uğraman veya hava limanlarından bîrinin sağlık ma
kamı alman tedbirlerin gerçekten etkiü bir biçimde; uygulandıklarma 
güvenlik getiremediği zaman sağlık tedbirleri tekrarlanır. 

MADDE 42 
80 inci madde hükümleri saklı kalmak üzere, gemilerin veya uçak

ların sağlık nedenleri dolayısiyle bir limana veya hava limanına gir
meleri önlenemez. Ancak limanı veya hava limanı sağlık makamı, bu 
Tüzüğün izin verdiği sağlık tedbirlerinden gerekli 'gördüklerini uygu
lamak için liman veya hava limanı müsait değilse bu gemi veya uçaklar 
kendisine en uygun gelen ve en yakındaki yeterli liman ya da hava l i 
manına sorumluluğu yüklenerek gitmeye zorlanabilir. 

MADDE 43 
Bir uçak hastalığın bulaştığı bir bölge içinde bulunan ama kendi

leri bu durumda olmayan bir ya da birkaç sağlıkl^ hava limanında ka
raya indiği için hastalığın bulaştığı bir bölgeden geüyormuş gibi sayıl
maz. 

MADDE 44 
Hastalığın bulaştığı bir bölgede karaya inmiş fakat yolcuları ve 

mürettebatı 35 inci maddenin koşullarına uymuş olan bir uçak ile ge
len kişiler 'böyle bir bölgeden gelmiş sayılmaz. 

MADDE 45 
1 — Aşağıda 2 nci fıkrada öngörülen haller dışında, varışta l i 

man . ya da hava limanı sağlık makamınca, bu Tüzük gereğince iste
nen tedbirlere uymayı reddeden her gemi veya uçak derhal yoluna koyul
makta serbesttir; bu takdirde o'gemi ya, da uçak bu yolculuk sırasında 
aynı ülkenin başka hiçbir liman veya hava limanına uğrayamaz. Bu
nunla beraber, karantinada kalmak şartiyle bu gemi veya uçağın içer
sine yakıt veya akar yakıt, ilçımıe suyu, yiyecek laJmasmıa üzjn verilir. 
Hekim incelenmesinden sonra bu gemi esen bulunursa 34 üncü madde 
hükümlerinden yararlanma hakkını korur. 

2 — Bununla birlikte; 
a) sarı hummanın bulunduğu uçaklar, 
b) sarı hummanın olduğu gemilerden, içinde Aédes aegypti bulu

nanlar ve hekim incelenmesi sonucu hastalığın bulaştığı bir kişinin tam 
zamanında tecrid edümediği anlaşüanlar. 

Sarı humma taşıyıcısının bulunduğu bölgedeki bir liman veya hava 
limanına geldiklerinde,, liman ya da hava limanı sağlık makamınca 
bu Tüzük gereğince istenen tedbirlere bağlı tutulurlar ve derhal yolla
rına koyulmakta serbest değildirler. 

ARTICLE 38 
The application of the measures provided for in Part V, which de

pend on arrival from an infected area as notified by the health administ
ration concerned, shall be limited to the ship, aircraft, train,, road vehicle, 
or other means of transport, person, container or article as the case may 
be, arriving from such an area, provided that the health authority for the 
infected area is taking all measures necessary for checking the spread of 
the disease and is applying the 'measures provided for in paragraph 1 
of Article 31. 

ARTICLE 39 
On arrival of a ship, an aircraft, a train a road vehicle, or other means 

of transport, an infected person on board may be removed and isolated 
by the health authority. Such removal by the health authority shall be 
compulsory if it is required by the person in charge of the means of trans
port. 

ARTICLE 40 > 
1. Apart from the provisions of Part V, a health authority may 

place under surveillance any suspect on an international voyage arriving 
by whatever means from an infected area. Such surveillance may be con
tinued until the end of the appropriate period of incubation specified in 
Part V. 

2. Except Where specifically provided for in these Regulations, iso
lation shall not be substituted for surveillance unless the health authority 
considers the riiks of transmission of the inifedtiion by the suspect to be 
exceptionally serious. 

ARTICLE 41 
Any health measure, other than medical examination, which has 

been applied at a previous port or airport shall not be repeated at a sub
sequent port or airport, unless : 

.(a) after the departure of a ship or an aircraft from the port or 
airport where the measures were applied, an incident of epidemiological 
significance calling for a further application of any such measure has 
occurred either in that port or lairport or on board the ship or aircraft; 

(b) the health authority for the subsequent port or .airport has 
ascertained on the basis of definite evidence that the individual measure 
so applied was not substantially effective. 

(ARTICLE 42 
Subject to Article 80, a ship or an aircraft shall not be prevented 

for health reasons from calling at any port or airport. I f 'the port or air
port is not equipped for opplyinig the health measures Which are per
mitted by these Regulations and which in the opinion of the health aut
hority for the port or airport are required, such ship or aircraft may be 
ordered to proceed at its own risk to the nearest suitable port or airport 
convenient to the ship or aircraft. 

ARTICLE 43 
An aircraft shall not be considered as having come from an infec

ted area if it has landed only in such an area at any sanitary airport 
which is not itself an infected area. 

ARTICLE 44 
Any person on board a healthy aircraft which has landed in an in

fected area, and the passengers and crew of which have complied with 
the conditions laid down in Article 35, shall not be considered as having 
come from such an area. 

ARTICLE 45 
1. Except as provided in paragraph 2 of this Article, any ship or 

aircraft, which is unwillinlg to submit to the measure required by the 
health authority . for the port or airport in accordance with these Regu
lations, shall be allowed to depart forthwith, but it shall not during its 
voyage call at any other port or airport in the same territory. Such a 
ship or an aircraft shall nevertheless be permitted, while in quarantine, 
to take on fuel, water and stores. If, on medical examination, such a ship 
is found to be healthy, it shall not lose the benefit of Article 34. 

2. A ship or an aircraft arriving at a port or an airport situated in 
an area where the vector of yellow fever is present shall not, in the fol
lowing circumstances, be allowed to depart and shall be subject to the 
measures required by the health authority in accordance with these Re
gulations : 

(a) if the aircraft is infected with yellow fever; 
(lb) if the ships infected with lyellow fever, and Aedes aeigypti have 

been found on board, and the medical examination shows that any infec
ted person has not been isolated in good time. 
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MADDE 46 
•1 — Kaptanın elinde olmayan nedenlerle, bir uçak bir hava lima

nına değilse başka bir yere veya inmesi gereken hava limanından 
başka bir hava limanına inerse, uçağın kaptanı ya da vekili, zaman ge
çirmeden en yakın sağlık makamı veya başka herhangi bir kamu ma
kamı ile ilişki kurmak için çaba harcar. 

ı2 — Sağlık makamı, bu inişi öğrenir öğrenmez, bu Tüzüğün izin 
verdiği tedbirleri aşmamak şartıyla uygun tedbirler alabilir. 

8 —• Bu maddenin 5 inci fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere 
uçakta bulunan kişiler sağlık makamı veya herhangi bir kamu ma
kamı ile ilişki kurmak amacıyla ya da bunların izinleri ile olan hal
ler dışında, iniş yerinin dolayından ayrılmayacak ve yükler de uzak-
laştırılmayacaktır. 

4 — Sağlık makamınca konulmuş olabilecek tedbirlerin uygu
lanmasından sonra, sağlık bakımından, uçak, inmesi gereken hava li
manına doğru veya teknik nedenler sebebiyle kendince uygun bir hava 
limanına doğru yoluna koyulabilir. 

5 — İvedi durumda, uçağın kaptanı ya da onun vekili, yolcular 
ve mürettebatın sağlık ve güvenliğinin gerektirdiği bütün tedbirleri 
alır. 

BÖLÜM V 

Yüklerin, malların, bagajların ve postanın uluslararası taşınmasına 
ilişkin tedbirler 

MADDE 47 
1 — Yükler ve mallar şayet hastalığın bulaştığı bölgelerden geli

yorsa ve bunların Tüzüğe bağlı bir hastalık etkeni olabileceğine dair 
sağlık makamım inandırıcı sebepler bulunursa, işbu yük ve mallara 
Tüzükte öngörülen sağlık tedbirleri uygulanır. 

2 — 70 inci maddede öngörülen tedbirler saklı kalmak üzere, ak
tarmasız transit geçen, canlı hayvanlardan başka mallar, limanlarda, 
hava limanlarında veya hudut istasyonlarında hiçjbir tedbire tabi tutul
mazlar ve alakonulmazlar. 

3 — İki ülke arasında ticaret konusu olan mallar için bir bula-
şıklıktan kurtarma (dezenfeksiyon) belgesi verilmesi, ihracatçı ülke ile 
ithalâtçı ülke arasında yapılacak iki taraflı sözleşmelerle çözümlene
bilir. 

MADDE 4& 
[Hastalığın bulaştığı veya şüphelenilen bir kişiye ait olanlar dışın

da, bagajlar, ancak bulaşık madde taşıyan veya üzerinde, Tüzüğe bağlı 
bir hastalığı taşıyıcı böcekler bulunmuş olan bir kişinin iseler (de
zenfekte) bulaşıklıktan kurtarılabilir veya böceklerden temizlenebilir
ler. 

MADDE 40 
II — Posta gazeteler, kitaplar ve öteki basılı kâğıtlara karşı hiç

bir sağlık tedbiri alınmaz. 
2 — Posta paketlerine, ancak içerisinde : 
a) 70 inci maddenin 1 inci fıkrasında bahsedilen koleralı bir böl

geden gelmeleri dolayısiyle bulaşmış olduklarına sağlık makamlarım 
inandıracak nedenler bulunan yiyecek maddeleri; 

b) kullanılmış ya da kirlenmiş ve V inci Başlık altındaki hüküm
lerin uygulanabileceği çamaşır, elbise, yatak takımları; 

c) bulaşık madde; veya 
d) biıkez ülkeye girdiği ya da yerleştiğinde kısan hastalıklarının 

yayıcıları olabilecek böcekler veya başka canlı hayvanlar; 
bulunuyorsa, sağlık tedbirleri uygulanabilir. 

MADDE 501 
ıSağlık yönetimi, uluslararası trafikte, tren, deniz hava ya da kara 

yolunda kullanılan koyacakların ambalaj sırasında bulaşık madde, 
hastalık taşıyıcı ve kemiricilerden azamî ölçüde arî tutulmasını sağ
lar. 

BAŞLIK V 
TÜZÜĞE BAĞLI HASTALIKLARDAN HER BİRİNE ÖZGÜ 

HÜKÜMLER 
BÖLÜM I 

Veba 

MADDE 51, 
Bu Tüzüğün amaçları için vebanın kuluçka dönemi altı gündür. 

MADDE 52 
Bir kişinin bir ülkeye girebilmesi için veba aşısı aranması şartı yok

tur. 

ARTICLE 46 
1. If, reasons beyond the control of the pilot in command, an aircraft 

lands elsewhere than at an airport, or at an airport other than the air
port at which the aircraft was due to land, the pilot in command or other 
person in charge shall make every effort to communicate without delay 
with the nearest health authority or any other public authority. 

2. As soon as the health authority has been informed of the landing 
it may take such action as is appropriate, but in no case shall it 
exceed the measures permitted by these Regulations. 

3. Subject to paragraph 5 of this Article, and except for the pur
pose of communicating with any such health or public authority or with 
the permission of any such authority, no person on board the aircraft 
shall leave its vicinity and no cargo shall be removed from that vicinity. 

4. When any measure required by the health authority has been 
completed, the aircraft may, so far as health measures are concerned, 
proceed either to the airport at which it was due to land, or, if for techni
cal reasons it cannot do so, to a conveniently situated airport. 

5. The pilot in command or other person in charge may take such 
emergency measures as may be necessary for the health and safety of 
passengers and crew. 

Chapter V — Measures concerning the International Transport of 
Cargo, Goods, Baggage, and Mail 

ARTICLE 47 

1. Cargo and goods shall be submitted to the health measures pro
vided for in these Regulations only when coming from infected areas and 
when the health authority has reason to believe that the cargo and godds 
may have become contaminated by the agent of a disease subject to the 
Regulations or may serve as a vehicle for the spread of any such disease. 

2.. Apart from the measures provided for in Article 70, goods, 
other than live animals, in transit without transhipment shall not be sub
ject to health measures or detained at any port, airport, or frontier. 

3. The issue of a certificate of disinfection of merchandise which 
is the subject of trade between two countries may be governed by bila
teral agreements between the exporting and the importing countries. 

ARTICLE 48 

Except in the case of an infected person or suspect, baggage may 
be disinfected or disinsected only in the case of a person carrying infec
tious material or insect vectors of a disease subject to the Regulations. 

ARTICLE 49 
1. Mail, newspapers, books, and other printed matter shall not be 

subject to any health measure. 
2. Postal parcels may be subject to health measures only if they 

contain : 
\(a) any of the foods referred to in paragraph 1 of Article 70 

which the health authority has reason to believe comes from a cho
lera-infected area; 

(b) linen, wearing apparel, or bedding, which has been used or 
soiled and to which the provisions of Part V are applicable; 

(c) 'infectious 'material; or 
1(d) living insects and other animals capable of being a vector of 

human disease if introduced or established. 

ARTICLE 50 

A health administration shall ensure as far as practicable that con
tainers used in international traffic by rail, road sea or air shall, in pac
king, be kept free of infectious material, vectors or rodents. 

PART V — SPECIAL PROVISIONS RELATING TO EACH OF 
THE DISEASES SUBJECT TO THE REGULATIONS 

Chapter I — Plague 

ARTICLE 51 

For the purposes of these Regulations the incubation period of 
plague is six days. 

ARTICLE 52 
Vaccination against plague shall not be required as a condition of 

admission of any person to a territory. 
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MADDE 53 
1 — 'Kemiriciler ve bunların e'k'toparazitleri (dış parazitleri 

aracılığıyla vebanın yapılma tehlikesini azaltmak için Devletler elle
rindeki bütün imkânları kullanırlar. Bunların Sağlık yönetimleri, ke
miriciler ile ektoparazitlerinin sistemli olarak toplanmaları ve munta
zam incelenmeleriyle, kemirici vebası olan ya da böyle olmasından kuş
kulanılan bölgelerdeki - özellikle liman ve hava limanlarında - durum hak
kında sürekli bilgi edinirler. 

2 — Bir gemi ya da uçağın, vebalı bir liman veya hava limanında 
durduğu sürece içlerine kemiricilerin girmesine engel olmak üzere özel 
tedbirler alınır. 

MADDE 54 
1 — Gemiler : 
a) Kemiriciler ve veba taşıyıcılarının bulunmayacakları koşullarda 

tutulurlar, 
to) Dönemsel olarak farelerden temizlenirler. 
2 — Fareden temizleme belgeleri ile farelerden muafiyet belge

leri yalnızca, 17 nci madde uyarınca yetkili kılınmış limanların sağlık 
makamlarınca verilir. Bu belgeler 6 ay süreyle geçerlidir. Bununla 
birlikte, yerine göre, farelerden temizleme işleminin ya da denetimin daha 
iyi koşullar altında yapılabileceği bir limana yönelmiş olan gemiler için 
bu süre bir ay uzatılabilir. 

3 — Fareden temizleme belgeleri ile farelerden muafiyet belgeleri 
1 inci ekte gösterilen örneğe uygun olacaktır. 

4 — Kendisine geçerli bir belge gösterilmezse, 17 nci madde uya
rınca yetkili kılınmış bir limanın sağlık makamı, soruşturma ve dene
timden sonra; 

a) 17 nci maddenin 2 nci fıkrası uyarınca yetkili kılınmış bir l i 
manda gemiyi kendisi farelerden temizletebilir, ya da bu işlemi kendi 
yönetim ve denetimi altında yaptırabilir. Her vakaya göre geımideki 
kemiricilerin yok edilmesini sağlamak üzere kullanılacak tekniği karar
laştırır. Farelerden temizleme imkân nispetinde gemi ve yüküne her 
türlü zarar vermekten kaçınılacak yolda uygulanır. Bu işlem iyi uy
gulanması için gerekli süreden kesinlikle daha fazla sürmemelidir. İş
lem imkân nispetinde ambarlar boşken yapılır. Boş gemilerde yük
lemeden evvel yapılır. Farelerden temizleme tatmin edici bir şekilde ta
mamlandığında, sağlık makamı fareden temizle belgesi verir. 

b) 17 nci madde uyarınca yetkili kılınmış her limanda,, sağlık 
makamı eğer gemide kemiriciler bulunmadığı kanısına varırsa fare
lerden muafiyet belgesi verebilir. Bu belge ancak geminin denetimi 
ambarlar boşkn veya gemide yalnız safra suyu varken ya da kemirici
ler için cazip olmayan ve niteliğinden veya istif biçiminden dolayı am
barların tam denetimine imkân veren maddeler ile yüklü iken yapıldığı 
zaman verilir. Ambarları dolu bir petrol tankeri için Farelerden Muafi
yet Belgesi verilebilir. 

5 — Farelerden temizlemenin yapıldığı limanın sağlık makamı, 
bu işlemin uygulandığı koşulların yeterli bir sonuç alınmasına imkân 
vermediği kanısında ise bu durumu fareden temizleme belgesine kayde
der. 

MADDE 55 
Olağan dışı (salgın) hallerinde bir uçakta kemiricilerin bulunduğun

dan kuşkulanılırsa, uçak böceklerden ve farelerden temizlenebilir. 

MADDE 56 
Uluslararası bir yolculuk yapan ve kendilerinden şüphelenilen kimse

ler, akciğer veba (salgını) bulunan bir bölgeden ayrılışlarından önce bu-
laşıcılığa son olarak maruz kalışlarından başlayarak altı günlük bir su
reyle sağlık makamınca tecrid edileceklerdir. 

MADDE 57 
1 — Bir gemi veya uçak varışta : 

\ a) İçinde bir insan vebası olayı var ise; 
b) İçinde vebanın bulaştığı bir kemirici bulunursa, bulaşık sayılır. 
Gemiye binildikten altı gün geçtikten sonra, içinde bir insan vebası 

olayı çıkan gemi de bulaşık sayılır. 
2 — Bir gemi varışta : 
a) içinde insan vebası bulunmamakla beraber, gemiye binildikten 

sonra altı gün içinde böyle bir olgu çıkmış ise; 
Ib) İçindeki kemiriciler arasında henüz nedeni belirlenmemiş ola

ğan dışı bir ölüm oranı ortaya çıkmış ise; 
c) içinde, 56. maddede öngörülen tedbirler uygulanmamış olan ve 

akciğer vebasına maruz kalmış bir kişi varsa, şüpheli sayılır. 

ARTICLE 53 
1. Each State shall employ all means in its power to diminish the 

danger from the spread of plague by rodents and their ectoparasites. 
Its health administration shall keep itself constantly informed by syste
matic collection and regular examination of rodents and their ectopara
sites of the conditions in any area, especially any port or airport, infec
ted or suspected of being infected by rodent plague. 

2. During the stay of a ship or an aircraft in a port or an airport 
infected by plague, special care shall be taken to prevent the introduc
tion of rodents on board. 

ARTICLE 54 
1. Every ship shall be either : 
(a) permonently kept in such a condition that it is free of rnodents 

and the plague vector; or 
(b) periodicolly deratted. 
2. A Deratting Certificate or a Deratting Exemption Certificate 

shall be issued only by the health authority for a port approved for that 
purpose under Article 17. Every such certificate shall be valid for six 
months, but this period may be extended by one month for a ship procee
ding to such a port if the deratting or inspection, as the case may be, 
would be facilitated by the operations due to take place there. 

3. Deratting Certificates and Deratting [Exemption Certificates 
shall conform with the model specified in Appendix 1. 

4. If a valid certificate is not produced, the health authority for a 
port approved under Article 17, after inquiry and inspection, may proceed 
in the following manner : 

(a) I f the port has been designated under paragraph 2 of Article 
17, the health authority may derat the ship or cause the deratting to be 
done under its direction and control. I t shall decide in each case the tech
nique which should be employed to secure the extermination of rodents 
on the ship. Deratting shall be carried out so as to avoid as far as possible 
damage to the ship and to any cargo and shall not take longer than is 
absolutely necessary. Wherever possible deratting shall be done when the 
holds are empty. In the case of a ship in ballast, it shall be done before 
loading. When deratting has been satisfactorily completed, the health 
authority shall issue a Deratting Certificate. 

(b) At any port approved under Article 17, the health authority 
may issue a Deratting Exemption Certificate if it is satisfied that the 
ship is free of rodents. Such a certificate shall be issued only if the ins
pection of the ship has been carried out when the holds are empty or when 
they contain only ballast or other material, ottradtiVe to rodents, of 
such a nature or so disposed as to make a thorough inspection of the 
holds possible. A Deratting Exemption Certificate may be issued for an 
oil tanker with full holds. 

5. If the conditions under which a deratting is carried out are such 
that, in the opinion of the health authority for the port where the opera
tion was performed, a satisfactory result cannot be obtained, the health 
authority shall make a note to that effect on the existing Deratting Cer
tificate. 

ARTICLE 55 
In exceptional circumstances of an epidemiological nature, when the 

presence of rodents is suspected on board, an aircraft may be disinsec-
ted and deratted. 

ARTICLE 56 
Before departure on an international voyage from an area where 

there is an epidemic of pulmonary plague, every suspect shall be placed 
in isolation by the health authority for a period of six days, reckoned from 
the date of the last exposure to infection. 

