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KANUNLAR
24 Eylül 1949 tarihinde Roma'da tanzim edilmiş olan ''Ak
deniz Balıkçılık Genel Konseyi Anlaşması" na Türkiye'nin
iltihakı hakkında Kanun
Kanun No: 6365

Kabul tarihi: 10/3/1954

Madde 1 — 24 Eylül 1949 tarihinde Roma'da tanzim edilmiş olan
«Akdeniz Balıkçılık Konseyi Anlaşması» na iltihakımız kabul edilmiş
tir.
Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer
Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti
memurdur.
13/3/1954
Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyi
Anlaşma
Önsöz
Akdeniz ve mücavir sulardaki ürünlerin lâyıkı veçhile kullanılması
ve inkişafında mütekabil menfaati olan, ve bundan başka bir Akdeniz
Balıkçılık Genel Konseyi ihdası suretiyle kolaylaştırılacak, Milletlerarası
iş birliği vasıtasiyle gayelerine erişmeyi arzu eden, Birleşmiş Milletler
Gıda ve Tarım Teşkilâtı âzasından Fransa, Yunanistan, italya, Lübnan,
Türkiye, Birleşik - Kırallık ve Yugoslavya aşağıdaki hususlarda mutabık
kalmışlardır.
Madde — I
Konsey
1. Âkıd Hükümetler, III üncü maddede derpiş olunan işlerin ifası
ve vazifelerini yerine getirilmesi için aşağıda sadece Konsey namlyle anı
lacak olan bir Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyi kurmayı kararlaştırmış
lardır.
2. Aşağıdaki VIII inci madde hükümlerine uygun bir surette bu
Anlaşmayı kabul edecek hükümetler Konsey âzası olacaktır.
Madde — II
Teşkilât
1. Her âza Devletin Hükümeti Konsey toplantılarında bir tek de
lege tarafından temsil edilir. Bir yardımcı, eksperler ve müşavirler bu

delegeye refakat edebilirler Yardımcıların, eksperlerin ve müşavirlerin
Konsey oturumlarına iştiraki, bir yardımcının delegenin gaybubetinde ona
vekâlet etmesi hali hariç, bunlara rey hakkı vermez
2 Her âza Devletin Hükümeti bir tek reye sahiptir Konsey ka
rarları, işbu Anlaşmada başka şekilde derpiş edilmiş bir hüküm olmadık
ça verilen reylerin ekseriyetiyle alınır. Konsey azasının mutlak ekseri
yeti bir nisap teşkil eder.
3 Konsey bir başkan ve iki başkanvekili seçer
4 Konsey, kaç toplantı yapılacağını, bunların tarihlerini, yerleri
ni tesbit, faydalı gördüğü komisyonları teşkil ve usulüne mütedair kai
deleri vaz'eder.
5. Âza devletler hükümetlerinin ekseriyeti tarafından başka türlü
bir karar alınmadıkça, başkan konseyi senede asgari bir kere toplantı
ya davet eder. İlk toplantı, işbu Anlaşmanın mer'iyete giriş tarihini takibeden altı ay içinde Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtının da
veti üzerine bu teşkilâtın göstereceği mahalde yapılacaktır.
6 Konseyin merkezi, halen İtalya'da Roma'da bulunan Birleşmiş
Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtının Avrupa Bölge Bürosu merkezinde
olacaktır.
7. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı konseye bir sekre
terlik temin edecektir.

Madde — III
Vazifeler
Konseyin iş ve vazifelen şunlardır :
a) Su ürünlerinden gereği gibi istifade ve bunların gelişmesi ile
ilgili teknik cihetleri ve bütün oseanografik meseleleri ortaya koymak;
b) Su ürünlerinden istifade gayesiyle, balıkçılık ve bununla alâka
dar endüstri şubelerinde kullanılan mütekâmil metodların tetkik ve tat
bikinı teşvik ve koordine etmek;
c) Su ürünleri ile ilgili bütün oseanografik ve teknik malûmatı
toplamak, neşretmek veya her hangi başka bir surette yayınlamak;
d) Bu malûmatlar sahasında mevcut eksiklikleri tamamlamak için
âza devletlerin hükümetlerine, zaruri veya lüzumlu görülecek millî veya
milletlerarası araştırma ve gelişme projelerim tavsiye etmek;
e) Lüzumlu görüldüğü zaman, müştereken araştırmalarda bulun
mak ve bu maksada matuf olarak gelişme projeleri tanzim etmek;
t) İlmi teçhizatın, tekniğin ve nomanklâtürün standardizasyonunu
tâyin için alınacak tedbirleri teklif ve gerektiği takdirde kabul etmek;
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g) Balıkçılığa mütaallik mevzuatı, âza Devletler Hükümetlerine,
bunları mümkün mertebe koordine etmeleri tavsiyesinde bulunmak ga
yesiyle, mukayeseli olarak tetkik etmek;
h) Balıkçıların mesleklerinden mütevellit hastalıklardan korun
masına ve hıfzıssıhhaya mütaailik tetkikleri teşvik etmek,
i) Zaruri malzeme ve teçhizatı sağlamaları için, tavassutta bulun
mak suretiyle, âza Hükümetlere yardım etmek,
i) Zaruri malzeme ve teçhizatı sağlamaları için, tavassutta bulunlâtı ve faydalı bulduğu mülâhaza olunduğu takdirde, aralarında birbiri
ne bağlı menfaatleri olan diğer milletlerarası, milli veya hususi teşekkül
ler tarafından tavsiye olunacak oseanografık ve teknik bütün davalara
mütaallik her mesele üzerinde raporlar hazırlamak,
k) Faaliyetleri hakkında aza Hükümetlere ve Birleşmiş Millet
ler Gıda ve Tarım Teşkilâtı Konferansına senelik rapor vermek ve her
lüzum gördüğünde, salâhiyeti dâhilinde bulunan meselelere mütedair ra
porları bu Teşkilâta arzetmek
Madde — IV
Bölge
Konsey, coğrafî bakımdan Akdenizden madut sularda, III üncü mad
dede mezkûr işleri ifa ve vazifeleri yerine getirecektir Mamafih Kon
sey bu bölge haricinde araştırmalarda bulunmayı derpiş ederse, III ün
cü maddenin (j) paragrafı gereğince, ilgili teşekkül ve Hükümetlerle
lâzımgelen anlaşmaya varacaktır
Madde — V
Milletler arası Teşekkullerle

İş Birliği

1 Karşılıklı menfaate mütaallik meselelerde Konsey, diğer Millet
lerarası Teşekküllerle sıkı iş birliği yapacaktır
2 Konsey, lüzumlu ve faydalı gördüğü takdirde, III üncü madde
de derpiş olunan ilmi mahiyetteki vazifeleri, yukarda mezkûr teşekkül
lere tevdi edecektir
Madde — VI
Masraflar
1 Delegelerle, yardımcıları, eksperleri ve müşavirlerinin Konsey
oturumlarında bulunmaktan mütevellit masrafları her birinin Hüküme
ti tarafından tesbit vederuhdeolunur
2 Neşriyat ve muhaberat dâhil, Sekreterliğin masrafları ve ayrıca
toplantılar haricinde Konsey namına icra eyledikleri vazifeler dolayısiyle Konseyin Başkanı ve Başkanvekilleri tarafından yapılan masraf
lar, Teşkilât Nizamnamesine uygun olarak hazırlanacak ve kabul edile
cek yıllık, bütçe çerçevesi dâhilinde, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım
Teşkilâtı tarafından tesbit ve deruhde olunur
3 Gerek kendi arzulariyle gerekse Konseyin tavsiyesi üzerine Kon
sey âzası tarafından münferiden girişilen araştırmalardan veya gelişme
programlarından mütevellit masraflar ilgili Hükümetler tarafından tes
bit ve deruhde olunur
4 Madde III (d) ve (e) paragrafları gereğince müştereken yapı
lan araştırmalar veya gelişme projelerinden mütevellit masraflar, hi
lafı kararlaştırılmadıkça, iştiraklerinin şekil ve nispeti mutabakata va
racak âza devletler hükümetleri tarafından tesbit ve deruhde olunur
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2 İşbu Anlaşma, konferansın ve Konsey azasının üçte ikisinin
muvafakati şartıyle, Gıda ve Tarım Teşkilâtına âza olmıyan devletler
hükümetlerinin de kabulüne tabidir. Bu hükümetler sekreterlik masraf
larından, Konsey tarafından tesbit ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım
Teşkilâtı tarafından tasvip edilecek bir nispet dâhilinde hisselerine düşen payı takabbül ettikleri takdirde Konseyin faaliyetlerine iştirak ede
bilirler.
3 İşbu Anlaşmanın kabulüne mütedair ihbarnameler keyfiyeti
derhal alâkadar hükümetlere bildirecek? olan, Birleşmiş Miletler Gıda ve
Tarım Teşkilâtı Umum Müdürüne tevdi edilecektir
Madde — IX
Mer'tyete giriş
1 İşbu Anlaşma, beşinci ihbarnamesinin alındığı tarihten itibaren
mer'iyete girer.
2 İşbu Anlaşmanın mer'iyete girişinden sonra alınan kabul ihbar
nameleri, bunların Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı Genel
Müdürüne ulaştığı tarihten itibaren hüküm ifade eder. Genel Müdür
alakadar bütün devletleri ve Konseyi keyfiyetten "haberdar eder.
Madde — X
Çekilme
Her âza devlet, Anlaşma kendisi için mer'iyete girdiği tarihten
itibaren iki yıl sonra, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı Genel
Müdürüne yazılı olarak haber vermek suretiyle işbu Anlaşmayı feshede
bilir Genel Müdür alâkadar bütün devletleri ve Konseyi keyfiyetten ha
berdar edecektir Çekilme, buna mütedair belgenin Genel Müdür tarafın
dan alınış tarihinden itibaren üç ay sonra hüküm ifade eder.
24 Eylül 1949 tarihinde Roma'da, Fransızca olarak Birleşmiş Mil
letler Gıda ve Tarım Teşkilâtı arşivlerine tevdi edilecek bir tek nüsha
halinde tanzim edilmiştir. Tasdikli nüshalar Birleşmiş Milletler Gıda
ve Tarım Teşkilâtının âza devletlerine dağıtılacaktır

İnsan Haklarım ve Ana Hürriyetleri Koruma Sözleşmesi ve
bana Ek Protokolün tasdiki hakkında Kanun
Kanun No : 6366

Kabul tarihi,: 10/3/1954

Madde 1 — Hükümetimizce 4 Kasım 1950 tarihinde Roma'da imza
lanmış olan «İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Konuna Sözleşmesi»
tasdik edilmiştir.
Madde 2 — Hükümetimizce 20 Mart 1952 tarihinde Paris'te imza
lanmış olan «însan Haklarım ve Ana Hürriyetleri Koruma Sözleşmesine
Ek Protokol», mütaakıp üçüncü maddedeki ihtiraz! kayıtla tasdik edil
miştir
Madde 3 — İnsan Haklarını Ve Ana Hürriyetleri Koruma (Sözleş
mesine Ek Protokolün ikinci' maddesi 3 Mart 1924 tarih ve 430 sayılı
Tevhidi Tedrisat Kanununun hükümlerini ihlâl etmez
Madde 4 — Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'iyete girer
Madde 8 — Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti me
murdur.
13/3/1954

Madde — VII
Tadilat
İşbu Anlaşmada yapılacak her hangi bir tadilât Konsey âzası yekû
nunun üçte iki ekseriyetinin muvafakatine tabı. olacaktır Aşağıdaki
haller bu kaideye istisna teşkil eder :
a) Konseyin salâhiyetlerini genişletmek üzere Anlaşmada yapıla
cak tadilât, üçte iki ekseriyetin muvafakatinden başka Birleşmiş Millet
ler Gıda ve Tarım Teşkilâtı Konferansının da tasvibine tabidir
b) Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtının uhdesine düşen
masrafların tesbiti hususunda Konseyin salâhiyetlerini genişletmek üzere
Anlaşmada yapılacak tadilât, Konseyin üçte iki ekseriyetinin ve Birleş
miş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı Umum Müdürünün muvafakatine
tabıdır
Madde — VIII
Kabul
1 İşbu Anlaşmada Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtına
âza devletlerin hükümetlerinin kabulüne tabidir

İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya dair Sözleşme
Avrupa Konseyi Üyesi olan Âkıd Hükümetler.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 10 Aralık 1948 de ilân
edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesini;
Bu beyannamenin metninde mezkûr hakların her yerde ve fiilen
tanınmasını ve tatbik edilmesini sağlamaya matuf bulunduğunu,
Avrupa Konseyinin gayesini; üyeleri arasında daha sıkı bir birlik
kurmak olduğunu ve İnsan Hakları ve Ana Hürriyetleri korunma ve ge
lişmesinin bu gayeye ulaşmak yollarından birinl teşkili ettiğini,
dikkat nazarına alarak,
Dünyada barış ve adaletin asıl temelim teşkil eden ve idamesi her
şeyin fevkinde olarak, bir taraftan, hakikaten demokratik bir siyasi re
jim ve diğer taraftan, insan haklarına müştereken hürmet ve bu konuda
ortak bir anlayış esaslarına istinadeden bu ana hürriyetlere derin bağlı
lıklarını teyidederek;
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Aynı telâkkiyi taşıyan ve ideal ve siyasi ananeler, hürriyete saygı
ve hukukun üstünlüğü hususlarında müşterek bir mirasa sahip bulunan
Avrupa devletleri hükümetleri sıfatiyle, Evrensel Beyannamede yazılı
bazı hakların müştereken sağlanmasını temine yanyacak ilk tedbirleri
almayı kararlaştırarak;
aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:
Madde — 1
Yüksek Akıd Taraflar kendi kaza haklanına tabi her ferde işbu
Sözleşmenin birinci faslında tarif ledilen hak ve hürriyetleri tanırlar.
BÖLÜM: I
Madde — 2
1. Her ferdin yaşama hakkı kanunun himayesi altındadır. Kamunun
ölüm cezası ile cezalandırdığı bir suçtan dolayı hakkında mahkemece
hükmedilen bu cezanın infazı dışımda, hiç kimse kasten öldürülemez.
2. Öldürme, aşağıda derpiş edilen zaruret halleri dışında, bu maddenin ihlâli suretiyle yapılmış telâkki olunmaz:
a) Her ferdin gayrimeşru cebir ve şiddete karşı korunmasını sağ
lamak için,
b) Kanun hükümleri dâhilinde bir tevkifi yerine getirmek veya
kanuna uygun olarak mevkuf bulunan bir şahsın kaçmasını önlemek
için,
c) Ayaklanma veya isyanı, kanuna uygun olarak bastırmak için,
Madde — 3
Hiç kimse işkenceye, gayriinsani yahut haysiyet kırıcı ceza veya
muameleye tabi tutulamaz.
Madde — 4
1. Hiç kimse köle ve kul halinde tutulamaz,
2. Hiç kimse zorla çalıştırılamaz veya mecburi çalışmaya tabi tu
tulamaz,
3. Aşağıdaki haller bu maddede kasdolunan «zorla çalıştırma veya
mecburi çalışmadan» sayılmazlar:
a) İşbu Sözleşmenin 6. maddesinde derpiş edilen şartlar altında
mevkuf tutulan bir kimseden mevkufiyeti veya şartla salıverilmesi sü
resince yapması mûtat olarak istenilecek çalışma;
b) Askri mahiyette her hizmet yahut inançları gereğince askerlik
vazifesini yapmaktan kaçınan kimselerin durumunu meşru telâkki
eden memleketlerde, bu inanca sahip kimselere mecburi askerlik yerine
gördürülecek başka bir hizmet;
c) Topluluğun hayat veya refahım tehdit eden buhran ve âfet hal
lerinde talep olunan her hizmet;
d) Normal medeni mükellefiyetler şümulüne giren her türlü çalış
ma veya hizmet.
Madde — 5
Her ferdin hürriyete ve güvenliğe hakkı vardır. Aşağıda mezkûr hal
ler ve kanuni usuller dışında biç kimse hürriyetinden mahrum edilemez:
a) Salahiyetli bir mahkeme tarafından mahkûmiyeti üzerine usulü
dairesinde hapsedilmesi,
b) Bir mahkeme tarafından kanuna uygun olarak verilen bir ka
rara riayetsizlikten dolayı yahut kanunun koyduğu bir mükellefiyetin
yerine getirilmesini sağlamak üzere yakalanması veya tevkifi,
c) Bir suç işlediği Şüphesi altında olan yahut suç işlemesine veya
suçu işledikten sonra kaçmasına mâni olmak zarureti inancım doğuran
mâkul sebeplerin mevcudiyeti dolayısiyle, yetkili adli makam önüne çı
karılmak üzere yakalanması ve hapsi,
d) Bir küçüğün nezaret altında ıslahı veya yetkili merci önüne çı
karılması için verilmiş usulüne uygun bir tevkif kararı bulunması,
e) Bulaşıcı bir hastalık yayabilecek bir kimsenin, bir akıl hastası,
bir alkoliğin, uyuşturucu maddelere müptelâ bir kimsenin yahut bir ser
serinin kanuna uygun mevkufiyeti,
f) Bir kimsenin memlekete usulüne uygun olmıyarak girmekten
men'i, veya baklanda bir sınır dışı kılma veya geri verme muamelesine
tevessül olunması sebebiyle yakalanmasına veya tevkifine karar veril
mesi
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2. Tevkif olunan her ferde, tevkifini icabettiren sebepler ve ken
disine karşı vâki bütün isnatlar en kısa bir zamanda ve anladığı bir dille
bildirilir.
3. İşbu maddenin I/c fıkrasında derpiş edilen şartlara göre yaka
lanan veya tevkif edilen herkesin, hemen bir hâkim veya adlî görevi
yapmaya kanunen mezun kılınmış diğer bir memur huzuruna çıkarılması
lâzım ve mâkul bir süre içinde muhakeme edilmeye yahut adlî takibat
sırasında serbest bırakılmaya hakkı vardır. Salıverme ilgilinin duruşma
da hâzır bulunmasını sağlıyacak bir teminata bağlanabilir.
4. Yakalanması veya tevkif sebebiyle hürriyetinden mahrum bıra
kılan her şahıs hürriyeti tahdidin kanuna uygunluğu hakkında kısa bir za
manda karar vermesi ve keyfiyet kanuna aykırı görüldüğü takdirde tah
liyesini emretmesi için bir mahkemeye; itiraz eylemek hakkını haizdir.
5. İşbu maddenin hükümlerine aykırı olarak yapılmış bir yakala
ma veya tevkif muamelesinin mağduru olan her şahsın tazminat iste
meye hakkı vardır.
Madde — 6
1. Her şahıs gerek medeni hak ve vecibeleriyle ilgili nizalar gerek
cezai sahada kendisine karşı serdedilen bir isnadın esası hakkında karar
verecek olan, kanuni, müstakil ve tarafsız bir mahkeme tarafından dâ
vasının mâkul bir süre içinde hakkaniyete uygun ve aleni surette din
lenmesini istemek hakkım haizdir.
Hüküm aleni olarak verilir, şu kadar ki demokratik bir toplulukta
âmme intizamının veya milli güvenliğin veya ahlâkın yaratına veya kü
çüğün menfaati veya dâvaya taraf olanların korunması veya adaletin
selâmetine zarar verebileceği bazı hususi hallerde, mahkemece zaruri
görülecek ölçüde, aleniyet dâvanın devamınca tamamen veya kısmen
Basın mensupları ve halk hakkında tahdidedilebilir.
2. Bir suç ile itham edilen her şahıs suçluluğu kanunen sabit olun
caya kadar masum sayılır.
3. Her sanık ezcümle:
a) Şahsına tevcih edilen isnadın mahiyet ve sebebinden en kısa bir
zamanda, anladığı bir dille ve etraflı surette haberdar edilmek,
b) Müdafaasını hazırlamak için gerekli zamana ve kolaylıklara
malik olmak,
c) Kendi kendini müdafaa etmek veya kendi seçeceği bir müdafii
veya eğer bir müdafi tâyin için malî imkânlardan mahrum bulunuyor ve
adaletin selâmeti gerektiriyorsa, mahkeme tarafından tâyin edilecek bir
avukatın meccani yardımından istifade etmek,
d) İddia şahitlerini sorguya çekmek, veya çektirmek, müdafaa şa
hitlerinin de iddia şahitleriyle aynı şartlar altında davet edilmesini ve
dinlenmesinin sağlanmasını istemek,
e) Duruşmada kullanılan dili anlamadığı veya konuşamadığı tak
dirde bir tercümanın yardımından meccanen faydalanmak,
haklarına sahiptir.
Madde — 7
1. Hiç kimse işlendiği zaman milli veya milletlerarası hukuka göre
bir suç teşkil etmiyen bir fiil veya ihmalden dolayı mahkûm edilemez.
Keza hiç kimse suç işlendiği zaman tertibi gereken cezadan daha ağır bir
cezaya da çarptırılamaz.
2. İşbu madde, işlendiği zaman medeni milletler tarafından tanı
nan umumi hukuk prensiplerine göre suç sayılan bir fiil veya ihmalden
suçlu bir şahsın yargılanmasına ve cezalandırılmasına mâni değildir.
Madde — 8
1. Her şahıs hususi ve ailevi hayatına, meskenine ve muhaberatına
hürmet edilmesi hakkına maliktir.
2. Bu hakların kullanılmasına resmî bir makamın müdahalesi de
mokratik bir cemiyette ancak millî güvenlik, âmme emniyeti, memleke
tin iktisadi refahı, nizamın muhafazası, suçların önlenmesi, sağlığın veya
ahlâkın ve başkasının hak ve hürriyetlerinin korunması için zaruri bu
lunduğu derecede ve kanunla derpiş edilmesi şartiyle vukubulabilir.
Madde — 9
1. Her şahıs düşünme, vicdan ve din hürriyetine sahiptir. Bu hak
din veya kanaat değiştirme, hürriyetini ve alenen veya hususi tarzda
ibadet ve âyin veya öğretimini yapmak suretiyle tek başına veya toplu
olarak dinini veya kanaatini izhar eylemek hürriyetini tazammun eder.
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2. Din veya kanaatleri izhar etmek hürriyeti demokratik bir cemi
yette ancak âmme güvenliğinin, âmme nizamının, genel sağlığın veya
umumi ahlâkın, yahut başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması için
zaruri olan tedbirlerle ve kanunla tahdit edilebilir.
Madde — 10
1. Her fert ifade ve izhar hakkına maliktir. Bu hak içtihat hürri
yetini ve resmî makamların müdahalesi ve memleket sınırları mevzuubahis olmaksızın, haber veya fikir almak veya vermek serbestisini ih
tiva eder. Bu madde, devletlerin radyo, sinema veya televizyon işletmele
rini bir müsaade rejimine tabi kılmalarına mâni değildir.
2. Kullanılması vazife ve mesuliyeti tazammun eden bu hürriyetler,
demokratik bir toplulukta, zaruri tedbirler mahiyetinde olarak, milli gü
venliğin, toprak bütünlüğünün veya âmme emniyetinin, nizamı muhafa
zanın, suçun önlenmesinin, sağlığın veya ahlâkın, başkalarının şöhret
veya haklarının korunması, gizli haberlerin ifşasına imâmı olunması veya
adalet kuvvetinin üstünlüğünün ve tarafsızlığının sağlanması için ancak
ve kanunla, muayyen merasime, şartlara, tahditlere veya müeyyidelere
tabii tutulabilir.
Madde — 11
1. Her şahıs asayişi ihlâl etmiyen toplantılara katılmak, ve başkalariyle birlikte sendikalar tesis etmek ve kendi menfaatlerini koru
mak üzere sendikalara girmek hakkı dâhil olmak üzere dernek kurmak
hakkını haizdir.
2. Buhaklarınakullanılması, demokratik bîr toplulukla, zaruri ted
birler mahiyetinde olarak millî güvenliğin, âmme emniyetinin, nizamı
muhafazanın, suçun önlenmesinin, sağlığın veya ahlâkın veya başkalarının,
hak ve hürriyetlerinin korunması için ve ancak kanunla tahdide tabi tutu
labilir.
Bu madde, bu hakların kullanılmasında idare, silâhlı kuvvetler veya
zabıta mensuplarının muhik tahditler koymasına mani değildir.
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Madde — 17

Bu Sözleşme hükümlerinden hiçbiri bir devlete topluluğa veya ferde,
İşbu Sözleşmede tanınan hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya mez
kûr Sözleşmede derpiş edildiğinden daha geniş ölçüde tahditlere tabi
tutulmasını istihdaf eden bir faaliyete girişmeye veya harekette bulun
maya matuf her hangi bir hak sağladığı şeklinde,tefsir olunamaz.
Madde — 18
Bu Sözleşmenin hükümleri gereğince, mezkûr hak ve hürriyetlere
yapılan takyitler ancak derpiş edildikleri gaye İçin tatbik edilebilirler.
Bölüm : II
Madde — 19
İşbu Sözleşmeden Yüksek Akıd Taraflar İçin hâsıl olan taahhüt
lere riayeti temin ntaksadlyle:
a) Aşağıda «Komisyon» diye zikredilecek olan bir «Avrupa İnsan
Hakları Komisyonu»;
b) Aşağıda «Divan» diye zikredilecek olan bir «Avrupa İnsan
Hakları „ Divanı»;
kurulmuştur.
Bölüm:

III

Madde — 20
Komisyon Yüksek Akıd Tarafların sayısı kadar azadan mürekkep
tir. Komisyonda aynı devletin birden fazla tebaası bulunamaz.
Madde — 21

Evlenme çağına gelen erkek ve kadın, bu hakkın istimalini tanzim
eden millî kanunlar dairesinde, evlenmek ve bir aile kurmak hakkına
maliktir.