ARTICLE 57 
1. A ship or an aircraft on arrival shall be regarded as infected 

if : 
(a) i t has a case Of human plague on 'board; 
(b) a plague- infected rodent is found on board. A ship shall also 

be regarded as infected if a case of human plague has occurred on board 
more than six days after embarkation. 

2. A ship on arrival shall be regarded as suspected if : 
(a) it has no case of human, plague on (board, tout such a case has 

occurred on board within the first six days after embarkation; 
(b) there is evidence of am abnormal mortality among rodents on 

board of which the cause is not yet known; 
(c) it has a person on (board who has been exposed to pulmonary 

plague and has not met the requirements of Article 56. 
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3 — Bir gemi veya uçak, hastalığın bulaştığı bir bölgeden gelse ya 
da içinde hastalığın bulaştığı bir bölgeden bir Idşi bulunsa bile varışta 
yapılan Jhek im incelemesine göre sağlık makamı, bu maddenin 1 ve 2 
nci fıkralarında bildirilen koşulların bulunamadığına güven getirebilirse, 
esen sayılır. 

MADDE 58 
İ — Hastalığın bulaştığı veya kuşkulanılan bir geminin veya has

talığın bulaştığı bir uçağm varışında sağlık makamı aşağıdaki tedbirleri 
uygulayabilir : 

a) Kuşkulanılanların böceklerden temizlenmesi ve varıştan başla
yarak altı günü geçmeyecek bir süreyle gözetime alınmaları; 

b) i — Hastalığın bulaştığı kişilerin veya kuşkulanılanların bagaj
larının, 

ii — Bulaşmış sayılan kullanılmış yatak takımı ya da çamaşır gibi 
bütün öteki eşyanın ve gemi veya uçağm bulaşmış sayılan her yanının 
böceklerden temizlenmesi ve gerektiğinde bulaşıklıktan kurtarılabilmesi. 

2 — içinde akciğer vebasının bulaştığı bir kişi bulunan bir gemi, 
uçak, tren, kara taşıt veya başka herhangi bir taşıt aracının varışda veya 
varışından altı gün önce gemide bir akciğer vebası vakası çıkmışsa sağ
lık makamı, bu maddenin 1 inci fıkrasında öngörülen tedbirlere ek ola
rak gemi, uçak, tren, kara taşıtı veya öbür taşıt aracı yolcularını ve mü
rettebatını bulaşıcılığa son maruz kaldıkları tarihten başlayarak altı gün 
süreyle tecrid edebilir. 

3 — içinde ya da taşıdığı koyacaklarda fare vebası bulunan bir ge
mi, aşağıdaki hükümler saklı kalmak üzere 54 üncü madde hükümleri 
uyarınca, gerekirse karantina altında böceklerden ve farelerden temizle
nir. 

a) Pareden temizleme işlemleri, ambarlar boşalır boşalmaz yapılır; 
b) Hastalığın bulaştığı kemiricilerin gemiden ayrılmalarına engel 

olmak amacıyla yükün boşaltılmasından önce ya da boşaltılması sırasın
da yapılmak üzere, gemiye bir veya birkaç kez farelerden temizleme ön 
işlemleri uygulanabilir. 

c) Bir geminin, yükünün yalnızca bir bölümünü boşaltmak zorun
da olması sebebiyle kemiricilerin tamamen yokedilmeleri sağlanmıyorsa 
gemi, yükünün bir bölümünü boşaltmaya izinlidir, ancak, Sağlık Maka
mı bulaşık kemiricilerin gemiden çıkmalarına er.gel olmak amacıyla, ge
minin karantinaya alınması da dahil, gerekli göreceği tedbirleri uygulaya
bilir. 

4 — içinde vebalı bir kemirici bulunan bir uçak, gerekirse karanti
na altında böceklerden ve farelerden temizlenir. 

MADDE 59 
39 ve 58 inci maddeler hükümleri uyarınca sağlık makamınca konu

lan tedbirler tam olarak uygulandığı veya sağlık makamı, kemiriciler 
arasındaki olağan dışı ölüm oranının vebadan olmadığı kanısma varırsa 
'bir gemi bulaşık veya kuşkulu sayılmaktan ve bir uçak bulaşık sayılmak
tan çıkar. Gemi veya uçağa bundan sonra (serbesti müsaadesi) verilir. 

MADDE 60 
Esen bir gemi veya uçağa varışta serbesti müsaadesi verilir; bunun

la birlikte hastalığın bulaştığı bir bölgeden geliyorsa sağlık makamı : 
a) karaya inen şüpheli her kişiyi, gemi veya uçağın hastalığın 

bulaştığı bölgeden ayrıldığı günden başlayarak altı günü geçmeyecek bir 
süreyle gözetim altma alabilir. 

b) olağan dışı hallerde ve esaslı sebeplere dayanarak gemideki ke
miricilerin yokedilmesini ve geminin böceklerden arıtılmasını geminin 
kaptanından yazılı olarak isteyebilir. 

MADDE 61 
Bir trenin veya bir kara taşıtının varışında bir insan vebası vakası 

bulunursa, sağlık makamı 39 uncu madde ile 58 inci maddenin birinci ve 
ikinci paragraflarında bildirilen tedbirleri uygulayabilir, ancak böcekler
den temizleme ve gerekirse, bulaşıklıktan kurtarma tedbirleri tren ya da 
kara taşıtının bulaşmış sayılan bölümlerine uygulanır. 

BÖLÜM II — KOLERA 

MADDE 62 

Bu Tüzüğün amaçlan için koleranın kuluçka dönemi beş gündür. 

MADDE 63 
1 — Bu Tüzükte öngörülen tedbirlerin uygulanmasında sağlık ma

kamları, koleraya karşı geçerli bir aşı belgesi gösterilmesini gözönüne 
alırlar. 

2 — Uluslararası bir yolculuk yapan kişilerin aşılanması için kul
lanılan kolera aşısı örgütün salık verdiği normlara uygun olmalıdır. 

3. Even when coming from an infected area or having on board 
a person coming from an infected area, a ship or an aircraft on arrival 
shall be regarded as healthy if, on medical examination, the health aut
hority is satisfied that the conditions specified in paragraphs 1 and 2 of 
this Article do not exist. 

ARTICLE 58 
1. On arrival of an infected or suspected ship or an infected air

craft, the following measures may be applied by the health authority : 
(a) disinsecting of any suspect and surveillance for a period of 

not more than six days reckoned from the date of arrival; 
(to) disinsecting and, i f necessary, disinfection of : 
(i) any baggage of any infected person or suspect; and 
(ii) any other article such as used bedding or linen, and any part 

of the ship or aircraft, which is considered to be contaminated. 
2. On arrival of a ship, an aircraft, a train, road vehicle or other 

means of transport having on board a person suffering from pulmonary 
plague, or if there has been a case of pulmonary plague on board a ship 
within the period of six days before its arrival, the health authority may, 
in addition to the measures required by paragraph 1 of this Article, 
place the passengers and crew of the ship, aircraft, train, road vehicle 
or other means of transport in isolation for a period of six days, rec
koned from the date of the last exposure to infection. 

3. If there is rodent plague on board a ship, or in its containers, 
it shall be disinsected and deratted, if necessary in quarantine, in the 
manner provided for in Article 54 subject to the following provisions : 

(a) the deratting shall be carried out as soon as the holds have 
been emptied; 

(to) one or more preliminary derattings of a ship with the cargo 
in situ, or during its unloading, may be carried out to prevent the escape 
of infected rodents; 

(c) if the complete destruction of rodents cannot be secured beca
use only part of the cargo is due to be unloaded, a ship shall not be preven
ted from unloading that part, but the health authority may apply any 
measures, including placing the ship in quarantine, which it considers ne
cessary to prevent the escape of infected rodents. 

4. If a rodent infected with plague is found on board an aircraft, 
the aircraft shall be disinsected and deratted, if necessary in quarantine. 

ARTICLE 59 
A ship shall cease to be regarded as infected or suspected, or an 

aircraft shall cease to be regarded as infected, when the measures requi
red by the health authority in accordance with Articles 39 and 58 have 
been effectively carried out, or when the health authority is satisfied 
that the abnormal mortality among rodents is not due to plague. The 
ship or aircraft shall thereupon be given free pratique. 

ARTICLE 60 
On arrival, a healthy ship or aircraft shall be given free pratique, 

but, if it has come from an infected area, the health authority may : 
(a) place under surveillance any suspect who disembarks, for a 

period of not more than six days, reckoned from the date on which the 
ship or aircraft left the infected area; 

(to) require the destruction of rodents on board a ship and disin* 
secting in exceptional cases and for well-founlded reasons which shall be 
communicated in writing to the master. 

ARTICLE 61 
If, on arrival of a train or a road vehicle, a case of human plague 

is discovered, the measures provided for in Article 39 and in paragraphs 
1 and 2 of Article 58 may be applied by the health authority, disinsec
ting and, if necessary, disinfection being applied to any part of the train 
or road vehicle which is considered to be contaminated. 

Chapter II — Cholera 

ARTICLE 62 
For the purposes of these Regulations the incubation period of cho

lera is five days. 

ARTICLE 63 
1. The possession of a valid certificate of vaccination against cho

lera shall be taken into consideration toy a health authority in applying the 
measures provided for in these Regulations. 

2. Anti-cholera vaccine used for vaccination for international tra
vellers shall meet the requirements laid down by the Organization. 
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3 — Uluslararası bir yolculuk yapan bir kişi, hastalığın bulaştığı bir 
bölgeden kuluçka dönemi sırasında gelirse sağlık makamı aşağıdaki ted
birleri uygulayabilir : 

a) Eğer bu kişinin koleraya karşı geçerli bir aşı belgesi varsa has
talığın bulaştığı bölgeden ayrılışından itibaren 5 günü geçmeyecek bir 
süreyle gözetime alınabilir. 

b) Eğer bu kişinin sözü edilen belgesi yoksa, yukarıda bildirilene 
eşit bir süreyle teorid edilebilir. 

4 — Her sağlık yönetimi, kolera bulaşı kliği ülkesinde bulunsun veya 
bulunmasın bu maddede öngörülen tedbirleri uygulayabilir. 

MADDE 64 

1 — Varışta (içinde) bir kolera olgusu bulunan, ya da varıştan ön
ceki beş gün içinde böyle bir vaka çıkmış olan bir gemi hastalığa bulaşmış 
sayılır. 

2 — Yolculuk sırasında içinde bir kolera olgusu çıkmış ama varış
tan önceki beş gün içinde hiçbir yeni olgu görülmemiş bir gemi şüpheli sa
yılır. 

3 — Varışta, içinde bir kolera olgusu bulunan bir uçak hastalığa 
bulaşmış sayılır. Yolculuk sırasında içinde bir kolera olgusu çıkmış fakat 
bulaşık kişi öncelik bir duruşta karaya indirilmiş olursa uçak şüpheli 
sayılır. 

4 — Bir gemi veya uçak hastalığın bulaştığı bir bölgeden gelmiş ol
sa veya içinde enfekte bölgeden gelen bir kişi bulunsa bile varışta yapı
lan hekim incelemesinde, sağlık makamınca yolculuk sırasmda içinde ko
lera bulunmadığına güven getirilebilirse, esen sayılır. 

MADDE 65 

1 — Hastalığın bulaştığı bir gemi veya uçağın varışında, sağlık ma
kamı aşağıdaki tedbirleri uygulayabilir : 

a) Geçerli bir kolera aşısı belgesi olan yolcular ile müretebatın ka
raya çıkış gününden itibaren en çok beş gün süreyle gözetime alınması ve 
gemi ya da uçaktan ayrılan bütün öteki kişilerin tecridi; 

b) i — Hastalığın bulaştığı kişilerin ya da kuşkulanılanların bagaj
larının; ve 

ii — Bulaşmış sayılan, kullanılmış yatak takımı ve çamaşır gibi bü
tün öteki eşya ile gemi veya uçağın bulaşmış sayılan bölümlerinin, de-
zenfeksiyonu; 

c) Gemi ya da uçağm bulaşmış sayılan sularının dezenfeksiyonu ve 
boşaltılması ve su depolarının dezenfeksiyonu. 

2 —• İnsan dışkısı sular ve gemilerin (sintine) suları artık madde
ler ve bulaşmış sayılan bütün öteki maddeler evvelâ bulaşıklıktan temiz
lenecek, sonra akıtılacak veya boşaltılacaktır. Bunların, yeterli (sağlık) 
koşullarında yok edilmelerinden sağlık makamı sorumludur. 

MADDE 66 

1 — Kuşkulu bir gemi yada uçağın varışında, sağlık makammca, 
65 inci maddenin 1 inci fıkrasının b) ve c) bentleri ile & nci fıkrasında 
yazılı tedbirler uygulanabilir. 

2 — Bundan başka, 63 üncü maddenin 3 üncü fıkrasının b) ben
dinde yazılı tedbirler saklı kalmak üzere gemi ya da uçaktan ayrılan yol
cular ile mürettebat varış gününden sayılmak üzere en çok beş günlük 
bir süreyle gözetime almabilir. 

MADDE 67 

Sağlık makammca yerine göre, 39 uncu madde ile 65 ve 66 ncı 
maddeler uyarınca konulan tedbirler eksiksiz uygulandığında georıi ya da 
uçak bulaşık ya da kuşkulu sayılmaktan çıkar. Gemi ya da uçaşa bu
nun üzerine serbesti müsaadesi verilir. 

MADDE 68 

Esen bir gemi ya da uçağa, varışında serbesti müsaadesi verilir. Bu
nunla birlikte gemi veya uçak hastalığın bulaştığı bir bölgeden geliyor
sa sağlık makamı karaya çıkan yolcu ve (mürettebata) 63 üncü mad
dede yazılı tedbirleri uygulayabilir. 

MADDE 69 

Bir tren, kara taşıtı ya da başka bir taşıt aracının varışında, için
de bir kolera vakası görülmüşse, sağlık makamı aşağıdaki tedbirleri uy
gulayabilir ; 

3. A health authority may apply the following measures to a per
son on an international voyage Who has come from an infected area wit
hin the incubation period : 

(a) if he is in possession of a valid certificate of vaccination against 
cholera, he may be placed under surveillance for a period of not more 
than five days, reckoned from the date of his departure from the in
fected area; 

(fo) if he is not in possession of such a certficate, he may be placed 
in isolation for a like period. 

4. Any health administration may apply the measures provided 
for in this Article whether cholera infection is present in its territory 
or not. 

ARTICLE 64 
1. A ship shall be regarded as infected if, on arrival,, it has a case 

of cholera on board, or if a case of cholera has occurred on board during 
a period of five days before arrival. 

2. A ship shall be regarded as suspected if a case of cholera has 
occurred on board during the voyage, but a fresh case has not occurred 
during a period of five days before arrival. 

3. An aircraft shall be regarded as infected if, on arrival, it has 
a case of cholera on board. It shall be regarded as suspected if a case 
of cholera has occurred on board during the voyage but the case has 
previously been disembarked. 

4. Even when coming from an infected area or having on board 
a person coming from an infected area, a ship or an aircraft on arrival 
shall be regarded as healthy if, on medical examination, the health aut
hority is satisfied that no case of cholera has occurred on board during 
the voyage. 

ARTIGUE 65 
1. On arrival of an infected ship or aircraft, the following measu

res may be applied by the health authority : 
(a) for a period of not more than* five days, reckoned from'the 

date of disembarkation, surveillance of any passenger or member of the 
crew who produces a valid certificate of vaccination against cholera, 
and isolation of all others who disembark; 

(to) disinfection of : 
(i) any baggage of any infected person or suspect; and 
(ii) any other article such as used bedding or linen, and any part 

of the ship or aircraft, which is considered to be contaminated; 
(c) disinfection and removal of any water carried on board which 

is considered to be contaminated, and disinfection of the water tanks. 
2. Human dejecta, waste water including bilge-water, waste mat

ter, and any matter which is considered to be contaminated shall not 
be discharged or unloaded without previous disinfection. Their safe dis
posal shall be the responsibility of the health authority. 

ARTICLE 66' 
1. On arrival of a suspected ship or aircraft, the measures pro

vided for in sub-paragraphs (b) and ( c ) of paragraph 1 and in parag
raph 2 of Article 65 may be applied by the health authority. 

2. In addition, but without prejudice to the measure provided for 
in sub-paragraph (b) of paragraph 3 of Article 63, any passenger or 
member of the crew who disembarks may be placed under surveillance 
for a period of not more than five days, reckoned from the date of 
arrival. 

ARTICLE 67 
A ship or an aircraft shall cease to be regarded as infected or sus

pected when the measures required by the health authority in accor
dance with Article 39 and with Articles 65 and 66 respectively have been 
effectively carried out. The ship or aircraft shall thereupon be given free 
pratique. 

ARTICLE 68 
On arrival, a healthy ship or aircraft shall be given free pratique 

but, if it has come from an infected area, the health authority may apply 
to any passenger or member of the crew who disemharks the measu
res provided for in Article 63. 

ARTICLE ©9 

If, on arrival of a train, road vehicle or other means of trans
port, a case of cholera is discovered, the following measures may be 
applied by the health authority ; 
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aJ Koleraya karşı geçerli bir aşı belgesi bulunan, yolcuların ve 
mürettebatın varış gününden itibaren en ıçok beş gün gözetime alın
ması ve taşıttan ayrılan bütün öteki kişilerin tecridi; 

b) i — Hastalığın bulaştığı kişinin bagajlarının ve, gerekiyorsa, 
her kuşkulanılanın bagajlarının; 

ii — Bulaşmış sayılan, kullanılmış yatak takımı ve çamaşır gibi bü
tün öteki nesneler ile tren, kara taşıtı ya da başka taşıt aracının bulaş
mış sayılan bölümlerinin bulaşıklıktan kurtarılması. 

MADDE 70 

1 — Hastalığın bulaştığı ya da kuşkulu bir geminin yahut uçağın 
veya içinde bir kolera vakası görülen bir tren, kara taşıtı ya da başka bir 
taşıt aracının veya bulaşık bir bögeden gelen bir gemi, uçak, tren, kara 
taşıtı ya da başka bir taşıt aracının varışında, balık, kabuklu ve sedefli 
deniz hayvanları, meyve, sebze veya içecekler de dahil her türlü yiyecek 
şayet kapatılmış kablar içinde değilse ve sağlık makamınca bunların 
bulaşmış sayılmasına ihtimal veriliyorsa, sağlık makamı bunlardan ör
nekler alabilir ve incelettirme yapabilir. ıSağlık makamı bulaşmış olabi
lecek her türlü maddelerin boşaltılmasını yasaklayabilir ya da kaldırtabi-
lir. Bunların kaldırtılmasına başlandığında her türlü bulaşmayı önleye
cek tedbirler alınır. 

2 — Boşaltılacak olan yiyecek veya içecekler, bir geminin ambarın
da ya da bir uçağın yük kısmında taşman yükün ya da koyacak için
dekilerin bir kısmı ise bunları, boşaltılacağı limanın ya da hava lima
nının sağlık makamı kaldırtabilir. 

3 — Bir uçağın kaptan pilotunun ve bir geminin kaptanının, bu yi
yeceklerin ya da içeceklerin kaldırtılmasını istemeye daima hakkı vardır. 

MADDE 71 

1 — Hiç kimse rectum'dan dışkı örneği vermeye zorlanamaz. 
2 — Uluslararası bir yolculuk yapan ve koleranın kuluçka dönemi 

içinde hastalığın bulaştığı bir bölgeden gelip koleradan kuşkulanılacak be
lirtiler gösteren bir kişinin dışkı incelemesi yapılabilir. 

BÖLÜM III — SARI HUMMA 

MADDE 72 

Bu Tüzüğün amaçları için sarı 'humma kuluçka dönemi altı gün
dür. 

MADDE 73 

1 — Sarı humma aşısı uluslararası bir yolculuk yapan ve hastalığın 
bulaştığı bir bölgeden ayrılan her kişiden istenebilir. 

2 — Böyle bir kişinin henüz geçerli olmamış bir sarı humma aşısı 
belgesi varsa, ayrılmasına izin verilebilir, fakat varışta kendisine 75 inci 
madde hükümleri uygulanabilir. 

3 — Geçerli bir sarı humma aşısı belgesi bulunan bir kişi, hasta
lığın bulaştığı bir bölgeden gelse bile kuşkulu gibi işlem görmez. 

4 — Kullanılan sarı humma aşısı Örgütçe onaylanmış ve aşılama 
merkezi, bu merkezin bulunduğu ülkenin sağlık yönetimince yetkili kılın
mış olmalıdır. Bu amaçla kullanılan aşüarın uygun nitelikte bulunduk
ları güvenci örgüte verilecektir. 

MADDE 74 

1 — Hastalığın bulaştığı bir bölgede bulunan bir liman veya hava 
limanında çalışan her kişi ile bu liman veya hava limanından yararlanan 
bir gemi veya uçağın bütün (mürettebatının) geçerli bir sarı humma aşı
sı belgesi bulundurması zorunludur. 