1. Komisyon üyeleri İstişare Meclisinin Bürosu tarafından tanzim
edilen, bir isim listesi üzerinden Bakanlar Komitesince oyların mutlak
çoğunluğu ile seçilir; Yüksek Akıd Tarafların İstişare Meclisindeki tem
silcileri gruplarından her biri, en az ikisi kendi milletinden olmak üzere
üç namzet gösterir.
2. Sonradan diğer devletlerin İşbu Sözleşmeye taraf olmaları ha
linde Komisyonu tamamlamak ve boşalan yerlere yenilerindi seçmek için
de, tatbik kabiliyetini haiz olduğu nispette, aynı usul takip olunur.

Madde — 13

Madde — 22

İşbu Sözleşmede tanınmış hak ve hürriyetleri İhlâl edilen her şahıs
ihlâl fiilî resmî vazifelerini İfa eden kimseler tarafından bu vazifelerin
ifası sırasında yapılmış da olsa, millî bir makama fiilen, müracaat hak
kına sahiptir.

1. Komisyon üyeleri altı senelik bir müddet için seçilirler. Tekrar
seçilmeleri caizdir. (Bununla beraberi ilk seçilen üyelerden yedisinin va
zifesi üç yıl sonunda nihayete erecektir.
2. i l k üç yıllık müddetim sonunda vazifeleri nihayete erecek olan
üyeler, İlk seçimlerin yapılmasından hemen sonra Avrupa Konseyi Genel
Sekreteri tarafından kur'a çekmek suretiyle tâyin edilecektir.
3. Vazifesi bitmemiş bir üyenin yerine seçilen Komisyon üyesi se
lefinin vazife müddetini tamamlar.
4. Komisyon üyeleri, yerlerine yenileri' konuluncaya kadar vazi
felerinde kalırlar ve yerlerine yenileri, geçtikten sonra dahi evvelce ken
dilerine havale edilmiş olan işleri rüyete devamı ederler.

Madde — 12

Madde — 14
İşbu Sözleşmede tanınan hak ve hürriyetlerden istifade keyfiyeti,
bilhassa cins, ırk, renk, dil, din, siyasi veya diğer kanaatler, millî veya
sosyal menşe, millî bir azınlığa mensupluk, servet, doğum veya her
hangi diğer bir durum üzerine müesses hiçbir tefrike tabi olmaksızın
sağlanmalıdır.
Madde — 15
1. Harb veya milletin varlığını tehdit eden diğer umumi bir tehlike
halinde her Yüksek Akıd Taraf ancak, durumun iktiza ettiği nispette
ve devletler hukukundan doğan diğer mükellefiyetlerle tezat teşkil eylememek işarttyle, işbu Sözleşmede derpiş olunan mükellefiyetlere aykırı
tedbirler alabilir.
2. Yukardaki "hüküm, meşru harb fiilleri neticesinde vâki ölüm hadisesi müstesna, ikinci ve üçüncü maddeler ile dördüncü maddenin birinci
fıkrasını ve yedinci maddeyi hiçbir suretle ihlâle mezun kılmaz.
3. Bu İhlâl hakkını istimal eden her Yüksek Akıd Taraf alınan ted
birlerden ve bunları icabettiren sebeplerden Avrupa Konseyi Genel Sek
reterine bilgi verir. 8u Yüksek Akıd Taraf mezkûr tedbirlerin mer'iyetten
kalktığı ve Sözleşme hükümlerinin tamamiyle tatbikına tekrar başlandığı
tarihten de Avrupa Konseyi Genel Sekreterini haberdar eder.
Madde — 16
20, 11 ve 14 üncümaddelerinhiçbir hükmü yabancıların siyasi fa
aliyetlerini Yüksek Akıd Tarafların tahdit etmelerine mâni sayılmaz.

Madde — 23
Komisyon üyeleri Komisyona hususi şahıs sıfatiyle iştirak ederler.
Madde — 24
Her Akıd Taraf işbu Sözleşme hükümlerine vâki ve kendisinin diğer
bir Akıd Tarafa isnadedilebileceğine kanaat getirdiği bilcümle riayetsiz
likten dolayı Avrupa Konseyi Genel Sekreteri vasıtaslyle Komisyona mü-,
racaartı edebilir.
Madde — 25
1. İşbu Sözleşmede tanınan hakların Yüksek Akıdlardar biri tara
fından ihlalinden zarar gördüğü iddiasında bulunan her hakikî şahıs,
hükümet dışı her teşekkül veya her İnsan topluluğu, hakkında şikayet
vâki Yüksek Akıd Tarafın bu işte Komisyonun salâhiyetini tanıdığım
beyan eylemiş olması halinde, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine sunuiacak bir dilekçe İle Komisyona müracaat edebilir.
Yüksek Akıd Taraflardan böyle bir beyan yapmış olanlar işbu
hakkın müessir bir tarzda kullanılmasına hiçbir suretle engel olmamayı
taahhüt ederler.
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2. Bu beyanlar muayyen bir müddet için yapılabilir.
3. Bu beyanlar Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tevdi edilir.
Genel Sekreter bunların suretini Yüksek Âkıd Taraflara gönderir ve
r eşi ini temin eder.
4. Komisyon işbu madde ile kendisine verilen salâhiyeti en az altı
Yüksek Âkıd Taraf yukardaki fıkralarda derpiş edilen beyanla bağlan
mış bulundukları zaman kullanır.
Madde — 26
Devletler Hukukunun umumiyetle kabul edilen prensiplerine göre,
ancak dahilî müracaat yollarına başvurulmasından sonra ve nihai da
hilî karardan itibaren altı aylık bir müddet içinde Komisyona müracaat
olunabilir.
Madde — 27

2. Bu kararın müspet olması halinde Bakanlar Komitesi bir müh
let tesbit eder; bu mühlet içinde ilgili Yüksek Âkıd Taraf Bakanlar
Komitesi kararının icabettirdiği tedbirleri almalıdır.
3. ilgili Yüksek Âkıd Taraf tâyin olunan mühlet zarfında tatmin
edici tedbirleri almadı ise Bakanlar Komitesi, 1 inci fıkrada derpiş edilen
çoğunlukla, ilk kararma verilecek sonucu kararlaştırır, ve raporu ya
yınlar.
4. Yüksek Âkıd Taraflar evvelki fıkraların tatbiki suretiyle Ba
kanlar Komitesinin verebileceği her kararı kendileri için uyulması mec
buri saymayı taahhüt ederler.
Madde — 33
Komisyonun oturumları gizlidir.
Madde — 34

1. Komisyon 25 inci madde gereğince sunulan her hangi bir dilek
çeyi aşağıdaki hallerde kabul etmez :
a) Dilekçe imzasız ise;
b) Dilekçe Komisyonca daha evvel incelenmiş yahut milletler
arası diğer bir tahkikat veya hallü tesviye merciine arz edilmiş bir di
lekçenin esas itibariyle aynı ise ve yeni olaylar ihtiva etmiyorsa;
2. Komisyon 25 inci madde gereğince sunulan her hangi bir di
lekçeyi işbu Sözleşme hükümleriyle telif edilemez bulduğu, açıktan açı
ğa esassız yahut şikayet hakkının suiistimali mahiyetinde telâkki ettiği
takdirde kabule şayan saymaz.
3. Komisyon 26 neı maddeye göre kabul edilemez mahiyette say
dığı her dilekçeyi reddeder.

Komisyonun kararları mevcut ve oy veren üyelerin çoğunluğu ile;
Tâli Komisyonun kararları üyelerinin çoğunluğu ile verilir.

Madde — 28

Komisyonun büro işleri Avrupa Konseyi Genel Sekreteri tarafından
temin olunur.

Komisyon dilekçeyi kabul ettiği takdirde :
a) Olayları tesbit etmek üzere dilekçeyi, tarafların temsilcileri
ile beraber, her iki tarafı da, din'iyerek inceler ve, eğer lüzum varsa, tah
kikat yapar. Bu tahkikatın müessir bir şekilde icrası için alâkadar dev
letler, komisyonla görüş teatisinde bulunduktan sonra lüzumlu her ko
laylığı göstereceklerdir.
b) Komisyon meseleyi, işbu Sözleşmede tanınmış İnsan Hakları
na riayetten ilham alan muslihane bir hal tarzına bağlanmak üzere ilgi
lilere arzı hizmet eder.
Madde — 29
1. Komisyon 28 inci maddede derpiş edilen vazifeleri yedi üyesin
den mürekkep bir Tâli Komisyon vasıtasiyie ifa eder.
2. Her alâkadar Tâli Komsyona iştirak etmek üzere, kendi iste
ğine göre bir üye tâyin edebilir.
3. Diğer üyeler, Komisyonun içtüzüğünde derpiş edilen hükümlere
uygun olarak kur'a ile tâyin edilir.
Madde — 30
Tâli Komisyon 28 inci maddeye uygun olarak muslihane bir hal
sureti bulmaya muvaffak olursa bir rapor tanzim eder ve bu rapor alâ
kadar devletlere, Bakanlar Komitesine ve neşredilmek üzere Avrupa
Konseyi Genel Sekreterine gönderilir. Bu rapor olayların ve kabul edi
len hal suretinin kısa bir beyanından ibarettir.
Madde — 31
1. Bir hal sureti bulunamadığı takdirde Komisyon bir rapor tan
zim eder ve bunda olayları tesbit edip bunların ilgili devlet tarafından
Sözleşme hükümleri gereğince yüklenilmiş vecibelerin ihlâline delâlet
edip etmediği hususundaki mütalâasını bildirir. Bu nokta hakkında
Komisyonun bütün üyelerinin kanaatleri de raporda zikredilebilir.
2. Rapor Bakanlar Komitesine ve ilgili devletlere de gönderilir.
Bu devletler mezkûr raporu neşretmek salâhiyetine malik değildirler.
3. Komisyon, Bakanlar Komitesine gönderdiği rapora, uygun bul
duğu teklifleri de dercedebiîir.
Madde — 32
1. Komisyon raporunun Bakanlar Komitesine tevdii tarihinden iti
baren üç aylık bir müddet zarfında, mesele işbu Sözleşmenin 48 inci
maddesi gereğince Divana arz edilmezse Bakanlar Komitesi Sözleşme
nin ihlâl edilmiş olup olmadığı hakkında Komiteye dâhil temsilcilerin üç
te iki çoğunluğu ile bir karar v rir.

Madde — 35
Komisyon lüzum hâsıl oldukça toplanır.
Genel Sekreteri tarafından yapılır.

Davet Avrupa Konseyi

Madde — 36
Komisyon içtüzüğünü hazırlar.
Madde — 37

BÖLÜM : TV
Madde —-38
İnsan Hakları Avrupa Divanı, Avrupa Konseyi üyesi devletlerinin
sayısı kadar yargıçtan mürekkeptir. Divanın aynı Devlet tabiiyetinde, bir
den fazla üyesi olamaz.
Madde —. 39
1.
Divan üyeleri Avrupa Konseyi üyelerince teklif edilen şahısları
muhtevi bir liste üzerinden îstişari Meclisçe çoğunlukla seçilir, üyelerden
her biri en az ikisi kendi tabiiyetinde olmak üzere üç namzet gösterir.
2. Avrupa Konseyine yeni üyeler kabulü halinde Divanı tamamla
mak ve boşalan üyeliklere yeni üyeler seçmek için de, tatbik kabiliyetini
haiz olduğu nispette aynı usul tatbik olunur.
3. Namzetler yüksek seciyeye malik ve yüksek kazai vazifeleri ifa
için lâzım şartları cami bulunmalıdırlar veya salâhiyetleri umumiyetle
müsellem hukukşinaslardan olmalıdırlar.
Madde — 40
1. Divan üyeleri dokuz senelik bir müddet için seçilirler. Tekrar
seçilmeleri caizdir. Bununla beraber ilk seçimde tâyin edilen üyelerden
ıdördünün vazifesi üç yıl sonra, diğer dördünün vazifesi de altıncı yıl
sonunda nihayet bulacaktır.
2. Vazifeleri ilk üç ve altı yıllık müddetler sonunda nihayet bu
lacak olan üyeler ilk seçimin akabinde Avrupa Konseyi Genel Sekreteri
tarafından kur'a ile ayrılırlar,
3. Vazifesi henüz bitmemiş bir üyenin yerine seçilen Divan üyesi
selefinin vazife müddetini tamamlar.
4. Divan üyeleri yerlerine başkaları seçilinceye kadar vazifelerini
görürler. Yerlerine başkaları konulduktan sonra da, kendilerine daha ön
ce havale edilmiş olan dâvaların rüyetine devam ederler.
Madde — 41
Divan Başkanını ve Başkan Vekilini üç yıl için seçer. Tekrar se
çilmeleri caizdir.
Madde — 42
Divan üyeleri her çalışma günü için, tutarı Bankalar Komitesi ta
rafından tesbit edilecek bir tazminat alırlar.

Madde — 43
Kendisine arz edilen her dâvayı incelemek üzere Divan yedi yargı Çtan~ mürekkep bir daire Ih alinde teşekkül eder. Bu daireye ilgili her Dev
letin tebaasından olan veya böylesi, yoksa, o Devlet tarafından seçilecek
bir yargıç vazifeten iştirak eder.
Diğer yargıçlar dâvanın incelenmesine toaşl-anmazdan evvel Başkan
tarafından kur'a ile seçilirler.
Madde — 44
Divan huzuruna bir dâvayı yalnız Yüksek Taraflar ve Komisyon
getirebilir.

Madde — 54
Divanın hükmü Bakanlar
icrasına nezaret eder.

Madde - - 55
Divan, tüzüğünü tanzim ve muhakeme usulünü tesbit eder.
Madde --- 56
1. Divan üyelerinin ilk seçimi Yüksek Âkıd Tarafların 46 ncı mad
dede işaret edilen beyanlaımın sayısı sekizi bulduktan sonra yapılır.
2. Bu seçimden evvel Divana başvurulamaz.

Madde — 45
Divanın salâhiyeti işbu Sözleşmenin tefsir ve tatbikiyle ilgili olup
Yüksek Âkıd arafıar veya Komisyon tarafından 48 inci maddede derpiş
edildiği şekilde kendisine arz olunacak bütün hususlara şâmildir.
Madde — 46
1. Yüksek Âkıd Taraflardan her biri, işbu »Sözleşmenin tefsir ve
tatbikma mütaallik hususlarda Divanın kaza salâhiyetini her hangi bir
zamanda bihakkın ve özel bir anlaşma olmaksızın mecburi olarak tanıdığmı beyan edebilir.
2. Yuk-rda. marktır bayanlar kayıtsız şartsız yahut diğer âkıdlardan birçoğunun v.îya bazılarının mütekabiliyeti esasına müsteniden veya
muayyen bir zaman için yapılabilir.
3. Bu beyanlar Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tevdi edilecektir
ve Genel Sekreter bunların birer suretini Yüksek Âkıd Taraflara gönde
recektir.
Madde — 47
Bir mesele Divana ancak muslihane hal gayretlerinin boşa çıktığı
Komisyonca müşahede edildikten sonra ve 32 nci maddede derpiş olu
nan üç aylık müddet içinde arz edilebilir.
Madde — 48
Eğer ilgili taraf veya tarafların Divanın mecburi kaza hakkını tanı
mış olmaları ve bu olmadığı takdirde karşı taraf ve tarafların rıza ve
muvafakati şartlyle Divana :
a) -Komisyon tarafından;
b) Mağdur kendi tebaasından olan Yüksek Âkıd tarafından;
c) Komisyona başvurmuş olan Yüksek Âkıd tarafından;
d) Kendisinden şikâyet edilen Yüksek Âkıd tarafından;
müracaat olunabilir.
Madde — 49
• Divanın salahiyetli olup olmadığı hakkında ihtilâf zuhurunda, ka
rar Divana aittir.
Madde — 50
Divan-n kararı, Bir Yüksek Âkıd Tarafından adlî makamları veya
resmî bir •••ikamı tıraşından alınmış olan bir kararın veya vaz'edilmiş bu-'
lunan bir tedbirin işbu Sözleşmeden doğan mükellefiyetlere tamamen ve
ya kısmen aykırı olduğunu beyan ederse, ve eğer mezkûr Âkıd Tarafın
dahilî mevzuatı bu kararın veya tedbirlerin neticelerini ancak kısmen
izaleye müsaitse, Divan kararında buna mahal varsa, hakkaniyete uygun
bir surette mutazarrır tarafı tatmin eder.

Komitesine gönderilir ve o bu hükmün

BÖLÜM : V
Madde — 57
Her Yüksek Âkıd Taraf kendi dahilî mevzuatının, işbu Sözleşme
nin bütün hükümlerinin fiilen tatbikim ne surette temin ettiği hususunda
Avrupa Konseyi Genel Sekreterinin talebi üzerine izahat verecektir.
Madde — 58
Komisyonun ve Divanın
ödenir.

masrafları, Avrupa

Konseyi tarafından

Madde — 59
Komisyon ve Divan üyeleri vazifelerinin ifasında Avrupa Konseyi
Statüsünün 40 ıncı maddesinde ve işbu madde muktazosrnea akdedilen
anlaşmalarda derpiş edilen imtiyaz ve muafiyetlerden istifade ederler.
Madde — 60
îşbu Sözleşmenin hükümlerinden hiçbiri her Âkıd Tarafın kanun
larına veya bu Âkıdm Taraf olduğu diğer bir Sözleşmeye tevfikan ta
nınabilecek İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri tahdit veya ihlâl eder,
mahiyette tefsir olunamaz.
Madde — 61
İşbu Sözleşmenin hiçbir hükmü Avrupa Konseyi Statüsünün Ba
kanlar Komitesine verdiği salâhiyetleri ihlâl etmez.
Madde — 62
Bu Sözleşmenin tefsir veya tatbikmdan doğan bjr ihtilâfı işbu
Sözleşmede derpiş edilenlerden başka bir hal tarama dilekçe yoluyla
tabi kılmak hususunda aralarında mevcut Anlaşma, Sözleşme ve demeç
leri, hususi uyuşma halleri müstesna, faydalanmaktan Yüksek Âkıd Ta
raflar karşılıklı olarak vazgeçmektedirler.
Madde — 63
1. Her Devlet, tasdik esnasında veya daha sonra her hangi bir
zaman Avrupa Konseyi Genel Sekreterine göndereceği bir ihbarla İşbu
Sözleşmenin Milletlerarası münasebetlerini sağladığı bütün ülkelere ve
ya bunlardan her hangi birine tatbik edileceğini beyan edebilir.
2. Sözleşme ihbarda bildirilen ülke veya ülkelerde Avrupa Konse
yi Genel Sekreterinin bu ihbarı aldığı tarihten itibaren otuz gün sonra
tatbik edilecektir.
3. îşbu Sözleşmenin hükümleri mezkûr ülkelerde mahallî icaplar
nazarı itibara almarak tatbik edilecektir.

1. Divanın hükmüne mucip sebepler dereolunur.
2. Hüküm yargıçların müttehit reylerini kısmen veya tamamen
ifade etmiyorsa, her yargıç kendi şahsi kanaatini ona ilâve etmek hak
kına sahip olacaktır.

4. Bu maddenin birinci fıkrasına tevfikan beyanda bulunmuş olan
her devlet sonradan her zaman işbu beyanında işaret ettiği ülke veya
ülkelere taallûk itibariyle, hakikî şahısların, Hükümet dışı teşekküllerin
veya fert gruplarının müracaatlarının bu Sözleşmenin 25 inci maddesine
uygun olarak Komisyonun rüyet eylemek salâhiyetini kabul ettiğini be
yan edebilir.

Madde — 52

Madde — 64

Madde — 53

1. Bu Sözleşmenin imzası veya tasdik (belgesinin tevdii anında
her Devlet Sözleşmenin muayyen bir hükmü hakkında, o zaman kendi
ülkesinde mer'i olan bir kanun bu hükme uygun bulunmaması nispetinde
ihtirazi kayıt koyabilir. îşbu madde umumi mahiyette ihtirazi kayıtlar
konulması, salâhiyetini bahşetmez.

Madde — 51

Divanın hükmü katidir.

Yüksek Âkıdlar taraf oldukları Divanın kararlarına uymayı taah
hüt ederler.

(Resmî Gazete)
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2 İşbu maddeye uygun olarak konulan her ihtirazi kayıt mevzuubahis kanunun kısa bir izahını ihtiva eder.
Madde — 65
1. Bir Yüksak Âkıd Taraf Sözleşmeyi ancak Sözleşmenin kendisi
hakkında mer'iyete girdiği tarihten itibaren beş yıllık bir müddet so
nunda ve Avrupa Konseyi Genel Sekreterine altı ay evvel verilecek bir
ihbarla feshedebilir Genel Sekreter bundan diğer Âkıd Taraflara ma
lûmat verir.
2 Bu fesih keyfiyeti, fesih muteber sayıldığı tarihten evvel yapıl
mış olup bu taahhütleri ihlâl edici mahiyette telâkki edilebilecek her
hangi bir fiili dolayısiyle,i l g i l iYüksek Âkıdı işbu Sözleşmedeki taah
hütlerden bert kılmak neticesini hâsıl etmez.
3. Aynı ihtirazi kayıt altında Avrupa Konseyi üyeliği sıfatı zail
olan her Âkıd Taraf işbu Sözleşmeye de taraf olmaktan çıkar.
4. Sözleşme, 63 üncü madde hükmü gereğince tatbik edileceği be
yan edilmiş olan. ülkelere taallûku bakımından, daha evvelki fıkralar hü
kümlerine tevfikan feshedilebilir
Madde — 66
1. İşbu Sözleşme, Avrupa Konseyi üyelerinin imzalarına açıktır
Sözleşme tasdik edilecektir. Tasdik belgeleri Avrupa Konseyi Genel
Sekreterine tevdii olunacaktır
2. İşbu Sözleşme on tasdik belgesinin tevdiinden sonra mer'iyete
girecektir
3 Sözleşmeyi daha sonra tasdik eyliyecek olan mümzi için Sözleş
me tasdik belgesinin tevdiinden itibaren mer'iyete girecektir
4. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Sözleşmenin mer'iyete girdiği
ni. Sözleşmeyi tasdik eden Yüksek Âkıd Tarafların isimlerini ve daha
sonra vukubulacak tasdik belgelerinin tevdii keyfiyetini de bütün Avrupa
Konseyi üyelerine tebliğ edecektir.
Avrupa Konseyi Hazineî 'Evrakında saklanmak ve her iki metin de
aynı derecede muteber olmak üzere Fransızca ve İngilizce tek bir nüs
ha halinde 4 Kasım 1950 de Roma'da tanzim edilmiştir
Umumi Kâtip bunun tesdikla suretlerini imza eden bütün devlet
lere gönderecektir.

İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya dair
Sözleşmeye E k Protokol
İşbu Protokolü imza eden, Avrupa Konseyi Üyesi, hükümetler, in
san Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya dair olup Roma'da 4
Kasım 1950 tarihinde imza edilmiş bulunan Sözleşmenin (aşağıda «Söz
leşme» diye anılmıştır) 1 inci faslında esasen musarrah bulunanlardan
gayrı hak ve hürriyetlerin müşterek müdafaasını temin için gereken ted
birleri almayı kararlaştırarak,
aşağıdaki hususlar hakkında mutabık kalmışlardır:
Madde — 1
Her hakikî veya hükmi şahıs mallarının masuniyetine riayet edil
mesi hakkına maliktir. Herhangi bir kimse ancak âmme menfaati ica
bı olarak ve kanunun derpiş eylediği şartlar ve devletler hukukunun
umumi prensipleri dâhilinde mülkünden mahrum edilebilir.
Yukardaki hükümler, devletlerin, emvalin umumi menfaate uygun
olarak istimalini tanzim veya vergilerin veyahut sair mükellefiyetlerin
veyahut da para cezalarının tahsili için zaruri .gördükleri kanunları yü
rürlüğe koymak hususunda malik bulundukları hukuka halel getirmez
Madde — 2
Kimse tahsil etmek hakkından mahrum edilemez Devlet, eğitim
ve öğretim sahasında deruhde edeceği vazifelerin ifasında, ebeveynin bu
eğitim ve öğretimi kendi dinî ve felsefi akidelerine göre temin etmek
hakkına riayet edecektir.
Madde — 3
Yüksek Âkıd Taraflar, teşriî organın intihabı hususunda halkın
kanaatinin serbest olarak izharını sağlıyan şerait dâhilinde uygun sü
relerle gizli oyla serbest seçimler yapmayı taahhüt ederler.
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Madde — 4
Her Yüksek Âkıd Taraf, bu Protokolün imzası veya tasdiki anında
veyahut daha sonra her hangi bir zaman, Avrupa Konseyi Genel Sek
reterine tevdi edeceği bir beyanname İle beynelmilel münasebetlerini deruhde ettiği ve mezkûr beyannamede zikrettiği ülkelerde bu Protokol
hükümlerinin ne nispette tatbik edileceğini taahhüt ettiğini bildirebilir.
Geçen fıkra mucibince bir beyanname tevdi etmiş bulunan her Yük
sek Âkıd, zaman zaman mütekaddim" bir beyannamenin mefadını tadil
eden veya bu Protokol hükümlerinin her hangi bir ülke üzerinde uygulan
masına son veren yeni bir beyannameyi, tevdi edebilir.
Bu madde gereğince yapılmış bir beyan Sözleşmenin 63 üncü mad
desinin 1 inci fıkrasına uygun olarak yapılmış gibi telâkki olunacaktır.
Madde — 5
Yüksek Âkıd Taraflar bu Protokolün 1,2,3 ve 4 üncü maddeleri
ni Sözleşmeye ek maddeler olarak telâkki edecekler ve Sözleşmenin
bütün hükümleri buna göre tatbik edilecektir.
Madde — 6
Bu Protokol Sözleşmeyi imza eden Avrupa Konseyi üyelerinin im
zalarına açıktır, bu Protokol Sözleşme ile birlikte veya ondan sonra
tasdik edilecektir Protokol, 10 tasdiknamenin tevdiinden sonra yürür
lüğe girecektir.
Protokol, bilâhara tasdik edecek her mumzı için, tasdiknamesinin
tevdiini mütaakıp yürürlüğe girecektir.
Tasdiknameler Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tevdi edilecek,
o da tasdik edenlerin isimlerini bütün üyelere tebliğ edecektir.
Her iki metinn de aynı derecede muteber olmak üzere Fransızca ve
İngilizce olarak ve Avrupa Konseyi Hazinei Evrakında saklanacak tek
bir nüsha halinde 20 Mart 1952, de Paris'te tanzim edilmiştir. Umumi
Kâtip bunun tasdikli suretlerini imza eden bütün devletlere gönderecek
tir.