2 — Enfekte bir bölgede bulunan bir hava limanından kalkan uçak
lar varış hava limanı sağlık makamınca Uçak Genel Bildisinin sağlık 
bölümü istenmiyorsa, 26 ncı madde gereğince örgütün salık verdiği usul
lere göre böcekten temizlenir ve bu işlemle ilgili bilgiler Uçak Genel Bil
dirisinin sağlık bölümünde gösterilir. İlgüi Devletler, onaylanmış bir 
sistemle uçuş sırasında yapılan buharla böcekten temizlemeyi kabul ede
ceklerdir. 

3 Aedes ıaegypti'nin halâ bulunduğu bir bölgedeki limandan kal
kıp Aedes aegyptl'nin yok edildiği bir bölgeye giden gemiler olgunlaş
mamış veya olgunlaşmış çağdaki Aedes aegypti'den temizlenir. 

(a) for a period of not more tban five days, reckoned from tine 
date of arrival, surveillance of any passenger or member of the crew 
who produces a valid certificate of vaccination against cholera, and iso
lation of all others who disembark; 

(b) disinfection of : 
(i) any baggage of the infected person and, if necessary, that of 

any suspect; and 
(ii) any other article such as used bedding or 'linen, and any 

part of the train, road vehicle or other means of transport, which is con
sidered to be contaminated. 

ARTICLE 70 
1. On arrival of an infected or suspected ship or aircraft, of a 

train, road vehicle or other means of transport in which a case of cho
lera has been discovered, or a ship, an aircraft, a train, road vehicle or other 
means of transport coming from an infected area, the health authority 
may take samples of food, including fish, shellfish, furit, vegetables or 
beverages, for culture examination, unless such food and beverages are 
in sealed packages, and the health authority has no reason to believe that 
'they are contaminated; and may prohibit the unloading, or may remove, 
any of these articles found to be contaminated. If any such food or 
beverage is removed, arrangements shall be made for its safe disposal. 

2. If any such food or beverage intended for unloading forms part 
of the cargo in a hold of a ship or freight compartment of an aircraft, 
or a container, only the health authority for the port or airport at which 
such food or beverage is to be unloaded may exercise the power to re
move it. 

3. The pilot in command of an aircraft and the master of a ship 
have the right to require the removal of any such food or beverage. 

ARTICLE 70L 
L No. person shall be required to submit to rectal swabbing. 
2. A person on an international voyage, who has come from an 

infected area within the incubation period of cholera and who ha3 sym
ptoms indicative of cholera, may be required to submit to stool exami
nation. 

CHAPTER rn 
Y e l l o w F e v e r 

ARTICLE 72 
For the purposes of these Regulations the incubation period of 

yellow fever is six days. 

ARTICLE 73 
II. Vaccination against yellow fever may be required of any person 

leaving an infected area on an international voyage. 
2. If such a person is in possession of a certificate of vaccination 

against yellow fever Which is not yet valid, he may nevertheless be per
mitted to depart, but the provisions ctf Article 7 5 may be applied to him 
on arrival. 

13. A person in possession of a valid certificate of vaccination 
against yellow fever shall not be treated as a suspect, even if he has 

'come from an 'infected area. 
4. The yellow-fever vaccine used must be approved by the Orga

nization, and the vaccinating centre must have been designated by the 
health administration for the territory in which it is situated. The Or
ganization shall be assured that the vaccines used for this purpose 
continue to be of suitable quality. 

ARTICLE 74 
il. Every person employed at a port or an airport situated in an 

infected area, and every member of the crew of a ship or an aircraft 
using any such port or airport, shall be in possession of a valid certificate 
of vaccination against yellow fever. 

2. Every aircraft leaving an airport situated in an infected area 
shall be dlsinsected in accordance with Article 26, using methods recom
mended by the Organization, and details of the disinsecting shall be 
included in the Health Part of the Aircraft General Declaration, unless 
this part of the Aircraft General Declaration is waived by the health 
authority of the airport of arrival. (States concerned shall accept disin-
secting of aircraft by the approved vapour disinsecting system carried 
out in flight. 

i3. Every ship leaving a port in 'an area Where Aedes aegypti still 
exists and bound for an area where Aades aegypti has been eradicated 
shall be kept free of Aedes aegypti in its immature and adult stages. 
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4 — Aedes aegypti'nin bulunduğu bir hava limanından kalkıp Aedes 

aegyti'nin ortadan kaldırıldığı bir bölgeye giden uçaklar 26 ncı madde 
gereğince örgütün salık verdiği usullerle böceklerden temizlenir. 

MADDE 75 

Sarıhumma taşıyıcısının bulunduğu bir bölgenin sağlık makamı, 
uluslararası bir yolculuk yaparak hastalığın bulaştığı bir bölgeden ge
len ve geçerli bir sarı humma aşısı belgesi bulunmayan bir kişinin, ya bu 
belge geçerli oluncaya kadar ya da bulaşıcılığa maruz kalmış olabileceği 
son günden itibaren en çok altı gün geçinceye kadar tecridini isteyebilir; 
bu iki şıktan en kısa süreni uygulanır. 

MADDE 76 

1 — Geçerli bir sarıhumma aşısı belgesi olmadan hastalığın bulaş
tığı bir bölgeden gelen ve uluslararası bir yolculuk sırasında, henüz 35 
inci maddede öngörülen ayırmayı sağlayacak araçları olmayan ve sarı
humma vektörünün olduğu bir bölgede bulunan bir hava limanından geç
mek zorunda kalan her kişi, bu araçların olduğu bir hava limanında, eğer 
sözkonusu hava limanlarının bulundukları ülkelerin sağlık yönetimleri bu 
konuda bir anlaşma yapmışlarsa, 75 inci maddede belirtilen süre kadar 
alakonulabilir. 

2 — ilgili sağlık yönetimleri böyle bir anlaşmayı ve bunun sona 
erişini Örgüte bildirirler. Örgüt bu bilgiyi bütün öteki sağlık yönetim
lerine hemen bildirir. 

MADDE 77 

1 — Içinde bir sarıhumma vakası bulunan ya da yolculuk sırasın
da içinde böyle bir vaka çıkan bir gemi, varışta hastalığa" bulaşmış 
sayılır. Bir gemi hastalığın bulaştığı bir bölgeden ayrıldıktan sonra altı 
gün geçmeden ya da böyle bir bölgeden ayrılışım izleyen 30 gün içinde 
sağlık makamınca içinde Aedes aegypti, ya da başka sarıhumma vektör
lerinin bulunduğu görülürse muvasalatında kuşkulu sayılır. Bütün öbür 
gemiler esen sayılır. 

2 — Varışta, içinde bir sarıhumma olgusu bulunan bir uçak hasta
lığa bulaşmış sayılır. 74 üncü maddenin 2 nci fıkrası uyarınca yapılan bö
ceklerden arıtma işlemini sağlık makamı yeterli bulmaz ve uçak içinde 
canlı sivrisineklerin bulunduğunu görürse, o uçak kuşkulu sayılır. Bütün 
öbür uçaklar esen sayılır. 

MADDE 78 

1 — Hastalığın bulaştığı ya da kuşkulu bir gemi veya uçağın varı
şında sağlık makamı : 

a) Sarıhumma taşıyıcısının bulunduğu bir bölgede, geçerli bir sarı
humma aşısı belgesi olmadan gemi ya da uçaktan çıkan her yolcu veya 
mürettebata 75 inci maddede bildirilen tedbirleri uygulayabilir; 

b) Gemi ya da uçağı denetleyebilir ve Aedes aekypti veya başka 
sarıhumma taşıyıcılarını yok edebilir. Sarıhumma taşıyıcısının bulundu
ğu bir bölgede, bundan başka, bu tedbirler uygulanıncaya kadar, geminin 
karadan en az 4001 metre uzakta kalmasını isteyebilir. 

2 — 39 uncu madde ile bu maddenin birinci fıkrası uyarınca sağlık 
makamınca istenen tedbirler eksiksiz uygulandığında gemi ya da uçak 
hastalığa bulaşmış veya kuşkulu sayılmaktan kurtulur. Gemi ya da uça
ğa bundan sonra (serbesti müsaadesi) verilir. 

MADDE 79 

Hastalığın bulaştığı bir bölgeden gelen esen bir gemi ya da uçağa 
varışta, 78 inci maddenin birinci fıkrasmm b) bendinde bildirilen tedbir
ler uygulanabilir. Gemi ya da uçağa bundan sonra serbesti müsaadesi ve
rilir. 

MADDE 80 
74 üncü maddenin 2 nci fıkrasında bildirilen tedbirler uygulanmış-

sa, Devletler, uçakların sağlıklı hava limanlarında karaya inmelerini 
yasaklayamazlar. Bununla birlikte sarıhumma taşıyıcısının bulunduğu 
bir bölgede Devlet, hastalığın bulaştığı bir bölgeden gelecek uçakların 
yalnızca orada karaya inmeleri için bir veya birkaç hava limanı göstere
bilir. 

MADDE esi 
Bir tren, bir kara taşıtı ya da başka bir taşıt aracının sarıhumma 

vektörünün bulunduğu bir bölgeye varışında sağlık makamı aşağıdaki 
tedbirleri uygulayabilir : 

4. An aircraft leaving an airport where Aades aegypti exists and 
bound for an area Where Aedes aegypti has been eradicated shall be 
disinsected in accordance with Article 26, using methods recommended 
by the Organization. 

ARTICLE 75 
A health authority in an area where the vector of yellow fever is 

present may require a person on an international voyage, who has come 
from an infected area and is unable to produce a valid certificate of 
vaccination against yellow fever, to be isolated unitl 'his certificate be
comes valid, or until a period of not more than six days reckoned from 
the date of last possible exposure to infection has elapsed, whichever 
occurs first. 

ARTICLE 76 
¡1. A person coming from an infected area who is unable to pro

duce a valid certificate of vaccination against yellow fever and who is 
due to proceed on an international voyage to an airport in an area 
where the vector of yellow fever is present and at which the means for 
securing segregation provided for in Article 35 do not yet exist, may, 
by arrangement between the health administrations for the territories 
in which the airports concerned are situated, be prevented from proceed
ing from an airport at which such means are available, during the period 
provided for in Article 75. 

2. The health administrations concerned shall inform the Organi
zation of any such arrangement, and of its termination. The Organiza
tion shall immediately send this information to all health administrations. 

ARTICLE 77 
1. On arrival, a ship shall be regarded as infected if it has a case 

of yellow fever on board, or if a case has occurred on board during the 
voyage. It shall be regarded as suspected if it has left an infected area 
less than six days before arrival or, if arriving within thirty days of 
leaving such an area, the health authority finds Aades aegypti or other 
vectors of yellow fever on board. Any other ship shall be regarded as 
healty. 

2. On arrival, an aircraft shall be regarded as infected if it has a 
case of yellow fever on board. I t shall be regarded as suspected if the 
health authority is not satisfied with a disinsecting carried out in accor
dance with paragraph 2 of Article 74 and it finds live mosquitos on board 
the aircraft. Any other aircraft shall be regarded as healthy. 

ARTICLE 78 
1. On arrival of an infected or suspected ship or aircraft, the follo

wing emasures may be applied by the health authority : 
(a) in an area where the vector of yellow fever is present, the 

measures provided for in Article 75 to any passenger or member of the 
crew who disembarks and is not in possession of a valid certificate of 
vaccination against yellow fever; 

(b) inspection of the ship or aircraft and destruction of any 
Aedes aegypti or other vectors of yellow fever on board; in an area 
where the vector of yellow fever is present, the ship may, until such 
measures have been carried out, be required to keep at least 400 metres 
from land. 

2. The ship or aircraft shall cease to be regarded as infected or 
suspected when the measures required by the health authority in accor
dance with Article 39 and with paragraph 1 of this Article have been 
effectively cerried out, and it shall thereupon be given free pratique. 

ARTICLE 79 
On arrival of a healthy ship or aircraft coming from an infected 

area, the measures provided for in subparagraph (bj of paragph 1 of 
Article 78 may be applied. The ship or aircraft shall thereupon be given 
free pratique. 

ARTICLE 80 
A State shall not prohibit the landing of an aircraft at any sani

tary airport in its territory if the measures provided for in parag
raph 2 of Article 74 are applied, but, in an area where the vector of 
yellow fever is present, aircraft coming from an infected area may land 
only at airports specified by the State for that purpose. 

ARTICLE 811 
On arrival of a train, a road vehicle, or other means of transport 

in an area where the vector of yellow fever is present, the following mea
sures may be applied by the health authority ; 
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a) geçerli bir sanhumma asısı ibilgisi olmaksızın hastalığın1 bulaş
tığı (bir bölgeden gelen her kişinin 75 inci madde hükümleri uyarınca 
tecridi; 

b) hastalığın bulaştığı bir bölgeden geliyorsa tren, kara taşıtı ya 
da başka taşıt aracının böceklerden temizlenmesi. 

1 MADDE 82 

(Sanhumma taşıyıcısının bulunduğu bir bölgede, 39 uncu madde ile 
bu bölümde öngörülen tecrid, içinde sivrisineklerin bulunmadığı yerlerde 
yapılır. 

Bölüm IV - Çiçek 

MADDE 83 

Bu Tüzüğün amaçları için çiçeğin kuluçka dönemi ottıdört gündür. 

MADDE 84 
1 —• ISağlık yönetimi, uluslararası bir yolculuk yapan ve daiha 

önce geçirilen bir çiçek hastalığından korunduğuna dair yeteri kadar 
belirti taşımayan her kişiden, geçerli bir çiçek aşısı belgesi olmasını is
teyebilir. Bu kişinin (böyle bir belgesi yoksa, aşılanabilir; aşılanmayı 
reddederse varışından önce bulunduğu son ülkeden ayrılışından itibaren 
en çok ondört. gün gözetime alınabilir. 

2 — Uluslararası bir yolculuk yapan her kişi varışinöanı önceki 
ondört gün sırasında hastalığın bulaştığı bir bölgede bulunmuş ve sağ
lık makamının kanısınca aşılanma ya da daha önce çiçek hastalığı ge
çirme yoluyla yeterince korunmamış ise ya aşılanmaya veya gözetime 
ya da aşılandıktan sonra gözetime alınabilir; aşılanmayı reddederse tec
rid edilebilir. Gözetim ya da tecrid süresi, kişinin hastalığın bulaştığı 
bölgeden ayrıldığı günden itibaren ondört günü geçemez. Geçerli bir 
çiçek aşısı belgesi yeterli bir korunma delilidir. 

3 —1 Ülkesinde çiçek olsun veya olmasın her sağlık yönetimi bu 
maddede öngörülen tedlbirleri uygulayabilir. 

MADDE 85 

1 — Varışta, içinde bir çiçek vakası bulunan ya da y&lculuk sıra
sında içinde böyle bir vaka çıkan bir gemi veya uçak hastalığa bulaşmış 
sayılır. 

2 — Bütün öbür gemi Veya uçaklar, içlerinde şüphelenilenler bu
lunsa bile esen sayılır, fakat bu kimseler gemi ya da uçaktan ayrıla
cak olurlarsa, bunlara 8>6> nci maddede bildirilen tedbirler ııyghdanabilir. 

MADDE 86 
1 —• Hastalığın bulaştığı Ibir gemi ya da uçağın varışında, sağlık 

makamı : 
a) Gemi veya uçakta, çiçeğe karşı yeterince korunımamış saydığı 

her kişiye aşılanmayı önerir. 
b) Gemi ya da uçaktan ayrılan her kişiyi, bulaşıklığa son olarak 

maruz kalmadan itibaren en çok ondört gün süreyle tecrid edilebilir ya 
da gözetime alabilir; fakat sağlık makamı tecrid yahut gözetim süre
sini tespit ederken bu kişinin önceki aşılanmalarım Ve bulanıklığa ma
ruz kalmış olup olmadığına da gözönüne alır; 

c) i) Hastalığın bulaştığı kişilerin bütün bagajlarının; 
İi) Bulaşmış sayılan bütün öbür bagajların veya kuilaiftıtaııe ya

tak takımı veya çamaşır gibi nesnelerin Ve gemi ya da uçağın bulaş
mış sayılan bölümlerinin hastalıktan temizlenmesini sağlar, 

2 —• Bir gemi ya da uçak hastalığın bulaştığı kişiler karaya indi
rilip sağlık makamınca bu maddenin 1 inci fıkrası uyarınca istenen ted
birleri eksiksiz uygulanıncaya kadar bulaşık sayılacaktır. Bundan sonra 
gemi veya uçağa (Serbesti müsaadesi) verilir. 

MADDE 87 

Varışta, esen bir gemi veya uçağa, hastalığın bulaştığı bir bölge
den gelse (bile, (ISeribesti müsaadesi) verilir. 

MADDE 8$ 

Bir trenin, bir kara taşıtının ya da başka bir taşıt aracının Varışın
da içinde bir çiçek vakası görülürse, hastalığın bulaştığı kişi indirilir ve 
86 nci maddenin birinci fıkrasının hükümleri uygulamr. Gözetim ya da 
tecrid süresi tren, kara taşıtı, ya da başka taşıt aracının varış günün
den sayılır ve tren veya kara taşıtı Veya başka taşıt aracının bulaş
mış sayılan bölümleri hastalıktan temizlenir, 

(a) isolation, as provided for in Article 75, of any person coming 
from an infected area, who is unable to produce a valid certificate of 
vaccination against yellow fever; 

(b) disinsecting of the train, road vehicle, or other means of trans
port if it has come from an infected area. 

ARTICLE 812 
In an area where the vector of yellow fever is present the isola

tion provided for in Article 39 and in this Chapter shall be in masquito-
proof accommodation. 

Chapter I V — Smallpox 

ARTICLE 83 
For the purpose of these Regulations the incubation period of 

smallpox is fourteen days. 
ARTICLE 84 

1. A health administration may require any person on an interna
tional voyage who does not show sufficient evidence of protection by a 
previous attack of smallpox to possess, on arrival, a valid certificate of 
vaccination against smallpox. Any such person who does not produce 
such a certificate may be vaccinated or, if he refuses vaccination, he may 
be placed under surveillance for not more than fourteen days, reckoned 
from the date of his departure from the last territory visited before 
arrival. 

2. A person on an international voyage, who during a period of 
fourteen days before his arrival has visited an infected area and who, 
in the opinion of the health authority, is not sufficiently protected by 
vaccinotion or by a previous attack of smallpox, may be required to 
be vaccinated, or may be placed under surveillance, or may be vaccina
ted and then placed under surveillance; if he refuses to be vaccinated, he 
may be isolated. The period of surveillance or isolation shall not be more 
than fourteen days, reckoned from the date of his departure from the 
infected area. A valid certificate of vaccination against smallpox shall be 
considered as evidence of sufficient protection. 

3. Any health administration may apply the measures provided for 
in this Article, whether smallpox infection is present in its territory or 
not. 

ARTICLE 85 
1. A ship or an aircraft shall be regarded as infected if, on arrival, 

it has a case of smallpox on board, or if such a case has occurred on 
board during the voyage. 

2. Any other ship or aircraft shall be regarded as healthy, even 
though there may be suspects on board, but any suspect may on 
disembarking be subjected to the measures provided for in Article 86. 

ARTICLE 86 
1. On arrival of an infected ship or aircraft, the health authority. : 
(a) shall offer vaccination to any person on board who, in its 

opinion, is not sufficiently protected against smallpox : 
(b) may, for a period of not more than fourteen days, reckoned 

from the last exposure to infection, isolate or place under surveillance 
any person disembarking, but the health authority shall take into acco
unt the previous vaccinations of the person and the possibility of his ha
ving been exposed to infection in determining the period of such isola
tion or surveillance; 

(c) shall disinfect; 
(i) any baggage of any infected person; and 
(ii) any other baggage or article such as used bedding or linen, 

and any part of the ship or aircraft, which is considered to be conta
minated. 

2. A ship or an aircraft shall continue to be regarded as infected 
until every infected person has been removed and until the measures 
required by the health authority in accordance with paragraph 1 of 
this Article have been effectively carried out. The ship or aircraft shall 
thereupon be given free pratique. 

ARTICLE 87 
On arrival, a healthy ship or aircraft, even When it has come from 

an infected area, shall be given free pratique. 
ARTICLE 88 

If, on arrival of a train, road vehicle or other means of transport, 
a case of smallpox is discovered, the infected person shall be removed 
and the provisions of paragraph 1 of Article 86 shall apply, any period 
of surveillance or isolation being reckoned from the date of arrival, 
and disinfection being applied to any part of the train, road vehicle or 
other means of transport which is considered to be contaminated. 
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BASLIK "VT - SAĞLIK BELGELERİ 

MADDE 89 
Herhangi bir gemi veya uçaktan, bir liman veya hava limanının 

sağlık durumuna ilişkin, konsoloslukça vize edilmiş veya edilmemiş hiç
bir sağlık kâğıdı veya herhangi bir başka belge, ne şekilde nitelendiril
miş olursa olsun, istenemez. 

MADDE 90 

1 — Bir ülkenin, ilk durulacak limanına Varmadan önce, uluslar
arası yolculuk yapan bir geminin kaptanı gemide bulunan bütün kişile
rin sağlık durumlarına ilişkin bilgi edinir ve Varışta, sağlık yönetiminin 
istemediği haller dışında, bir Deniz Sağlık Bildirisi doldurarak ve varsa 
gemi hekimine de imzalattıktan sonra bu limanın sağlık makamına ve
rir. 

2 •— Kaptan *ve varsa gemi hekimi, geminıin yolculuk sırasındaki 
sağlık koşullarına ilişkin olarak sağlık makamınca sorulanı bütün soru
lara karşılık verir. 