Birleşmiş Milletler Milletlerarası Çocuklara Âcil Yardım
Fonu ile akdedilen Teknik Yardım Anlaşmasının tasdikına
dair Kanun
Kanun No : 6367

Kabul tarihi. 10/3/1954

(Madde 1 — Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti ile (Birleşmiş Milletler
Milletlerarası Çocuklara Âcil Yardım Fonu arasında 5/9/1951 tarihinde
Ankara'da imza edilen Teknik Yardım Anlaşması, tasdik edilmiştir.
Madde 2 — (Bu Esas Anlaşma çerçevesi dâhilinde yardımların sureti
tatbikına ait ek Anlaşmalar akdine Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti
mezundur.
Madde 3 — Su esas ve ek Anlaşmalar gereğince memlekete yar
dım olarak gelen bilûmum malzeme her nevi gümrük vergisinden mu
aftır.
Geçici madde — Bu kânunun mer'iyetinden evvel, bu hususta akde
dilmiş Anlaşmalar gereğince, gelerek gümrükten çıkarılan ve gümrük
vergileri henüz ödenmemiş veya tecil edilmiş bulunan bilûmum malzeme
nin gümrük vergileri alınmaz
Madde 4 — Bu kanun neşri tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Madde 5 — Bu kanunu icraya İcra. Vekilleri Heyeti memurdur.
13/3/1954

Milletlerarası Çocuklara Âcil Yardım Fonu ile Türkiye.
Hükümeti arasındaki Anlaşma
Birleşmiş Milletlerin Genel Asamblesi 2 Aralık 1946 tarihinde kabul
ettiği 57 sayılı mukarrerat gereğince, bu Anlaşmada bundan böyle sadece
fon olarak zikredilecek olan bir Milletlerarası Çocuk Âcil Yardım Fonu
İhdas etmiş olduğundan, ve
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Fon hali hazırda kaynaklara malik olduğu gibi bunlara ilâveten,
hem yeni kaynaklara, hem de sair kıymetlere de malik olmayı, ümidettiğinden ve bunların kısmen Türkiye'deki çocukların, gençlerin, gebe
kadınların ve emzikli annelerin menfaatine olarak kullanılması Fon Yö
netim Kurulunca ittihaz olunan bir karar muktazası bulunduğundan, ve
Bumdan böyle sadece Hükümet olarak zikredilecek olan Türkiye
Hükümeti, kendi toprakları dâhilinde bulunan çocuklar, gençler, gebe
kadınlar ve emzikli anneler menfaatine olarak Fon'un bu yardımından
istifade etmeyi arzu etmiş olduğundan ve
Gerek Fon'un gerek Hükümetin temsilcileri Türkiye'ye yapılacak
böyle bir yardım lüzumunu tetkik etmiş olduğundan, ve
Bir taraftan Hükümet çocuklara, yetişen gençlere, gebe kadınlara
ve emzikli annelere yardım etmek hususundaki kendi programını bildir
miş, ve Fon'un sağlıyabileceği malzemeden ve diğer âcil yardımlardan
gerek istifade etmek gerek bunları uygun şekilde tevzi etmek konula
rında plânlar tanzim etmiş ve diğer taraftan da Fon, anılan plânlara
bizzat, iştirak etmeye karar vermiş bulunduğundan,
Gerek Hükümet gerek Fon aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varmış
lardır :
Madde — I
Levazım ve hizmet sağlanması
A) Fon tâyin edeceği lüzum çerçevesi dâhilinde ve kendi kay
nakları dairesinde olarak Türkiye'deki çocuklara, yetişen gençlere, gebe
kadınlara ve emzikli annelere yardım ve muavenette bulunmak maksadlyle levazım ve hizmetler temin edecektir.
B) Hükümet gerek tasvibedilmlş olan uygulama, plânı gereğince,
gerek daha sonra Hükümetle Fon'un mutabık kalacağı tadiller uyarınca
Türkiye'deki çocuklara, yetişen gençlere, gebe kadınlara, ve emzikli
annelere levazımı ve hizmetler temin edecek, ve Fon tarafından temin
olunan levazımın anılan uygulama tasarısında derpiş olunan kimselere
ve bu kimselerin menfaatine olarak tevzi edilmesini taahhüt edecektir.
C) Gerek Fon gerek Hükümet mutabık olarak ve istişare yolu ila
hareket edecek vakit ve derpiş edilecek mütevall müddetler için mer'i
olmak üzere Türkiye'deki çocuklar, yetişen gençler, gebe kadınlar ve
emzikli anneler menfaatine olmak üzere Fon ve Hükümet tarafından
temin olunacak levazımın miktarını ve mahiyetini tâyin edecektir.
D) Fon bu anlaşma uyarınca temin edilen levazımın ve hizmet
lerin ecnebi parası ile ödenmesini talep ve İddia edemiyecektir.
Madde — II
Levazımın teslim, ve tevzi edilmesi
A) Tahsis edilmiş oldukları kimseler tarafından istihlâk veya isti
mal edilinceye kadar Fon tarafından sağlanan levazım tam olarak onun
mülkiyetinde kalacaktır. Fon, kendi politikasına tevfikanr tasvibedilmîş
bulunan uygulama plânı uyarınca, Türkiye'deki çocuklar, yetişen gençler,
gebe kadınlar, ve emzikli anneler menfaatine olarak, tevziatın kendi na
mına icra edilmesi İçin levazımını Hükümete, veya Türkiye'de aynı za
manda hem Hükümet hem de Fon tarafından mutabık kalınacak olan
teşekküllere tevdi edecektir.
B) Hükümet Fon'u levazımını, tasvibedilmiş olan uygulama plânı
uyarınca, ve vakit vakit, hem Fon, hem de Hükümet tarafından muta
bık kalınmış bulunan vasıtaları ve teşekkülleri kullanmak suretiyle tevzi
edecektir, istihlâk edilinceye veya faydalanılmcaya kadar, levazımın
gerek tevzii gerek her hangi şekilde olursa olsun idaresi sırasında Hü
kümet Fon'un temsilcisi olarak hareket edecektir.
C) Hükümet bu levazımın tevziinin ve dağıtımının nasfet dairesin
de, müsmir bir şekilde, ve kıstas olarak ihtiyacı nazara almak suretiy
le ve ne ırk ne din, ne menşe, ne de siyasi fikir bakımından fark gözetil
meden yapılması hususunda dikkatli bulunmayı taahhüt eder. 1 inci
maddenin B bölümünde zikrolunan uygulama plânının tasvibedilmesl
sırasında çocukların, yetişen gençlerin, gebe kadınların ve emzikli an
nelerin Hükümetten almakta oldukları yardım ve adlı muavenet, Fon'
un kendilerine levazım temin etmesi sebebiyle azaltılmıyacaktır.
D) Şu hususta da mutabık kalınmıştır ki, Fon'un temin ettiği
gerek malzeme gerek hizmetler, Hükümetin bunlara benzer faaliyetler
için esasen taahhüt etmiş bulunduğu bütçe masraflarının yerine kaim
olmıyacak, ancak bunlara ilâve olunacaktır.
E) Anılan levazımın Milletlerarası Çocuklara Âcil Yardım Fon'u
tarafından ve çocuklara, yetişen gençlere, gebe kadınlara ve emzikli ka
dınlara yardım âcil ve muavenet olmak üzere tevsi edilmesini sağlamak
üzere bunların Fon tarafından lüzumlu görülecek surette işaretlenmesini
Hükümet kabul eder.
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F) Fon tarafından temin edilen levazımdan istifade eden hiçbir
kimse bu levazımın bedelini ne doğrudan doğruya ne de dolayısiyle öde
meye mecbur değildir.
g) Hükümet levazımın memlekette kabulünü, tahliyesini, antrepolanmasmı, naklini ve tevziini temin etmeyi, bunlardan doğacak tekmil
işleme ve idare masraflarım Türk parası ile ödemek hususunda muta
bıktır.
Madde — OT
İhracat
Program Komitesine evvelden bildirilecek hususi ahvalin hadis ol
ması durumu müstesna olmak üzere Hükümet, aynı mahiyette veya
benzedi mahiyette levazım ihracettiği takdirde, bu Anlaşma gereğince
çocuklara, yetişen gençlere, gebe kadınlara ve emzikli annelere yardım
ve âcil muavenet temin etmek hususunda Fon'a müracaat etmemeyi ka
bul eder.
Madde — IV
Belgeler ve raporlar
A) Hükümet, Fon'u vazifelerini başarması için gerekli bulunan
muameleler bakımından muteber sayılacak belgeler ve istatistikler tan
zim edecek, ve Fon'un üzerine bu belgelerin tanzim tarzı hususunda
onunla anlaşacaktır.
B) Hükümet, Fon'un kendi vazifelerini başarmak için gerekli te
lâkki edeceği ve tasvibedilen plânın tatbikatı ile ilgili olan belgeleri, ra
porları ve bilgileri temin edecektir.
Madde — V
Bu Anlaşmanın uygulanması bakımından Hükümet ile Fon arasın
daki münasebetler
A) Bu Anlaşmanın hükümlerini tatbik etmek için, hem Hüküme
tin hem de Fon'un mümessillerinin uygulama safhasında, samimi ve dos
tane bir görüşe dayanan münasebetler idame etmelerinin lüzumunu ge
rek Hükümet, gerek Fon kabul eder. Bu maksatla Fon Türkiye'yi zi
yaret etmek veya orada ikamet etmek, ve Fon tarafından temin edilen
levazımın sevkı, kabulü ve tevzii ile ilgili bulunan hususlarda Hükü
metin memurları ile istişarede ve İşbirliğinde bulunmak, ve bu Anlaş
mada derpiş edilmiş olan yardım bakımından Türkiye'deki çocukların,
yetişen gençlerin, gebe kadınların ve emzikli annelerin ihtiyaçlarını
tetkik etmek ve gözden geçirmek, ve Anlaşma gereğince tanzim olunan
uygulama plânından, veya Hükümetin, Türkiye'de çocuklara, yetişen
gençlere, gebe kadınlara ve emzikli annelere yardım ve âcil muavenet
ile ilgili olarak gerek Fon'a gerek onun temsilcisine havale etmeyi arzu
edeceği meselelerden Fon'un genel merkezini haberdar etmek üzere kifa
yetli surette salâhiyeti haiz bulunan memurlar temin edebilir.
B) Bu gayeye matuf olarak Fon'un, Hükümetin merkezinde, hem
kendi memurlariyle temas edebilmek hem de bellibaşlı işlerini görebileceği bir büro açabilmesi hususunda Hükümetle Fon mutabıktır.
C) Bu Anlaşma icabı olan vazifelerinin başarılmasi için hizmet
lerine lüzum görülecek olan Türk vatandaçlarmm memur veya müstah
dem olarak Fon tarafından hizmete alınmasını Hükümet kolaylaştıra
caktır.
D) Bu Anlaşmaya Hükümet tarafından riayet edildiği hususunda
Fonu tatmin etmek üzere Fon tarafından sağlanan levazımın tevzi edil
diğine mütedair bulunan belgelere, hesap defterlerine ve sair ilgili bel
gelere akredite Fon memurlarının ıttıla kesbetmelerine Hükümet mü
saade edecektir. Bundan maada vakit vakit ve muhtelif yerlerde leva
zımın tevzi edilmesine nezaret etmeleri, tevzi işlerindeki teknik usul ve
vasıtaları tetkik etmeleri, ve mülâhazalarını bildirmeleri hususlarında Fo
nun akredite memurlarına Hükümet tam bir serbesti temin edecektir.
E) Bu maddeye göre, Fon tarafından gönderilen memurların ika
metgâhlarını, ödeneklerini, otomobille nakillerini ve seyahatlerini, bu
maddenin (B) bölümü gereğince Hükümet merkezinde kurulabilecek olan
büronun personeli ile sair lüzumlu servisler ve gerek memurların gerek
anılan büronun müsaade edilen vazifelerini başarmaları için posta, telgraf,
telefon muhaberatı da dâhil olmak üzere kurulmasını, teçhiz edilmesini
ve idame edilmesini, Fon ile mutabık olarak Hükümet kendi hesabına
temin edecektir.
Madde — VI
Vergilerden muafiyet
A> Gerek Fon ve ona ait bilcümle hizmetler, mallar, gelirler;, ge
rek onun tarafından icra edilen her türlü muameleler Hükümet, veya
mahalli idareler, yahut da Türkiye'de diğer herhangi bir makara tara-
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fından tahmil edilen tekmil vergi, resim ve harçlardan muaf tutulacak
tır. Aynı surette, Hükümet, mahallî idareler veya diğer heı hangi bir
makam tarafından tahmil edilen bütün vergi, resim ve harçların tahsil
ve tediye edilmesine dair bilcümle vecibelerden de Fon muaf olacaktır.
B) Fonun, Türkiye uyruğu olmıyan veya daimî olaı ak Tüıkiye'de mukim bulunmıyan memurlarının, müstahdemlerinin veya perso
nelinin ödeneklerinden veya çakal hizmetleri karşılığı aldıkları bedeller
den gerek Hükümet ve manailî idareler veya her hangi bir makam ver
gi, resim veya harç tarhetmiyecektir.
C) Hükümet yukarki prensiplerin tam surette tatbik edilmesi için
gereken tedbirleri ittihaz eder. Bundan başka Hükümet, Fon tarafından
temin edilen levazım ve hizmetlerin Fonun malî kaynaklarım azaltacak
şekilde olarak her hangi bir vergiye, resme veya harca tabi tutulmamasını sağlamak üzere gereken her türlü tedbirleri de ittihaz edecektir.

Madde — VII
Ayrıcalıklar

ve muafiyetler

Hükümet Fon'a vc onun personeline Birleşmiş Milletlerin Genel
Asamblesi tarafından 3 3 Şubat 1946 tarihinde kabul edilmiş bulunan ve
ayrıcalıklara ve muafiyetlere dair olan Sözleşmenin derpiş ettiği ayrı
calıkları ve muafiyetleri bahşedecektir.

Milletlerarası Sağlık Nizamnamesi
Dünya Sağlık Teşkilâtının % No. lu Nizamnamesi
Dördüncü Dünya Sağlık Asamblesi,
Halk sağlığı sahasında Milletlerarası İşbirliğinin esas gayelerinden
birinin hastalıkların ortadan kaldırılması olduğunu; bu neticeye erişme
den evvel uzun gayretler sarfına ihtiyaç bulunduğunu; kabili intikal has
talıkların intişar tehlikesinin halen mevcut olduğunu ve dolayısiyîe sal
gınlar m genişlemesini tahdit için Milletlerarası bir nizamnameye ihtiyaç
bulunduğunu nazarı itibara alarak;
Halen mer'iyette bulunan çeşitli Milletlerarası Sağlık Sözleşmeleri
hükümleriyle aynı mahiyetteki anlaşmaların yeniden gözden geçirilmesi
ve birleştirilmesi, bu Sözleşme ve Anlaşmaların çeşitli milletlerarası na
k i l tarzlarına daha uygun ve dünya trafiğini asgari izaç edecek ve fa
kat bir memleketten diğerine hastalıkların yayılmasına karşı daha mü
essir şekilde âzami emniyet sağlıyacak bir seri Milletlerarası Sağlık N i 
zamnameleriyle itmam etmek ve onların yerine ikame eylemek lüzumunu
takdir ederek;
Milletlerarası tedbirlerin, bilhassa epidemiyolojik durumun seyrine,
elde edilen tecrübelere ve ilmin ve tekniğin terakkilerine istinat edilecek
zaman zaman gözden geçirilmesinin bu suretle kolaylaşacağını nazaıı
itibara alarak;
Dünya Sağlık Teşkilâtının Nizamnamei Esasiyesinin 2 k), 21 a),
22, 23, 33, 62, 63 ve 64 üncü maddeleri göz önünde tutularak;
25 Mayıs 1951 tarihinde, bundan böyle «İşbu Nizamname» diye anı
lacak olan aşağıdaki Nizamnameyi kabul eder :

Madde — VIII

KISIM : I

Umumi efkâra haber verme

Tarifler

Hükümet, Fon levazımının teslimatı veya tevziatı hakkında umu
mi efkâra bilgi vermesi için ona kolaylıklar sağlıyacağı gibi bu husus
ta onunla iş birliği de yapacaktır.
Madde
Anlaşmanın

IX
süresi

Anlaşma bugünkü tarihten itibaren yürürlüğe girecek, ve en geç
Fon tarafından sağlanan levazımın tamamen istihlâk edilmesine ve bu
na ilâveten, Fon'un Türkiye'deki bütün faaliyetlerinin muntazam bir su
rette tasfiye edilmesini sağlamak üzere gereken müddetin hitamına ka
dar devam edecektir. Bu Anlaşmanın şartlarına riayet bakımından an
laşmazlık zuhuru takdirinde mesele uygun şekilde neticelendirilmek üze
re Milletlerarası çocuklara Yardım Fon'u icra Heyetinin Program Ko
mitesine havale edilecektir.
Tarih : Ankara, 5 Eylül 1951
2. Birleşmiş Milletler Milletlerarasr
Çocuklara Âcil Yardım Fonu adına :
İmza : Dr. J. Mabileau

Büyük Millet Meclisinin
tasdiki kaydı ihtirazisi ile
1. Türkiye Hükümeti adına :
İmza : Dr. Ekrem Üstündağ

Milletlerarası Sağlık Mzanınamesküıı (Dünya Sağlık Teş
kilâtının 2 numaralı Nimmnamesinin) tasdiki hakkında
Kanun
Kanun No : 6368

Kabul tarihi : 10/3/1954

Madde 1 —• Dünya Sağlık Teşkilâtı tarafından hazırlanıp IV üncü
Dünya Sağlık Asamblesince 25 Mayıs 1951 tarihinde Cenevre'de kabul
edilen Milletlerarası Sağlık Nizamnamesi (Dünya .Sağlık Teşkilâtının 2
numaralı Nizamnamesi) tasdik edilmiştir.
Madde 2 — 2593, 3541, 3542, 3722 ve 5238 sayılı kanunlar yürürlük
ten kaldırılmıştır.
Madde 3 — B u kanun neşri tarihinde rner'iyete girer.
Madde 4 — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti
memurdur.
13/3/1954

Madde — 1
İşbu Nizamnamenin tatbikında :
«Aedes aegypti endeksi» hudutları iyice tâyin edilmiş bir bölge dâhi
linde, içinde Aedes aegyptinin sürfe üreme yerleri bulunan meskenlerin
sayısının aynı bölge dâhilinde muayene edilmiş olan bütün meskenler
sayısına göre yüzde nispetidir. Tek bir aile tarafından işgal edilen her
ikametgâh, bir mesken olarak kabul edilmiştir.
«Bagajlar» bir yolcunun yahut mürettebattan birinin zatî eşyasını
ifade eder.
«Daire»
a) Bir ülkenin, vâzıhan hudutlanmış ve Nizamnamenin müsaade ve
tâyin ettiği münasip tedbirleri almaya muktedir bir sağlık teşkilâtına
malik en küçük parçasını ifade eder, bu, bir liman veya bir hava limanı
olabilir; böyle bir .parça, aynı şekilde bir sağlık teşkilâtına malik daha
geniş idari bir vahdete dâhil bile olsa, işbu Nizamnamenin maksatları
için yine bir daire teşkil eder; yahut
b) B i r direkt transit bölgesine malik bir hava limanını ifade eder.
«Direkt transit bölgesi» bir hava limanının içinde veya buna bağlı
olarak, alâkalı sağlık makamının tasvibi ile ve onun doğrudan kontrolü
altında tesis edilmiş hususi bir bölgeyi ifade eder; bu bölge direkt transit
trafiğini kolaylaştırmaya matuf olup bilhassa tevakkuflar esnasında yol
cularla mürettebatın hava limanı dışına çıkmaksızın ayrılmış bir halde
bulunmalarını sağlar.
«Enfekte

daire»

a) İçinde bir veba, kolera, sarı humma yahut çiçek mihrakı bulu
nan bir daireyi; yahut
b) İçinde bir tifüs veya hummayı racia epidemesi bulunan bir dai
reyi; yahut
c) İçinde, karadaki veya liman tesisatına dâhil yüzen duba ve
sairdeki kemirici hayvanlar arasında veba. mevcudiyeti müşahade edil
miş b r daireyi; veyahut
d) B i r sarıhumma andemi bölgesini karakterize eden aynı şart
ların mevcut olduğu bir daire veya daireler grupunu ifade eder.
«Epidemi» bir mihrakın genişlemesini yahut çoğalmasını ifade eder.
«Gemi» bir deniz gemisini veya. Milletlerarası bir seyahat yapan da
hilî sefere mahsus bir gemiyi ifade eder.
«Gemi tabibi» bir hacı gemisinde, «b» lahikasının 7 nci maddesi hük
mü gereğince gemide bulunması istenen tabibi ifade eder; eğer i k i veya
daha ziyade tabip bulunursa, bu tâbir rütbesi en yüksek olanı ifade eder.
;
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«Gün» 24 saatlik bir müddeti ifade eder.
«Hac» 'Hicaz'ın mukaddes mahallerine yapılan haccı ifade eder.
«Hacı» haccı ifa eden her şahsı ifade eder; bir hacı gemisinin yol
cuları bahis mevzuu olunca bu tâbir aynı zamanda, haccı ifa eden şa
hıslara refakat eden veya bunlarla seyahat eden kimseleri de ifade eder.
«Hacı gemisi»
a) Hac mevsimi müddetince Hicaz'a doğru veya Hicaz'dan kal
karak sefer yapan, ve
b) Gayrisafi her 100 tonu başına asgari bir hacı nispetinde hacı
nakleden bir gemiyi ifade eder.
«Hac mevsimi» bu tâbir hacı gemileri için mevzuubahis olduğu za
man, hac gününden 4 ay evvel başlıyarak üç ay sonra biten bir devreyi
ifade eder.
«Hava Umanı» kâin bulunduğu ülkenin devleti tarafından 'Milletler
arası hava trafiği için giriş ve çıkış hava limanı olarak tâyin edilen bir
hava limanını ifade eder;
«Hummayı racia» bit ile intikal eden hummayı raciayı ifade eder.
«ilk vaka» karantinaya tabi bir hastalığın, o zamana kadar bu has
talıktan masun kalmış veya hiç olmazsa 6 ncı maddede zikredilen müd
dete müsavi bir zamandan beri bu hastalık zâdl olmuş bir dairede ha
riçten gelmemiş olan ilk vakasını ifade eder.
«Hariçten gelen vaka» bin ülkeye hariçten giren bir vakayı ifade
eder.
«Karantinaya tabi hastalıklar» veba, kolera, sarı humma, çiçek, tifüs
ve hummayı radayı ifade eder.
«Liman» gemiler tarafından normal olarak uğranılan bir deniz limanı
veya bir dahilî seyrüsefer limanını ifade eder.
«Mihrak» karantinaya tabi bir hastalığın hariçten gelen bir vaka
sından dâhilde çıkan iki vakayı, yahut hariçten gelmemiş bir vakadan
çıkan yeni bir vakayı ifade eder. Aedes aegypti yahut her hangi bir
başka ehli nâkil tarafından intikal ettirilmiş ilk beşerî sarıhumma va
kası bir mihrak olarak kabul edilmelidir.
«Milletlerarası seyahat»
a) Bir gemi yahut bir uçak için, birden fazla Devletin ülkelerinde
kâin limanlar veya hava limanları arasında yapılan bir seyahati, yahut
mevzuubahis gemi veya uçak aynı devletin ülkesinde veya ülkelerinde
kain limanlar veya hava limanları arasındaki seyahati! esnasında her;
hangi diğer bir devletin ülkesiyle ihtilât ettiği takdirde sadece bu ihtilât
bakımından böyle bir seyahati İfade eder;
b) bir şahıs için, bu seyahatin başladığı devletin ülkesinden gayrı
bir devletin ülkesine girmek suretiyle yapılan bir seyahati ifade eder.
«Musap şahıs» karantinaya tabi hastalıkların birinden muztarip olan
veya böyle bir hastalığa musap olduğuna hükmedilen bir şahsı ifade eder.
«Muteber vesika» bu tâbir aşı için kullanıldığı vakit 2, 3 ve 4 sayılı
lahikalarda zikredilen kaidelere ve verilen numunelere uygun bir vesi
kayı ifade eder.
«Mürettebat» bir gemi, bir uçak, bir tren yahut bir kara nakil va
sıtasında hizmet eden personeli ifade eder.
«Sağlık idaresi» işbu Nizamnamenin tatbik edildiği ülkelerden biri
nin heyeti umumıdyesi üzerinde, bu Nizamnamenin derpiş ettiği sağlık
tedbirlerinln icrasını temine salahiyetli Hükümet makamını ifade eder.
«Sağlık istasyonu» A lahikasında derpiş edilen sağlık tedbirlerinin
hacılara tatbik edildiği ve matlup personel, tesisat ve teçhizata malik
bir liman, bir hava umanı veya bir hudut mevkiini ifade eder.
«Sağlık makamı» bir dairede, işbu Nizamnamenin müsaade veya
tâyin ettiği uygun sağlık tedbirlerinin tatbikından doğrudan doğruya
mesul olan makamı ifade eder.
«Sarıhumma andemi bölgesi» Aedes aegypti'nln yahut sarıhummanın her hangi bir diğer ehli nâkilinin mevcut olduğu ve fakat bunların
uzun devreler esnasında, tropikal orman hayvanlarında virüs'ün seba
tından zahiren mesul olmadığı bir bölgeyi İfade eder.
«Sarihummaya müsait bölge» sarıhummanın mevcut olmadığı ve
fakat buraya duhulünde inkişaf edebileceği bir bölgeyi ifade eder.
«Şüpheli» sağlık makamı tarafından, karantinaya tabi bir hastalık
ile enfeksiyon tehlikesine mâruz kaldığı kabul edilen ve bu hastalığı ya
yabileceğine hükmedilen bir şahsı ifade eder.
«Tecrit» bu tâbir bir şahıs yahut bir topluluk için kullanıldığı va
kit, bu şahıs veya topluluğun, enfeksiyonun intişarına mâni olunacak

tarzda, vazifeli sağlık personeli müstesna diğer bütün şahıslardan ayrıl
masını ifade eder.
«Teşkilât» Dünya Sağlık Teşkilâtım İfade eder.
«Tifüs» bit İle intikal eden tifüsü ifade eder.
«Tıbbi muayene» bir gemi, bir uçak, bir tren veya bir kara nakil
vasıtasının ziyaret ve teftişini, aynı zamanda bunların içinde bulunan
şahısların iptidai muayenelerini ihtiva eder.
Fakat bir geminin deratize edilmesine ihtiyaç bulunup bulunma
dığının tesbitl için yapılan devri teftişi ihtiva etmez.
«Uçak» Milletlerarası bir seyahat yapan bir uçağı ifade eder.
«Umum Müdür» Teşkilâtın Umum Müdürünü İfade eder.
«Varış» bir geminin, bir uçağın, bir trenin yahut bir kara nakil va
sıtasının (Varışı) :
a) Bir deniz gemisinin bir limana varışını;
b) Bir uçağın bir hava limanına varışını;
c) Dahilî sefer yapan bir geminin, coğrafik şartlara göre ve 104
üncü madde uyarınca alâkalı devletler arasında akdedilen sözleşmelere
göre yahut varış ülkesinde mer'iyette bulunan kanun ve nizamlara göre,
ya bir limana veya bir hudut mevkiine varışını;
d) Bir tren veya bir kara nakil vasıtasının bir hudut mevkiine
varışım ifade eder.
KISIM:

Epidemiyolojik

II

ihbar ve istihbarlar

Madde — 2
İşbu Nizamnamenin tatbikatında, her devlet Teşkilâta, ülkesinin
veya ülkelerinin sağlık idaresi İle doğrudan doğruya muhabere etmek
hakkını tanır. Teşkilât tarafından sağlık idaresine yapılan bütün ihbar
ve istihbarlar Devlete yapılmış gibi ve sağlık idaresinden Teşkilâta ya
pılan bütün ihbar ve istihbarlar da Devlet tarafından yapılmış gibi kabul
edilir.
Madde — 3
1, Sağlık idareleri bir dairenin enfekte bir daire haline geldiğini
haber alır almaz en geç 24 saat zarfında telgraf ile Teşkilâta ihbar
ederler.
2. Bu suretle ihbar edilen hastalık mevcudiyeti vakit zayi etmek
sizin mümkün olan lâboratuvar muayeneleriyle teyit edilir, ve neticeleri
derhal telgraf ile Teşkilâta bildirilir.
Madde — 4
1. Kemiricilerin vebası müstesna, 3 üncü maddenin 1 inci fıkra
sında zikredilen ihbarlar, hastalığın menşei ve şekli, vaka ve ölü sayısı,
hastalığın intişarını mucip şartlar, keza alınan koruyucu tedbirler hak
kındaki malûmat ile süratle tamamlanır.
2. Kemiriciler vebası mevzuubahis olduğu takdirde, 3 üncü mad
denin 1 inci fıkrasında yazılı her ihbar, muayene edilen kemirici sayısı
ile bunlardan vebalı bulunanların adedi hakkında aylık raporlarla ta
mamlanır.
Madde — 5
1. Epidemi esnasında, 3 üncü maddede ve 4 üncü maddenin 1 İnci
fıkrasında yazılı ihbarlar ve istihbarlar Teşkilâta muntazaman gönde
rilen tebliğlerle tamamlanırlar.
2. Bu tebliğler mümkün olduğu kadar sık ve tafsilâtlı olmalıdır.
Vaka ve ölü sayısı en az haftada bir defa bildirilir. Hastalığın intişarına
mâni olmak için alınan tedbirleri, bilhassa enfekte daireyi terkeden gemi
ler, uçaklar, trenler veya kara nakil vasıtaları ile başka bölgelere ya
yılmasına mâni olunmak üzere tatbik edilen tedbirleri belirtmek lazımdır. Veba mevzuubahis olduğu zaman, kemiricilere karşı alınan tedbir
ler de zikredilmelidir. Nakil haşerelerle intikal eden karantinaya tabi
hastalıklar mevzuubahis olduğunda bunlara karşı alınan tedbirjer de bil
dirilir.
Madde — 6
1. içinde, bir sarıhumma andemi bölgesine dâhil olan bir daireden
gayrı enfekte bir daire kâin bulunan bir ülkenin sağlık idaresi, bu daire
tekrar salim bir hale gelir gelmez Teşkilâta bildirir.
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2. Enfekte bir daire, hastalığın tekrar zuhurunu veya başka dai
relere muhtemel yayılmasını önlemek için bütün koruyucu tedbirler alın
dığı ve bunlar idame edildiği vakit ve :
a) Veba, kolera, çiçek, tifüs, veya hummayı racia mevzuubahis
olduğu zaman müşahede edilen son vakanın ölümünden, şifasından ya
hut tecridinden sonra işbu Nizamnamede tesbit edilen tefrih devrinin i k i
misline müsavi bir zaman geçtiği ve yakınında kâin başka hiçbir daire
hastalığa musap olmadığı vakit, ve eğer veba mevzuubahis olup aynı
zamanda kemiricilerde de veba bulunuyorsa., ayrıca bu fıkranın (c)
bendinde tesbit edilen müddet geçtiği vakit;
b) Bir sarıhumma andemi bölgesi haricindeki bir sarıhumma mev
zuubahis olduğu zaman, insanda görülen son vakadan beri 3 ay yahut
Aedes aegypti endeksi % 1 e veya daha aşağıya indiğinden beri bir ay
geçtiği vakit;
c) Kemiriciler vebasında epizooti söndükten sonra bir ay geçtiği
vakit;
tekrar salim hale gelmiş kabul edilebilir.
Madde — 7
Sağlık idareleri Teşkilâta, ülkelerinin bir kısmında o zamana kadar
ortaya çıkmamış sarıhumma virüsünün mevcudiyetine delâlet eden hâ
diseleri derhal ihbar ederler ve musap bölgenin vüsatini bildirirler.
Madde

8

1. Sağlık idareleri Teşkilâta :
a) Milletlerarası seyahatlerde istenilen aşılar hakkındaki taleple
rinde vukubulan her değişikliği;
b) Enfekte bir daire muvaredatma tatbika karar verdikleri ted
birlerle bu tedbirlerin kaldırıldıklarını, yürürlüğe girme veya yürürlük
ten kaldırılma tarihlerini de kaydederek ihbar ederler.
2. Bu ihbarlar telgrafla yapılır ve mümkün olduğu takdirde deği
şiklik tatbik mevkiine konmadan yahut tedbirler yürürlüğe girmeden
veya yürürlükten kaldırılmadan evvel bildirilir.
3. Sağlık idareleri Teşkilâta yılda bir defa ve Teşkilât tarafından
tesbit edilen bir tarihte Milletlerarası seyahatlerde istenilen aşılar hak
kındaki taleplerinin mücmel bir listesini gönderirler.
Madde

9

3 ilâ 8 inci maddelerde bildirilen ihbar ve istihbarlara ilâveten sağlık
idareleri her hafta Teşkilâta :
a) Geçen hafta zarfında bir liman veya bir hava limanına bitişik
her şehirde tesbit edilen karantinaya tabi hastalıkların vaka sayısı ile
bu hastalıklardan ölüm adedi hakkında tel ile bir rapor;
b) 6 ncı maddenin 2 nci fıkrasının a), b) ve c) bentlerinde bildi
rilen devreler esnasında bu hastalıklardan vaka bulunmadığım belir
ten uçak postası ile bir rapor gönderirler.
Madde

10

3 ilâ 9 uncu maddelerde bildirilen ihbar ve istihbarlar keza talep
vukuunda, sağlık idaresi tarafından, mesuliyeti altında bulunan ülkeye
yerleşmiş siyasi heyetler ile Konsolosluklara da bildirilir.
Madde
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diği veya bunda müşahede edilen karantinaya tabi her hastalık vaka
rının zuhuruna dair malûmatı, keza işbu Nizamname mucibince ve tat
bikatı münasebetiyle alınan kararları bildirir.
2. Teşkilât, işbu maddenin 1 inci fıkrasında talebedilen bilgilere,
işbu Nizamname emrettiği ihbar ve raporlara ve diğer bütün resmî is
tihbarlara istinaden bu Nizamnamenin tatbikatı ve Milletlerarası tra
fik üzerine olan tesirleri hakkında yıllık bir rapor hazırlar.

KISIM : m
Sağlık
Teşkilâtı
Madde — 14
1. Sağlık idareleri, ülkelerindeki limanlar ve hava limanlarının İş
bu Nizamnamede derpiş edilen tedbirlerin tatbikini sağlamaya kâfi bir
teşkilât ve teçhizata malik olmalarını âzami imkân nispetinde temin eder
ler.
2. Her iiman veya hava umanında bir içme suyu tesisatı bulun
malıdır.
3. Milletlerarası trafiğe açık her hava limanı, pislik, artık ve müs
tamel suları tahliye ve zararsız bir hale getirmek ve keza umumi sıh
hat için tehlikeli bulunan gıda maddeleri ile diğer maddeleri, muamele
den sonra, izale etmek için müessir bir tertibata malik olmalıdır.
Madde — 15
Bir ülkenin limanlarından mümkün olduğu kadar çoğu, lüzumlu per
sonel, malzeme ve mahallere malik bir tıbbi teşkilâta ve bilhassa hasta
lığa musap şahısları süratle tecrit vc tedavi etmek, dezenfeksiyon ve
bakteriyolojik muayeneler icra eylemek ve veba enfeksiyonu taharrisi
için kemiricileri yakalayıp muayene etmek ve nihayet işbu Nizamna
menin derpiş ettiği diğer bütün uygun tedbirleri tatbik eylemek için lü
zumlu vesaite sahip olabilmelidir.
Madde — 16
Limanın sağlık makamı :
a) Liman tesisatmdaki kemiriciler sayısının ihmal olunabilir bir
hadde kalması için bütün faydalı tedbirleri alır;
b) Liman tesisatını farelerden masun bulundurmak için bütün gay
retini sarfeder.
Madde — 17
1. Sağlık idareleri, ülkelerinin kâfi sayıda limanlarının, 52 nci
maddede bildirilen deratizasyondan istisna vesikalarını vermek maksa
dıyla gemilerin teftişini yapacak salahiyetli personele malik olabilmesi
için gerekli tertibatı alırlar ve bu şartları haiz limanlara müsaade verirler.
2. Ülkelerinin Milletlerarası trafik ehemmiyetini ve bu trafiğin
dağılışını nazarı itibara alarak sağlık idareleri, bu maddenin 1 inci fık
rasına tevfikan müsaade verilmiş limanlar arasından, gemilerin deratlzasyonuna muktazi alât ve personel ile mücehhez olanlardan 52 nci mad
dede yazılı deratizasyon vesikalarını vermeye salahiyetli bulunanları tâ
yin ederler.
Madde — 18

11

Teşkilât, bütün sağlık idarelerine, 3 ilâ 8 inci maddeler ile 9 uncu
maddenin a) fıkrası gereğince elde ettiği bütün epidemiyolojik ve diğer
istihbaratı mümkün olan süratle ve her vakaya uygun yollardan gönde
rir. Keza 9 uncu maddede zikredilen malûmatın ademimevcudiyetini de
bildirir. Âcil mahiyetteki muhaberat, telgraf veyahut telefonla yapılır.
Madde — 12
3 ilâ 8 inci maddelerle 11 inci maddeye tevfikan çekilen telgraf ve
ya yapılan her telefon muhaveresi ahvalin gerektirdiği rüçhan hakkın
dan istifade eder. Müstesna âcil ahvalde yapılacak muhabereler, karan
tinaya tabi bir hastalığın intişarı tehlikesi mevcut olduğu zaman, Mil
letlerarası Tele - kommünikasyon anlaşmaları tarafından bu muhabere
lere bahşedilen en üstün rüçhaniyet ile yapılırlar.
Madde — 13
1. Her Devlet yılda bir defa Teşkilâta, Teşkilât Nizamnamei Esasiyesinin 62 nci maddesine tevfikan, Milletlerarası trafiğin sebebiyet ver

Transit trafik icabettirdiği vakit, hava limanlarında bir an evvel di
rekt transit bölgeleri tesis edilir.
Madde

19

1. Her sağlık idaresi, Millletlerarası trafiğin ehemmiyetine göre,
ülkesinin hava limanlarından birkaç tanesini sıhhi hava limanı olarak tâ
yin eder.
2. Her sıhhi hava limanı :
a) Lüzumlu personel, malzeme ve mahallere malik bir tıbbi teşki
lâta;
b) Hastalık musabı veya şüpheli şahısların nakli, tecridi ve teda
visine muktazi vasıtalara;
c) Müessir bir dezenfeksiyon ve dezensektizasyon ile kemiricilerin
imhası ve aynı zamanda işbu Nizamnamenin gerektirdiği bütün diğer
uygun tedbirlerin tatbiki için lüzumlu tesisata;
d) Bir bakteriyoloji lâboratuvarına veya şüpheli maddelerin böyle
bir lâboratuvara gönderilmesi için lüzumlu vasıtalara;
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e) Kolera, sarıhumma ve çiçeğe karşı bir aşılama servisine sahip
olmalıdır.
Madde — 20
1. Bir sarıhumma andemi bölgesinde veya sarıhummaya müsait bir
bölgede kâin her liman ile aynı şekilde kâin her hava limanının hududu
dahilindeki saha sürfe veya kâhil haldeki Aedes aeğypti'den masun tu
tulur.
2. Bir sarıhumma andemi bölgesi içinde veya sarıhummaya müsait
bir bölge içinde kâin bir hava limanında tesis edilmiş bir direkt transit
bölgesi dâhilinde bulunan bütün mahaller sivrisinekten masun tutulur.
3. Bir sarıhumma andemi bölgesi içinde bulunan her sıhhi hava li
manı :
a) Yolcuların, mürettebatın ve hava limanı personelinin faydala
nacağı, sivrisineklerden masun bulundurulan oturma mahallerine ve has
ta yatırmaya mahsus mahallere malik olmalıdır.
b) Hava limanının hududu dâhilinde ve bu hududun etrafında 400
metrelik bir himaye bölgesinde kâhil haşerelerle sürfelerin sistemli bir şe
kilde imhası ile sivrisineklerden masun tutulur.
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a) Her türlü lüzumsuz zahmetten tevakki edilmek ve şahısların
sıhhatini her hangi bir suretle ihlâl etmemek;
b) Geminin, uçağın veya diğer nakil vasıtasının bünyesine veya
hut bunların içindeki cihazlara herhangi bir zarar iras etmemek;
c) Bilcümle yangın tehlikesinden kaçınılmak suretiyle icra olu
nurlar.
2. Bu ameliyeler, emtia, bagaj ve diğer eşya üzerine tatbik edilir
ken her türlü zarar ve ziyana mâni olunmak üzere gerekli ihtiyat tedbir
leri alınır.
Madde — 26
1. Sağlık makamı, talep vukuunda, nakliyeciye, her gemi, uçak,
demiryolu yolcu veya eşya vagonu yahut kara nakil vasıtasına tatbik
edilen tedbirleri, bu vasıtaların muameleye tabi tutulan kısımlarını, kul
lanılan usulleri, tedbirlerin tatbikim mucip sebepleri bildiren bir vesika
yı, meccanen verir. Bir uçak mevzubahis olduğu vakit, talep vukuunda,
vesika yerine uçak umumi beyannamesine bir kayıt düşülür.
2. Keza sağlık makamı talep vukuunda ve meccanen :
a) Her yolcuya geldiği veya ayrıldığı tarihler İle, şahsına ve ba
gajlarına tatbik edilen tedbirleri bildiren bir vesika,

4. Bu maddenin maksatları için, bir hava limanının hududu, hava
limanının binaları ile uçakların tevakkufuna yarıyan veya buna mahsus
olan sahanın yahut su sathının bulunduğu mıntakayı çevreliyen hat ile
irae edilir.

b) Yükleyiciye veya sevkiyatçıya, alıcıya ve nakliyeciye yahut
bunların acentalarına, emtiaya tatbik edilen tedbirleri bildiren bir vesika
verir.

Madde — 21

Madde — 27

1. Her sağlık idaresi Teşkilâta :
a) Ülkesinin, 17 nci maddeye tevfikan :
I - Yalnız deratizasyondan istisna vesikaları, ve
II - Deratizasyon vesikaları ile deratizasyondan istisna vesikaları
vermeye müsaade edilmiş limanlarının bir listesini;
b) Ülkesinin sıhhi hava limanlarının bir listesini;
c) Ülkesinin direkt transit bölgesi ile mücehhez hava limanlarının
bir listesini gönderir.
2. Sağlık idareleri Teşkilâta bu maddenin 1 inci fıkrasında yazılı
listelerde muahhar her değişikliği ihbar ederler.
3. Teşkilât bu madde hükümlerine tevfikan elde ettiği malûmatı
bütün sağlık idarelerine geciktirmeden tebliğ eder.

1. Nezarete tabi şahıslar tecrit edilmezler ve mekân tebdilinde
serbesttirler. Nezaret devresinde sağlık makamı, lüzumlu görürse bu şa
hısları, muayyen fasıllarla, nezdine müracaata davet edebilir, 69 uncu
maddedeki kayıtlar nazarı itibara alınmak şartiyle sağlık makamı bu
şahısları bir tıbbi muayeneye tabi tutabilir ve sağlık durumlarını tesbit
için lüzumlu bilgileri toplayabilir.
2. Nezarete tabi şahıslar aynı ülkenin içinde veya dışında kâin
diğer bir mahalle gidecekleri vakit bu mekân tebdilini sağlık makamına
bildirmekle mükelleftirler. Bu sağlık makamı keyfiyeti, bu şahısların gi
decekleri mahallin sağlık makamına derhal ihbar eder. Şahıslar gidecekleri
yere varır varmaz, o mahallin sağlık makamına müracaata mecburdur
lar. Keza bu makam da onları yukarda 1 inci fıkrada bildirilen tedbirlere
tabi tutabilir.
Madde — 28

Madde — 22
Milletlerarası trafiğin ehemmiyetinin icabettirdiği yerde ve epidemiyolojik durum gerektirdiği zaman, kara ve demiryollarındaki hudut
mevkileri işbu Nizamnamenin derpiş ettiği tedbirlerin tatbiki için lüzum
lu sıhhi tesisat ile teçhiz olunurlar. Dahili seyrüsefer yapan gemilerin
kontrolü hudutta yapılıyorsa dahili su yollarındaki hudut mevkileri için
de aynı şey varittir.

Umumi sağlık için ağır bir tehlike teşkil eden âcil haller müstesna,
bir liman veya hava limanı sağlık makamı, karantinaya tabi bir hasta
lık ile enfekte olmıyan veya enfekte olmaktan şüpheli bulunmıyan bir
gemi veya uçağı, diğer bir epidemik hastalık sebebiyle hamule veya eşya
boşaltmak veya yüklemekten yahut mahrukat veya akaryakıt, İçme
suyu, erzak ve mühimmat almaktan menetmemelidir.
Madde — 29

KISIM:

IV

Sağlık tedbirleri ve muameleleri

Sağlık makamı, bir gemiyi, bir liman, bir nehir veya bir kanalın
sularına bunları kirletebilecek müstamel su ve maddeler atmaktan men
için bütün pratik tedbirleri alabilir.

FASIL - T
Umumi hükümler

FASIL - II

Madde — 23

Kalkışta alınacak sağlık tedbirleri

işbu Nizamnamenin müsaade ettiği, sağlık tedbirleri, bir Devletin,
ülkesini karantinaya tabi hastalıklara karşı korumak için milletlerarası
trafikten talebedebileceği âzami tedbirleri teşkil eder.

Madde — 80

Madde — 24
Sağlık tedbir ve muameleleri derhal başlamalı sebepsiz teehhüre
meydan verilmeksizin bitirilmeli ve herhangi bir tefrik yapılmaksızın tat
bik olunmalıdır.
Madde — 25
1. Dezenfeksiyon, dezensektizasyon, deratizasyon ve diğer bütün
sağlık ameliyeleri:

1. Milletlerarası bir seyahat yapan bir şahsın hareketinden evvel
hudut mevkiinin kâin olduğu liman, bava limanı veya dairenin sağlık
makamı lüzum görürse bu şahsı bir tıbbi muayeneye tabi tutabilir. Bu
muayenenin zaman ve mekânı, harekete mâni olmıyacak ve geciktirmiyecek tarzda gümrük ve diğer muameleler nazarı itibara alınarak tesbit
edilir.
2. Bu mamâdenin 1 İnci fıkrasında adı geçen sağlık makamı:
a) Musap şahısların veya şüphelilerin hareketine mâni olmak;
b) Bir gemi, uçak, tren veya kara nakil vasıtasının içersine, en
feksiyon yapabilecek' âmillerin keza bilûmum karantinaya tabi hastalık
lar nâkillerinin girmesini önlemek için mümkün olan bütün tedbirleri alır..
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3. Bu maddenin 2 nci fıkrasının (a) foencü hükümlerine rağmen
Milletlerarası bir seyahat yapan ve varışında nezarete tabi tutulan bir
şahsın seyahate devamına müsaade edilebilir. Eğer şahıs hava yolu ile se
yahat ediyorsa, hava limanı sağlık makamı nezarete tabi tutma keyfiyetini
uçağın umumi beyannamesine kaydeder.
FASIL, - III

Kalkış ve varış limanlan veya hava limanları arasındaki
seyahat esnasında kabili tatbik sağlık tedbirleri
Madde — 31
Uçuş esnasında bir uçaktan epidemik bir hastalığı yayabilecek her
türlü maddenin dökülmesi veya atılması memnudur.
Madde — 32
1, Bir liman veya sahile uğranıaksızm kara sularını kateden ge
mlere bir Devlet tarafından hiçbir sağlık tedbiri vaz'edilımez.
2. Her hangi bir sebeple gemi bir iskeleye uğradığı takdirde ülkede
yürürlükte bulunan sağlık kanun ve nizamları işbu Nizamnamenin hü
kümlerini tecavüz etmemek şartiyle o germiye tatbik edilir.
Madde — 33
Bir Devletin ülkesinde kâin bir kanal veya diğer bir deniz yolundan
faydalanarak diğer bir Devletin ülkesinde kâin bir limana giden ve V inci
kısımda tarif edildiği şekilde salim olan bir gemi hakkında tıbbi muaye
neden başka hiçbir sağlık tedbiri alınmaz, Enfekte bir daireden gelen ya
hut içersinde böyle bir daireden gelen bir şahıs bulunan gemilere, dai
renin enfekte bulunduğu hastalığın tefrih devri geçmedikçe bu hükmün
şümulü yoktur.
2. B u durumlardan birnıde bulunan salim bir gemiye tatbik edile
cek yegâne tedbir, lüzumunda, gemi ile sahil arasında izinsiz ihtilâfa mâ
ni olmak ve 29 uncu madde hükümlerinin tatbikına nezaret etmek için
gemiye bir sağlık koruyucusu koymaktır.
3. Yukarda bildirilen hallerden birinde bulunan bir gemiye, sağlık
makamı, kontrolü altında, mahrukat veya akaryakıt, içme suyu, erzak
ve mühimmat yüklemesine müsaade eder.
4. Enfekte veya şüpheli gemiler bir kanaldan veya diğer bir deniz
yolundan geçişlerinde bu kanal veya deniz yolunun kâin bulunduğu ülke
nin bir limanına uğramış gibi muameleye tabi tutabilirler.
Madde — 34
75 inci madde müstesna olmak üzere işbu Nizamnamenin muarız
hükümlerine bakılmıyarak aşağıdaki durumlarda bulunan yolcu ve mü
rettebat tıbbi muayeneden başka hiçbir sağlık tedbirleri vaz'edilemez:
a) Salim bir gemide bulunarak gemiden dışarı çıkmıyanlar;
b) Transit geçen, salim bir uçakta bulunarak üzerinden transit
olarak geçilen ülkenin bir hava limanının direkt transit bölgesi hudut
larını tecavüz etmiyenler ve eğer hava limanında henüz böyle bir bölge
tesis edilmemiş ise hastalıkların yayılmasına mani olmak üzere sağlık
makamı tarafından emredilen ayrılma (segregation) tedbirlerine muta
vaat edenler. Yukarda bildirilen şartlar altında bulunan bir şahıs inmiş
olduğu hava limanını ancak yakında kâin diğer bir hava limanında seyahatına devam maksadiyle terke mecbur olur ve eğer nakli sağlık ma
kam veya makamlarının kontrolü tahtında vâki olursa yukarda bildiri
len istisnaiyetten istifadeye devam eder.
FASIL - rv