3 — Deniz Sağlık Bildirisi Ek : SHe verilen örneğe uyıgunı olmalı
dır. 

4 — Sağlık yönetimi : 
a) varışta gemilerden eDniz Bağlık Bildirisini ya istememeye; 
b) ya da bunu, gemi özellikle belirtilen bazı bölgelerden geliyorsa 

veya bildirilecek kesin bilgiler varsa, istemeye karar verebilir. 
Sağlık yönetimi her iki durumda da gemi işletmelerine bilgi verir. 

MADDE 91 

1 —• Bir ülkenin hava limanına inişte, bir uçağını kaptanı veya 
onun yetkili temsilcisi, sağlık yönetiminin istemediği haller dışında, Uçak 
Genel Büdirisînin sağlık 'bölümünü doldurup bu hava limanının' sağlık 
makamına verir. Bildirinin sağlık bölümü Ek : e'daki örneğe uygun Ol
malıdır. 

2 — Bir uçağın kaptanı ya da onun yetkili temsücisi, yolculuk sı
rasında uçağın içindeki sağlık koşullarına İlişkin sağlık makamınca 
istenen bütün bilgileri verir. 

3 — ıSağlık yönetimi, 
a) varışta uçaklardan Uçak Genel Büdirisinin sağlık bölümünü 

ya istememeye, 
b? ya da bunu, uçak özelKkle belirtilen bazı bölgelerden geliyorsa 

veya verilecek kesin bilgiler varsa istemeye karar verebiür. 
iSağlık yönetimi her iki durumda da uçak işletmelerine bilgi verir. 

MADDE 92 

1 — 1, 2, 3 ve 4 sayılı Ek'lerde konu Olan belgeler Fransızca ve 
ingilizce basılır. Bu dillere, ayrıca, belgenin verildiği ülkenin resmî dil
lerinden biri de eklenebilir. 

2 —' Bu maddenin 1 inci pragrafmda sözü geçen belgeler Fransızca 
ya da [İngilizce doldurulur. Bu tüllerin yanısıra belgelerin bir başka dilde 
doldurulması da istenebilir. 

3 — Hekimin resmî mühürü, imza yerini tutamayacağından, aşı 
belgeleri hekimin kendi eliyle imzalanmış olmalıdır. 

4 — Uluslarrası aşı belgeleri fertler için olup hiç bir zaman kol-
lektif olarak kullanılamaz. Çocuklara da ayrı belge verilir. 

5 — Tüzüğün 2, 3 Ve 4 üncü Ek'lerinde ^verilen örneklerden hiçbir 
zamanı aynlmmayacak, belgelere de hiçbir fotoğraf yapıştınlmayacak-
tır. 

9 — Yazma bilmeyen bir çocuk için verilen uluslararası aşı belgesi, 
ana - babasından biri veya çocuğa bakmakla görevli kişi tarafından im
zalanır. Okuma yazma bilmeyen birisinin imzası, olağan olduğu üzere 
kendi parmak izi ile gösterilir ve bunun kendisinin olduğunu bir başka 
kimse onaylar. 

7 —ı Aşıcı, aşının/ hekimlik bakımından kbntrendike olduğu kanı
sında ise, bu kanısını haklı gösteren nedenleri bildiren Fransızca ya da 
înıgiüzce yazılı bir belgeyi ilıgüi kişiye verir. 

MADDE 93 

(Silâhlı Kuvvetlerce, füii hizmet görmekte olan kendi personeline 
verilen aşı belgeleri : 

a) orntekdekilerin aynı tıbbi bllgüerl; ve 
b) ne aşısı olduğunu tve yapıldığı ıgünü açıklayan ve bu madde 

uarmca verildiğini belirten (Fransızca ya da lînıgiliace bir bildiri buluna 
mak şartıyla 2, 3 ve 4ı üncü Ek'lerde gösterilen uluslararası belgeler ye
rine kabul edilirler. 

PART VI — HEALTH DOCUMENTS 

ARTICLE 89 
Bills of health, with or without consular visa, or any certificate, 

however designated, concerning health conditions of a port or an air
port, shall not be required from any ship or aircraft. 

ARTICLE 90 
1. The master of a seagoing vessel making an international voyage, 

before arrival at its first port of call in a territory, shall ascertain the 
slate of health on board, and, except when a health administration does 
not require it, he shall, on arrival, complete and deliver to the health 
autho-ity for that port a Maritime Declaration of Health which shall 
be countersigned by the ship's surgeon if one is carried. 

2. The master, and the ship's surgeon if one is carried shall supply 
any information required by the health authority as to health condi
tions on p^ard during the voyage. 

3. A Maritime Declaration of Health shall conform with the mo
del specified in Appendix 5. 

4. A health administration may decide : 
(a) either to dispense with the submission of the Maritime Declara

tion of Health by all arriving ships; or 
(b) tô require it only of the ship arrives from certain stated areas 

or if there is possitive information to report. 
In ejtfier case, the realth administration shall 'inform shipping 

operators; 
ARTICLE 91 

1. The pilot in command of an aircraft, on landing at the first 
airport in a territory, or his authorized agent, shall complete and deliver 
to the health authority for that airport the Health Part of the Aircraft 
General Declaration which shall conform with the model specified in 
Appendix 6, except when a health administration does not require it. 

2. The pilot in command of an aircraft, or his authorized agent, 
shall supply any information required by the health authority as to 
health conditions on board during the voyage. 

3. A health administration may decide : 
(a) .either to dispense with the submission of the Health Part of 

the Aircraft General Declaration by all arriving aircraft; or 
(b) to require it only if the aircraft arrives from certain stated 

areas, or if there is positive information to report. 
In either case, the health administration shall inform aircraft 

operatorsi' 1 

ARTICLE 92 
' * ' , 

1. .The certificates specified in Appendices 1, 2, 3 and 4 shall be 
printed in English and in French. An official language of the territory 
of issue may be added. 

2. The certificates referred to in paragraph 1 of this Article shall 
be completed in English or in French. Completion in another language 
in addition is not excluded. 

3. international certificates of vaccination must be signed by a 
medical practitioner in his own hand; his official stamp is not an 
accepted! substitute for the signature 

4. International certificates of vaccination are individual certifi
cates and shall in no circumstances be used collectively. Separate certifi
cates shâ J be issued for children. 

5. J>Tp departure shall be made from the models of the certificates 
specified jin Appendices 2, 3 and 4, and no photograph shall be included. 

6. A parent or guardian shall sign the international certificate of 
vaccination when the child is unable to write. The signature of an illite
rate shall ;be indicated in the usual manner by his mark and the indi
cation by, .another that this is the mark of the person concerned. 

7. If a vaccinator is of the opinion that vaccination is contra-in
dicated on medical grounds he shall provide the person with reasons, 
written in English or French, underlying that opinion, which health 
authorities should take into account. 

ARTICLE 93 
A vaccination document issued by the Armed Forces to an active 

member of those Forces shall be accepted in lieu of an international 
certificate in the form shown in Appendix 2, 3 or 4 if : 

(a) it embodies medical information substantially the same as that 
required by such form; and 

(b) i t contains a statement in English or in French recording the 
nature and date of the vaccination and to the effect that it is issued in 
accordance with this Article. 
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MADDE 9-4 
Uluslararası ulaşımda bu Tüzükte bildirilenlerden başka hiçbir 

sağlık belgesi istenemez. 

BAŞLIK VH - RÜSUM 

MADDE 95 

1 — Sağlık makamı : 
a) bu Tüzükte öngörülen ber hekim incelemesi üe incelenen kişi

nin sağlık durumunu öğrenmek için gerekli olabüecek bakteriyolojik 
ya da başka bütün tamamlayıcı incelemeler; 

b) varışta uygulanan her aşı ile buna ilişkin belgeler için, hiç
bir resim almaz. 

2 — Bu maddemin 1 inci fıkrasında yazılı olanlardan başka bu Tü
zükte öngörülen öbür tedbirlerin uygulanması rüsum ödenmesini gerek
tiriyorsa, her ülkede bir tek tarife bulunmalıdır. 

İstenilen rüsum : 
a) bu tarifeye uygun olmalıdır; 
b) ılımlı olmalı ve hiçbir zaman görülen hizmetin gerçek değe

rini aşmamalıdır; 
c) kişilere ilişkin ise, uyruk (İkametgah) ya da halen oturulan 

yer ayırımı yapılmadan; yahut gemiler, uçaklar, trenler, kara taşıtları, 
başka taşıt araçları, veya koyacaklara ilişkin ise, uyruk, bayrak, tescil ya 
da sahiplik ayırımı yapılmadan alınmalıdır. Özellikle ne yurttaşlar ile 
yabancılar, ne de ulusal veya yabancı gemiler, uçaklar, trenler, kara ta
şıtları, başka taşıt araçları ve koyacaklar arasında hiçbir ayırım yapıl
maz. 

3 —ı Tüzüğün hükümleri üe ilgili bir mesajın radyo ile gönderilmesi 
için alman resim, normal radyo mesajı gönderme tarifesini aşamaz. 

4 — Bu tarife ve onun üzerinde sonradan yapılabilecek her deği
şiklik, yürürlüğe girmeden en az on gün önce yayınlanır ve hemen Ör
güte bildirilir. 

BAŞLIK V H i r - ÇEIŞIİTDİ HÜKÜMLER 

MADDE 916 

1 —• ISıtma ya da sivrisinekle geçen başka bir hastalık bulaşması
nın olduğu veya (Böcek öldürücülere) dirençli hastalık taşıyıcılarının 
bölgesinde (yokedilmiş) bir vektör türünün olduğu bir bölgede bulu
nan bir hava limanından ayrılan uçaklar 26 ncı madde uyarınca Örgü
tün salık verdiği usullerle böceklerden temizlenir. İlgili Devletler, onay
lanmış bir sistemle uçuş sırasnda buharla yapılan böceklerden temizleme 
istemini kabul edeceklerdir. Aynı durumda bulunan' bir limandan ayrı
lan gemiler olgunlaşmamış çağdaki ya da erişkin çağdaki sözkonusu 
sivrisineklerden uzak tutulur. 

2 — Vektör ithalinin, sıtma ya da sivrisineklerle geçen başka bir 
hastalık bulaşmasını doğurabileceği bir bölgede veya çıkış hava limanı 
bölgesinde mevcut bir vektör türünün ortadan kaldırıldığı bir bölgede 
bulunan bir hava limamna varışta, bu maddenin 1 inci fıkrasında anı
lan uçaklarca, eğer sağlık makamına böceklerden temizlemenin bu mad
denin 1 inci fıkrası uyarınca yapıldığına ilişkin yeterli delil gösterilmez
se, 26 ncı madde uyarınca böceklerden temizlenebilirler. Aynı durumda 
bulunan bir limana varan gemilere sağlık makamının denetimi altında 
aynı işlemler yapılmalı ve olgunlaşmamış çağdaki ya da erişkin çağdaki 
sözkonusu sivrisineklerden temizlenmelidirler. 

3 — Trenler, kara taşıtları, başka taşıt araçları, koyacaklar ya 
da uluslararası kıyı trafiğinde veya uluslararası iç su yolları trafiğinde 
kullanılan gemiler, olanak ölçüsünde ve gerekli ise insan hastalıkları 
taşıyıcı böceklerden uzak tutulur. 

MADDE 97 

1 — Göçmenler, göçebeler, mevsim işçileri veya dönemsel toplan
tılara katılan kişiler ile bunların bindikleri her gemi, özellikle uluslar
arası kıyı trafiğinde kullanılan küçük tekneler, her uçak, tren, kara ta
şıtı, başka taşıt aracı, ilgili Devletlerden herbirinin yasaları ve tüzük
leri ve aralarında yaptıkları anlaşmalar uyarınca ek sağlık tedbirlerine 
bağlı tutulabiürler. 

2 — Devletlerden her biri göçmenler, göçebeler, mevsim işçileri ve 
dönemsel toplantılara katılan kişilere uygulanacak yasa ve tüzük hü
kümleriyle anlaşmaları örgüte bildirir. 

3 —• Dönemsel toplantılara katılan kişileri taşıyan gemi ve uçak
larda gözetilecek-.sağlık normları örgütçe salık Verilenlerin' altında ol-> 
mayacaktır. 

ARTICLE 94 
No health document, other than those provided for in these Regu

lations, shall be required in international traffic 

PART VII — CHARGES 

ARTICLE 95 

1. No charge shall be made by a health authority for : 
{a) any medical examination provided for in these Regulations, or 

any supplementary examination, bacteriological or otherwise, which may 
be required to ascertain the state of health of the person examined; 

(b) any vaccination of a person on arrival and any certificate 
thereof. 

2. Where charges are made for applying the measures provided 
for in these Regulations, other than the measures referred to in parag
raph' 1 of this Article, there shall be in each territory only one tariff for 
such charges and every charge shall: 

(a) conform with this tariff; 
(b) be moderate and not exceed the actual cost of the service 

rendered; 
(c) be levied without distinction as to the nationality, domicile, or 

residence of the person concerned, or as to the nationality, flag, registry 
or ownership of the ship, aircraft, train, road vehicle, other means of 
transport, and containers. In particular, there shall be no distinction ma
de between national and foreign persons, ships, aircraft, trains, road 
vehicles, otder means of transport, and containers. 

3. The levying of a charge for the transmission of a message re
lating to provisions for these Regulations by radio may not exceed the 
normal charge for radio messages. 

4. The tariff, and any amendment thereto, shall be published at 
least ten days in advance of any levy thereunder and notified immediately 
to the Organization. 

PART Vm - VARIOUS PROVISIONS 

ARTICLE 96 

1. Every aircraft leaving an airport situated in an a r e a where 
transmission of malaria or other mosquitdbirne disease is occurring, or 
where insecticideresistant mosquito vectors of disease are present, or 

where a vector species is present that has been eradicated in the area 
where the airport of destination of the aircraft is situated, shall be di-
sinsected in accordance with Article 26 using the methods recommended 
by the Organization. (States concerned shall accept disinsecting of aircraft 
by the approved vapour disinsecting system carried out in flight. 
Every ship leaving a port in the situation referred to above shall be 
kept free from the immature and adult stages iof .the mosquito concer
ned. 

2. On arrival at an airport in an area where malaria or other 
moSquito-borne disease could develop from imported vectors, o r ' W h e r e 

a vector species has been eradicated that is present in the area in which 
the airport of origin is located, the aircraft mentioned in parag
raph 1 of this Article may be disinsected in accordance with Article 26 
if |jie health authority is not provided with satisfactory evidence 
that disinsecting has been carried out in accordance with paragraph 1 
o f ' t h i s Artiele. Every ship arriving in a port in the situation referred to 
above should be treated and freed, under the control o f the health aut
hority, from the immature and adult stages of the mosquito concerned. 

3. As far as practicable, and where appropriate, a train, road 
vehicle, other means of transport, container, or boat used for internati
onal coastal traffic or for international traffic on inland waterways, 
shall be kept free of insect vectors of human disease. 

ARTICLE 97 

1.' Migrants, nomads, seasonal workers or persons taking part in 
periodic mass congregations, and any ship, in particular small boats for 
international coastal traffic, aircraft, train, road vehicle or other means 
of transport carrying them, may be subjected to additional health mea
sures conforming with the laws and regulations of eaeh State concer
ned, and with any agreement concluded between any such States. 

2. Each State shall notify the Organization o f the provisions of 
any such laws and regulations or agreement. 

3. The standards of hygiene on ships and airrraft carrying persons 
taking part in periodic mass congregations shall not be inferior to 
those recommended by the Organization. 
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MADDE 08 
1 — iSağlık, coğrafya, sosyal ya da ekonomik koşulları nedeniyle 

ortak çıkarları bulunan iki yada daha çok Devlet arasında bu Tüzüğün 
uygulanmasını kolaylaştırmak için ve özellikle aşağıdaki konularda, 
özel andlaşmalar veya düzenlemeler yapılabilir. 

a) komşu ülkeler arasında doğrudan doğruya ve süratli olarak 
salgınla ilgili bilgiler alışverişi; 

b) uluslararası kıyı ulaşımı ile göller de dahil, iç su yolları Üstün
deki uluslararası ulaşıma uygulanacak sağlık tedbirleri : 

c) sınırdaş ülkelerin sınırlarında uygulanacak sağlık tedbirleri; 
d) bu Tüzükte öngörülen herhangi bir sağlık tedbirlerinin uygu

lanması için iki ya da daha çok ülkenin tek bir ülke olarak birleşmesi; 
e) hastalığın bulaştığı kişilerin taşınması için özel olarak düzen

lenmiş taşıt araçları kullanılması; 
2 — İBu maddenin 1 inci fıkrasında gösterilen andlaşmalar ya da 

düzenlemelerde bu Tüzüktekilere aykırı hükümler bulunmamalıdır! 
3 —• Devletler bu madde hükümlerine göre yapabilecekleri her 

andlaşma veya düzenlemeyi örgüte bildirirler. Örgüt bu anlaşma veya 
düzenlemelerin yapıldığım hemen bütün sağlık yönetimlerine bildirir. 

BAŞLIK IX 

SON HÜKÜMLER 

MADDE 99 
1 — 101 inci madde hükümleriyle aşağıda belirtilen istisnalar 

saklı kalmak üzere bu Tüzük, buna bağlı Devletler arasında ve bu 
Devletler ile Örgüt arasında, aşağıda sayılan Uluslararası Sağlık Söz
leşmelerinin, Uluslararası Sağlık Tüzüklerinin ve aynı nitelikteki anlaş
maların hükümleri yerine geçer : 

a) 3 Aralık 1903 te Paris'te imza edilen : 
Uluslararası Sağlık Sözleşmesi: 
b) 14 Ekim 19C5 te Washington'da imzalanan : 
Pan Amerikan Sağlık Sözleşmesi; 
c) 17 Ocak 1912 de Paris'te imzalanan : 
Uluslararası Sağlık Sözleşmesi : 
d) 211 Haziran 1926 da Paris'te imzalanan : 
Uluslararası Sağlık Sözleşmesi; 
e) 12 Nisan 1933 de Lahey'de imzalanan : 
Hava Ulaştırmaları Uluslararası Sağlık Sözleşmesi; 
f) 22 Aralık 1934 de Paris'te imzalanan : 
Sağlık Kâğıtlarının ilgasına dair Uluslararası Anlaşma; 
g) 22 Aralık 1934 de Paris'te imzalanan : 
(Sağlık Kağıtlarındaki) Konsolosluk Vizelerinin Kaldırılmalına 

ilişkin Uluslararası Anlaşma; 
h) 31 Ekim 1938 de Paris'te imzalanan : 
21 Haziran 1926 günlü Uluslararası Sağlık Sözleşmesini değiştiren 

Sözleşme; 
i) 15 Aralık 1944 de VVashington'da imzaya açılan ve 21 Haziran 

1926 günlü Sözleşmeyi değiştiren 1944 Uluslararası Sağlık Sözleşmesi; 
j) 15 Aralık 1944 de VVashington'da imzaya açılan ve 12 Nisan 1933 

günlü Sözleşmeyi değiştiren 1944 Hava Ulaştırmaları Uluslararası Sağlık 
Sözleşmesi; 

k) VVashington'da imzalanan 1944 Uluslararası Sağlık Sözleşmesini 
uzatan 23 Nisan 1946 Protokolü; 

1) VVashington'da imzalanan, 1944 Hava Ulaştırmaları Uluslararâift 
Sağlık Sözleşmesini uzatan 23 Nisan 1946 Protokolü; 

m) 1951 Uluslararası (Sağlık Tüzüğü ile 1955,, 1956, 1960 ve 1963 
Ek Tüzükleri. 

2 — Havada'da 14 Kasım 1924 de imzalanan Pan Amerikan Ge
nel Sağlık Kanunu, bu maddenin 1 inci fıkrasındaki hükümlerin uy
gulandığı 2, 9, 10, 11, 16 dan 53 e kadar olan ve 61 ve 62 nci maddeleri 
dışında yürürlükte kalır. 

MADDE 100 
1 — örgüt Anayasa'sının 22 nci maddesi uyarınca bütün reddetme 

ya da ihtirazi kayıtlar koyma için Öngörülen süre, bu Tüzüğün Dünya 
Sağlık Genel Kurulunca kabulünün Genel Müdürce bildirildiği günden 
itibaren, dokuz aydır. 

2 — Bir Devlet, uluslararası ilişkilerini yürütmekle sorumlu bu
lunduğu denizaşırı ya da uzak ülkeler için Genel Müdüre yapacağı 
bir bildirim ile bu süreyi onsekiz aya çıkarabilir. 

3 —• Genel Müdürce, bu maddenin 1 ya da 2 nci fıkrasında bildi
rilen süreler dolduktan sonra alman bütün redler veya ihtirazi kayıt
lar hükümsüzdür. 

ARTICLE 98 
1. Special treaties or arrangements may be concluded between 

two or more States having certain interests in common owing to their 
health, geographical, social or economic conditions, in order to facilitate 
the application of these Regulations, and in particular with regard to 

(a) the direct and rapid exchange of epidemiological information 
between neighbouring territories; 

(b) the health measures to be applied to international coastal 
traffic and to international traffic on inland waterways, including lakes; 

(c) the health measures to be applied in contiguous territories at 
their common frontier; 

(d) the combination of two or more territories into one territory 
for the purposes of any of the health measures to be applied in ac
cordance with these Regulations; 

(e) arrangements for carrying infected persons by means of 
transport specially adapted for the purpose. 