Varışta alınacak sağlık tedbirleri
Madde — 35
Varışından evvel verdiği bilgilere istinaden, müteveccih bulunduğu
limanın veya hava limanının sağlık makamınca karantinaya tabi bir has
talığı getirımiyeceğine yahut intişarını teshil etmiyeceğine kanaat geti
rilen bir gemi veya bir uçağa Devletler, mümkün oldukça, radyo ile ser
best pratika vermelidirler.

treni yahut her kara nakil vasıtasını, keza her şahsı tıbbi muayeneye
tabi tutabilir.
2. Bir gemiye, bir uçağa, bir trene yahut bir kara nakil vasıtasına
tatbik edilecek munzam sağlık tedbirleri, bunların içinde seyahat esna
sında hüküm sürmüş yahut tıbbi muayene anında hüküm sürmekte olan
şartlara göre ve fakat işbu Nizamnamenin enfekte bir daireden gelen bir
gemi, uçak, tren veya kara nakil vasıtasına tatbikına müsaade ettiği
tedbirleri aşmamak şartiyle tâyin edilir.
Madde — 37
Bir gemi, bir uçak, bir tren, bir kara nakil vasıtası, her şahıs veya
eşyanın enfekte bir daireden gelmesi haline bağlı bulunan ve V inci Kı
sımda derpiş edilen tedbirlerin tatbiki, sadece bu daire muvaredatma in
hisar ettirilecektir. Bu inhisar keyfiyeti enfenkte dairenin sağlık maka
mının hastalığın intişarına mâni olacak lüzumlu bütün tedbirleri alma
sına ve 30 uncu maddenin 2 nci fıkrasında yazıh tedbirleri tatbik etme
sine vabestedir.
Madde — 38
Bir gemi, bir uçak, bir tren yahut bir kara nakil vasıtasının va
rışında her musap şahıs indirilip tecrit olunabilir. Nakil vasıtasından me
sul şahıs tarafından talebedildiği takdirde hastanın indirilmesi mecbu
ridir.
Madde — 39
1. V . inci kısım hükümlerinin tatbikmdan başka sağlık makamı,
Milletleraı ası bir seyahat esnasında, bir enfekte daireden, hangi vasıta
ile olursa olsun, gelen her şüpheli şahsı nezarete tabi tutabilir; bu ne
zaret.
V inci kısımda tâyin edildiği şekilde, tefrih devrinin sonuna kadar
devam ettirebilir.
2. işbu Nizamnamede sarahatle lüzum gösterilen haller müstes
na, sağlık makamınca şüpheli tarafından
enfeksiyonu nakil tehlikesi
fevkalâde ciddi olarak kabul edilmedikçe nezaret yerine tecrit ikame edi
lemez.
Madde — 40
Bir liman veya bir hava limanında tatbik edilen tıbbi muayeneden
gayrı sağlık tedbirleri gemi veya uçağın nıütaakiben uğradığı limanlar
veya hava limanlarında tekrarlanmaz. Ancak :
a) Tedbirlerin tatbik olunduğu liman veya hava limanından ay
rıldıktan sonra bu liman veya hava limanında yahut gemi veya uçakta
bu tedbirlerin yeniden tatbikini ieabettirebilecek epidemiyolojik karak
terde bir hâdise husule geldiği zaman;
b) Mütaakıp limanlar veya hava limanlarından birinin sağlık ma
kamı alman tedbirlerin hakikaten müessir bir şekilde tatbik olundukları
na emniyet hâsıl edemediği zaman tekrarlanabilir.
Madde — 41
79 uncu madde hükümleri mahfuz kalmak şartiyle gemiler veya
uçaklar sıhhi sebepler dolayısiyle bir liman veya hava limanına du
hulden menedilemezler. Ancak liman veya hava limanı sağlık maka
mının işbu Nizamnamenin müsaade ettiği sağlık tedbirlerinden lüzumlu
gördüklerini tatbik için liman veya hava limanı mücehhez değilse bu
gemiler veya uçaklar kendilerine en müsait gelen en yakındaki uygun
vasıflı liman veya hava limanına mesuliyet kendilerine raci olmak şar
tiyle gitmeye mecbur tutulabilirler.
Madde — 42
Bir uçak sadece enfekte bir ülke üzerinden geçtiği sırada bizzat
kendileri enfekte daireler olmıyan bir sıhhi hava limanı veya limanla
rında karaya indiği için enfekte bir daireden geliyormuş gibi telâkki
edilmez.
Madde — 43

Madde — 36

Bir uçak içinde enfekte bir daire üzerinden uçan ve fakat orada
karaya inmiyen ve yahut 34 üncü maddede tarif edilen şartlar altında
karaya inen her şahıs bu enfekte daireden geliyormuş gibi telâkki edil
mez.
Madde — 44

1. Bîr limanın, bir hava limanının, veya bir hudut mevkiinin sağlık
makamı varışta, Milletlerarası seyahat yapan her gemiyi, her uçağı, her

1. Aşağıda 2 nci fıkrada derpiş edilen haller müstesna, varışta,
liman veya hava limanı sağlık makamı tarafından işbu Nizamname
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gereğince talebedilen tedbirlere tabi olmayı reddeden her gemi veya,
uçak derhal yoluna devamda serbesttir; bu takdirde mezkûr gemi veya
uçak bu seyahat esnasında aynı ülkenin diğer hiçbir liman veya hava
limanına uğrayamaz. Bununla beraber, karantinada kalmak şartiyle
bu gemi veya uçağın içersine mahrukat veya akar yakıt, içme suyu,
erzak ve mühimmat almasına müsaade edilir. Eğer tıbbi muayeneden
sonra salim bulunursa bu gemi, 33 üncü madde hükümlerinden istifa
de hakkını muhafaza eder.
2. Bununla beraber aşağıda vasıfları yazılı uçak ve gemiler bir
sarıhummaya müsait bölgedeki bir liman veya bir hava limanına gel
dikleri takdirde liman veya hava Umanı sağlık makamı tarafından işbu
Nizamname gereğince emredilen tedbirlere tabi tutulurlar ve derhal
yollarına devamda serbest bırakılmazlar.
a) Sarıhumma ile enfekte uçaklar;
b) Sarıhumma İle enfekte gemiler, eğer gemide Aedes aegypti'ler
bulunursa ve eğer tıbbi muayene hastalığa musap bir şahsın tam za
manında tecrit edilmediğini meydana çıkarırsa.
Madde — 45
1. Bir uçak, kaptanının iradesi haricinde sebepler dolayısiyle bir
haya limanından başka bir yere yahut normal olarak ineceği hava Ii
manından gayrı bir hava limanına, iniş yaparsa uçağın kaptanı yahut
vekili bu iniş hâdisesini derhal en yakın sağlık makamına yahut her
hangi bir diğer resmi makama haber vermiye gayret eder.
2. Sağlık makamı bu karaya inme hâdisesini haber alır almaz
işbu Nizamnamenin müsaade ettiği tedbirleri hiçbir suretle tecavüz
etmeksizin uygun tertibatı alabilir.
3. Aşağıdaki 5 inci fıkra hükümleri mahfuz kalmak şartiyle uçak
ta bulunan şahıslar, sağlık makamı ile yahut diğer resmî makamlarla
temasa geçmek veya bunların müsaadesi müstesna, karaya inme ma
hallinin civarını terkedemezler, ve hiçbir eşya bu civardan uzaklaştırılamaz.
4. Sağlık makamınca emredilmiş olan tedbirler icra edilince uça
ğa normal olarak ineceği hava limanına yahut buna teknik sebepler
mâni ise kendisine en münasip olan bir hava limanına müteveccihen
yoluna devam etmesine sağlık noktai nazarından müsaade olunur.
Acil hallerde uçağın kaptanı veya vekili yolcular ile mürette
batın sağlık ve emniyetinin icabettirdiği bütün tedbirleri alır.
FASIL - V
Eşya, bagajlar ve postanın milletlerarası nakline dair tedbirler
Madde — 46
1. Eşyalar, işbu Nizamnamede derpiş edilen sağlık tedbirlerine
ancak, sağlık makamım, bunların karantinaya tabi hastalıklardan bi
rinin cersumeleriyle televvüs ettiklerine yahut içlerinde bu hastalıklar
dan birinin nâkillerlni muhafaza ettiklerine inandıracak sebepler bu
lunursa tabi tutulurlar.
2. 68 inci maddede derpiş edilen tedbirler mahfuz kalmak şar
tiyle, aktarmasız transit geçen, canlı hayvanlardan gayrı eşya, liman
larda, hava limanlarında veya hudut istasyonlarında hiçbir tedbire tabi
tutulamazlar ve alıkonulamazlar.
Madde — 47
Hastalığa musap veya şüpheli bir şahsınkiler müstesna, bagajlar,
ancak mülevves eşya nakleden veya üzerinde karantinaya tabi bir has
talığın nâklli haşereler bulunmuş olan bir şahsa ait oldukları takdirde
dezenfekte veya dezensektize edilebilirler.
Madde — 48
1. Posta, gazeteler, kitaplar ve diğer matbualar hiçbir sağlık ted
birine tabi tutulmazlar.
2. Posta paketleri ancak :
a) 68 inci maddenin 1 inci' fıkrasında zikredilen ve sağlık makamını kolera ile bulaşık bir daireden gelmeleri dolayısiyle televvüs ettik
lerine inandıracak sebepler bulunan gıda maddelerini,
b) Kullanılmış yahut kirlenmiş ve V inci kısım hükümlerinin tat
biki kabil, çamaşır, elbise, yatak takımlarını ihtiva ettikleri takdirde
sağlık tedbirlerine tabi tutulurlar.
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KISIM:

V

Karantinaya tabi hastalıklardan her birine mahsus hüküm
FASIL

-I

Veba
Madde — 49
İşbu Nizamnamenin maksatları için vebanın tefrih devri 6 gün ola
rak tesbit edilmiştir.
Madde — 50
Veba aşısı, bir şahs:n bir ülkeye kabulü için aranılacak bir şart
teşkil etmez.
Madde — 51
1. Kemiriciler ve ektoparazitleri vasıtasiyle vebanın intişar tehli
kesini azaltmak için 'Devletler salâhiyetleri dairesindeki bütün vasıtaları
kullanırlar. Bunların sağlık idareleri, kemiriciler ile ektoparazitlerinin
sistemli bir şekilde toplanması ve muntazaman muayenesi suretiyle ke
mirici vebasiyle enfekte yahut böyle olmaktan şüpheli dairelerde - bil
hassa Uman ve hava limanlarında - mevcut durum hakkında devamlı
malûmat edinirler.
2. Bir gemi veya uçağın, veba ile enfekte bir liman veya hava li
manında tevakkufu esnasında içlerine kemiricilerin girmesine mâni olmak üzere hususi tedbirler alınır.

Madde — 52
1. Gemiler :
a) Devri bir şekilde deratize edilir, yahut;
b) İçlerindeki kemirici adedi daimi surette ihmali kabil miktarda
olacak tarzda tutulurlar.
2. Deratizasyon vesikaları ile deratizasyondan istisna vesikaları
münhasıran, 17 nci maddeye tevfikan bu maksatla müsaade verilmiş l i 
manların sağlık makamları tarafından verilir. Bu vesikalar 6 ay müd
detle muteberdir. Bununla beraber, vakasına göre, deratizasyon ameli
yesinin yahut teftişin daha iyi şartlar altında yapılabileceği anlaşılan
bu şekilde müsaade verilmiş bir limana müteveccih olan gemiler için bu
müddet bir ay uzatılabilir.
3. Deratizasyon vesikaları ile deratizasyondan istisna vesikaları 1
inci lahikada verilen nümuneye uygun olacaktır.
4. Kendisine muteber bir vesika ibraz edilmezse, 17 nci madde
mucibince müsaadeli bir limanın sağlık makamı, tahkik ve teftişten son
ra :
a) 17 nci maddenin 2 nci fıkrasına göre müsaade verilmiş bir li
manda gemiyi bizzat deratize eder, yahut bu ameliyeyi idare ve kont
rolü altında yaptırabilir. Her vakada gemideki kemiricilerin imhasını
sağlamak üzere istimal edilecek tekniği kararlaştırır. Deratizasyon
ameliyesl, mümkün olduğu kadar, gemi ve hamulesini her türlü zarar
dan vikaye edecek tanzda İcra edilir. Bu ameliye, iyi bir şekilde icrasına
katiyetle muktazi müddetten daha fazla devam etmemelidir. Ameliye,
mümkün olduğu kadar, ambarlar boş iken yapılır. Boş gemilerde tah
milden evvel tatbik edilir. Deratizasyon ameliyesi memnunlyetbahş bir
şekilde icra edildikte, sağlık makamı bir deratizasyon vesikası ita eder.
b) 17 nci madde mucibince müsaade verilmiş her limanda, eğer
gemideki kemiriciler sayısının ihmal edilebilir miktarda olduğuna kanaat
getirirse bir deratizasyondan istisna vesikası verebilir. Bu vesika ancak
geminin teftişi ambarlar boş iken yahut gemi yalnız safra suyu veya
kemiricileri cezbetmiyen ve mahiyet ve istif itibariyle ambarların tam
teftişine müsait eşya ile yüklü iken yapıldığı takdirde ita edilir.
5. Deratizasyon ameliyesinin yapıldığı limanın Bağlık makamı
bu ameliyenin icra edildiği şartların tatminkâr bir netice alınmasına im
kân vermediği kanaatinde ise keyfiyeti mevcut deratizasyon vesikasına
kaydeder.
Madde — 53
İstisnai epidemiyolojik ahvalde, içinde kemiricilerin mevcudiyetin
den şüphe edilirse bir uçak deratize edilebilir.

Madde — 54
Milletlerarası bir seyahat yapan şüpheliler, bir rievi veba epidemisi
mevcut bir daireden hareketlerinden evvel enfeksiyona son mâruz kalışla
rından itibaren 6 günlük Ibir müddet tecride tabi tutulmalıdırlar.

denin birinci fıkrasında bildirilen tedbirleri tatbik edebilir, şöyle k i ; dezensektizasyon ve icabında, dezenfaksiyon tedbirleri tren veya kara na
kil vasıtasının mülevves addedilen kısımlarına tatbik olunur.
PAiSIL - II

Madde — 55

Kolera

1. Bir gemi veya uçak varışta :
a) İçinde bir beşerî veba vakası mevcut ise; yahut,
b) İçinde veba ile enfekte bir kemirici bulunursa, enfekte addedi
lir. Keza irkâptan 6 gün sonra, içinde bir beşerî vefea vakası zuhur
eden bir gemi de enfekte addedilir.
2. Bir gemi varışta :
a) İçinde halen beşerî veba vakası bulunmamakla beraber, irkâbı mütaakıp 6 gün içinde bir vaka zuhur etmiş ise; yahut,
b) İçindeki kemiriciler arasında henüz' mahiyeti tesbit edilmemiş
mûtat dışı bir mortalite vukubulmuş ise, şüpheli addedilir.
3. Enfekte bir daireden gelse yahut içinde bir enfekte daireden
gelen bir şahıs bulunsa bile bir gemi veya uçak, varışta yapılan tıbbi
muayenesinde sağlık makamında bu maddenin 1 ve 2 nci fıkralarında
bildirilen şartların mevcut olmadığına emniyet getirilebdldiği takdirde
sallın addedilir.

Madde — 60

Madde — 56
1. Enfekte veya şüpheli bir geminin veyahut bir uçağın varışın
da sağlık, makamı aşağıdaki tedbirleri tatbik edebilir :
a) Şüphelilerin dezensektizasyonu ve varıştan itibaren 6 günden
fazla sürmiyecek nezareti,
b) i) Musap şahıslann yahut şüphelilerin bagajlarının.
ii) Mülevves addedilen kullanılmış yatak takımı, ve çamaşır
gibi bütün diğer eşyanın ve gemi veya uçağın mülevves addedilen kısım
larının.
Dezensektizasyon ve icabında dezenfeksiyonu.
2J İçinde fare vebası bulunan bir gemi, aşağıdaki hükümler mah
fuz kalmak şartiyle 52 nci madde ahkâmı dairesinde, icabederse karan
tina altmda, deratize edilir :
a) Deratizasyon ameliyeleri, ambarlar boşalır boşalmaz icra olu
nur:
b) Enfekte kemiricilerin gemiyi terketmelerine mâni olmak maksadiyle, hamulenin boşaltılmasından evvel veya boşaltılması sırasında
yapılmak üzere gemiye bir veya birkaç defa -mukaddeme kabilinden de
ratizasyon ameliyeleri tatbik edebilir.
c) Bir geminin sadece hamulesinin bir kısmını boşaltmak mecbu
riyetinde olması keyfiyetinden dolayı kemiricilerin tamamen imhası sağlanamıyacaksa gemi, hamulesinin bu kısmını boşaltmaya mezundur,
ancak, enfekte kemiricilerin gemiyi terketmelerine mâni olmak maksadiyle geminin karantinaya alınması da dâhil sağlık makamının, lüzumlu
göreceği tedbirleri tatbik etmek hakkı mahfuzdur.
3. İçinde vebadan ölmüş bir kemirici bulunduğu takdirde bir uçak,
icabederse karantina altında, deratize edilir.
Madde — 57
38 ve 58 nci maddeler hükümlerine tevfikan sağlık makamı tarafın
dan lüzum gösterilen tedbirler lâyıkiyle icra edilmiş olur, veya sağlık
makamı kemli ilciler arasındaki mûtat dışı mortalitenin vebadan müte
vellit olmadığına kanaat getirirse bir gemi enfekte veya şüpheli adde
dilmekten ve bir uçak enfekte addolunmaktan kurtulur. Gemi veya uça
ğa bundan sonra serbest pratika verilir.
Madde -

58

Salim bir gemi veya uçağa varışta serbest pratika verilir; bununla
beraber enfekte bir daireden geldiği takdirde sağlık makamı :
a) Karaya inen her şüpheliyi, gemi veya uçağın enfekte daireyi
terk ettiği tarihten itibaren 6 günü geçmiyecek bir müddet zarfında ne
zarete tabi tutabilir.
b) İstisnai hallerde ve gemimin kaptanına yazı ile tebliğ edilecek
esaslı sebepler dolayısiyle gemideki kemiricilerin imhasını emredebilir.
Madde — 59
Bir trenin veya bir kara nakil vasıtasının varışında bir beşerî veba
vakası müşahede edilirse, sağlık makamı 38 inci madde ile 56 nci mad

îşbu Nizamnamenin maksatları için, koleranın tefrih devri 5 gün
olarak tesbit edilmiştir.
Madde — 61
1. İşbu Nizamnamede derpiş edilen tedbirlerin tatbikında sağlık
makamları, koleraya karşı muteber bir aşı vesikası ibrazını nazarı iti
bara alırlar.
2. Aşıların icra edildiği ülkelerde kolera aşıları için kabul edilen
ayar (Standart) bütün sağlık idareleri tarafından muteber tanılır.
3. Milletlerarası bir seyahat yapan bir şahıs, bir enfekte daireden
teftih devri esnasında gelirse sağlık makamı aşağıdaki tedbirleri tatbik
edebilir :
a) Mezkûr şahıs koleraya karşı muteber Ibir aşı vesikasını hâmil
bulunursa enfekte daireden ayrılışı tarihinden itibaren hesabedilmek şar
tiyle 5 günü tecavüz etmiyecek bir müddet zarfında nezarete tabi tutu
labilir.
b) Mezkûr şahıs bahsi geçen vesikayı hâmil bulunmazsa, yukarda
bildirilenin aynı bir müddetle tecrit edilebilir.
Madde — 62
1. Varışta, içinde bir kolera vakası bulunan, yahut varışa tekaü
düm eden 5 gün zarfında içinde böyle bir vaka zuhur etmiş olan bir gemi
enfekte addedilir.
2. Seyahati esnasında içinde bir kolera vakası zuhur etmiş ve fakat
varışa tekaddüm eden 5 gün zarfında hiçbir yeni vaka vukua gelmemiş
bir gemi şüpheli addedilir.
3. Varışta, içinde bir kolera vakası bulunan bir uçak enfekte ad
dedilir. Seyahat esnasında içinde bir kolera vakası zuhur ederek musap
şahıs evvelki bir tevakkufta karaya indirilmiş olursa şüpheli addedilir.
4. Enfekte bir daireden gelse yahut içinde enfekte bir daireden ge
len ibir şahıs bulunsa bile bir gemi veya bir uçak, varışta yapılan tıbbi
muayenesinde sağlık makamınca seyahat esnasında içinde kolera bulun
madığına kanaat getirilebilirse, salim addedilir.
Madde — 63
1. Enfekte bir gemi veya uçağın varışında, sağlık makamı aşağı
daki tedbirleri tatbik edebilir :
a) Karaya çıkış tarihinden itibaren hesabedilmek üzere âzami 8
gün müddetle, muteber kolera aşısı vesikasını hâmil yolcular ile müret
tebatın nezarete ve gemi veya uçağı terkeden diğer bütün şahısların tec
ride tabi tutulması;
b)