2. The treaties or arrangements referred to in paragraph 1 of this 
Article shall not be in conflict with the provisions of these Regulations. 

3. States shall inform the Organization of any such treaty or 
arrangement which they may conclude. The Organization shall send 
immediately to all health administrations information concerning any 
such treaty or arrangement. 

PART IX — FINAL PROVISIONS 

ARTICLE1 99 
1. These Regulations, subject to the provisions of Article 101 and 

the exceptions hereinafter provided, replace, as between the States 
bound by these Regulations and as between these States and the Orga
nization, the provisions of the following existing International Sanitary 
Conventions, Regulations and similar agreements: 

(a) International Sanitary Convention, signed in Paris, 3 Decem
ber 1903; 

(b) Pan American Sanitary Convention, signed in Washington, 14 
October 1905; 

(c) International Sanitary Convention, signed in Paris, 17 January 
1912; 

(d) International Sanitary Convention, signed in Paris, 21 June 
1926; 

(e) International Sanitary Convention for Aerial Navigation, 
signed at The Hague, 12 April 1933; 

(f) International Agreement for dispensing with Bills of Health, 
signed in Paris, 22 December 1934; 

(g) International Agreement for dispensing with Consular Visas 
on Bills of Health, signed in Paris, 22 December 1934; 

(h) Convention modifying the International Sanitary Convention 
of 21 June 1926, signed in Paris, 31 October 1938; 

(i) International Sanitary Convention, 1944, modifying the Inter
national Sanitary Convention of 21 June 1926, opened for signature in 
Washington, 15 December 1944; 

(j) International Sanitary Convention for Aerial Navigation, 
1944, modifying the International Sanitary Convention of 12 April 1933, 
opened for signature in Washington, 15 December 1944; 

(k) Protocol of 23 April 1946 to prolong the International Sanitary 
Convention, 1944, signed in Washington; 

(I) Protocol of 23 April 1946 to prolong the International Sa
nitary Convention for Aerial Navigation, 1944, signed in Washington; 

(m) International Sanitary Regulations, 1951, and the Additional 
Regulations of 1955, ,1»56, I960', 1963 and 1965. 

2. The Pan American Sanitary Code, signed at Habana, 14 Novem
ber 1924, remains in force with the exception of Articles 2, 9, 10, 11 16 
to 53 inclusive, 61, and 62, to which the relevant part of paragraph 1 
of this Article shall apply. 

ARTICLE 10O 
1. The period provided in execution of Article 22 of the Consti

tution of the Organization for rejection or reservation shall be nine 
months from the date of the notification by the Director-General of the 
adoption of these Regulations by the World Health Assembly. 

2. Such period may, by notification to the Director-General, be 
extended to eighteen months with respect to overseas or other outlying 
territories for whose international relations the State may be responsible. 

3. Any rejecion or revervation received by the Director-General af
ter the expiry of the periods referred to in paragraph 1 or 2 of this 
Article shall have no effect. 
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MADDE 101 
1 — Bir Devlet bu Tüzüğe karşı bir ihtirazi kayıtta bulunduğunda 

bu kayıt ancak Dünya Sağlık Genel Kurulunca kabul edilirse geçerli 
sayılır ve bu Tüzük o Devlet için ancak bu ihtirazi kayıt Genel Ku
rulca kabul edildiğinde veya Genel Kurul bu kayda, Tüzüğün özüne ve 
amacına esaslı şekilde aykırı düştüğünden dolayı karşı koymuşsa, anı
lan kayıt geri alındığında yürürlüğe girer. 

2 — Bu Tüzüğü kısmen reddetmek bir ihtirazi kayıt gibi kabul 
edilir. 

3 — Dünya Sağlık Genel Kurulu bir ihtiyazi kaydı kabul etmek 
için, bu kaydı koyan Devletin; 09 uncu maddede belidirilen sözleşme
ler, tüzükler ve benzeri anlaşmalar uyarınca anılan Devletçe daha önce 
kabul edilmiş bulunan ve ihtirazi kaydın konusu ile ilgili bir veya birkaç 
yükümlülüğe uymaya devam etmesini isteyebilr. 

4 — Bir Devlet, Dünya Sağlık Genel Kurulunca, 99 uncu mad
dede bildirilen sözleşmeler, tüzükler ve aynı nitelikteki anlaşmalar ge
reğince adı geçen Devletin kabul etmiş olduğu bir veya birkaç yükümlü
lüğe esaslı şekilde aykırı görülmeyen bir ihtirazi kayıt ileri sürerse 
Genel Kurul bu maddenin 3 üncü fıkrasmda öngörülen yükümlenmeyi 
kabul şartı olarak Devletten istemeden, bu kaydı kabul edebilir. 

5 — Dünya Sağlık Genel Kurulu bir ihtirazi kayda karşı koyar ve 
bu kayıt geri alınmazsa bu Tüzük bu ihtirazi kaydı koyan Devletle i l 
gili olarak yürürlüğe girmez. Bu devletin daha önce taraf olduğu 99 
uncu maddede bildirilen sözleşmeler, tüzükler ve aynı nitelikteki anlaş
malar o Devletle ilgili olarak yürürlükte kalırlar. 

MADDE 102 

Bir red ya da herhangi bir ihtirazi kaydın tümü ya da bir bölümü, 
lıer an için, Genel Müdüre bildirilerek geri çekilebilir. 

MADDE 103 

1 — Bu Tüzük 1 Ocak 1971 de yürürlüğe girer. 
2 — örgüte bu günden sonra üye olan ve bu Tüzüğe henüz taraf 

bulunmayan her Devlet, Tüzüğü red ettiğini ya da bu konuda ihtirazi 
kayıtta bulunduğunu, üye olduğu günden itibaren üç aylık bir süre içinde 
Örgüte bildirebilir. 101 inci madde hükümleri gereğince bu Tüzük yu
karıda bildirilen sürenin sonunda ve reddedılmediği takdirde bu Devlet 
için yürürlüğe girer. 

MADDE 104 

1 — Örgüte üye olmayan fakat 99 uncu maddede sayılan sözleş
meler, tüzükler ya da aynı nitelikteki anlaşmalara taraf bulunan veya 
kendilerine Genel Müdür tarafından bu Tüzüğün Dünya Sağlık Genel 
Kurulunca kabul edildiği bildirilen Devletler, kabul ettiklerini Genel 
Müdüre bildirerek Tüzüğe taraf olabilirler. Bu kabul 101 inci madde 
hükümlerine bağlı olarak bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği günde veya eğer 
bu günden sonra bildirilmişse, bu bildirimin Genel Müdürce alındığı gün
den üç ay sonra yürürlüğe girer. 

2 — Bu Tüzüğün uygulanması amacıyla örgütün Anayasa'sının 
23, 33, 62, 63 ve 64 üncü maddeleri Tüzüğe taraf olup, fakat örgüte 
üye olmayan Devletlere uygulanır. 

3 — Örgüte üye olmayıp bu Tüzüğe taraf olmuş bulunan Devlet
ler, her zaman için, Genel Müdüre yapacakları bir bildirim ile Tü
züğe katılmaktan çekilebilirler. Bu çekilme, sözü edilen bildirimin alın
masından altı ay sonra yürürlüğe girer. Çekilen Devlet bu andan iti
baren 99 uncu maddede bildirilen ve evvelce taraf olduğu Sözleşmeler, tü
zükler ya da aynı nitelikteki anlaşmalar hükümlerini yeniden uygular. 

MADDE 105 

örgütün Genel Müdürü bütün üyeler ve ortak üyeler ile 99 uncu 
maddede bildirilen sözleşmeler, tüzükler ve aynı nitelikteki anlaşmala
rın öteki taraflarına bu Tüzüğün Dünya Sağlık Genel Kurulunca ka
bul edildiğini bildirir. Genel Müdür aynı şekilde bu Devletlere ve bu Tü
züğe taraf olan öteki Devletlere, bu Tüzüğü değiştiren ya da tamamla
yan her Ek Tüzüğü ve sırasıyla 100, 102, 103 ve 104 üncü maddeler uya
rınca aldığı her bildirimi ve Dünya Sağlık Genel Kurulu tarafından 101 
inci madde uyarınca alman her karan büdirir. 

ARTICLE 101 
1. If any State makes a reservation to these Regulations, such 

reservation shall not be valid unless it is accepted by the World Health 
Assebly, and these Regulations shall not enter into force with respect 
to that State until such reservation has been accepted by the Assembly 
or, if the Assembly objects to it on the ground that it substantially det
racts from the character and purpose of these Regulations, until it has 
been withdrawn. 

2. A rejection in part of these Regulations shall be considered as 
a reservation. 

3. The World Health Assembly may, as a condition of its accep
tance of a reservation, request the State making such reservation to 
undertake that it will continue to fulfil any obligation or obligations 
corresponding to the subject-matter of such reservation, which such Sta
te has previously accepted under the existing conventions, regulations 
and similar agreements listed in Article 99. 

4. If a State makes a reservation which in the opinion of the 
World Health Assembly detracts to an insubstantial extent from an obli
gation or Obligations previously accepted by that State under the exis
ting conventions, regulations and similar agreements listed in Article 
99, the Assembly may accept such reservation without requiring as a 
condition of its acceptance an undertaking of the kind referred to in 
paragraph 3 of this Article. 

5. If the World Health Assembly objects to a reservation, and 
that reservation is not then withdrawn, these Regulations shall not en
ter into force with respect to the State which has made such a reser
vation. Any existing- conventions, regulations and similar agreements 
listed in Article 99 to which such State is already a party consequently 
remain in force as far as such State is concerned. 

ARTICLE 102 
A rejection, or the whole or part of any reservation, may at any 

time be withdraw by notifying the Director-General. 
ARTICLE 103 

1. These Regulations shall come into force on the first day of 
January 1971. 

2. Any State which becomes a Member of the Organization after 
that date and which is not already a party hereto may notify its rejec
tion of, or any reservation to, these Regulations within a period of three 
months from the date on which that iState becomes a Member of the 
Organization. Unless rejected, these Regulations shall come into force 
with respect to that State, subject to the provisions of Article 101 upon 
expiry of that period. 

ARTICLE 104 
1. Any State not a Member of the Organization, which is a party 

to any conventions, regulations and similar agreements listed in Article 
99 or to which the Director-General has notified the adoption of these 
Regulations by the World Health Assembly, may become a party hereto 
by notifying its acceptance to the Director-General and, subject to the 
provisions of Article 101, such acceptance shall become effective upon 
the date of coming-into-force of these Regulations, or if such acceptance 
is notified after that date, three months after the date of receipt by the 
Director General of the notification of acceptance. 

2. For the purpose of the application of these Regulations Ar
ticles 23, 33, 62, 63 and 64 of the Constitution of the Organization shall 
apply to any non-Member State which becomes a party to these Regu
lations. 

3. Any non-Member State which has become a party to these 
Regulations may at any time withdraw from participation in these 
Regulations, by means of a notification addressed to the Director-Ge
neral which shall take effect six months afer he has received it. The 
State which has withdrawn shall, as from that date, resume application 
of the provisions of any conventions, regulations and similar agree
ments listed in Article 99 to which it was previously a party. 

ARTICLE 105 
The Director-General shall notify all Members and Associate 

Members, and also other parties to any conventions, regulations and 
similar agreements listed in Article 99 of the adoption by the World 
Health Assembly of these Regulations. The Director-General shall also 
notify these States as well as any other State, which has become a 
party to these Regulations, of any additional Regulations amending or 
supplementing these Regulations, of any notification received by him 
under Articles 100, 102, 103 and 104 respectively, as well as of any 
decision taken by the World Health Assembly under Article 101. 
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MADDE 10» 
1 — Bu tüzüğün ya da her Ek Tüzüğün yorumlammas.ma ya da 

uygulanmasına ilişkin herhangi bir sorun veya anlaşmazlık her ilgili 
Devletçe Genel Müdüre götürülebilir. Genel Müdür soruna ya da an
laşmazlığa çözüm bulmaya- uğraşır. Çözüm bulunmazsa, Genel Müdür 
kendiliğinden ya da her ilgili Devletin isteği üzerine sorunu veya anlaş
mazlığı örgütün yetkili komitesinin veya başka organının ncelenmesine 
sunar. 

2 — Her ilgili Devletin, bu komite ya da başka organ önünde tem-
sü olunmak hakkı vardır. 

3 — Bu yolla çözümlenmeyen her anlaşmazlık, yazılı dilekçe ile 
her ilgili Devletçe, karar için Uluslararası Adalet Divanına götürüle
bilir. 

MADDE 107 

1 — Bu Tüzüğün Fransızca ve İngilizce metinleri aynı şekilde 
geçerlidir. 

2 — Bu Tüzüğün aslî metinleri örgütün arşivlerinde saklanır. 
Aslına uygunluğu onaylanmış kopyaları, Genel Müdür tarafından bü
tün üyeler ve ortak üyeler ile 90 uncu maddede bildirilen sözleşmeler, 
tüzükler ve aynı nitelikteki anlaşmaların öteki Taraflarına gönderilir. 
Bu Tüzüğün yürürlüğe girmesi anında, aslına uygunluğu onaylanmış 
kopyaları, Genel Müdürce, Birleşmiş Milletler Yasası'nın 102 nci mad
desi uyarınca tescil edilmek için Birleşmiş Milletler-Genel Sekreterine 
sunulur. 

Yukarıdakileri onaylamak üzere bu belge, yirmi beş Temmuz 
1969 da Boston'da imzalanmıştır. 

W. H. STEWART 

Yirmi İkinci Dünya Sağlık Genel Kurulu Başkam 

M. G. CANDAU 

Dünya Sağlık örgütü Genel Müdürü 

EK: 1 

FARELERDEN TEMİZLEME BELGESİ (a) 

FAREDEN MUAFİYET BELGHSt (a) 

Uluslararası Sağlık Tüzüğünün 54üncü maddesi gereğince verilmiş
tir. (Bu belge liman makamlarınca alakonulamaz) 

. LİMANI 
Tarih 

BfU BELGE, bu limanda ve yukarıdaki tarihte, 
(açık deniz gemileri için net tonaj) 

tonluk 
(İç sefer gemileri için tonaj) 

(farelerden temizlendiğini) 
geminin denetlendiğini ve (a) onaylar. 

(denetleme) 
(fareden muaf tutulduğunu) 

(a) sırasında ambarlar . . . . . . . ton 

(a) (f) adlı 

. . . ile 
(fareden temizleme) 
(a) Gereksiz deyimleri çiziniz 
(b) (Sayılan yerlerden herhangi biri gemide yoksa, bu kaydedilmelidir. 
(c) Yeni ya da eski fare pisliği, kemirme veya ayak izleri. 
(d) Yok, az orta ya da çok. 
(e) Kükürt ya da siyanür miktarı veya asit siyanidrik oranı bildirile

cektir. 
(f) -Tonajın, mayi ımahreç ya da başka bir usulle mi belirlendiği açık

lanacak. 

DÜŞÜNCELER : Bağışıklık halinde, geminin veya iç seferler yapan 
teknenin kemiriciler ve veba vektörleri bulunmayacak koşullarda tutul
ması için alman tedbirler bildirilecektir. 

Denetçinin mühürü, adı, sam ve* imzası. 

Article 106 

1. Any question or dispute concerning .the interpretation or appli
cation of these Regulations or of any Regulations supplementary to 
these Regulations may be referred by any State concerned to the Direc
tor-General who shall attempt to settle the question or dispute. If such 
question or dispute is not thus settled, the Director-General on his own 
initiative, or at the request of any State concerned, shall refer the ques
tion or dispute to the appropriate committee or other organ of the Orga
nization for consideration. 

2. Any State concerned shall be entitled to be represented before 
such committee or other organ. 

3. Any such dispute which has not been thus settled may, by 
written application, be referred by any State concerned to the Interna
tional Court of Justice for decision. 

Article 101 

1. The English and French texts of these Regulations shall be 
equally authentic. 

2. The original texts of these Regulations shall be deposited in 
the archives of the Organization. Certified true copies shall be sent by 
the Director-General to all Members and Associate Members, and also to 
other parties to one of the conventions, regulations and similar agree
ments listed in Article 99. Upon the entry-into-force of these Regula
tions, certified true copies shall be delivered by the Director-General to 
the Secretary-General of the United Nations for registration in accor
dance with Article 102 of the Charter of the United Nations. 

TN FAITH WHEREOF We have set .our hands at Boston, 'this 
twenty-fifth day of July 1969. 

(signed) W. B. STEWART 
President of the Twenty-second World Health Assembly 

(signed) M. G. CANDAU 
Director-General of the World Health Organization 

APPENDIX : 1 

DERATTING CERITFIClAiTIE (a) 

DERATTING EXEMPTION CERTIFICATE (a) 

issued in accordance with Article 54 of the International Health 
Regulations i(Not to be taken away by Port Authorities.) 

PORT OF 

Date 
THIS C5ERITI1FIQATE records the inspection and 

of the 

fexemption] 
} deratting j 

{ship •) 
} inland navigation vessel f 

(a) at this port and on the above date 

(a) of 

(a) (f) fnet tonnage for a sea-going vessel \ 
1 tonnage for an inland navigation vessel f 
tons of cargo 
At the time of (inspection] ( a ) ^ e holds w e r e laden with 

] deratting f 
i (a)' (Strike out the unnecessary indications. 
(b) In case any of 'the compartments enumerated do not exist on 

the ship or inland navigation vessel, this fact must be mentioned. 
(c) Old or recent evidence of excreta, runs, or gnawing. 
(d) None, small, moderate, or large. 
i('e)1 State the Weight of sulfur or of cyanide salts or quantity of 

HON acid used. 
(f) Specify whether applies to metric displacement or any other 

method of determining the tonnage. 
RECOMMENDATIONS MADE — OBSERIVATTONIS —< In the case 

of exemption, state here 'the measures .taken for maintaining the ship 
or inland navigation vessel in such a condition .that i t lis free of rodents 
and the plague vector. 

ISeal, name, qualification, and signature of the inspector. 
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EK . S 

KOLERA AŞISI VEYA YENİDEN YAPILAN KOLERA AŞİSİ 
ULUSLARARASI BELGESİ 

Aşılamanın adı, soyadı doğum tarihi 
cinciyeti imzası 

Bu belge, yukarıda adı yazılı kişinin aşağıdaki tarihte koleraya 
karşı aşılandığını veya yemden aşılandığını onaylar. 

Tarih Aşıyı yapanm imzası ve unvanı Belgeleme mühürü 

1 

,1 3 2 ,1 3 

3 

2 4 
4 

2 4 

Kullanılan aşı Dünya Sağlık Örgütünün salık verdiği normlara uy
malıdır. 

Bu belge, bir aşı zerkinden altı gün sonra veya yeniden aşı yapıl
mışsa bunun yapıldığı günden başlamak üzere, altı ay süreyle geeçrlidir. 

Belgeleme mühürü, aşının uygulandığı ülkenin sağlık yönetimince 
belirlenen örneğe uygun olmalıdır. 
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APPENDIX : 2 

INTERNATIONAL CERTTFECATE OF VACCTNATHDN OR 
REVA.OCINATION AGAINST C3HOLERA 

This is to certify that date of birth 
sex whose signature follows 
has on the date indicated been vaccinated or revaccinated against cholera. 

Date Signature and professional 
status of vaccinator Approved stamp 

a 
I 

2 1 2 

3 

4 
3 4 

The 'vaccine used shall meet the requirements laid down by the 
World Health Organization. 

The validity of this certificate shall extend for a period of six 
months, beginning six days after one injection of the vaccine or, in the 
event of a revacaination within such period,of six ..months,, on the date 
of that revaccination. 



Bu belge, hekimin belgeleme mühürü, imzasının yerini tutamaya
cağı içim, hekimin kendi eliyle imzalanmalıdır. 

Bu belge üzerinde herhangi bir düzeltme veya silinti yapılması ya 
da herhangi bir yerinin doldurulmadan bırakılması belgeyi geçersiz 
kılabilir. 

EK : S 

SARIHPMMA AŞISI VEYA YENİDEN YAPILAN" 0AKJHUMMA 
AŞISI ULUSLARARASI BELGESİ 

Aşılananın adı ve soyadı doğum tarihi 
cinsiyeti imzası 

Bu belge, yukarıda adı yazılı kişinin aşağıdaki tarihte sarıhum-
maya karşı aşılandığım veya yeniden aşılandığım onaylar. 

Tarih Aşıyı yapanın imzası 
ve unvanı 

Uygulanan aşının 
imalcisi ve dizi 

numarası 
Aşı merkezinin 
resmî mühürü 

1 1 2 

2 

3 3 4 

4 

Bu belge ancak, kullanılan aşı Dünya 'Sağlık Örgütünce onaylan
mış ve aşı merkezi, bulunduğu ülkenin sağlık yönetimince yetkili kılın
mış ise geçerli sayılır. 

Bu belge, aşı tarihinden on gün sonra yeniden aşı uygulanmışsa bu
nun uygulandığı günden başlamak üzere, on yıl süreyle geçerlidir. 

Bu belge, hekimin belgeleme mühürü imzasının yerini tutamaya
cağı için, hekimin kendi eliyle imzalanamlıdır. 