ı) Musap şahısların veya şüphelerin bagajlarının; ve
ıı) Mülevves addedilen, kullanılmış yatak takımı ve çamaşır gibi
bütün diğer eşya ile gemi veya uçağın mülevves addedilen kısımlarının,
dezenfeksiyonu;
c) Gemi veya uçağın mülevves addedilen ihtiyat sularının dezen
feksiyonu ve tahliyesi ve su depolarının dezenfeksiyonu.
2. Beşerî mevaddı gaitanın, sintine suları da dâhil olmak üzere su
ların ve artık maddelerin keza mülevves addedilen ıbütün diğer madde
lerin dezenfeksiyona tabi tutulmadan dökülmesi, akıtılması veya atılması
yasaktır. Sağlık makamı bu mahiyetteki her tahliyenin i y i bir tarzda ic
rasından mesuldür.
Madde — 64
1. Şüpheli bir gemi veya uçağın varışında, sağlık makamınca, 63
üncü maddenin 1 inci fıkrasının b) ve c) bentleriyle 2 nci fıkrasında ya
zılı tedbirler tatbik edilebilir.
2. Bundan ıbaşka, 61 inci maddenin 3 üncü fıkrasının b) bendinde
yazık tedbirlere halel gelmeksizin, gemi veya uçağı terkeden yolcular
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ile mürettebat varış tarihinden itibaren sayılmak şartiyle âzami 5 günlük
müddetle nezarete tabi tutulabilirler.
Madde — 65
Sağlık makamı tarafından, vakasına göre, 38 inci madde ile 63 ve
64 üncü maddelere tevfikan emredilen tedbirler tamamen icra edildiği
takdirde gemi veya uçak enfekte veya şüpheli addedilmekten kurtulur.
Gemi veya uçağa o andan itibaren serbest pratika verilir.
Madde — 66
Salim bir gemi veya uçağa, varışında, serbest pratika verilir. Su
nunla beraber enfekte bir daireden gelirse sağlık makamı karaya çıkan
yolcu ve mürettebata 61 inci maddede yazık tedbirleri, tatbik edebilir.
Madde — 67
Bir tren veya bir kara nakil vasıtasının varışında, içinde bir kolera
vakası müşahede edilirse, sağlık makamı aşağıdaki tedbirleri tatbik ede
bilir.
a) 61 İnci maddenin 3 üncü fıkrasının b) bendinde yazılı tedbirlere
halel gelmeksizin şüphelilerin varış tarihinden itibaren âzami 5 gün ne
zareti;
b) ı) Musap şahsın bagajlarının ve, icabederse her şüphelinin ba
gajlarının,
ıı) Mülevves addedilen, kullanılmış yatak takımı ve çamaşır gi
bi bütün diğer eşya ile tren veya kara nakil vasıtasının mülevves adde
dilen kısımlarının,
dezenfaksiyonu.
Madde — 68
1. Enfekte veya şüpheli bir geminin veya uçağın veyahut içinde bir
kolera vakası müşahede edilmiş olan bir tren veya kara nakil vasıtasının
veyahut da enfekte bir daireden gelen bir gemi, uçak, tren veya kara
nakil vasıtasının varışında, sağlık makamı, bütün balık, kabuklu ve se
defli deniz hayvanlaı, çiğ istihlâk edilecek meyva veya sebze, veya meş
rubatın boşatılmasını men veya imhasına tevessül edebilir, meğer k i bu
gıda maddeleri veya bu meşrubat muhkem surette kapanmış kablar için
de bulunsun ve sağlık «makamı tarafından bunların mülevves addedilme
sine mahal olmasın. Bu gıda maddelerinin veya meşrubatın imhasına te
vessül edildiği takdirde her türlü televvüsü önliyecek tedbirler alınır.
2. Bu gıda veya meşrubat, bir geminin ambarında yahut bir uça
ğın yüke tahsis edilmiş kompartımanında nakledilen bir hamulenin bir
kısmım teşkil ettiği takdirde, ancak, bunların indirileceği limanın veya
hava İmanının sağlık makamı imhalarına karar verebilir.
3. Bir uçağın kaptanının, bu gıdaların veya meşrubatın imhasını talebettmiye daima hakkı vardır.
Madde — 69
1. Hiç kimse rectumdam gaita numunesi alınmaya (prélèvement
rectal'e) mecbur tutulamaz.
2. Ancak milletlerarası bir seyahat yapan ve enfekte bir daireden
koleranın tefrih devresi esnasında gelen bir şahıs kolera şüphelendirecek
araz gösteriyorsa, maddei gaita muayenesine mecbur tutulabilir.
FASIL - III
Sarihumma
Madde — 70
a. Sarıhumma andemi bölgeleriyle sarihummaya müsait bölgelerin
hudutları, Teşkilât tarafından ilgili sağlık idarelerinin her biri ite müşa
vere edilerek tâyin olunur. Ahiren bu hudutlar aynı tarzda değiştirilebi
lirler. Tâyin edilen bu hudutlar Teşkilât tarafından bütün sağlık idare
lerine bildirilir.
2. Bir sağlık idaresi Teşkilâtla, bir sarıhumma andemibölgesine dâ
hil bir dairede Aedes aegypti endeksinin bir yıl müddetle devamlı bir su
rette % 1 İn altında kaldığım bildirdiği vakit, Teşkilât bu idare İle mu
tabık olduğu takdirde, bütün sağlık idarelerine bu dairenin artık bu sa
rıhumma andemi bölgesine dâhil olmaktan çıktığım bildirir.
(Madde — 71
İşbu Nizamnamenin maksatları için, sarıhummanın tefrih devri 6
gün olarak tesbit edilmiştir..
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Madde — 72
1. Sarıhumma aşısı Milletlerarası bir seyahat yapan ve sarihum
maya müsait bir bölgeye gitmek üzere enfekte bir bölgeden ayrılan her
şahıstan talebedilir.
2. Böyle bir şahıs henüz muteber olmamış bir sarıhumma aşısı
vesikasını hâmil bulunursa, hareketine müsaade edilebilir, fakat varışta
kendisine 74 üncü madde hükümleri tatbik olunabilir.
3. Muteber bir sarıhumma aşısı vesikasına malik bulunan bir şahıs,
enfekte bir daireden gelse dahi şüpheli gibi muamele görmez.
Madde — 73
1. Enfekte bir dairede kâin her hava limanı personeli ile bu hava
limanından faydalanan bir uçağın bütün mürettebatının muteber bir sarı
humma aşısı vesikasına malik olmaları mecburidir.
2. Enfekte bir dairede kâin bir hava limanından kalkarak sari
hummaya müsait bir bölgeye giden uçaklar sağlık makamı inin kontrolü
altında, teehhüre sebebiyet verilmeksizin kalkışından mümkün olduğu
kadar az evvel dezensektize edilirler. İlgili Devletler uçuş esnasında uça
ğın ameliyeye müsait kısımlarına tatbik edilen dezensektizasyonu da
kabul edebilirler.
3. Aedes aegypti veya sarıhummanın her hangi bir başka ehli nâ
kil haşeresi mevcut olan bir daireden kalkıp henüz Aedes aegypti'den
masun sarihummaya müsait bir bölgeye gelen uçaklar da aynı şekilde
dezensektize edilirler.
Madde — 74
Sarihummaya müsait bir bölgede sağlık makamı, Milletlerarası bir
seyahat yaparak enfekte bir daireden gelen ve muteber bir sarıhumma
aşısı vesikasını hâmil bulunmıyan bir şahsın bu vesika muteber oluncaya
kadar veya şahsın enfeksiyona mâruz kalmış olabileceği son tarihten
itibaren âzami 6 gün geçinceye kadar tecridini talebedebilir; bu iki hal
den en kısa süren esas tutulur.
Madde — 75
1. Muteber bir sarıhumma. aşısı vesikasını hâmil olmıyarak en
fekte bir daireden gelen ve Milletlerarası bir seyahat esnasında, henüz
34 üncü maddede bildirilen ayrılmayı (Segregation'u) Bağlıyacak vesi
kalara malik olmıyan sarihummaya müsait bir bölgede kâin bir hava
Umanından geçmek mecburiyetinde kalan her şahıs, bu vasıtaları mevcut
olan bir hava limanında, eğer bahse mevzu hava limanlarının kâin bulun
dukları ülkelerin sağlık idareleri bu hususla bir anlaşma akdetmişlerse,
alıkonulabilir.
2. İlgili sağlık idareleri bu mahiyette bir anlaşmamın yürürlüğe
girdiğini veya nihayet bulunduğunu Teşkilâta bildirirler. Teşkilât bu bil
giyi bütün diğer sağlık idarelerine derhal bildirir.
Madde — 76
a. İçinde bir sarıhumma vakası bulunan yahut seyahat esnasında
içinde böyle bir vaka zuhur eden bir gemi, varışta enfekte addedilir. En
fekte bir daireden ayrıldıktan sonra 6 gün geçmeden gelen bir gemi,
yahut böyle bir daireden ayrılışını takibeden 30 gün içinde vâsıl olup da
sağlık makamı tarafından içinde Aedes aegypti mevcudiyeti müşahede
edilen bir gemi varışta, şüpheli sayılır. Bütün diğer gemiler salim addo
lunur.
2. Varışta, içinde bir sarıhumma vakası bulunan bir uçak enfekte
sayılır. 73 üncü maddenin 2 nci fıkrasına tevfikan icra edilen dezensek
tizasyonu sağlık makamı tatminkâr bulmaz ve uçak içinde canlı sivrisi
neklerin mevcudiyetini müşahede ederse mezkûr uçak şüpheli addolunur.
Bütün diğer uçaklar salim sayılırlar.
Madde — 77
1. Enfekte veya şüpheli bir gemi veya uçağın varışında sağlık
makama :
a), Sarihummaya müsait bir bölgede, muteber bir sarıhumma aşısı
vesikasını hâmil olmıyarak gemi veya uçaktan çıkan her yolcu veya mü
rettebat hakkında 74 üncü maddede bildirilen tedbirleri tatbik edebilir;
b) Gemi veya uçağın teftişini icra ve Aedes aegypti'lerin toptan
imhasını ifa edebilir. Sarihummaya müsait bir bölgede, bundan başka, bu
tedbirlerin icrasına kadar, geminin karadan asgari 400 metre uzakta
kalmasını talebedebilir.
2. 38 inci maddeye ve işbu maddenin birinci fıkrasına tevfikan
sağlık makamınca emredilen tedbirler tamamen ifa edildiği zaman gemi
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veya uçak enfekte veya şüpheli addedilmekten, kurtulur. Gemi veya uçağa
hu andan itibaren serbest pratika verilir.
Madde — 78
Enfekte bir daireden gelen salim bir gemi veya uçağa yarışta, 77
nci maddenin birinci fıkrasının b) bendinde bildirilen tedbirler tatbik
olunabilir. Gemi veya uçağa bu andan İtibaren serbest pratika verilir.
Madde — 79
73 üncü maddenin 2 nci fıkrasında bildirilen tedbirler tatbik edil
mişse, Devletler, uçakların sıhhi hava limanlarında karaya inmelerini ya
sak edemezler. Bununla beraber sarıhummaya müsait bir bölgede Devlet,
enfekte bir daireden gelecek uçakların karaya inmelerine mahsus olmak
üzere bir veya müteaddit hava limanı tâyin edebilir.
Madde — 80
Bir tren veya bir kara nakil vasıtasının sarıhummaya müsait bir
bölgeye varışında sağlık makamı aşağıdaki tedbirleri, tatbik edebilir:
a) Muteber bir sarıhumma aşısı vesikasını hâmil olmaksızın en
fekte bir daireden gelen her şahsın, 74 üncü madde hükümlerine tevfikan
tecridi;
b) Enfekte bir daireden geldiği takdirde tren veya kara nakil
vasıtasının dezensektlzasyonu.
Madde — 81
Sarıhummaya müsait bir bölgede, 38 inci madde ile işbu fasılda
bildirilen tecrit, sivrisineklerden masun mahallerde yapılır.
FASIL - IV
Çiçek
Madde — 82
İşbu Nizamnamenin maksatları için çiçeğin tefrih devri 14 gün
olarak tesbit edilmiştir.
Madde — 83
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ıı) Mülevves addedilen, kullanılmış yatak takımı veya çama
şır gibi bütün diğer bagajların yahut eşyanın, ve gemi veya uçağın mü
levves addedilen kısımlarının dezenfeksiyonunu icra eder.
2. Bir gemi veya uçak, musap Şahıslar karaya indirilip sağlık
makamınca işbu maddenin 1 inci fıkrası mucibince emredilen tedbir
ler tamamen tatbik edilinceye kadar enfekte addedilmekte devam eder.
Bundan sonra gemi veya uçağa serbest pratika verilir.
Madde — 86
Varışta, her salim gemi veya uçağa, enfekte bir daireden gelse dahi,
serbest partika verilir.
Madde — 87
Bir trenin yahut bir kara nakil vasıtasının varışında içinde bir
çiçek vakası müşahede edilirse, musap şahıs karaya indirilir ve 85 inci
maddenin birinci fıkrası hükümleri tatbik olunur, nezaret veya tecrit
müddeti tren veya kara nakil vasıtasının varış tarihinden itibaren hesabedilir. Ve tren veya kara nakil vasıtasının mülevves addedilen kısım
larının dezenfekslyonu yapılır.
FASIL - V
Tifüs
Madde — 88
İşbu Nizamnamenin maksatları için tifüsün tefrih devri 14 gün ola
rak tesbit edilmiştir.
Madde — 89
Tifüs aşısı, bir şahsın bir ülkeye kabulü için aranılacak bir şart
teşkil etmez.
Madde — 90
1. Enfekte bir daireden ayrılışta, Milletlerarası bir seyahat ya
pan ve bu dairenin sağlık makamınca tifüsü nakledebilecek vaziyette
görülen şahıslar dezensektize edilirler. Bunların giydikleri elbiseler,
bagajları, ve tifüs nakledebilecek diğer bütün eşyaları da dezensektize
ve icabında dezenfekte edilirler.

1. Sağlık idaresi, Milletlerarası bir seyahat yapan her şahıstan bir
çiçek aşısı vesikasını hâmil olmasını talebedebilir, meğer k i mezkûr şahıs
muafiyetini kâfi derecede teyideden evvelce geçirilmiş bir çiçek hasta
lığının alâmetlerini arzetsin. Eğer şahıs bu vesikayı hâmil bulunmazsa,
aşılanabilir; aşılanmayı reddederse varışından evvel geçmiş olduğu son
ülkeden ayrılış tarihinden itibaren sayılmak şartiıyle âzami 14 gün müd
detle nezarete tabi tutulabilir.
2. Milletlerarası bir seyahat yapan her şahıs varışına takaddüm
eden 14 gün zarfında enfekte bir dairede bulunmuş ve sağlık makamı
nın fikrince aşılanmak veya evvelce çiçek hastalığı geçirmek suretiyle
kâfi derecede korunmamış ise aşılanmaya veya nezarete veyahut aşılan
dıktan sonra nezarete tabi tutulabilir; aşılanmayı reddederse tecrit edi
lebilir. Nezaret veya tecrit süresi, şahsın enfekte bir daireden ayrıl
dığı tarihten itibaren 14 günü geçemez. Muteber bir çiçek aşısı ve
sikası kâfi bir korunmaya delil teşkil eder.

Madde — 91
Her gemi veya uçak, içinde musap bir şahıs bulunsa dahi, salim addo
lunur, fakat gemi veya uçağa 38 İnci madde hükümleri tatbik ve bütün
şüpheliler dezensektize edilebilir. Musap şahıs veya şüpheliler tarafın
dan işgal olunan mahaller, giydikleri elbiseler, bagajları ve tifüs nakle
debilecek bütün diğer eşyaları dezensektize ve icabında dezenfekte edi
lebilirler. Bundan sonra gemi veya uçağa serbest pratika verilir.

Madde — 84

Madde — 92

1. Varışta, içinde bir çiçek vakası bulunan yahut seyahat esna
sında içinde böyle bir vaka zuhur eden bir gemi veya uçak enfekte ad
dedilir.
2. Bütün diğer gemi veya uçaklar, içlerinde şüpheliler bulunsa
dahi, salim sayılır, fakat bu şüpheli şahıslar gemi veya uçağı terkedecek olurlarsa, 85 inci maddede bildirilen tedbirlere tabi tutulabilirler.
Madde — 85
1. Enfekte bir gemi veya uçağın varışında, sağlık makamı:
a) Gemi veya uçakta, çiçeğe karşı kâfi derecede korunmamış ol
duğuna kanaat getirdiği her şahsa aşılanmayı teklif eder;
b) Gemi veya uçağı, terkeden her şahsı, enfeksiyona son mâruz
kalınma tarihinden itibaren âzami 14 gün müddetle tecrit veya nezarete
tabi tutabilir; fakat sağlık makamı tecrit veya nezaret müddetini tes
bit ederken bu şahsın evvelki aşılanmalarını ve mâruz kalmış olduğu
enfeksiyon ihtimallerini nazarı itibara alır.
c) ı) Musap şahısların bütün bagajlarının;

2. Milletlerarası bir seyahat yapan ve enfekte bir daireyi terkettikleri tarihten itibaren 14 gün geçmemiş olan şahıslar varış mahalli
sağlık makamı lüzumlu bulursa dezensektize edilebilirler ve dezensektizasyon tarihinden itibaren âzami 14 gün nezarete tabi tutulabilirler.
Bu şahısların giydikleri elbiseler, bagajları ve tifüsü nakledebilecek di
ğer bütün eşyaları da dezensektize ve icabında dezenfekte edilirler.

Bir tren veya bir kara nakil vasıtasının varışında, içinde bir tifüs
vakası müşahede edilirse 38 ve 91 inci maddelerde bildirilen tedbirler
sağlık makamı tarafından tatbik olunabilir.
FASIL - VI

Hummayı racia
Madde — 93
İşbu Nizamnamenin maksatları için, hummayı racianın tefrih dev
ri 8 gün olarak tesbit edilmiştir.
Madde — 94
Tifüse mütaallik 89, 90, 91 inci maddeler hükümleri hummayı
raciaya tatbik olunur. Bununla beraber bir şahıs nezarete tabi tutula
cak olursa nezaret süresi dezensektizasyon tarihinden itibaren sayıl
mak şartiyle 8 günü tecavüz etmemelidir.
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KISIM: VI

Sağlık vesikaları
Madde — 95
Bir gemi veya uçaktan, konsolosluktan vizeli veya vizesiz hiçbir
sağlık patentesi, bir liman veya hava limanının sağlık durumuna mütaallik, her hangi nam altında olursa olsun, hiçbir vesika talebedilemez.
Madde — 96
1 Bir ülkenin ilk tevakkuf limanına varmadan evvel, bir geminin
kaptanı gemide bulunan bütün şahısların sağlık durumları hakkında
malûmat edinir, ve varışta, bir Deniz Sağlık Beyannamesi doldurarak
ve mürettebat arasında mevcutsa gemi tabibine de imzalattıktan sonra
bu limanın sağlık makamına tevdi eder.
2 Kaptan ve mevcut ise gemi tabibi sağlık makamı tarafından
geminin seyahat esnasındaki sağlık şartları hakkında sorulan bütün
mütemmim sualleri cevaplandırır.
3 Deniz Sağlık Beyannamesi lahika 5 te verilen numuneye uy
gun olmalıdır.
Madde — 97
1. Bir hava limanına inişte bir uçağın kaptanı yahut onun-salahi
yetli mümessili Uçak Umumi Beyannamesinin, lahika 6 da tasrih edi
len; sıhhi malûmatı ihtiva eden kısmının bir nüshasını doldurup bu ha
va limanının sağlık makamına tevdi eder.
2. Bir uçağın kaptanı yahut onun salahiyetli mümessili, uçağın
seyahat esnasındaki sağlık şartları hakkında sağlık makamı tarafın
dan sorulan bütün mütemmim sualleri cevaplandırmaya mecburdur.
Madde — 98
1. 1,2,3 ve 4 sayılı lahikalara mevzu olan vesikalar Fransızca ve
ingilizce tabedilmelidlr. Bunlar fazla olarak vesikanın verildiği ülke
nin resmî lisanlarından biri ile hazırlanmış bir metni de ihtiva edebilir
ler.
2. Bu maddenin 1 inci fıkrasında bahsi geçen vesikalar Fransızca
yahut İngilizce doldurulacaklardır.
Madde — 99
Ciheti askeriyeden faal hizmette bulunan personellerine verilen aşı
vesikaları:
a) Numunedekilere muadil tıbbi bilgileri; ve
b) Aşının mahiyet ve tarihini tasrih ve bu madde mucibince tan
zim edildiğini bildiren Fransızca veya İngilizce bir beyanı ihtiva ettik
leri takdirde 2, 3 ve 4 üncü lahikalara dercedilen milletlerarası vesika
lar yerine kabul edilirler.
Madde — 100
İşbu Nizamnamede bildirilenlerden gayrı hiçbir sağlık
milletlerarası trafikte talebedilemez.
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c) Şahıslar mevzuubahis olduğu vakit, tabiiyet, mesken veya ika
met mahalli farkı gözetmeksizin veya gemiler, uçaklar, demiryolu yük
ve yolcu vagonları veya kara nakil vasıtaları mevzuubahis olduğu vakit
tabiiyet, bayrak, tescil veya sahiplik farkı gözetilmeksizin tahsil olunma
lıdır. Bilhassa vatandaşlar ile ecnebiler ve millî ve ecnebi gemiler, uçak
lar, demiryolu yük ve yolcu vagonları veya kara nakil vasıtaları arasın
da hiçbir tefrik yapılmaz.
3. Bu tarife ve onun üzerinde bilâhara yapılabilecek her değişik
lik yürürlüğe girmeden asgari 10 gün evvel neşredilir ve derhal Teşkilâta
bildirilir.

KISIM:

VIII

Çeşitli hükümler
Madde — 102
İşbu Nizamname ve ayrıca A ve B lahikaları hac için tatbik edilir.
Madde — 103
1. Göçmenler veya mevsim işçileri ile bunları nakleden gemi, uçak,
tren ve kara nakil vasıtaları, ilgili devletlerden her birinin kanun ve ni
zamlarına ve aralarında münakit anlaşmalara uygun munzam sağlık ted
birlerine tabi tutulabilirler.
2. Devletlerden her biri göçmenler ile mevsim işçilerine tatbik edi
lecek kanun ve nizamname hükümleriyle anlaşmaları Teşkilâta bildirir.
Madde — 104
Sıhhi, coğrafi, içtimai veya iktisadi şartları bakımından müşterek
menfaatleri bulunan iki veya daha fazla Devlet, işbu Nizamnamede bil
dirilen sağlık tedbirlerinin tatbikim daha müessir ve daha az izaç edici
bir hale sokmak için ve bilhassa aşağıdaki hususlarda, aralarında hususi
anlaşmalar akdedebilirler:
a) Komşu ülkeler arasında doğrudan doğruya ve süratle epidemiyolojik haberler teatisi;
b) Göller ve dahilî su yolları üzerindeki milletlerarası kabotaja ve
milletlerarası trafiğe tatbik edilecek sağlık tedbirleri;
c) Hemhudut ülkelerin sınırlarında tatbik edilecek sağlık tedbir
leri;
d) İşbu Nizamnamede bildirilen her sağlık tedbirinin tatbiki için
iki veya daha fazla ülkelerin tek bir ülke olarak ittihadı;
e) Musap şahısların nakli için hususi şekilde tanzim edilmiş nakil
vasıtaları kullanılması;
2. Bu maddenin 1 inci fıkrasında bahsi geçen anlaşmalar işbu Nizamnamedekilere muhalif hükümleri ihtiva etmemelidir.
3. Devletler işbu madde hükümlerine göre akdedebilecekleri bü
tün anlaşmaları teşkilâta tebliğ ederler. Teşkilât bu anlaşmaların akdini
derhal bütün sağlık idarelerine bildirir.

vesikası
KISIM: IX

Nihai hükümler
KISIM: VII

Sağlık rüsumu
Madde — 101
1. Sağlık makamı:
a) İşbu Nizamnamede derpiş edilen her tıbbı muayene ile mua
yene edilen şahsın sağlık durumunu öğrenmek için icabedebilecek bak
teriyolojik veya diğer bütün mütemmim muayeneler için;
b) Varışta tatbik edilen her aşı İle buna mütaallik vesikalar için,
hiçbir resim tahsil etmez.
2. Bu maddenin 1 inci fıkrasında yazılı olanlardan gayrı işbu Ni
zamnamede derpiş edilen diğer tedbirlerin tatbiki rüsum tahsilini ge
rektiriyorsa, her ülkede bu hususta sadece bir tek tarife tatbik edilme
lidir. Talebedilen rüsum:
a) Bu tarifeye uygun olmalıdır;
b) Mutedil olmalı ve hiçbir ahvalde ifa edilen hizmetin hakiki kıy
metini tecavüz etmemelidir;

Madde — 105
1. 107 nci madde hükümleriyle aşağıda belirtilen istisnalar mah
fuz kalmak şartiyle işbu Nizamname, yürürlüğe girdiği andan itibaren,
buna tabi devletler arasında ve bu devletler ile teşkilât arasında, aşağıda
zikredilen Milletlerarası Sağlık Sözleşmelerinin ve aynı mahiyetteki an
laşmaların hükümleri yerine kaim olacaktır :
a) 3 Aralık 1903 te Paris'te imza edilen
Milletlerarası Sağlık
Sözleşmesi;
b) 14 Ekim 1905 ve Washingston'da imza edilen: Pan Amerikan
Sağlık Sözleşmesi;
c) 17 Ocak 1912 de Paris'te imza edilen : Milletlerarası Sağlık Söz
leşmesi;
d) 21 Haziran 1926 da Paris'te imza edilen: Milletlerarası Sağlık
Sözleşmesi;
e) 12 Nisan 1933 te Lahey'de imza edilen: Hava Ulaştırmaları
Milletlerarası Sağlık Sözleşmesi;
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f) 122 Aralık 1934 te Paris'te imza edilen: Sağlık Patentelerinin
ilgasına dair Milletlerarası Anlaşma;
g) 22 Aralık 1934 te Paris'te imza edilen : Sağlık Patentelerindeki
Konsolosluk Vizelerinin Kaldırılmasına dair Milletlerarası Anlaşma;
h) 31 Ekim 1938 de Paris'te İmza edilen: 21 Haziran 1926 tarihli
Milletlerarası Sağlık Sözleşmesini tadil eden Sözleşme;
i) 15 Aralık 1944 e kadar Washington'âa imzaya acık bulunduru
lan 12 Nisan 1933 tarihli Sözleşmeyi tadil eden 1944 Hava Ulaştırmaları
Sağlık Sözleşmesi;
J) 15 Aralık 1944 e kadar Washisgton'da imzaya açık bulunduru
lan 12 Nisan 1933 tarihli sözleşmeyi tadil eden 1944 Hava Ulaştırmaları
Milletlerarası Sağlık Sözleşmesi (XVII nci maddesinin 2 nci fıkrası müs
tesna);
k) Washington'da imza edilen 1944 Milletlerarası Sağlık Sözleş
mesini temdit eden 23 Nisan 1946 tarihli Protokol;
1) Washington'da İmza edilen, 1944 Hava Ulaştırmaları Milletler
arası Sağlık Sözleşmesini temdit eden 23 Nisan 1946 tarihli Protokol;
2. Havana'da 14 Kasım 1924 te imza edilen Pan Amerikan Sağlık
Kodu, işbu maddenin 1 inci fıkrasının uygun hükümlerinin tatbik olun
duğu, 2, 9, 10, 11,16 ilâ 53, 61 ve 62 nci maddeleri müstesna olmak üzere
yürürlükte kalır.
Madde — 106
1. Teşkilâtı Nizamname! Eesasiyenln 22 nci maddesi mucibince,
bütün ademikabulleri veya ihtirazi kayıtları beyan etmek için derpiş edi
len mühlet, işbu Nizamnamenin Dünya Sağlık Asamblesince kabulünün
Umum Müdür tarafından tebliği tarihinden hesabedilmek üzere 9 aydır.
2. Bir devlet, milletlerarası münasebetlerinin idaresinden mesul
bulunduğu denizaşırı yahut uzak ülkeler mevzuubahis olunca, Umum Mü
düre yapacağı bir tebliğ ile bu müddeti 18 aya çıkarabilir.
3. İşbu maddenin 1 inci veya 2 nci fıkrasında bildirilen müddetle
rin inkızasından sonra Umum Müdürlüğe vâki olacak bütün ademikabuller veya ihtirazi kayıtlar hükümsüzdür.
Madde — 107
1. Bir devlet İşbu Nizamnameye karşı bir ihtirazi kayıt serdettiği
vakit, bu kayıt ancak Dünya Sağlık Asamblesince kabul edildiği takdir
de muteber sayılır, ve bu Nizamname mezkûr devlet hakkında ancak,
bu ihtirazi kayıt Asamblece kabul edildiği vakit yahut Asamble bu kay
da, Nizamnamenin ruhunu ve gayesini esaslı surette ihlâl ettiğinden do
layı itiraz ederse, mezkûr kayıt geri alındığı vakit yürürlüğe girer.
2. İşbu Nizamnamenin kısmen ademikabulü bir ihtirazi kayda mu
adildir.
3. Dünya Sağlık Asamblesi bir ihtirazi kaydın kabulü için, bu kay
dı serdeden devlete, 105 inci maddede bildirilen sözleşme veya anlaşma
lar gereğince mezkûr devlet tarafından evvelce kabul edilmiş bulunan ve
ihtirazi kaydın mevzuu ile alâkalı bir veya mütaaddit mecburiyetleri deruhdeye devam vecibesini şart koşabilir.
4. Bir devlet, Dünya Sağlık Asamblesince, 105 inci maddede bildi
rilen sözleşme ve anlaşmalar gereğince adı geçen devletin kabul etmiş
olduğu bir veya mütaaddit mecburiyetlerin esasına aykırı olmıyarak
mütalâa olunan bir ihtirazi kayıt serdederse, Asamble bu kaydı, kabul
şartı olarak bu maddenin S üncü fıkrasında bildirilen tarzda mecburiyet
altına girmesini devletten istemeden, kabul edebilir.
5. Dünya Sağlık Asamblesi bir ihtirazi kayda muhalefet eder ve
bu kayıt geri alınmazsa bu Nizamname bu ihtirazi kaydı serdeden Dev
let hakkında yürürlüğe girmez. Bu Devletin evvelce taraftar olduğu 105
inci maddede bildirilen sözleşme ve anlaşmalar o vakitten itibaren, ken
disi baklanda yürürlükte kalırlar.
Madde — 108
Bir ademikabul veya herhangi bir ihtirazi kaydın tamamı veya bir
kısmı, her an için, Umum Müdürlüğe yapılacak tebligat ile geri alınabilir.
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Nizamname yukarda bildirilen mühletin inkızasında bu Devlet hakkında
yürürlüğe girer.
Madde — 110
1. Teşkilâta âza olmıyan ve fakat 105 inci maddede zikredilen her
hangi sözleşme veya anlaşmaya taraftar bulunan yahut kendilerine
Umum Müdürlük tarafından işbu Nizamnamenin Dünya Sağlık Asamb
lesince kabul edildiği tebliğ edilen Devletler, kabul ettiklerini Umum
Müdüre tebliğ etmek suretiyle işbu Nizamnameye taraftar olabilirler. 107
nci madde hükümleri mahfuz kalmak şartiyle bu kabul keyfiyeti işbu
Nizamnamenin yürürlüğe girdiği tarihte yahut bu kabul keyfiyeti bu
tarihten sonra tebliğ olunursa bahse mevzu tebliğin Umum Müdür tara
lından alındığı günden 3 ay sonra mevkii fiile girer.
2. İşbu Nizamnamenin tatbiki gayesiyle Teşkilât Nizamnamei
Eesasiyesinin 23, 33, 62, 63 ve 64 üncü maddeleri teşkilâta âza olmaksı
zın mezkûr Nizamnameye taraftar olan Devletlere tatbik olunurlar.
3. Teşkilâta âza olmıyan ve fakat işbu Nizamnameye taraftar ol
muş bulunan devletler, her zaman için, Umum Müdüre yapacakları bir
tebliğ ile mezkûr Nizamnameye İştirakten vazgeçebilirler. Bu vazgeçme,
mezkûr tebliğin alınmasından 6 ay sonra mevkii fiile girer. Vazgeçen
devlet bu andan itibaren 105 inci maddede bildirilen ve evvelce taraftarı
olduğu herhangi sözleşme veya anlaşma hükümlerini yeniden tatbik eder.
Madde — 111
Teşkilâtın Umum Müdürü bütün azalara ve ortak azalara ve 105
inci maddede bildirilen herhangi bir sözleşme veya anlaşmanın diğer ta
raftarlarına, işbu Nizamnamenin Dünya Sağlık Asamblesince kabulünü
tebliğ eder. Umum Müdür aynı şekilde bu devletlere ve bu Nizamname
ye taraftar olan diğer devletlere, işbu Nizamnameyi tadil veya itmam
eden her ilave Nizamnameyi, keza 106, 108, 109 ve 110 uncu maddelerin
tatbiki gereğince aldığı her tebligatı ve Dünya Sağlık Asamblesince 107
nci maddenin tatbiki gereğince alınacak her kararı tebliğ eder.
Madde — 112
1. işbu Nizamnamenin yahut her ilâve Nizamnamenin tefsir veya
tatbikına mütaallik herhangi bir mesele veya ihtilâf her ilgili devlet ta
rafından, Umum Müdüre havale olunabilir. Umum Müdür meseleyi veya
ihtilâfı hal etmeye gayret eder. Hal edilmediği takdirde Umum Müdür
şahsi teşebbüsü veya her ilgili devletin talebi üzerine meseleyi veya ih
tilâfı teşkilâtın salahiyetli komitesinin veya diğer uzvunun tetkikına
tevdi eder.
2. Her ilgili devlet, bu komite yahut diğer uzuv nezdinde temsil
olunmak hakkına maliktir.
3. Bu usul ile hal edilmiyen her ihtilâf, istida yolu ile her ilgili dev
let tarafından, karar için, Milletlerarası Adalet Divanına tevdi olunabilir.
Madde — 113
1. İşbu Nizamnamenin fransızca ve ingilizce metinleri mütesaviyen muteberdir.
2. İşbu Nizamnamenin asıl nüshaları teşkilâtın evrak mahzeninde
hıfzedilecektir. Mutabakatı musaddak nüshaları Umum Müdür tarafından
bütün azalara ve ortak azalara keza 105 inci maddede bildirilen sözleşme
lerden ve anlaşmalardan herhangi birinin diğer taraftarlarına gönderile
cektir. İşbu Nizamnamenin yürürlüğe girmesi anında, mutabakatı tasdik
edilmiş nüshalar umum müdür tarafından, Birleşmiş Milletler şartının
102 nci maddesi mucibince tescil edilmek için Birleşmiş Milletler Umumi
Kâtibine sunulacaktır.

KISIM:

X

Muvakkat hükümler
Madde — 114

Madde — 109
1. İşbu Nizamname 1 Ekim 1952 de yürürlüğe girer.
2. 1 Ekim 1952 den sonra Teşkilâta âza olan ve işbu Nizamnameye
henüz taraftar bulunmıyan her Devlet, Nizamnameyi kabul etmediğini
veya bu mevzuda ihtirazi kayıt dermeyan ettiğini, âza olduğu tarihten iti
baren 3 aylık bir mühlet zarfında Teşkilâta tebliğ edebilir. 107 nci mad
de hükümleri mahfuz kalmak şartiyle ve ademikabul hali müstesna, işbu

1. Yürürlükte bulunan sözleşmelerin veya. anlaşmaların bütün mu
halif hükümlerine rağmen 2, 3 ve 4 sayılı lahikalarda bildirilen kaidelere
ve verilen numunelere uygun bulunan aşı vesikaları, yürürlükte olan söz
leşmeler veya anlaşmalarda bildirilen ve bunlara tekabül eden vesikalara
müsavi bir kıymeti haiz addedilirler.
2. 109 uncu maddenin 1 inci fıkrası hükmüne rağmen isbu madde
nin hükümleri 1 Aralık 1951 de yürürlüğe girer.
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3. Bu maddenin, tatbiki, işbu Nizamnamenin Dünya Sağlık Asamblesince kabulünün Umum Müdür tarafından tebliği tarihinden itibaren
3 aylık mühlet içinde bu madde ile 2, 3 ve 4 sayılı lâhikalardaki kaide ve
numuneleri kayıtsız olarak kabule amade bulunduğunu beyan eden dev
lete münhasırdır.
4. Yukardaki 3 üncü fıkrada yazılı mühlet içersinde her devlet,
bu maddenin tatbikmda 2, 3 ve 4 üncü lahikalardan herhangi birini ha
riç tutabilir.

tcberlik müddetinee muteber olmakta devam eder. Bundan başka bu şe
kilde ita edilmiş bir sarıhumma aşısı vesikasının muteberliği, bu vesika
nın artık muteber olmıyacağı tarihten itibaren iki yıl daha temdit edil
miştir.
2. İşbu Nizamnamenin yürürlüğe girmesinden evvel, 21 Haziran
1926 tarihli Sözleşmenin 28 inci maddesine tevfikan ita edilmiş olan her
deratizasyon veya deratizasyondan istisna vesikası, evvelce kendisine ta
nınmış olan muteberlik müddetinee muteber olmakta devam eder.
Tasdikan li-lmakal işbu Nizamname Cenevre'de
imzalanmıştır.

Madde — 115
1. İşbu Nizamnamenin yürürlüğe girmesinden evvel, 15 Aralık 1944
Sözleşmesiyle tadil edilmiş olan 21 Haziran 1926 Sözleşmesine yahut 15
Aralık 1944 Sözleşmesi ile tadil edilmiş olan 12 Nisan 1933 Sözleşmesine
tevfikan ita edilmiş her aşı vesikası, evvelce kendisine tanınmış olan mu-

Dördüncü Dünya Sağlık Asamblesi
Reisi
Leonard A . Scheele

25 Mayıs 1951 de

Dünya Sağlık Teşkilâtı
Umum Müdürü
BrocJ: Chisholm

LAHİKA : 1
DERATİZASYON VESİKASI (a)
DERATİZASYONDAN İSTİSNA VESİKASI la)
Milletlerarası Sağlık Nizamnamesinin 52 nci maddesi gereğince ita edilmiştir.
(Bu vesika liman makamları tarafından alıkonulamaz)
LİMANI
Tarih
İŞBU VESİKA, bu limanda ve yukardaki tarihte,
açık deniz gemileri için net tonaj
dahilî seyrüsefer gemileri için

tonluk

teftiş ve
/ teftiş
^ deratizasyon

( deratize edildiğini
deratizasyondan istisna edildiğini
(a) esnasında ambarlar
Fare
yuvaları

M A H A L L E R )(b)

tonaj

•d
CD

&

T!

ton

\

(a)

(f)

adlı geminin

(a) tasdik eder.
hamulesi ile yüklü idi.
DERATİZASYON

Tütsüleme (Fumigation) suretiyle
Kullanılan gaz
. . . . . . .
Ameliye müddeti (Saat)
. . . .
Kullanılan
Bulunan
Mahal hacmi
ölü
miktar
(Metre mikâp)
fare
.(e)

Yakalama veya zehirleme
suretiy'e
Kurulan kapan yakalanan veya
veya.
konulan zehir öldürülen fare

Ambar 1.
A — 2.
— 3.
— 4.
— 5.
— 6.
— 7.
Antrepon
Kömürlük
Kazan dairesi - şaft
Ön portuç ve ambar
Arka portuç ve ambar
Tahlisiye sandalları
Harita ve telsiz odaları
Mutfak
Erzak ambarlan
Kamaralar ı(Mürettebat)
Kamaralar '(Zabıtam)
Kamaralar (Yolcular)
Kamaralar (Üçüncü mevki veya
güverte yolcuları)
Yekûn
(a) Lüzumsuz ibareleri çiziniz.
(lb) Zikredilen mahallerden her hangi biri gemide mevcut değilse, keyfiyet kaydedilme
lidir.
ic) Yeni veya eski, fare pisliği, kemirme veya a.yak izleri.
(d) Yok, az, orta veya çok.
(e) Kükürt veya siyanür miktarı yahut asit siyanidrik nispeti bildirilecektir.
tf) Tonajın, mai mahreç veya her hangi başka bir usulle mi tâyin edildiği tasrih
edilecektir.
MÜLAHAZAT : İstisna edilme halinde, gemideki fare adedinin ihmal edilebilir hadde
tutulması için alman tedbirler bildirilecektir.
Teftiş edenin, mühür, isim, unvan ve imzası
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LAHİKA : 2

Kolera aşısı veya mükerrer

kolera aşısı milletlerarası

Aşılananın adı soyadı . . . .
imzası

doğum tarihi .

vesikası

îşbu vesika, yukarda ismi yazılı şahsın aşağıdaki tarihte çiçeğe kar
şı aşılandığını veya mükerrer aşılandığını tasdik eder.

. . cinsiyeti . . .

İşbu vesika, yukarda ismi yazılı şahsın aşağıdaki tarihte koleraya
karşı aşılandığım veya mükerrer aşılandığını tasdik eder.
farih

Aşıyı yapanın imzası
ve memuriyet unvanı

İlk aşı veya müker
rer aşı olduğu kay
dedilecek ilk aşı ise
tutup tutmadığı
tasrih edilecek
Tevsik mührü

Aşıyı yapanın imzası ve
Tarih
_

memuriyet unvanı

Tevsik mührü

2
3
4
5
6
7

~ï

2

3

4

5

6

7

8

İşbu vesika, ilk aşı zerkinden altı gün sonra başlamak üzere, ve
ya mükerrer aşı tatbik edilmişse bunun tatbik edildiği günden itiba
ren, altı ay müddetle muteberdir.

İşbu vesika, muvaffakiyetle icra edilen (Tutan) ilk aşıdan sekiz gün
sonra başlamak üzere veya mükerrer aşı tatbik edilmişse bunun tatbik
edildiği günden itibaren, üç sene müddetle muteberdir.
Tevsik mührü, aşı tatbik edilen ülkenin sağlık idaresi tarafından tâ
yin edilen numuneye uygun olmalıdır.
İşbu vesika üezrinde her hangi bir tashih veya silinti veyahut her
hangi bir kısmının doldurulmadan bırakılması kendisini gayrimuteber
kılabilir.

Bir hacı mevzuubahis olunca, yukardaki hükümlere bakılmaksızın,
işbu vesikada, yedi gün fasıla ile iki zerk yapıldığı meşruhatı bulun
malıdır. Bu takdirde vesika, ikinci zerkin yapıldığı günden itibaren mu
teber olmaya başlar.
Tevsik mührü, aşı tatbik edilen ülkenin sağlık idaresi tarafından
tâyin edilen numuneye uygun olmalıdır.
İşbu vesika üzerinde her hangi bir tashih veya silinti veyahut her
hangi bir kısmının doldurulmadan bırakılması kendisini gayrimuteber
kılabilir.

LAHİKA : 3
Sarıhumma

aşısı veya mükerrer

sarıhumma

aşısı milletlerarası

vesikası

LAHİKA : 5
Deniş sağlık beyannamesi
(Ülke dışı limanlardan gelen gemi kaptanları tarafından ibraz
edilecektir)
Limannı adı
Geminin adı
Tâbiiyeti
Net tonu
Deratizasyon yahut
Deratizasyondan istisna
1 Kamara .
Yolcu sayısı «

Tarihi . . .
Geldiği yer . .
Kaptanın adı
J Vesikası . .
j Verildiği yer

. doğum tarihi .

. . cinsiyeti . . .

İşbu vesika, yukarda ismi yazılı şahsın aşağıdaki tarihte sarıhum
maya karşı aşılandığını veya mükerrer aşılandığını tasdik eder.
HKOBM

Tarihi

ııııı •

ı ııııwı ıı ı ı ı

• • » e r » » * •»»• t -Tfrı—r>n

Tatbik edilen aşı-

Aşı merkezinin

ve memuriyet unvanı

nm menşei ve ter
tip No. su

resmî mührü

Sağlık

1

2

3

4

İşbu vesika ancak, kullanılan aşı Dünya Sağlık Teşkilâtı tarafından
kabul edilmiş ve aşı merkezi, kâin bulunduğu ülkenin sağlık idaresi taıafmdan salahiyetli kılınmış ise muteber sayılır.
İşbu vesika, aşı tarihinden on gün sonra başlamak üzere, veya mü
kerrer aşı tatbik edilmişse bunun tatbik edildiği günden itibaren, altı
sene müddetle muteberdir.
îşbu vesika üzerinde her hangi bir tashih veya silinti veyahut her
hangi bir kısmının doldurulmadan bırakılması kendisini gayrimuteber
kılabilir.

LAHİKA : 4
çiçek aşısı milletlerarası

Aşılananın adı ve soyadı . .
imzası . . . .

. doğum

Yolculuk başlangıcından itibaren uğranılan limanların listesi ve her
birinden kalkış tarihleri

V/f.P 'Bn

Aşıyı yapanın imzası

Çiçek aşısı veya mükerrer

vesikası

tarihi . . . .

Tarihi .

Mürettebat sayısı

G ü y e r t e

Aşılananın adı ve soj'adı . .
imzası

Gittiği yer

cinsiyeti

sorulan
Cevap şekli
evet veya hayır

1. Seyahat esnasında (*) gemide, veba, kolera,
sarıhumma, çiçek, tifüs veya hummayı racia vakası veya
şüpheli oldu mu? Ekli cetvelde tafsilât veriniz.
2. Seyahat esnasında (*) gemide, fare ve sıçanlar
arasında veba vakaları veya şüpheli oldu mu ? Yahut
bunlar arasında anormal mortalité oldu mu?
3. Seyahat esnasında (*) gemide, kazadan başka
suretle ölüm kaydedildi mi? E k l i cetvelde tafsilât veri
niz
4. Gemide, sâri mahiyette olduğundan şüphe etti
ğiniz hastalık vakası var mı ? Veya seyahat esnasında
(*) oldu mu? E k l i cetvelde tafsilât veriniz
5. Gemide, şimdi hasta var mı? Ekli cetvelde taf
silât veriniz
HAŞİYE : Gemide tabip bulunmadığı takdirde
kaptan şu belirtileri sâri bir hastalığın mevcudiyetinden
şüphe ettirecek mahiyette telâkki etmelidir : Halsizlik
ile birlikte, veya birkaç gün süren, veyahut bezelerin şişmesiyle müterafik humma; ateşli veya ateşsiz her tür(*) Seyahat başlangıcından beri dört haftadan fazla saman geç
mişse son dört hafta hakkında malûmat vermek kâfidir.
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!ü deri tahan üsleri veya had döküntüleri; belirli takat
sizlik arazı ile müterafik ağır ishal; ateşle birlikte sa
rılık.
6. Gemide, bir hastalığın sirayet veya yayılma
sını kolaylaştıracak başka şartların mevcudiyetini biliyor
musunuz ?
İşbu Beyanname ve ekli cetveldeki malûmat ve cevapların, bildiği
me ve inandığıma göre doğru ve hakikate uygun olduklarını beyan ede
rim.
îmza
Kaptan
ikinci imza
Tarüı
Gemi tabibi

şı aşılanır ve buna mütaallık aşı vesikasını alır. Eğer hacı aşılanmaktan
imtina ederse sağlık makamı onu tefrih müddeti geçinceye 'kadar veya
bu müddetin inkızasından evvel vatanına iade imkânı bulununcaya ka
dar tecride tabi tutabilir. Sarıhummaya karşı aşılanmamış olan bir hacı,
işbu fıkı anın hükünveri hilâfına, tefrih devri sonuna kadar tecrit edil
melidir.

KISIM : II
Hacı gemileri
FASIL - I
Süveyş Kanalından

geçen hacı gemileri

Madde — A 2
Hacı gemileri Süveyş Kanalını karantina altında geçerler.

Beyannameye ek cetvel
Gemide vukubulan her hastalık vakasının veya ölüm hâdisesinin
tafsilâtı :

FASIL - n
Hicaz'a giden hacı gemileri
Madde — A 3
1. Bir hacı gemisinin Port - Said'e varışında, madde A 1 m 1 inci
fıkrasında talebedilen vesikaları hâmil olmıyan her hacı, vesikasını hâ
mil bulunmadığı hastalığa karşı aşılanır ve buna mütaallik aşı vesikasını
alır.
2. Bir hacı gemisinin Port - Said'de yapılan tıbbi muayenesinde
karantinaya tabi her hangi bir hastalık müşahede edilmezse, bu madde
nin 1 inci fıkrasının hükümlerin'' yerine getirir getirmez geminin doğruca
Hicaz'a gitmesine «iüs2 îde verilir.
Madde — A 4
Süveyş Kanalından gayrı bir yoldan Hicaz'a giden her hacı gemi
si Cidde sağlık makamı tarafından gösterilen karantina istasyonuna
doğru gider ve ancak serbest pratika verildikten sonra hacılarını ve ba
ğajlarını karaya çıkartabilir.

LAHİKA : 6
Uçak umumi beyannamesinin sağlık

F A S I L - III
kısmı

Bu kısım aşağıdaki malûmatı ihtiva etmelidir :
a) Uçuş esnasında, uçakta, zuhur edip sâri mahiyette olduğundan
şüphe edilen hastalık;
b) Uçakta, bir hastalığın intişarına sebebiyet verebilecek her han
gi bir durum;
c) Uçuş esnasında icra edilen her dezenssktizasyona veya sair sıh
hi ameliyelere dair tafsilât, (Mahal, tarih, saat, metot). Uçuş esnasında
dezensektizasyon yapılmamış ise, en son tatbik edilen dezensektizasyon
hakkında bilgi verilecektir.
LAHİKA : A
Hac mevsiminde Hicaz'a giden veya dönen hacıların
hareketinin sağlık kontrolü

Hicaz'dan dönen hacı gemileri
Madde — A 5
Hicaz'dan dönüşte, Mısır'da karaya çıkmak istiyen hacılar ancak
Tur Sağlık istasyonunda veya Mısır sağlık idaresince irae edilecek diğer
istasyonlardan birinde tevakkuf eden bir hacı gemisi ile seyahate mec
burdur.
Madde — A 6
Hac gününden iki ay evvel başlıyarak bu tarihten i k i ay sonra ni
hayet bulan bir devre zarfında Hicaz'da bir veba, kolera, sanhumma ya
hut çiçek mihrakı veyahut bir tifüs veya hummayı racia epidemisi mü
şahede edil-'r edilmez, Suudî Arabistan Sağlık İdaresi bu keyfiyeti der
hal ülkesinde bulunan siyasi heyetlere ihbar eder.
Madde

KISIM:

I

Bütün hacılara tatbik edilecek tedbirler
Madde — A 1
1. İrkâp limanının veya hava limanının sağlık makamı, yahut ka
rayolu ile nakli halinde ayrılış mahallinin sağlık makamı, menşe daire
si ve bu dalı enin sağlık durumu ne olursa olsun her hacının ayııhşmdan
evvel muteber kolera ve çiçek aşısı vesikalarını hâmil bulunmasını sağ
lar; eğer hacı mütekaddim 6 gün zarfında sanhumma ile enfekte bir
daireyi veya bir sanhumma andemi bölgesini terketmişse, ayrıca mute
ber bir sanhumma aşısı vesikasını da hâmil olmalıdır.
2. Hicaz'a, varışında bu maddenin 1 inci fıkrasında talebedilen ve
sikaları hâmil olımıyan her hacı vesikasını hâmil olmadığı hastalığa kar
ıt*,) Hastanın, iyileştiği veya hastalığının el'an devam ettiği ve
yahut öldüğü bildirilecek.
Hastanın, el'an gemide bulunduğu
veya indirildiği (Lima
nın ismi tasrih edilecek) veyahut cesedinin denize atıldığı bildirilecek.

A 7

1. Madde A S da bildirilen devre zarfında. Hicaz'da bir veba, ko
lera, sanhumma veya çiçek mihrakı, yahut bir tifüs veya hummayı ra
cia epidemisi zuhur etmezse şimale doğru dönen hacı gemileri Hicaz'dan
doğruca Süveyş'e gidebilirler, burada hacılar tıbbi muayeneden geçerler.
2. Seyahat esnasında içinde karantinaya tabi bir hastalık vakası
çıkmamışsa ve Hicaz'dan ayrılış tarihinden itibren 5 gün geçmemişse
Süveyş Sağlık Makamı hacı gemisinin Süveyş Kanalından, gece dahi,
geçmesine müsaade eder. Tur tarikiyle Hicaz'dan gelen ilk i k i hacı ge
misi veya ikinci geminin varışından evvel orada karaya dnen hacı nakle
den uçaklar, Tur Sağlık İstasyonunda enfeksiyondan âri bulunurlarsa,
sağlık makamı hacı gemilerinin Hicaz'dan ayrılışları tarihinden sonra 5
günden aız geçmiş de olsa Süveyş Kanalından geçmelerine izin verebilir.
3. Seyahat esnasında içinde bir veba, kolera, sanhumma veya
çiçek vakası zuhur ederse hacı gemisi doğruca Tur Sağlık İstasyonuna
gider.
4. Seyahat esnasında içinde bir tifüs veya hummayı racia vakası
zuhur ederse hacılar 'Süveyş'e çıkartılırlar, haciı gemisi karantina altına
alm-r ve gereken dezensektizasyon ve dezenfeksiyon tedbirleri alınmadık
ça geminin yoluna devamına müsaade edilmez.
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Madde — A 8

Madde — A 15

Madde A 6 da bildiriden devre zarfında Hicaz'da bir veba, kolera,
sarıhumma ve çiçek tmihrakr veyahut bir tifüs veya hummayı racia epi
demisi zuhur ederse Süveyş Kanalım geçmeye mecbur bilûmum hacı
gemileri doğru Tur Sağlık İstasyonuna giderler.

Hac mevsimi iratidadınca, ilgili bütün sağlık idareleri hac hak
kında tophyafoildikleri bütün sıhhi malûmatı devri şekilde ve icabı halinde
en seri yollardan Teşkilâta bildirmeye mecburdurlar. Bundan başka mez
kûr idareler Teşkilâta en geç hac mevsiminin kapanmasını mütaakıp
6 ay içinde hacca dair yıllık bir rapor gönderirler. Teşkilât hu haberleri
ilgili sağlık idarelerine bildirir.

Madde — A 9
1. Madde A 7 nin 3 üncü fıkrasının veya madde A 8 İn şümulüne
giren bir hacı gemisinin Tur'a varışında, adı geçen istasyonun sağlık
makamı gemiye aşağıdaki sağlık tedbirlerini tatbik eder :
a) içinde bir veba, kolera, sanhumma yahut çiçek vakası varsa,
hacılar karaya çıkarılır ve şüpheliler işbu Nizamnamede derpiş edilen ted
birlerden sağlık makamınca uygun görülenlere tabi tutulurlar. Hacılar,
son vakanın zuhur tarihinden itibaren kolerada âzami 5 gün, veba veya
sarıhummada âzami 6 gün ve çiçekte âzami 14 gün müddetlle tecrit edi
lirler;
b) Gemide bir tifüs veya bir hummayı racia vakası varsa, şüphe
liler karaya çıkarılarak kendileri ve bagajları dezenfekte veya dezensek
tize edilirler;
c) İcabında hacı gemisine münasip deratizasyon, dezensektizasyon
yahut dezenfeksiyon ameliyeleri tatbik edilir.
2. Bu maddede derpiş edilen tedbirler tatbik olunduktan sonra,
musap şahıslardan gayrı hacıların tekrar gemiye binmelerine müsaade
olunur ve geminin seyahatine devama izin verilir.
Madde — A 10
Hicaz'dan dönen ve Kızıldenizin Afrika sahilindeki bir ülkeye doğru
giden hacı gemileri doğruca bu ülkenin sağlık makamı tarafından tâyin
edilen sağlık istasyonuna giderler.

KISIM : m
Hava yolu ile nakliyat
Madde — A 11
1. Hicaz'dan dönüşte hacı taşıyan ve Mısır'da karaya hacı indirmek
istiyen her uçak evvelemirde Tur'dan veya Mısır Sağlık İdaresi tarafın
dan irae edilen diğer bir sağlık istasyonundan geçmeye mecburdur.
2. Diğer uçaklara Hicaz dönüşü işbu Nizamnamede derpiş edilen
lerden gayrı hiç bir tedbir tatbik edilemez.