Bu belge üzerinde herhangi bir düzeltme veya silinti yapılması ya 
da herhangi bir yerinin doldurulmadan bırakılması, belgeyi geçersiz 
kılabilir. 

EK : k 

ÇİÇEK AŞISI VEYA YENİDEN YAPILAN" ÇİÇEK AŞISI 
ULUSLARARASI BELGEEÎ 

Aşılananın adı ve soyadı : 
Doğum tarihi : 
lOinsiyeti : 
İmzası : 

Bu belge, yukarıda adı yazılı kişinin aşağıdaki tarihte, Dünya Sağ
lık örgütünün salık verdiği kaidelere uygunluğu onaylanmış liyofilize 
veya sıvı halinde bir aşı ile çiçeğe karşı aşılandığını veya yeniden aşı
landığını onaylar. 

Tarih 
«x» işaretiyle aşağıdaki 
aşılardan hangisinin uy
gulandığı gösterilecektir. 

Aşıyı 
yapanın 
imzası ve 

unvanı 

Aşının 
imalcisi 
ve dizi 

numarası 

Belgeleme 
mühürü 

la Uygulanan ilk aşı la lb 

lb Tuttu 
Tutmadı 

2 Yeniden yapılan aşı 2 3 

3 Yeniden yapılan aşı 

Bu belge, başarı ile uygulanan (tutan) ilk aşıdan sekiz gün sonra 
veya yeniden aşı uygulanmışsa bunun uygulandığı günden başlamak 
üzerş üç yıl süreyle geçerUdir. 
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The approved stamp mentioned above must be in a form prescribed 
by the health administration of the territory in which the vaccination 
is performed. 

This certificate must toe signed toy a medical proctitioner in his own 
hand; his official stamp is not an accepted substitute for the signature. 

Any amendment of this certificate, or erasure, or failure to comp
lete any part of it, may render i t invalid. 

APPENDIX : S 

INTERNATIONAL CERTIFICATE OF VACCINATION OR 
REVAOOTNATTON AGAINST YELLOW FEVER 

This is to certify that date of birth 
sex whose signature follows 
has on the date indicated been vaccinated or revaccinated against yellow 
fever. 

Date Signature and professional 
status of vaccinator 

Manufacturer and 
batch no. of vaccine 

Official stamp of 
vaccinating centre 

1 1 2 

2 

1 2 

3 3 4 

4 

3 4 

This certificate is valid only if the vaccine used has been approved 
by the World Health Organization and if the vaccinating centre has 
been designated toy the health administration for the territory in which 
that centre is situated. 

The validity of this certificate shall extend for a period ten years, 
beginning ten days after the date of vaccination or, in the event of a 
revaccination within such period of ten years, from the date of that 
revaccination. 

This certificate must toe signed toy a medical practitioner in his own 
hand; his official stamp is not an accepted substitute for the signature. 

Any amendment of this certificate, or erasure, or failure to comp
lete any part of it, may render it invalid. 

APPENDIX: 4 

INTERNATIONAL CERTIFICATE OF VACCINATION OR 
RIEVAOCINIATION AGAINST SMALLPOX 

This Is to certify that date of birth 
sex whose signature follows 
has on the date indicated been vaccinated or revaccinated against 
smallpox with a freeze-dried or liquid vaccine certified to fulfil the re
commended requirements of the World Health Organization. 

Date Show by «x» whether 

Signature 
and profes
sional sta

tus of 
vaccinator 

Manufac
turer and 
batch no. 

of vaccine 
Approved 

stamp 

la Primary vaccination 
performed 

la lb 

17) Read as successful 
Unsuccessful 

la lb 

2 Revaccination 
2 3 

3 Revaccination 

2 3 

The validity of this certificate shall extend for a period of three 
years, beginning eight days after the date of a successful primary vacci
nation or, in the event of a revaccination, on the date revaccination. 



— 25 — 

Belgeleme mühürü, aşının uygulandığı ülkenin sağlık yönetirnince 
belirtilen örneğe uygun olmalıdır. 

Bu belge, hekimin belgeleme mühürü, imzasının yerini tutamaya
cağı için, hekimin kendi eliyle imzalanmalıdır. 

Bu belge, üzerinde herhangi bir düzeltme veya silinti yapılması 
ya da herhangi bir yerinin doldurulmadan bırakılması, belgeyi geçersiz 
kılabiür. 

E K : 5 

DENİZ SAĞLİK BlLDlRİSl 

(Ülke dışı limanlardan gelen gemi kaptanlarmca verilecektir-) 

Limanın adı Tarihi 
Geminin adı Geldiği yer gideceği yer 
Uyruğu Kaptanın adı 
Net tonu 

Parelerden temizleme veya { Belgesi 
fareden muafiyet j Verildiği yer 
„ , Güverte 
Yolcu sayısı Kamara Mürettebat sayısı 

tarihi 

Yolculuk başlangıcından beri uğranılan limanların listesi ve her 
birinden kalkış tarihleri 

•Sağlık Soruları 

Cevap 
evet veya hayır 

1. Yolculuk sırasında (x) gemide, veba, (kolera, 
sarıhumma ya da çiçek vakası veya kuşkusu oldu mu ? 
ekli çizelgede ayrıntılarmı veriniz. 

12. Yolculuk sırasında (x) gemide, fare ve sıçan
lar arasında veba vakaları veya kuşkusu oldu mu? 
ya da bunlar arasında anormal ölüm oldu mu? 

3. Yolculuk sırasında (x) gemide, kazadan 
başka yolla ölüm oldu mu? ekli çizelgede ayrıntılarını 
veriniz. 

4. Gemide, bulaşıcı olduğundan kuşkulandığınız 
hastalık vakası var mı? veya yolculuk sırasmda (x) 
oldu mu? ekli çizelgede ayrmtılannı veriniz. 

5. Gemide, şimdi hasta var nu? ekli çizelgede 
ayrıntılarını veriniz. 

NOT : Gemide hekim yoksa kaptan şu belirtileri bulaşıcı bir has
talığın bulunmasından kuşkulandıracak nitelikte saymalıdır: Halsizlik 
ile birlikte, veya birkaç gün süren, veya bezelerin şişmesiyle birlikte 
humma; ateşli veya ateşsiz her türlü deri irltasyonları veya had dökün
tüleri; kollaps ile birlikte ağır diyare; ateşle birlikte sarılık. 

6. Gemide, bir hastalığın bulaşmasını veya ya
yılmasını kolaylaştıracak başka durumların bulun
duğunu büiyor musunuz? 

Bu bildiri ve ekli çizelgede verüen bilgiler ve cevapların, bildiğime 
ve inandığıma göre doğru ve gerçeğe uygun olduklarını büdiririm. 

îmza 
Kaptan 

İkinci imza 
Gemi hakimi 

Tarih 

(m) YnUmluÛ »aşhvngunndım beri dört haftadan fazla gaman geçmişse 
son dört hafta için bilgi vermek yetecektir. 

The approved stamp mentioned above must be in a form prescri
bed by the health adrninistration of the territory in which the vaccina
tion is performed. 

This certificate must be signed by a medical practitioner in his own 
hand; his official stamp is not an accepted substitute for the signature. 

Any amendment of this certificate, or erasure, or failure to comp
lete any part of it, may render it invalid. 

A P P E N D I X : 5 

MARITIME DECLARATION OF HEALTH 

(To toe rendered by the masters of ships arriving from ports 
outside the territory) 

Date 
From To 
Master's name 

Port of 
Name of ship 
Nationality 
Net Registered Tonnage 
Deratting or ^Certificate Dated 
Deratting Exemption {Issued at 
Number of JCabin Number of crew 
passengers {Deck 
List of ports of call from commencement of voyage with dates of depar
ture : 

Health Questions 

Answer 
Yer or No 

1. Has there been on board during the voyage (*) any 
case or suspected case of plague, cholera, yellow fever or 
smallpox? (Give particulars in the iSschedule.) 

2. Has plague occurred or been suspected among the 
rats or mice on board during the voyage, (*) or hasx there 
been an abnormal mortality among them? 

3. Has any person died on board during the voyage, (*) 
otherwise than as a result of accident? Give particulars in 
Schedule. 

4. Is there on board or has there been during the 
voyage (*) any case of diease which you suspect to be of an 
infectious nature? Give particulars in Schedule. 

5. Is there any sick person on board now? Give parti
culars in Schedule. 

Note : In the absence of a surgeon, the Master should regard the 
following symptoms as ground for suspecting the existence of disease 
of an infectious nature : fever accompanied by prostration or persisting 
for several days, or attended with glandular swelling; or any acute skin 
rash or eruption with or without fever; severe diarrhoea with symptoms 
of collapse; jaundice accompanied by fever. 

'6. Are you aware of any other condition on board which may lead 
to infection of the spread of disease? 

I hereby declare that the particulars and answers to the questions 
given in this Declaration of Health (including the Schedule) are true 
and correct to the best of my knowledge and belief. 

Signed 
Master 

Countersigned 
Ship's Surgeon 

Date 

(*) If more than four 'weeks have elapsed since the Voyage began, it 
will suffice to give particulars for the last four weeks. 
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BİLDİRİYE EK ÇİZELGE 

Gemide ortaya çıkan her hastalık veya ölüm vakasının ayrıntıları ; 

Adı veya soyadı 

Yolculuk mevkii 
veya gemideki 
görevi 

Taşı 

Cinsi 

Uyruğu 

Bindiği liman 

Bindiği tarih 

Hastalığın 
niteliği 

Hastalığın 
başlangıç tarihi 

Hastalığı 
sonucu (x) 

Yapılan 
işlem (xx) 

(%) Hastanın, iyileştiğini veya halâ hasta olduğunu veya öldüğünü bil
diriniz. 
(xx) Hastanın, halâ gemide bulunduğunu veya indirildiğini (limanın 
adı verüecek) veya cesedinin denize atildığmı bildirimiz. 

EK: 6 

UÇAK GENEL BİLDİRİSİNİN SAĞLIK SORULARINA 
İLİŞKİN BÖLÜMÜ 

ISağlık Bildirisi : 
Yolculuk sırasında uçak içerisinde veya inenler arasında (uçak tut

ması veya kazalar dışında) görülen hastalık vökası ya da döküntü, ateş, 
titreme, diyare gibi belirtiler gösteren kişiler 

Mürettebattan ilgili kişi 

,'Uıçakta, bir hastalığın yayılmasına elverişli olabilecek bütün öteki 
durumlar 

Uçuş sırasında uygulanan her böceklerden temizleme veya başka 
sağlık işlemlerine ilişkin ayrıntılar (yer, tarih, saat, usul). Uçuş sıra
sında böceklerden temizleme yapılmamış ise en son uygulanan böcek
lerden temizlemeye ilişkin bilgiler verilecektir 

îmza, gerekirse, 

APPENDIX : 5 (continued) 

SCHEDULE TO THE DECLARATION 

Particulars of every case of illness or death occurring on board 

Name 

Class or 
rating 

Age 

Sex 

Nationality 

Port of 
embarkation 

Date of 
embarkation 

Nature of 
illness 

Date of 
its onset 

Results of 
illness (*) 

Disposal 
of case (**) 

(*) State whether recovered; still ill; died. 
(**) State whether still on board; landed at (give name of port); buried 

at sea. 
APPENDIX: 6 

HEALTH PART OF THE AIRCRAFT GENERAL DECLARATION 
Declaration of Health 
Persons on board with illness other than airsickness or the effects 

of accidents (including persons with symptoms or signs of illness such 
as rash, fever, chills, diarrhoea) as well as those cases of illness disem
barked during the flight 

Any other condition on board which may lead to the spead of disease 

Details of each disinsecting or sanitary treatment (place, date, 
time, method) during the flight. If no disinsecting has been carried out 
during the flight, give details of -most recent disinsecting 

Signature, if required : 

Crew member concerned 

I L Â N L A R 
Manisa Belediyesinden: 

1 — Mezbahada yapılacak tavuk kesim ve muayene salonu 
inşâatı (36.006,68) lira keşif bedeli üzerinden 2490 sayılı Kanununun 
31 inci maddesi gereğince kapalı zarf suretiyle eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 — Geçici teminatı (2.700,50) liradır. 
3 — İhalesi 27 Nisan 1973 Cuma günü saat 15.30 da Belediye 

Encümeninde yapılacaktır. 
s 4 — İsteklilerin bu işleri yaptığına dair müteahhitlik karnesi 

veya bu işe mümasil resmî bir belge ibraz ederek en geç ihaleden (1) 

gün evvel (Tatil günleri hariç) belediye belge komisyonundan giriş 
belgesi alması lâzımdır. 

5 — Keşif ve şartnameleri her gün mesai saatleri dahilinde Fen 
İşleri Müdürlüğünde görülebilir. 

6 — Teklif mektupları ihaleden (1) saat evvel Encümen Baş
kanlığına verilecektir. 

7 — Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
8 — Son müracaat tarihi 26 Nisan 1973 Perşembe günü mesai 

saatine kadardır. 
Keyfiyet ilân olunur. 4539/4-4 
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Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğünden : 

1 — Aşağıda cins ve miktarı yazüı malzeme 6246 sayılı Kanun 
hükümlerine göre ithal edilecektir. 
Dosya 
No. M İ K T A R I Malzemenin cinsi 

73/1 1 Adet Kar kürüme aracı 
73/2 2 » SaJbit akım trafosu, parlaklık regülâtörü 

dahil (Pist ışıklın regülâtörü 10 KW) 
73/3 8 » Süpürme makinası (Kuru) 
73/4 8 » Terminal binalan temizlik makinası 
73/5 150 şer adet Pist aydınlatma armatürü vs izalâsyon 

trafosu 
73/6 30 Adet Dedektör cihazı (Sabit) 
73/7 26 > Dedektör cihazı (Portatif) 
73/8 6 > Manyetik teyp bandı kayıt silicisi 
73/B 50 » Teyp kayıt bandı 
73/10 Liste muhteviyatı Vor cihazı yedekleri 
73/11 » Elektronik cihaz yedekleri (A) 
73/12 » Elektronik cihaz yedekleri (B) 
73/13 » Elektronik lâmba, Diod, Transistor 
7&/14 > Radar cihazı yedekleri 
73/15 » Teletayp cihazı yedekleri 
73/16 > » „ Kristal (Muhtelif) 
73/17 Uçak elektronik sistem yedekleri 
73/18 > > Uçak motoru yedekleri 
73/1® » > Özel aydınlatma sistemi yedekleri 
7S/20 Elektrojen grabu yedekleri 
73/21 » Süpürme makinası yedekleri 
73/22 > Kar süpürme ve üfleme makinası yedekleri 

(SVV-212 tipi) 
73/23 > » Kar süpürme ve üfleme makinası yedekleri 

(SVV- 314 tipi) 
73/24 Yaklaşma ışığı armatürü ve izalâsyon 

trafosu 
210 Adet r ) Armatür 
210 » b) izalâsyon trafosu 

3 > c) Regülâtör (1 ad. 30 KW, 2 ad. 20 KW) 
73/25 50 şer adet Pist eşik ışığı armatürü ve izalâsyon trafosu 
73/26 2 Adet Derz dolgu makinası ^şartnamesine göre) 
73/27 2 9i Beton kesme makinası » » 
73/28 8 > Spectürm Analyzer 
73/29 8 > Vasis sistemi 
73/30 8 > Elektrojen grubu 
73/31 1 » Uçak kaza kırım ve yangın söndürme aracı 
73/32 100 » Portatif Alıcı - Verici cihazı (Walky-Talky) 
73/33 Şartnamesine 'göre Aprem aydınlatılması için projektör 

2 — Yukarı yazılı her kalem malzeme için şartnamelerine göre 
ayn proforma fatura verilmekle beraber, şartnamenin her maddesi ayrı 

,ayn oevaplandınlacaktır. 
3 — Yabancı dildeki teklif mektupları Türkçe çevirileri ile birlikte 

verilecek ve değerlendirmeye Türkçe çevirileri esas alınacaktır. Türkçe 
çeviriden doğacak aksaklıklardan idaremiz sorumlu değildir. 

4 — Malzemeye ait teknik şartnameler, yedek parça listesi, protokol 
ve idarî şartname Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme Dairesi Başkan
lığından, istanbul'da Yeşilköy Hava Limanı Başmüdürlüğünden firma 
mümessilliği belgesi ibraz etmek suretiyle bedelsiz almır. 

5 — Kapak olarak verilecek teklif mektuplarının 28/5/1973 günü 
saat 16.00 ya kadar Genel Müdürlükte bulundurulması şarttır. Bu tarih
ten sonra verilecek teklifler ile postada vaki gecikmeler ve temdit ta
lepleri üe 2 ve 3 üncü maddelerde istenilen hususlara cevap vermeyen 
teklifler dikkate almmayacaktır. 

6 — i Teklif edilen malzemenin tümünü veya bir kısmını almakta 
idaremiz serbesttir. 

7 — Alınan teklifler hiç bir taahhüdü tazammun etmez. 
4386 / 4-4 

Ankara Jandarma Satm Alma Komisyon Başkanlığından: 

J. Gn. K. lığı ihtiyacı için (80) kalem ilâç 2490 sayılı Kanunun 31 
inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. Muham
men bedeli (849.698) lira olup G. teminatı (37.740) liradır. Eksiltmesi 
4 Mayıs 1973 Cuma günü saat 15.30 da yapılacaktır. Buna ait şartname 
V. S. evraklan Ankara - istanbul J . Satm Alma Komisyon Bşk. tıkla
rında görülebilir. Eksiltme; teklif mektuplarında, muhammen bedel 
üzerinden yüzde nispetinde her kaleme uygulamak şartı ile olacaktır. 
İhale üzerinde kalan müteahhit, ihaleden sonra her kalemde indirdiği 
yüzde fiyatına göre bir fiyat listesini Satın Alma Kom. Bşk. lığına 
verecektir. İsteklilerin kanunî şekilde tanzim edecekleri teklif mek
tubu ve belgelerini ihale saatinden bir saat evvel Komisyon Bşk. lığına 
vermeleri, postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan müracaatlar 
kabul olunmaz. Duyrulur. 4745 

imar ve İskân Bakanlığı Prefabrike imalât Daire Başkanlığından : 

C i n s i 

Şartnamesine göre; 
G. teminatı Tutarı İ H A L E 

Miktarı Lira Kr. Lira Kr. Günü Saati 

Styropor bidonu satışı 750 Adet 704— 9.375,— 27/4/1973 10.30 
Hurda Demir satışı 50 Ton 3.000 — 40.000,— 27/4/1973 10.30 

2 — Yukarıda ihale günü ve saati belirtilen malzemelere ait iha
le Beton Elemanları Bas Mühendisliği Etlik Eski Garajlar Arkası Ankara 
adresine yapılacaktır. 

3 — Hurda demir ve styropor bidonları adı geçen Baş Mühendislik 
sahasmda teslim edilecek ve geçici teminatlar aynı adresteki vezneye 
yatırılacaktır. 

4 — İhaleye katılacak olan firma Ticaret Odasına kayıtlı olduğu
na dair alacağı belgeyi Komisyona ibraz edecektir. 

5 — İhale dosyası Raportörlükte görülebilir. 
6 — ihale 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından idare ihaleyi ya

pıp, yapmamakta serbesttir. 
7 — Posta ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmez. 
8 — ihale Fon Sarf Yönetmeliğinin 35. maddesi gereğince açık 

arttırma usulü ile olacaktır. 
Keyfiyet ilgililere duyurulur. 5123 3-3 

1 — Şartnamesine göre; 
işin cinsi : Yazlık elbise diktirümesi, Miktarı : 311 takım, Muham

men bedeli : 62.200,— TL., Geçici teminatı : 4.380,— TL., ihale günü ve 
saati : 27/4/1973 10.45 de. 

2 — Yukarıda ihale günü ve saati belirtilen elbise diktirilmesine ait 
ihale Beton Elemanları Başmühendisliği Etlik Eski Garajlar Arkası 
Ankara adresinde yapılacaktır. 

3 — ihaleye iştirak etmek isteyen firmalar geçici teminatlarını 
belirtilen adresteki Başkanlık veznesine yatıracaklar ve Ticaret Odasın
dan alacakları bir belgeyi Komisyona ibraz edeceklerdir, ihale dosyası 
Raportörlükte görülecektir. 

4 — ihale 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından idare ihaleyi ya
pıp, yapmamakta ve dilediğine yapmakta serbesttir. 

5 — ihale Fon Sarf Yönetmeliğinin 35. maddesi gereği açık ek
siltme usulü ile yapılacaktır. 

6 — Posta ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul edümez. 
Keyfiyet ilgililere duyurulur. 5122/'3-3 

Topraksu Manisa Ekip Başmühendisliğinden 

işin adı 

M. yeterlik Belge için 
K. bed. belgesi G. tem. son mür. 

Lira Lira Lira tarihi 
ihalenin 

tarihi saati 

1 — Manisa - Ak
hisar - Selen
di sazoba H. 
ıKs. Sul. Pro. 1.000.888 80.071 43.786 10/5/1973 15/5/1973 11.00 

2 — Manisa - Sa
lihli - Pazar-
köy drenaj 
projesi 299.884 24.000 15.746 10/5/1973 15/5/1973 11.30 

3 — Manisa - Mer 
kez - Gürle n. 
IKs. Sul. pro
jesi 179.396 14.352 10.220 10/5/1973 15/5/1973 12.00 

Yukarıda mahiyetleri yazılı inşaatlar 2490 sayılı Kanun hükümlerine 
göre, kapalı zarf usuMyle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme Topraksu 
Manisa Ekip Başmühendisliği binasında yapılacaktır, işlere ait proje ve 
eksiltme şartnameleri Başmühendislikte görülebilir, ihaleye gireceklerin 
birinci sıradaki iş için (B) grubu, ikinci sıradaki iş için de (C) grubu, 
müteahhitlik karnesi, yürürlükte olan ihaleye giriş yönetmeliğine göre ge
rekli evrak ile özel - fennî şartnamede belirtilen hususlan yerine getirme
leri, aynca zikrolunan işler için keşif tutarı kadar benzeri işler yapmış 
olduklarına dair ilgili kuruluşlardan alacakları belgeleri İbraz etmeleri 
gereklidir. 

Yeterlik belgesi alan iştirakçilerin belgeleri, geçici teminatlan ilk 
ilân tarihinden sonra alman 1973 yılma ait ticaret odası belgesi üe teklif 
mektuplarını ihale saatinden en geç bir saat önce Komisyona vermeleri 
lüzumludur. Postadaki vaki gecikmeler nazarı itibare alınmaz. 

5062 /4-2 
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Ankara Levazım Amirliği 2 No. lu Satm Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktan, muhammen bedel ve geçici teminatlan 
yazılı (Üç) kalem (Levazım maddesi) kapalı zarfla eksiltmeleri hiza
larında ki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve 
şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım 
Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacaklan 
teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz 
karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri, Postada geciken mektup
lar kabul edilmez. 

M. bedeli G. teminatı İ H A L E 
C i n s i Miktarı Lira Kr. Lira Kr. Günü Saati 

Cimnastik çantası 3750 Adet 112.500,— 6.875,— 4 Mayıs 1973 
Cuma 10.30 da 

Beyaz dikiş 
ipliği (40/2) 4000 Kilo 320.000,— 16.550— 4 Mayıs 1973 

Cuma 11.30 d*. 
Siyah dikiş 
ipliği (40/2) 3000 Kilo 240.000— 13.250,— 4 Mayıs 1973 

Cuma 15.30 de 
4778/4-4 

Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünden : 
Karabük 

50 ton ferro fosfor ithal edilecektir 
1 — Bu işle ilgili şartnameler; 
a) Karabük'de Genel Müdürlük Malzeme İkmal Müdürlüğün

den : 
b) istanbul'da Taksim Lamartm Cad. Doğu Palas kat 4 de 

istanbul Mümessilliğimizden 
c) Ankara Karanfil Sokak 30/7 de irtibat Bürosu Şefliğimizden 

bedelsiz olarak temin edilebilir. 
. 2 — Kapalı teklifler en geç 29 Mayıs 1973 Salı günü saat 14.30 a 

kadar Karabük'te Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdür
lüğüne tevdi edilmiş veya gönderilmiş olacaktır. 

3 — 29 Mayıs 1973 Salı günü saat 14.30 dan sonra gelen veya 
tevdi edilen teklifler ve mezkûr gün ve saatten sonra yapılacak tenzi
lâtlar kabul edilmiyecektir. 5318 / 2-1 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

İnşaat ilânı 
Genel Müdürlüğümüze bağlı Orta Anadolu Linyitleri İşletme

sinde (Beypazarı - Çayırhan) yaptırılacak olan 1.200.000,— TL. keşif 
bedelli 7 adet ikili lojman inşaatı birim fiyat esası üzerinden ve kapalı 
zarf usulü ile teklif alma suretiyle ihaleye çıkarılmıştır. 

1. İşin geçici teminatı 49.750,— TL. dır. 
2. İhale 15 Mayıs 1973 Salı günü saat 15.00 de Genel Müdürlüğü

müz Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
3. İhaleye girmek için iştirak belgesi almması şart olup istekli

lerin; 
a) C grubundan en az 1.500.000 lık müteahhitlik karnesi, 
b) Benzeri bir işi bir defada taahhüt suretiyle yaptığına dair 

belge ile halen devam eden işlerin beyanı, 
c) Henüz bitirilmemiş durumdaki bütün işleri gösterir bildiri, 
d) Eksiltme şartnamesinin 5 inci maddesinde belirtilen vesika

larla birlikte ihaleye iştirak belgesi almak üzere 30 Nisan 1973 Pazar
tesi günü saat 16.00'ya kadar Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri 
lâzımdır. Bu tarihten sonra veya telgrafla yapılan müracaatlar kabul 
edilmez. 

4. İhaleye iştirak belgeleri 8 Mayıs 1973 Sah gününden itibaren 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Satın Alma Dairesi Başkanlığın
dan alınacaktır. 

5. Tekliflerin 15 Mayıs 1973 Salı günü saat 12.00 ye kadar Kuru
mumuz Genel Muhaberat Servisine verilmiş veya gönderilmiş bulun
ması lâzımdır. Postada vaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

6. İhale dosyası Kurumumuz İnşaat Dairesi Başkanlığında ve 
Orta Anadolu Linyitleri işletmesinde görülebilir. 

7. Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp 
yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

5317 /1-1 

Elazığ Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

1 — Fabrikamız hurdalığında mevcut 243 adet dış lastik, 58 adet 
iç lastik 50 adet akümülâtör ve tahminen 10 ton yakacak tahta par
çası 2.5.1973 Çarşamba günü saat 14.00 de Fabrikamız Ofis binasında 
kapalı zarf usulü ile satılacaktır. 

2 — Muvakkat teminat 1.000 lira olup, banka teminat mektubu 
da nakit yerine geçerlidir. 

3 — Teklif mektupları ihale saatinden 5 dakika evvel Fabrika
mız Muhaberat Servisine teslim edilmelidir. 

4 — Bu işe ait şartname Fabrikamız Ticaret Servisinden temin 
edilebilir. 

5 — Satışı yapılacak hurda malzemeler mesai saatleri içinde 
müracaat edenlere gösterilebilir. 

6 — Fabrikamız 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından, ihaleyi 
yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

5316 /1-1 • 
Denizcilik Bankası T. A. O. Şehir Hatlan İşletmesi Müdürlüğünden : 

TEKLİF İSTEME 
II — İşletmemize ait Inciburnu ve Sedefadası vapur büfelerinin iş

letme hakkı kapatılmış zarf içinde teklif alma suretiyle devrolunaeaktır. 
2 — Şartname Bahçekapı 27 Mayıs Hamndaki İşletmemiz vezne

sinden bedeli mukabüi alınabilir. 
3 — Denizcilik Bankası T. A. O. Arttırma, Eksiltme ve İhale ~Ka-

nununa tabi değildir. Banka ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine ver
mekte serbesttir. 

4 — Teklifler en geç 3/5/1973 günü saat 14.00 e kadar kabul edi
lecektir. Postadaki gecikmeler nazarı itibare alınmaz. 

İlgililere duyurulur. 4753/1-1 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

1) Genel Müdürlüğümüz ihtiyacı için 73-0192-1 sipariş numa-
talı General Motors yedekleri dış memleketlerden teklif alma yolu ile 
satın alınacaktır. 

2) Şartname almak isteyen firmalar başlıklı kâğıtlanna malze
menin sipariş numarasını, ismini ve malzeme ile ilgili olarak temsil
cisi bulunduğu firmanın açık adresini belirten bir dilekçe ile şartna
meleri Merkezde Malzeme Şubesi Müdürlüğünde 708 numaralı odadan 
50,— TL. bedel mukabilinde temin edebilirler. 

3 — Tekliflerin en geç 7 Haziran 1973 Perşembe günü saat 17.30 
da Genel Müdürlükte bulundurulması gerektir. Bu tarihten sonra veri
lenler ile şartnamelerine uygun olmayan teklifler ve Postadaki gecik
meler dikkate alınmaz. 5325 / 3-1 • 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden : 

1 — Rize - Azaklı Çay Atelyesi tevsii inşaatı işi 2490 sayılı Kanunun 
40 ıncı maddesi hükümlerine göre pazarlık usulü ile eksiltmeye konul
muştur. 

2 — İşin keşif bedeli (7.698.014,11) liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da Yapı İşleri Genel Müdürlüğü İhale Ko

misyonunda 4/5/1973 Cuma günü saat 11.00 de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Genel Müdürlükte 

görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
A - Bayındırlık Bakanlığı namına (489.381,—) liralık katî temina

tım, 
B - 1973 yılma ait Ticaret veya Sanayi Odası Belgesi, 
C - Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri eksiltme şartname

sinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan Plan ve Teçhizat Be
yannamesi, Sermaye ve Kredi imkânlarını bildiren malî durum bildirisi, 
Teknik Personel Beyannamesi, Taahhüt Beyannamesi, Bayındırlık Ba
kanlığından almış oldukları (B) grubundan keşif bedeli kadar işin ek
siltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesi ibraz suretiyle 
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları Yeterlik 
Belgesini, İhale Komisyonuna ibraz etmeleri lâzımdır. 

6 — Yeterlik Belgesi almması İçin son müracaat tarihi 28/4/1973 
Cumartesi günü mesai saati sonuna kadardır. 

7 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul 
edilmez. 

Keyfiyet ilân olunur. 5079/1-1 
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Ankara Belediye Başkanlığından: 

Yemekhane, duş, müracaat inşaatı yaptırılacaktır. 
1 — Makina ve Tamirhane Amirliği yemekhane, duş, müracaat 

inşaatı işi 2490 sayılı Kanununun 31 inci maddesi gereğince kapalı 
zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Bu işin birinci keşif bedeli (493.733,80) liradır. 
3 — Eksiltme Ankara Belediye Encümeni İhale Komisyonunda 

15/5/1973 Sah günü saat 16.45 de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak Ankara Belediyesi Fen 

işleri Müdürlüğü Yapı Şubesinde görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
A) (23.492,35) liralık geçici teminatını, 
B) 1973 yılı ticaret odası belgesini, 
C) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri (eksiltme şart

namesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) 
a) Plan ve teçhizat beyannamesini, 
b) Teknik personel beyannamesini, 
c) Taahhüt beyannamesini, 
d) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan 

en az bu işin keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini 
gösterir müteahhitlik karnesini, 

e) Sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bildirisini 
ve 75.000,00 liralık nakit kredisi olduğunu belirten banka referansını 
ibraz suretiyle Fen İşleri Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları 
yeterlik belgelerini zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını 15/5/1973 Salı günü saat 15.45 e 
kadar makbuz mukabili İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi için son müracaat 10/5/1973 Perşembe günü 
saat 17.30 a kadar Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne yapılacaktır. 

Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
5256/4-1 

İhata duvar inşaatı yaptırılacaktır 
1 — Balgat asfalt şantiyesi ihata duvar inşaatı işi 2490 sayılı 

Kanununun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 — Bu işin 1 keşif bedelli (365.461,60) liradır. 
3 — Eksiltme Ankara Belediye Encümeni İhale Komisyonunda 

15/5/1973 Sah günü saat 16.30 de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak Ankara Belediyesi Fen 

İşleri Müdürlüğü Yapı Şubesinde görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 
A) (18.368,46) liralık geçici teminatım, 
B) 1973 yılı ticaret odası belgesini, 
C) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri (eksiltme şart

namesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) 

a) Plan ve teçhizat beyannamesini, 
b) Teknik personel beyannamesini, 
c) Teahhüt beyannamesini, 
d) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan 

en az bu işin keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini 
gösterir müteahhitlik karnesini, 

e) Sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bildirisini 
ve 50.000,00 liralık nakit kredisi olduğunu belirten banka referansını, 
ibraz suretiyle Fen İşleri Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacaklan 
yeterlik belgelerini zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını 15/5/1973 Salı günü saat 15.30 a 
kadar makbuz mukabili İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi için son müracaat 10/5/1973 Perşembe günü 
«aat 17.30 a kadar Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne yapılacaktır. 

Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
5255 / 4-1 
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Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

KASATURA VE PARÇALARI İMAL ETTİRİLECEKTİR 
Kurumumuz ihtiyacı için, 
35.000 Adet Kasatura namlusu 
35.000 » Kasatura korkuluğu 
35.000 » Kasatura kilit gövdesi imal ettirilecektir. 
Bu işe ait şartname ve resim Ankara'da Genel Müdürlük Alım Mü

dürlüğünden, istanbul'da Bankalar Caddesi No. 75 - 77 istanbul Şubemiz 
Müdürlüğünden temin edilebilir. 

İhaleye iştirak edeceklerin şartnameye göre hazırlıyacaklan teklif 
mektuplannı kapalı zarf içerisinde en geç 7 Mayıs 1973 Pazartesi günü 
saat 17.00 ye kadar Kurumumuz Alım Müdürlüğüne göndermeleri şarttır. 

Kurumumuz ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta veya 
siparişi dilediğine vermekte serbesttir. 50Ö6 / 1-1 ' ' • 

Safranbolu Belediye Başkanlığından : 

1 — Belediyemiz ihtiyacı için 240 V. 100 Wat ampuldan 1500 adet, 
yine 240 V. 60 Wat ampulden 1500 adet ve 220 V. 25-40 Wat renkli 
ampullerden de 600 adet 2490 sayılı Kanununun 41 inci maddesi gere
ğince açık eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 

2 — İhalesi 9/5/1973 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 14.30 
da belediye encümen huzuru ile yapılacaktır. 

3 — Muhammen alım bedeli 11.850,— TL. olup geçici teminatı 
888,75 liradır. 

4 — Bu işe ait şartname her gün mesai saatleri içinde görülebilir. 
İsteklilerin belli gün ve saatte Belediyemiz Encümeninde hazır bulun-
malan ilân olunur. 5291 / 1-1 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR 
Kurumumuza ait olup aşağıda müfredatı kayıtlı muhtelif hurda malzeme kapalı zarfla teklif almak suretiyle satışa arz edilmiştir. 
Şartnameleri Kurumun Malzeme Satış, Kırıkkale Bölge ve istanbul Şube Müdürlüklerinden temin edilebilir. 
Teklifler ihale günü en geç saat 14.00 de verilir. 
Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 

Muh. Tem. İhale 
C i n s i Miktarı Bulunduğu yer Lira Kr. tarihi 

73-86 

Muh. şarj dinomosu «Topsat. 635» 

73-22 
Kurşun ve bakır hurdası «Topsat. 685» 
(Kur. izolalı bakır kablı parçalar halinde) 
73-40 
Muh. aliminyum hurdası 
(Muh. Uçak gövdeleri) Al. 51 
73-20 
Muh. treyler taşıyıcıları «Topsat. 683« 
73-24 
Muh. galvenizli varil hurdası 
«Topsat. 687» 

3000 Kg. Traktör İşleri Müdürlüğü 
(100 Ad.) 

10000 Kg. Kırıkkale Hurda Şantiyesi 

15000 Kg. 

19 Ad. 

(17000 Kg.) 

1500 Ad. 
(112500 Kg.) 

5.000,— 8/5/1973 

15.000,— 8/5/1973 

12.500,— 8/5/1973 

Beheri için 
500,— 8/5/1973 

10.000,— 8/5/1973 
4932/1-1 
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Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden : 

Üniversitemiz Faküllelerine ait aşağıda Fakülte ismi, keşif be
deli, geçici teminatı ile ihale gün ve saatleri yazılı inşaat ve tesisat 
isleri 2490 sayılı Kanun uyarınca kapalı zarf usulüyle eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

1) YAPILACAK İŞLER : 

İşin adı 
1 - Fen Fak. Sınaî Kimya Mühen

disliği binası 
2 - Fen Fak. Botanik Sera binası 
3 - Fen Fak. Merkez binası büyük 

onarımı 
4 - Rektörlük ve inşaat Dairesi 

binası için telefon santralı 
alınması 

5 - D. T. C. F. kanalizasyon ve 
Drenaj Ue elektrik tesisatı 
onarımı 

6 - Eczacılık Fak. Sera binası 
7 - S. B. F. büyük onarımı 
8 - Hukuk Fak. büyük onarımı 1 
9 - Veteriner Fak. ihata duvarı 

ve Viroloji binası çatı tamiri 1 
10 - Veteriner Fak. kalorifer te

sisatı onarımı 
11 - Telefon santralı odası ve bahçe 

tanzimi işi 
12 - Eğitim Fak. eski bina onarımı 
13 - Ziraat Fak. büyük onarımı 

K. bedeli G. 
Lira Kr. 

teminatı t H A L E 

693.000,-
297.000,-

544.500,-

190.100, 

742.500,-
594.000,-
485.000,-
485.000,-

.079.100,-

940.500,-

799.100,-
356.000,-
495.000,-

Lira Kr. Tarihi Saati 

31.470,— 
15.630 — 

8/5/1973 
8/5/1973 

11.00 
15.00 

25.530,— 8/5/1973 16.00 

10.755,— 9/5/1973 11.00 

33.450,— 
27.510,— 
23.150,— 
58.300,— 

9/5/1973 
10/5/1973 
10/5/1973 
11/5/1973 

15.00 
11.00 
15.00 
11.00 

46.123,— 11/5/1973 15.00 

41.370,— 11/5/1973 16.00 

35.714,— 
17.990 — 
23.550 — 

12/5/1973 
14/5/1973 
14/5/1973 

11.00 
11.00 
15.00 

2) Bu işlere ait ihale dosyaları Tandoğan Meydanı Fen Fakültesi 
Durağındaki Ankara Üniversitesi İnşaat Dairesinde görülebilir. 

3) Eksiltmeye iştirak edeceklerin en geç 5/5/1973 Cumartesi 
günü saat 13.00 e kadar şartnamede istenilen evrakı ekledikleri bir di
lekçe ile İnşaat Dairesine müracaat etmeleri şarttır. 

4) Eksiltme şartnamesinde istenilen evrakı tam olarak eklemiye-
rek müracaat edenlere iştirak belgesi verilmez. Her müracaat için iste
nilen evrakın ayrı ayrı eklenmesi şarttır. Bir müracaatta bulunan ev
rak diğer müracaat için geçerli kabul edilmez. 

5) Teklif zarfları en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar 
Rektörlük binasındaki Eksiltme Komisyonu Başkanlığına verilmelidir. 
Bu saatten sonra verilen zarflar ve pnstada olan gecikmeler kabul edü-
mez. 5071/4-2 

tmar ve iskân Bakanlığı Prefabrike İmalât Dairesi Başkanlığın
dan : 

1. Şartnamesine göre; 
İşin cinsi: Styropor bloklaştırma kalıbı yaptırılması, Miktarı: 

4 adet, Geçici teminatı: 4.262 — TL., Tutan: 60.240,— TL., İhale günü 
ve saati: 25/4/1973 10.30 da. 

2. Styropor bloklaştırma kalıbına ait ihale beton Elemanlan 
Başmühendisliği Etlik Eski Garajlar Arkası adresinde yukanda belir
tilen gün ve saatte yapılacaktır. 

3. İhaleye iştirak etmek isteyen firma geçici teminatını Başkan
lığın veznesine ihale saatinden 1 saat evvel yatırmış olacaktır. İhale 
dosyası aynı adresteki raportörlükte görülebilecektir. 

4. İhale 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından idare ihaleyi 
yapıp, yapmamakta ve dilediğine yapmakta serbesttir. 

5. İhale Fon Sarf Yönetmeliğinin 35 inci maddesine göre açık 
eksiltme usulü ile olacaktır. 

6. Posta ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmez. 
Keyfiyet ilgililere duyurulur. 4855/3-3 

MUlî Eğitim Bakanlığından : 

(Çeşitli Makine ve teçhizat satın alınacaktır.) 
1 — Meslekî ve Teknik Öğretim Okulları için İ973 malî yılı içe

risinde, teklif almak suretiyle dış piyasadan çeşitli makine ve teçhizat 
satın alınacaktır. 

2 — Gerekli döviz Bakanlığımızca sağlanacak ve İthalât tarafı
mızdan yapılacaktır. 

3 — Şartnameler, Ankara'da Millî Eğtim Bakanlığı Meslekî ve 
Teknik Öğretim, İşletme ve Donatım Genel Müdürlüğünden, istanbul'

da (Akşam Erkek Sanat Okulu Müdürlüğü - Meşrutiyet Ğaddesi Ko. 112 
Beyoğlu) adresinden temin edilebilir. 

4 — İdarî şartnamede belirtilen esaslara uygun teklifler en geç 
31 Mayıs 1973 akşamına kadar, Bakanlığımızda bulunacak şekilde gön
derilecektir. 

5 — Şartnameler posta ile gönderilmez ve bü konudaki isteklere 
cevap verilmez. 4286/ 4-4 

Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesinden : 

Damperli kamyon, su tankeri, mazot tankeri, merdivenli 
Pick-Up ve römorklu traktör satın alınacaktır 

Müessesemiz Bölgelerinin ihtiyacı 8 adet damperli kamyon, 5 
adet su tankeri, 1 adet mazot tankeri, 1 adet merdivenli Pick - Up, 1 
adet römorklu traktör genel ve teknik şartnameleri esasları dahilinde 
kapatılmış zarflar içinde serbest teklif alınmak suretiyle satm alına
caktır. 

İstekliler araçların tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, 
yalnız bir cins araç için de teklifte bulunabilirler. 

Teklif mektuplannın en geç 21/5/1973 Pazartesi günü saat 15.00 e 
kadar geçici teminatlarıyla birlikte Tavşanlı'daki Müessesemiz Mer
kezi Muhaberat servisinde bulundurulması gerekir. 

Posta veya herhangi bir sebeple meydana gelecek gecikmeler 
dikkate alınmaz. 

Bu işle ilgili şartnameler: 
Ankara'da : T. K. İ. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Baş

kanlığında, 
istanbul'da: T. K. İ. Satmalma Müdürlüğünde, (İstiklâl Caddesi 

Deva Çıkmazı, Sümerhan kat 4-5) 
İzmir'de: G. L. İ. İrtibat Bürosu Şefliğinde, (Gazi Kadınlar 1453 

Sokak No. 18/4) 
Tavşanlı'da: G. L. İ. Müessesesi Ticaret Şubesi Müdürlüğünde, 

görülebilir. 
Müessesemiz Arttırma - Eksiltme ve İhale Kanununa tabi değil

dir. 5301/2-1 

PTT Genel Müdürlüğünden: 

1) (1.317.765,— TL. keşif bedelli Viranşehir PTT binası inşaatı 
işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Geçici teminatı (53.282,95) liradır. 
2) Eksiltme dosyası Genel Müdürlüğümüz Yapı İşleri Dairesi 

Başkanlığında ve Diyarbakır PTT Bölge Başmüdürlüğünde görülebilir. 
3) Eksiltme 7/5/1973 Pazartesi günü saat 16.00 da Genel Müdür

lük eksiltme kurulunca yapılacaktır. 
4) İsteklilerin 2/5/1973 Çarşamba günü saat 17.30 a kadar eksilt

me şartnamesinin 12 nci maddesinde istenilen belgelerle Genel Müdür
lüğe başvurarak iştirak belgesi almaları gerekmektedir. 

5) Taliplerin bu işe ait teklif mektuplarını, eksiltmenin yapıla
cağı günü saat 15.00 e kadar İhale Komisyonu Başkanlığına tevdi edil
mek üzere. Yapı İşleri Dairesine makbuz mukabilinde vermeleri gerek
mektedir. 

6) Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine 
ihale etmekte serbesttir. 4550 / 2-2 

Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

1 — Kurumumuz Elbistan - Afşin (Kahraman Maraş) Şantiyesi 
için 180 ilâ 400 Beygir ve 150 ilâ 500 kVA arasında güçler için bir adet 
Dizel Generatör Grubu satınalınacaktır. 

2 — Bu işe ait şartname; 
a) TEK Ticaret Dairesi Başkanlığı İç Tic. Md. lüğü Bayındır So

kak No. 3 Yenişehir / ANKARA 
b) TEK istanbul Ticaret Müdürlüğü, Salıpazarı İşhanı Kat : 8 

Tophane / İSTANBUL 
c) TEK İZMİR Ticaret Müdürlüğü Cumhuriyet Bulvarı 79/13 

İZMİR 
adreslerinden ücretsiz olarak temin edilebilir. 

3 — Son teklif verme günü, 10/5/1973 Perşembe saat ,17.00 ye ka
dardır. 

4 — Postada vaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
5 — Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 15287 / 3-2 
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Etibank Genel Müdürlüğünden : 

İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 
Bankamızca Şark Kromlarında yaptırılacak 6 E tipi lojman, isçi 

yatakhanesi, işçi hamamı, su isale hattı ve harici işler inşaatı, sabit bi
rim fiyat esasına göre ihaleye çıkarılmıştır. 

1 — ihale, 24 Mayıs 1973 Perşembe günü saat 15.00 de Etibank 
Genel Müdürlüğünde yapılacaktır. 

2 — işin tahmini keşif tutarı 1.252.000,— TL. ve geçici teminatı 
51.131,— TL. dır. 

3 —• Eksiltmeye girmek için iştirak belgesi alınması şart olup, is
teklilerin : 

a) B grubundan enaz 1.250.000,— TL. lık müteahhitlik karnesi, 
b) Benzeri bir işi bir defada taahhüt suretiyle yaptığına dair bel

ge. 
c) Eksiltme şartlaşmasının S inci maddesinde belirtilen vesikalar, 

— 

Köyceğiz Orman işletmesi Müdürlüğünden : 

ile birlikte Eksiltmeye iştirak Belgesi almak üzere 28 Nisan 1973 Cu
martesi günü saat 13.00 e kadar Genel Müdürlüğümüze müracaat etme
leri lâzımdır. Bu tarihten sonra veya telgrafla yapılan müracaatlar ka
bul edilmez. 

4 — Eksiltmeye iştirak belgesi, 18 Mayıs 1973 Cuma gününden iti
baren Etibank İnşaat Dairesi Başkanlığından alınacaktır. 

5 — Tekliflerin, ihale günü saat 14.00 e kadar Bankamız Umumî 
Muhaberat servisine verilmiş veya gönderilmiş bulunması lâzımdır. 

Postada vaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
6 — Eksiltme dosyası, Bankamız inşaat Dairesinde ve Şark Krom

ları işletmesi Müdürlüğünde görülebilir. 
7 — Teklif verebilmek için eksiltme dosyası satın alınması şart 

olup, dosyalar ihale günü saat 12.00 ye kadar Bankamız inşaat Daire
sinden 300,— TL. mukabilinde satm alınır. 

8 — Bankamız 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yap
mamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 5260/ 2-2 

% 7,5 
Kaç Muh Be. teminatı 

Bölgesi Deposu Cinsi, nev'i, kalitesi parti Adet M3 IKJlo Lira Lira 
Merkez Köyceğiz Sığlayağı 20 — — 20000 60 90.000 
Merkez Köyceğiz Ham reçine 1 — — 18911 5 7.100 
Bahtiyar Akköprü Ham reçine 1 — — 99450 5 37.300 
Dalaman Dalaman) — 894 5 350 
Ortaca Ortaca f Ham reçine 1 — — 10623 5 4,000 
Sandraz Sancı Ham reçine 1 — — 6293 5 2.400 
Merkez Zeytinalanı 3. S. Nor. Çk. Tam. 2 461 '92.840 — • 600 4.20O 
Merkez Zeytinalanı 3. S . Ks. Çk. Tam. 3 670 145.384 — 450 4.950 
Merkez Zeytinalanı 3. S . Nor. Çz. Tam. 10 20213 1512.816 — . 475 18.400 
(Merkez Zeytinalanı 3. S. Ks. Çz. Tam. 16 3489 626.580 — 400 19.150 
Merkez Zeytinalanı Sedir ımaden direk 1 987 62.114 — . 275 1.300 
Merkez Zeytinalanı Sanayi odun 1 1 (9) Ster 100 100 
Dalaman Ter sakan 3. S . -Nor. Çz. Tom. 10 2118 525.081 — 475 11.300 
Dalaman Tersakan 3. S. Ks. Çz. Tom. 10 ,1601 375.074 — 400 6.260 

Yukarıda yazılı orman evmali açık arıtırıma suretiyle, tomrukların '% 25 i ve Sığlayağmm % !2ı5 i ve Reçinenin % 50' si peşin ve bakiyesi (90) 
ğün vadeli müddıeteiz banka 'mektubu karşılığı satışa konmuştur. Peşin bedellede satılır. Vergisi ile % '9 faizi peşin alınır. Sığlayağmm % 13 ver
gisi emanete alınır, ihraç edilmesine müteakip alıcıva iade olunur. Buna ait liste ve şartname mahallî onman işletme 'müdürlüklerinde; Ankara, 
istanbul, izmir ve Mersin Ticaret 'Odası başkanlıklarında görülebilir. Alıcılıların ihale saatinden evvel teminatın işletme veznesine yatırması 
ve şartnamesinin imza etmesi lâzımdır, 'ihalesi 2 Mayıs 10173 Çarşamba günü saat 13.30 da (Belediye salonunda yapılacaktır. İlân olunur. 

5327/1-1 
, ••• 

Aydm Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

E M V A L İ N Parti Muh. bedel G. teminat 
Bölgesi Deposu Cins, nevi ve kalite adedi Adet M3Dm3 Lira Kr. Lira Kr. 

Karpuzlu Koğuk 3. S. Çz. K. B. tomruk 4 894 227.064 350,— '5.990,— 
Karpuzlu iKoğuk 3. S. Çz. N. B. tomruk 1 200 04.1588 4'25 — 2.O60,— 
Karpuzlu İKoğuk 3. S. Çk. N. B. tomruk 1 162 41.503 450 — 1.400,— 
Karpuzlu Koğuk Çz. Sanayi Od. 1 247 41.077 32:5,— 1,000 — 
Çine Çine 3. S. Çk. N. B. tomruk ,10 3076 515.517 450 — 17.400,— 
Koçarlı Yığmtaş 3. 3 . Çz. N. B. :ornruk 1 , 02 32.575 425,— 1.040 — 
Koçarlı Yığıntaş 3. S. Çz. K. '3. tomruk 1 160 33.820 350,— 890,— 
Koçarlı Yığmtaş Çz. Sanayi Od. .1 415 38.896 325,— 950,— 
Koçarlı Yığmtaş Çf. Sanayi Od. 1 118 13 852 2'50,— 260,— 
Germencik Gümüş Çz. Sanayi Od. 1 1192' 49.082 325 — 1.200,— 
Germencik Germencik Çz. Sanayi Od. 2 1277 69.40,9 325,— 1.695 — 
Germencik Germencik 3. S. Çz. K. B. tomruk 1 '278 35.805 " 350— 040,— 
Germencik Habibler Kabuklu Sanayi Od. 3 123 Ster 125 — 1.155 — 
Germencik Habibler 'Yanık tb. Yak. Od. 6 600 Ster 42,50 1.020,— 
Kuşadası Davullar Çz. Sanayi Od. 2 807 ©0.868 323,— 2.215 — 
Kuşadası Davullar 3. S. Çz. K. B. tomruk 1 104 26.926 350 — 710,— 
Kuşadası Davullar Kabuklu [Sanayi Od. 3 150 Ster 125 — 1,410,— 

Toplam 1.281.863 M? 
873.000 Ster 

,1 —• Yukarıda müfredatı yazılı orman emvali 3/5/1973 ,günü saat 11.00 de Karpuzluda, aynı ıgün saat 15.00 de Çine'de, 4/5/18173 günü ıs&aıt 
10.30 da Koçarlı'da, 'aynı gün saat 13.30da Germencik'te, aynı gün saat 16.30 da Davutlar Belediye binasında açık artırma ile vadeli olarak sa
tılacaktır. 

/2 — Satış partileri ve ebat listesi Muğla Oriman Başmüdürlüğü, izmir, Uşak, Manisa, Afyon,, [İsparta, (Kütahya, Denizli, Nazilli Onmam. 
İşletme Müdürlükleri ile İzmir ve Bergama Ticaret Odalarında görülebilir. 

<3 —• Alıcıların almak istedikleri partilerin '% 7,5 geçici teminatlarını engeç aynı ğün saate kadar bölge mutemetlerine yatomaları, 
¡4 — Satış ı% 25 i peşin bakiyesi üç ay vadeli olarak banka mektubu karşılığı satılacaktır. 
15 — ıSanayi odunu satışlarına ambalaj sandığı imalatçıları 'iştirak edebilirler. Satışa iştirak edecek olanlar imalâthanlerinin faal duruımâa 

olduğunu gösterir son sene vizesi yapılmış kapasite belgelerini komisyona ibraz etmeleri meclburldir. Vesika ibraz etmiyenler satışa iştirak 
edemez. 5328 / l - l 
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Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

1 — Elde mevcut şartlaşma, İhtiyaç dağıtım listesi hükümleri da-
halinde, 19 kalem muhtelif sıhhî tesis malzemesi satm almacaktır. 

2 — Bu işin tahmini bedeli 251.817,40 TL. (îkiyüzellibirbin sekizyüz 
onyedi lira kırk kuruş) ölüp, geçici teminatı 10.073,— TL. (Onbinyetmişüç 
lira dır.) 

3 — Bu işin ihalesi 11/5/1973 Cuma günü saat 15.00 de Ankara Kur
tuluş Kıbrıs Caddesi No. 4 adresindeki Genel Müdürlük binasında teşekkül 
edecek İhale Komisyonu tarafından kapalı teklif usulü ile yapılacaktır. 

4 — Bu işe ait şartlaşma ve eklerini muhtevi ihale dosyası, aynı 
adresteki Genel Müdürlük Malzeme Müdürlüğünden 50,— TL. mukabilinde 
temin edileceği gibi; istekliler, ihaleden önce, ihale konusu malzemeler
den birer örneği mezkûr Müdürlüğe vereceklerdir. 

5 — İsteklilerden; musluk ve batarya için, Sanayi Bakanlığınca 
marka tescil belgesi ile Makina Mühendisleri Odasından kalite belgesi ve 
ayrıca ihale dosyası satm almış olduklarına dair 50,— TL. lık makbuz ile 
geçici teminata ait müddetsiz banka teminat mektubu veya geçici temi
natın Kurum Veznesine yatırılmış olduğuna dair makbuz aranacaktır. 

6 — Teklif mektuplarının, en geç ihale saatinden bir saat önce İhale 
Komisyonuna verilmesi zaruri olup; zamanında verilmeyen teklif mektup
ları veya postada vaki gecikmeler kabul edümiyecektir. 

7 — Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından, ihaleyi yapıp 
yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

Keyfiyet ilân olunur 5202/3-2 

•Senirkent Devlet Hastanesi Satm Alma Komisyonu Başkanlığın
dan 

T. bedeli T. tutarı İhale İhalenin 
Miktarı Lira Kr. Lira Kr. şekli günü ve saati C i n s i 

1 —Et 2 kalem 100.000 — 6.250— Kapalı 7/5/1973 
Pazartesi 10.30 

2 —Ekmek 1 kalem 26.180— 1.963,50 Kapalı 7/5/1973 
Pazartesi 11.3C 

3 — İlâç 105 kalem 111.807,50 6.850,— Kapalı 8/5/1973 
Salı 10.30 

4 —Bakkaliye 18 kalem 61.600,— 4,330,— Kapalı 8/5/1973 
Salı 11.30 

5 —Sebze 13 kalem 26.150— 1.961,25 Kapalı 9/5/1973 
Çarşamba 10.30 

6 —Yumurta 1 kalem 14.000— 1.050,— Açık 9/5/1973 
Çarşamba 11.30 

1 — Senirkent Devlet Hastanesi'nin 1973 mail yılı ihtiyacı olan 
altı grup malzemenin hizasında gösterilen şekilde ihale edilecektir. 

2 — İstekliler ilâç şartnamesini mesai saatlerinde Ankara, istan
bul, İzmir Sağlık Müdürlüklerinde ve diğerlerini Hastane idaresinde gö
rebilir. 

3 — İhale Hastane Baştabiplik odasında yapılacaktır. 
4 — İhaleye gireceklerin kapalı zarf için teklif mektuplannı ihale 

saatinden bir saat evvel Komisyona vermeleri, 
5 — Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 

4975/4-4 

Karakocan Yatılı Bölge Okulu Satın Alma Komisyonu Başkanlığın
dan : 

Amasya Asliye Ticaret Mahkemesi Hâkimliğinden : 

1973/397 
«Amasya-Ezinepazar Bucağına bağlı, Ayrınca Köyü - .Sınırlı - So-

rumlu - Zirai Sulama, Toprak Muhafaza ve Arazi Islahı, Toprak ve Su 
Koopemtifinin» teşekkülünün tasdikine 14/4/1973 tariflimde Mahkemece 
karar verildiğinden, keyfiyet ilân olunur. 6330 /1-1 

Ankara Belediye Başkanlığından : 

Belediyemizce 50 kalem yaş sebze ve meyve 2490 sayılı Kanun ge-
reğince kapalı zarf eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 

1 — Tahmini bedeli 421.157,25 lira ve geçici teminat 20.596,29 
liradır. 

12 —> Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde ıgörülebilir. 
3 — İhalesi 7/5/1078 günü saat 16.00 de Encümen salonunda 

yapılacaktır. 
4 — İstekliler teklif mektuplarım en geç ihale saatinden bir saat 

evveline kadar Encümen kalemine vermeleri zorunludur. 
Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 4466/4-2 

C i n a i Miktarı 
M. bedeli 
Ura Kr. 

G. teminatı 
Ura Kr. 

İhalenin 
tarihi saat 

1 — Pişmiş ekmek 24.000 Kg. 40.800,70 3.060,— 30/4/1973 11.00 
2 — Kemikli koyun eti 3.000 Kg..l 

Kemikli keçi eti 3.000 Kg. | 174.000,— 9.950,— 30/4/1973 15.00 
Kemikli sığır eti 3.000 Kg. j 

3 — 32 kalem yaş seb
ze meyve (32 kalem) 199.300,— 11.215,— 3/5/1973 15.00 
1 — Yukarıda cinsi, miktarı, muhammen bedeli, geçici teminatı ve 

ihale tarihleri yazılı yiyecek maddeleri 2490 sayılı Kanunun 31 inci 
maddesi gereğince kapalı zarf usulü üe eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Eksiltme yukarıda gösterilen tarihlerde ve saatlerde Kara
kocan Yatık Bölge Okulunda toplanacak olan Satın Alma Komisyonunda 
yapılacaktır. 

S — Her kalem ihalenin geçici teminatı yukarıda gösterilmiştir. 
4 — İstekliler, mukavele, şartname ile eksiltme evrakım her gün 

mesai saati içinde Karakocan Yatılı Bölge Okulunda görebilirler. 
5 — Eksiltmeye gireceklerin muayyen gün ve saatte geçici temi

nat makbuzları, 1973 yılına ait ticaret odası belgelesin! veya bu işi ya
pabilir kaydını taşıyan Belediye veya sair kuruluşlardan almış olduğu 
belgeyi, ikametgâh UmühaJberini teklif mektuplariyle birlikte en geç 
ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona makbuz karşılığında 
vermeleri şarttır. 

6 — Postada vaki olacak gecikmeler kabul olunımaz. 
T — Keyfiyet ilân olunur. 4572 / 4-4 

Yahyalı Devlet Orman işletmesi Müdürlüğünden: 

1 işletmemizin Yahyalı Deposunda 1 parti 1. S. N. B. Çk. tom
ruk 1100, 7 parti 2. S. N. B. Çk. tomruk 1000, 9 parti 3. S.N.B. Çk. tom
ruk 575, 1 parti 3. S. N. B. Göknar tomruk 550, 1 parti 3. S. N. B. sedir 
tomruk 600, 9 parti 3. S. K. B. tomruk 450, 1 parti 3. S. K. B. Çz. tom
ruk 375, 1 parti 3. S. K. B. Göknar tomruk 296 ve 1 parti çam sanayi 
odunu 250 lira muhammen bedelle 7/5/1973 Pazartesi günü işletme 
binasında toplanacak komisyon huzurunda saat 14.00 de açık arttırma 
suretiyle satılacaktır. 

2 — Satışla ilgili bütün vergi ve resimler alıcıya aittir. 
3 — Alıcıların belli gün ve saatten evvel teminatları işletme Vez

nesine yatırıp makbuzu ibraz ederek ihaleye iştirakleri. 
4 — Satış 3 ay vadeli banka mektubu karşılığı olup, % 25 mal 

bedeli ve vergileri peşin alınır. 
5 — Satışa iştirak edeceklerin % 7,5 teminat karşılığı ibraz ede

cekleri banka teminat mektuplarının üzerine Yahyalı Orman işletmesi 
yazdırmalarını, 

6 — Mal bedelinin % 75 karşılığı 3 ay vadesi için verilecek banka 
teminat mektuplarına ise Yahyalı işletmesi yazdınlmasım ve parti 
No. lannmda yazılması, 

7 — Satışa ait şartname ve ekleri Orman Genel Müdürlüğünde, 
Adana Orman Başmüdürlüğünde Adana, Mersin, Antakya, Osmaniye, 
Sivas, Ankara, Pozantı Elazığ işletme Müdürlüklerinde, Yahyalı, Kay
seri, Develi, Bor iskenderun, Gaziantep, Malatya, Ereğli Orman Bölge 
Şeflikleri, Yahyalı Belediye Başkanlığı ile İşletmemiz Muhasebesinde 
görülebilir. 5300 /1-1 • 

PTT Genel Müdürlüğünden: 

1) 793.806,17 TL. keşif bedelli Bünyan PTT binası inşaatı işi 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Geçici teminatı (35.502,25) liradır. 
2) Eksiltme dosyası Genel Müdürlüğümün Yapı İşleri Dairesi 

Başkanlığında ve Ankara PTT Bölge Başmüdürlüğünde görülebilir. 
3) Eksiltme 9/5/1973 Çarşamba günü saat 16.00 da Genel Müdür

lük Eksiltme Kurulunca yapılacaktır. 
4) İsteklilerin 3/5/1973 Perşembe günü saat 17.30 a kadar 

eksiltme şartnamesinin 12 nci maddesinde istenilen belgelerle Genel 
Müdürlüğe başvurarak iştirak belgesi almalan gerekmektedir. 

5) Taliplerin bu işe ait teklif mektuplarını, eksiltmenin yapıla
cağı günü saat 15.00 e kadar İhale Komisyonu Başkanlığına tevdi edil
mek üzere Yapı işleri Dairesine makbuz mukabilinde vermeleri gerek
mektedir. 

6) Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine 
ihale etmekte serbesttir. 4731 / 2-2 

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ , 
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