KISIM : IV
Karayolu ile nakliyat
Madde — A 12
Suudi Arabistan'a karayolu ile girmek listiyen hacılar Suudi Ara
bistan Sağlık İdaresince irae edilen bir sağlık istasyonuna gönderilerek
orada işbu Nizamnamede derpiş ©dilen tedbirler tatbik edilir.
Madde —- A 13
Madde A 6 da bildirilen devre zarfında Hicaz'da bir veba, kolera,
sarıhumma veya çiçek mihrakı yahut bir tifüs veya hummayı racia
epidemisi zuhur ederse hacıların dönüşlerinde ilk defa girdikleri Suudi
Arabistan'a hemhudut bölgenin salahiyetli "sağlık makamı, lüzum gör
düğü takdirde, zuhur eden hastalığın tefrih devrini tecavüz etmiyecek
bir müddetle hacıları, bir sağlık İstasyonunda tecrit edebilir veya neza
rete tabi tutabilir.

LÂHîKA :ı B
Hacı gemilerinde ve hacı nakleden uçaklarda hıfzıssıhha

şartları

KISIM : I
Hacı gemileri
Madde — B 1
Yalnız mihaniki işiiyen gemilere hacı nakli için müsaade verilir.
Madde — B 2
1. Her hacı gemisi hacıları antreponlarda iskâna müsait olmalıdır.
2. Antreponlardan su kesimi altında bulunan ilk antreponun altında
hacıları iskân etmek yasaktır.
3. Her hacı gemisinde, yaşı ne olursa olsun, her hacı için :
a) Antreponlarda, mürettebata tahsis olunan sahadan başka lâakal
1,672 metre murabbalık yahut 18 İngiliz kadem muraibbalik bir saha
ve asgari 3,058 metre mikâplık yahut 108 ingiliz kadem mikâplık bir
hacmi;
b) Üst güvertede, gemi hizmetine muktazi mürettebata mahsus
veya kurulup sökülebilen hastaneler, duşlar veya helaların işgal ettiği
sahalar haricinde lâakal 10,557 metre murabbalık yahut 6 İngiliz kadem
murabbahk serbest bir saha bulunmalıdır.
4. Hacı gemilerinin üst antrepon] arının üzerinde kâin güverteleri
tahtadan veya, tahta ile yahut kâfi derecede mücerrit başka bir madde
ile kaplanmış demirden olmalıdır.
5. Hacı gemisinde, tecdidi hava (Ventilation) tatminkâr bir şekilde
temin edilmiş olmalı ve hiç olmazsa ilk antreponun altında kâin güver
telerde mihaniki vantilatörlerle ve su kesiminin üstünde kâin üst antre
ponlarda lumbuzlarla takviye edilmelidir.
Madde — B 3
1. Her hacı gemisi güverte üzerinde, görülmiyecek surette tefrik
edilmiş ve geminin demirlemiş o!duğn zamanlarda büe daima tazyikli
deniz suyu veren uçlarında musluk veya duş takılı borularla mücehhez
mahallere- malik olmalıdır. Her 100 veya 100 ün küsuru hacı içia asgari
bir musluk veya duş bulunmalıdır.
2. B u mahallerin kâfi miktarı kadınların istimaline tahsis olunur.
Madde — B 4
1. Her hacı gemisi, mürettebata tahsis edilmiş helalardan başka
her yüz veya yüzün küsuıu hacı için asgari 3 aded olmak üzere su hazneli i(Sifonlu) veya muslukla mücehhez helalara malik olmalıdır. Bununla
beraber inşa edilmiş bulunup da içinde bu nispette helâ mevcut olmıyan
gemiler için kalkış limanının sağlık makamı, her yüz veya yüzün küsuru
hacı için İki heladan aşağı olmamak üzere daha düşük bir nispeti kabul
edebilir.
2. Bu helaların kâfi miktarı kadınların istimaline tahsis olunur.
3. B i r geminim ambarında veya açık güverte ile irtibatı olmıyan
antreponunda helalar tesis edilemez.

KISIM: V

Madde — B 5

İhbarlar

1. Her hacı gemisi üst güvertede kâin iyi revir mahalleri ile mü
cehhez olmalıdır, meğer k i kalkış limanı sağlık makamının fikrine göre,
aynı derecede uygun şartlar altında başka bir yerde kurulmaları müm-kün ola.

Madde — A 14
Suudi Arabistan Sağlık İdaresi Teşkilâta, hac gününden iki ay evvel
ıbaşhyarak bu tarihten i k i ay sonra biten bir devre zarfında, her hafta
telgrafla ülkesinde mevcut epidemiyolojik şartlar hakkında malûmat ve
rir. Hacılara refakat eden tıbbi heyetler tarafından verilen malûmatı ve
adı geçen sağlık idaresine yaptıkları ihbarları da nazarı İtibara alan bu
malûmat, hacıların dönüşünde işbu Nizamnamede derpiş edilen bilcümle
uygun tedbirleri tatbik edebilmeleri maksadı ile, Teşkilât tarafından ha
cıların geldikleri ülkelerin sağlık idarelerine gönderilir.

2. Kurulup sökülebilen hastaneler de dâhil olmak üzere bu revir
mahalleri yeter ebatta bulunmalı ve her yüz veya yüzün küsuru hacı
için asgari 9,012 metre murabbaı yahut 97 İngiliz kadem murabbaı olmalı
ve bunlar hastalarla şüphelilerin tecridini sağlıyacak tarzda tertiplenmelidir.
3. Revir 'mahallerinin kendilerine tahsis edilmiş helaları ve içecek
su muslukları (bulunmalıdır.
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Madde — B 6
1. Her hacı gemisinde hasta hacıların tedavisi İçin lüzumdu ilâç
lar ve teknik malzeme, keza dezenfektanlar ve ensektisidler bulunmalıdır.
Kalkış limanının kâin bulunduğu ülkenin sağlık idaresi hacı gemilerinin
bulundurmak mecburiyetinde olduğu bu madde ve malzemenin miktarını
tâyin eder.
2. Her hacı gemisinde kolera ve çiçek aşıları ile yukardaki fıkrada
adı geçen sağlık idaresinin emredebileceği sair aşılar bulunmalıdır; bu
aşıların ve malzemenin iyi şartlar altında muhafazası temin olunmalıdır.
3. Bir hacı gemisinde seyahat eden hacıların tıbbi bakımı ve ilaç
lan meccanen sağlanır.
Madde — B 7
1. Her hacı gemisinin mürettebatı arasında muntazam diplomalı
ve deniz sağlık meselelerine vâkıf bir tabip ve bir hastabakıcı bulunma
lıdır. Bunlar gemide tıbbi hizmetleri temin ederler.
2. Gemideki hacıların sayısı bini geçerse mürettebat arasında mun
tazam diplomalı iki tabip ve iki hastabakıcı bulunmalıdır.
3. Bu tabipler kalkış limanının bulunduğu ülkenin sağlık idaresi
tarafından kabul edilmiş olmalıdır.
Madde — B 8
Her devlet, Umanlarından Hicaz için hacı bindiren hacı gemilerini,
madde B 2 İlâ B 7 deki asgari hükümlerden başka kendi mevzuatına
uygun olmak kaydiyle, ilâve hükümlere tabi tutabilir.
Madde — B 9
Bir hacı gemisinde, hacılar ancak seyahat esnasında kendilerine
elzem olan küçük bagajları beraberlerinde alabilirler.
Madde — B 10
Her hacının gidip gelme bir bileti bulunmalı yahutavdettiiçin yeter
miktarda bir meblâğı emanet bırakmalıdır. Hicaz'a gidip gelme seyahati
dolayısiyle hacı tarafından normal olarak ödenecek sıhhi resimler bu
bilet parasına yahut bu meblâğa dâhildir.
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ce tekmil hacıların İhtiyacına yetecek miktarda iyi cinsten yiyecek mad
deleri bulunduğuna;
f) İçilmek için alman suyun temiz ve yetecek miktarda olduğuna;
g) Gemideki su haznelerinin, her türlü telvisattan münasip şekilde
korunmuş ve su tevziatının yalnız musluklarla veyahut tulumbalarla ya
pılabilecek bir surette kapalı olduğuna;
h) Gemide, içinde bulunan her şahıs b a ş ı a günde lâakal 5 litre
içme suyu hâsıl edebilecek takatta bir taktir cihazı bulunduğuna;
i) Gemide, kâfi istiapta iyi bir dezenfeksiyon etüvü mevcut oldu
ğuna;
j) Gemi güvertesinin her türlü emtia ve fazla yer kaplıyan eşya
dan âri bulunduğuna;
k) Geminin vaziyetinin işbu lahikada yazılı tedbirlerin icrasına
müsait bulunduğuna;
1) Kaptanın, aşağıdaki evrakı hâmil olduğuna :
ı) İrkâp edilen hacıların ad ve cinsiyetini ve geminin nakline me
zun bulunduğu âzami hacı sayısını bildiren ve hacıların irkâp edildikleri
her liman sağlık makamının vizesini taşıyan bir liste;
ıı) Geminin adım, milliyetini ve tonajım, kaptanın ve tabip veya
tabiplerin adlarını, irkâp edilen eşhasın tam sayısını ve kalkış l i m a n ı n ı
bildiren bir vesika; kalkış limanının sağlık makamı mezkûr vesika üze
rine nizami hacı sayısının dolup dolmadığım ve dolmadığı takdirde ge
minin mütaakıp limanlardan irkâba mezun bulunduğu hacıların mütem
mim adedini işaret eder.
Madde — B 14
1. Madde B 13 ün (1) fıkrasının (ıı) nci bendinde bildirilen vesika,
geminin tevakkuf ettiği her Umanda bu limanın sağlık makamı tara
fından vize edilir ve bu makam mezkûr vesika üzerine :
a Bu limanda gemiden çıkmış veya gemiye binmiş olan yolcuların
sayısını;
b) Tevakkuf ettiği limanın sağlık durumunu kaydeder.
2. Yukarda mezkûr vesika üzerinde, seyahat esnasında vâki ola
cak herhangi bir tahrifat gemiyi enfekte imiş gibi muamele görmeye mâ
ruz kılar.
Madde — B 15
Hacıların gemide yemek pişirmeleri yasaktır.

Madde — B 11
1. Her hacı gemisinin kaptanı, veya nakliyat şirketinin acentası,
hacıların gemiye binecekleri limanın sağlık makamına, gemisine Hicaz
için hacı almak niyetinde olduğunu İhbar eder. Bu ihbar geminin kalkış
limanını terketmesinden 3 gün evvel ve mütaakıben uğradığı limanı terketmesinden 12 saat evvel yapılmalıdır.
2. Aynı ihbar vapurun limanı terketmesinden lâakal 3 gün evvel
Cidde Sağlık Makamına da yapılır.
3. Bu ihbarlarda mutasavver hareket tarihi ile bacıların çıkacak
ları liman veya limanlar bildirilir.
Madde — B 12
1. Madde B 11 de bildirilen ihbarı alınca liman sağlık makamı ge
minin teftişini yapar. Eğer kaptan diğer salahiyetli bir makam tarafın
dan verilmiş bir mesaha şahadetnamesine malik değilse yahut teftişi ya
pan makam, mezkûr şahadetnamenin geminin halihazır durumuna artık
tevafuk etmediğine İnandıracak sebepler varsa gemiyi mesaha edebilir.
2. Teftiş ve mesaha masrafları kaptana aittir.
Madde — B 13
Bir limanın sağlık makamı ancak aşağıdaki hususat hakkında em
niyet getirdikten sonra bir hacı gemisinin hareketine müsaade verir:
a) Geminin mürettebatı arasında madde B 7 hükümlerine tevfikan
diplomalı bir veya mütaaddit tabipler ve bir veya mütaaddit hasta ba
kıcılar ve yeter miktarlarda edviye bulunduğuna;
b) Geminin mükemmelen temiz bir hale getirilmiş ve icabında de
zenfekte edilmiş olduğuna;
c) Geminin iâyıkı veçhile havalandırıldığına ve güverteleri örtme
ye yeter vüsat ve kalınlıkta tentellere mücehez bulunduğuna;
d) Gemide hacılara mürettebatın sağlığına muzur olan veya ola
bilecek hiçbir şeyin mevcut olmadığına;
e Gemideki diğer şahıslara tahsis edilen erzaktan başka, gemide
münasip mahallerde lâyıkı veçhile İstif edilmiş, bütün seyahat müddetln-

Madde — B 16
Hacılara tahsis edilen güverte, seyahat müddetince her türlü emti
adan ve fazla yer kaplıyan eşyadan âri tutulmalı ve her zaman, gece
dahi, onların emirlerine meccanen amade bulundurulmalıdır.
Madde — B 17
Bir hacı gemisinin antreponları, seyahat esnasında, hacıların bura
ları işgal etmedikleri bir zamanda, her gün münasip bir tarzda temiz
lenmelidir.
Madde — B 18
Bir hacı gemisinin helaları temiz ve iyi işler bir halde tutulmak ve
günde asgari üç defa ve lüzumu varsa daha sık dezenfekte edilmelidir.
Madde — B 19
1. Kaç yaşında olursa olsun her hacıya günde lâakal 5 litre içme
suyu meccanen tahsis olunmalıdır.
2. Bir hacı gemisinin içme suyunun televvüsünden veya evsafından
şüphe edilirse, kaynatılmak veya sterilize edilmeli ve tedariki mümkün
olan ilk limanda temiz su ile değiştirilmelidir. Yeniden doldurulmadan
evvel hazneler dezenfekte edilmelidir.
Madde — B 20
1. Bir hacı gemisinde, gemi tabibi, seyahat esnasında her gün ha
cıların vizitesini yapar, onlara lüzumlu tıbbi bakımı temin eder ve ge
mide hıfzıssıhha kaidelerine riayet olunduğuna emniyet getirir.
2. Gemi tabibi bilhassa:
a) Hacılara tevzi edilen yiyeceklerin iyi cinsten ve lâyikıyle ihzar
edilmiş olduğuna ve miktarlarının nakil mukavelesindeki taahhütlere uy
gun bulunduğuna;
b) İçme suyu tevziatının madde B 19 un 1 İnci fıkrası hükümlerine
tevfikan yapıldığına;
c) Geminin dalıma temiz bir halde tutulduğuna ve helaların madde
B 18 in hükümlerine tevfikan temizlendiğine ve dezenfekte edildiğine;
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d) Hacıların ikamet mahallerinin iyice temiz bir halde tutulduğuna;
e) Sâri mahiyette bir hastalık vakası zuhur ederse, bilhassa dezenfekslyon ve dezensektizasyon da dâhil, gereken koruyucu tedbirlerin tat
bik edilmiş olduğuna emniyet getirir.
3. İçme suyuunun evsafı hakkında şüphe hâsıl olursa, gemi tabibi,
madde B 13 ün f), g) ve h) fıkraları ile madde B 19 un 2 nci fıkrası hü
kümlerini kaptana tahriren hatırlatır.
4. Gemi tabibi, her gün kaptana imzalatacağı ve günü gününe se
yahat esnasında gemide vukua gelen bütün sıhhi hâdiseleri alınan koru
yucu tedbirler de dâhil olmak üzere kaydedeceği bir defter tutmakla mü
kelleftir. Gemi tabibi, talep vukuunda bu defteri, geminin uğradığı liman
larla varış limanı sağlık makamının tetkikına ibraz etmekle de mükel
leftir.
Madde — B 21
Gemi tabibi, bir hacı gemisinin kaptanına karşı gemide kendi kon
trolü altında icra edilen lüzumlu bütün dezenfeksiyon ve dezensektizas
yon ameliyelerinin ve keza madde B 20 nin 2 nci fıkrasında bildirilen ted
birlerin tatbikından mesuldür.
Madde — B 22
Sâri mahiyette bir hastalığa musap olanların yanına ancak hastala
rın tedavi ve bakımı ile vazifeli bulunan kimseler girebilirler. Bu kim
seler, temas ettikleri takdirde hastalığı neşredebilecek, iseler gemi ta
biplerinden gayrı gemideki hiçbir kimse ile temasta bulunamazlar.
Madde — B 23
1. Seyahat esnasında bir hacının vefatı halinde kaptan, madde B
13 ün 1) fıkrasının ı) inci bendinde zikredilen listeye vefat eden hacmin
adı hizasına keyfiyeti kaydettiği gibi ayrıca geminin seyrüsefer defterine
vefat eden kimsenin adım, yaşını, nereden geldiğini ve ölümünün sebebini
veya hiç olmazsa muhtemel sebebini de kaydeder.
2. Deniz üstünde sâri mahiyette bir hastalıktan vefat vukuunda,
cenaze evvelce dezenfektan bir mahlûl ile ıslatılmış bir kefene sarılarak
denize atılır.
Madde — 24
İşbu lahikanın hükümleri «kabotaj seferi» denilen kısa mesafeli bir
ideniz seyahati yapan hacı gemilerine tatbik edilmez. Bu gemiler ilgili
devletlerin mutabık kaldıkları hususi şartlara tevafuk etmelidirler.
KISIM:

II

Uçaklar
Madde — B 25
Havayolu ile yolcu nakliyatını, tanzim eden ve tatbikatı bu yol
cuların hıfzısıhhasını ilgilendirebilen Milletlerarası Sivili Havacılık Söz
leşmesi (Şikago 1944) ile lahikalarının hükümleri gerek hacı taşıyan
uçaklara gerekse yalnız diğer yolcuları taşıyan uçaklara aynı şiddetle
tatbik olunmalıdır.
Madde — B 26
Her sağlık idaresi, hacı taşıyan bir uçaktan kendi ülkesinde bu
maksatla irae edilmiş hususi hava limanlarına inmesini talebedebilir.
Resmi
No.

Gazete
Düstur
T e r t i p C i l t Sahife S a y ı

Başlığı

Kaldırdım Kanunlar s
(Havai seyrüsefere mahsus beynelmilel sıhhi mukavele) ye
İştirakimiz hakkında Kanun
13/12/1934
3541
Sıhhat patentaları-büzerlerine yapılan konsolosluk vizelerini
kaldıran beynelmilel itilâf nameye iltihakımız hakkında
. Kanon
22/11/1938
3542 1926 tarihli Beynelmilel Sılıtrî Mukavelenamenin tasdiki
hakkında Kanun
7/12/1938
3722 Beynelmilel Sıhhi Mukavelenamenin tasdiki hakkındaki 3542
«ayılı kanuna ek Kanun
,12/7/1939
5238 Washington Milletlerarası Sağlık Sözleşmesiyle Hava Ulaş
tırmaları Milletlerarası Sağlık Sözleşmesinin ve hu Söz.
-(esmelerin surelerini uzatan Protokollerin onanması hak
kında Kanun
10/7/1948

Sahife: 8713
Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer.
Madde 3 — Bu kanunu icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
13/3/1954

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ekli
listelerin mer'iyet müddetinin uzatılmasına mütedair
Beyanname
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması .(Bundan böyle «Ge
nel Anlaşma» diye anılacaktır AKID TARAFLARI,
XXVIII nci madde hükümleri gereğince (Muaddel şekliyle) Genel
Anlaşmaya ekli listelerde yer alan tavizlerin mecburi mer'iyet müddeti
nin 31 Aralık 1953 de sona ereceğini ve bu suretle o tarihten sonra her
Akıd Tarafın diğer Akıd Taraflarla müzakere yoliyle kendi listesinde
yer alan bir maddeye tatbik etmeyi II nci madde gereğince kabul ettiği
muameleyi tadil edebileceğini veya tatbikini durdurabileceğini NAZARI
İTİBARA ALARAK,
Her ne kadar Genel Anlaşma gereğince, listelerin mecburi mer'iyet
müddetinin nihayete ermesine rağmen listelerin tamamiyle meriyette
kalması İcabetimekte ise de, Akıd Tarafların muayyen tavizleri tadil et
mek için XXVIII inci maddede derpiş edilen usule müracaat etmek hak
larının bu günkü şartlar altında, GATT'ın tahakkuk ettirdiği belli başlı
eserlerden biri olan gümrük resimlerinin istikrarını tehlikeye düşüreceği
ni NAZARI İTİBARA ALARAK,
Bazı Akıd Tarafların, tarifelerin ve ticarete mâni diğer engellerin
azaltılması ve Genel Anlaşmanın diğer hedeflerinin tahakkuku sahasında
yeni ilerlemeler kaydedilmesini mümkün kılacak yolları ve vasıtaları
tetkik ettikleri bir sırada böyle bir neticeye varılmasının bilhassa şayanı
teessüf olacağını NAZARI İTİBARA ALARAK,
Genel Anlaşmaya bağlı listede yer almış bir madde hakkında, Ge
nel Anlaşmanın II nci maddesi gereğince tatbikim kabul ettikleri mua
meleyi tadil etmek veya tatbikini durdurmak gayesiyle Genel Anlaş
manın XXVIII inci maddesinin birinci fıkrası hükümlerine 1 Temmuz
1955 ten evvel müracaat etmiyeceklerini BEYAN EDERLER.
İşbu beyannamenin hükümleri, işbu beyannamenin hakkında hüküm
ifade etmediği bir Hükümet ile evvelce müzakere edilmiş olan tavizlere
tatbik edilmiyecektir.
İşbu beyanname, 30 Ekim 1953 e kadar Cenevre'de imzaya açık bu
lundurulacaktır; bilâhara, Birleşmiş Milletler Andlaşmasının 102 nci
maddesi gereğince onu tescile salahiyetli olan Birleşmiş Milletler Genel
Sekreteri nezdine tevdi edilecek ve 31 Aralık 1953 e kadar Birleşmiş
Milletler merkezinde imzaya açık bulundurulacaktır.
(Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri vakit geçirmeden bütün Birleş
miş Milletler Teşkilâtı üyeleriyle Birleşmiş Milletler Ticaret ve Çalıştır
ma Konferansına katılmış olan diğer hükümetlere ve ilgili bütün diğer
hükümetlere işbu beyannamenin tasdikli birer örneğini gönderecektir.
YUKARDAKİ HUSUSLARI TASDİK ZIMNINDA, gerekli şekil
de yetkili kılınmış aşağıdaki temsilciler işbu beyannameyi imzalamış
lardır.
Her iki metin de aynı derecede muteber olmak üzere, Fransızca
ve İngilizce tek bir nüsha halinde, 24 Ekim 1953 tarihinde Cenevre'de
tanzim edilmiştir.
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Kanun No: 6370

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ekli liste
lerin mer'iyet müddetinin uzatılmasına mütedair beyanna
menin tasdiki hakkında Kanun
Kanun No: 6369

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti arasında Münakit Muaddel Ekonomik İş
birliği Anlaşmasını tadil eden 7 Ocak 1952 tarihli Anlaş
manın onanmasına dair Kanun

Kabul tarihi: 10/3/1954

Madde 1 — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ekli
listelerin mer'iyet müddetinin 1 Temmuz 1955 e kadar uzatılmasına mü
tedair 24 Ekim 1953 tarihli Beyanname tasdik olunmuştur.

Kabul tarihi: 10/3/1954

Madde 1 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Amerika Birleşik
Devletleri Hükümeti arasında 4 Temmuz 1948 tarihinde Münakit Muad
del Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının bazı hükümlerini tadil etmek
üzere Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri
Hükümeti arasında 7 Ocak 1952 tarihinde mektup teatisi suretiyle yapı
lan Anlaşma bu kanunla onanmıştır.
Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir.
Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya icra Vekilleri Heyeti
memurdur.
12/3/1954

Sahife: 8714

19 MART 1954

(Resmi Gazete)

Amerika Büyükelçiliği
No : 780
Ankara, 7 Ocak 1952
Ekselans :
Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye Cumhuriyeti arasında 12
Temmuz 1947 tarihinde Ankara'da imzalanan «Türkiye'ye Yardım An
laşması» na; bugüne kadar vâkı tadillerlyle, Amerika Birleşik Devlet
leri ile Türkiye Cumhuriyeti arasında 4 Temmuz 1948 de Ankara'da im
zalanmış bulunan «Ekonomik İşbirliği Anlaşması» na ve 1951 tarihli
«Karşırklı Güvenlik Kanunu» (Kanun No : 165, 82 nci Kongre) nun,
Amerika Birleşik Devletleri Kongresi tarafından kabulüne mütaallik ola
rak iki Hükümetimiz temsilcileri arasında cereyan etmiş bulunan görüş
melere atıf yapmakla şeref duyarım. Bu görüşmeler neticesinde aşağı
daki anlaşmalara varıldığını teyıdetmekle dahi kesbi şeref eylerim.
1 Türkiye Hükümeti, 1951 tarihli «Karşılıklı Güvenlik Kanunu»
nun 2 nci kısmında münderiç gaye beyanı da dâhil olmak .üzere, bugüne
kadar vâki tadilleriyle, 1948 tarihli Ekonomik İşbirliği Kanununun gaye
ve siyasetlerine iştirak eylediğini ifade etmiştir. Ekonomik İşbirliği
Anlaşmasının her hangi bir maddesinde 1048 tarihli Ekonomik İşbirliği
Kanununa atıf yapıldığı takdirde, bu atfın bugüne kadar vâki tadillerlyle
1948 tarihli Ekonomik İşbirliği Kanununa da şâmil olduğu anlaşılacaktır.
2. Türkiye Hükümeti aşağıdaki hususları kabul eylediğini teyideder :
a) Milletlerarası anlayış ve iyi niyetin teşviki İle dünya sulhu
nun idamesine iştirak etmek;
b) Milletlerarası gerginlik sebeplerini ortadan kaldırmak maksadiyle karşılılklı olarak mutabık kalınabilecek hareketlere tevessül etmek;
c) Amerika Birleşik Devletlerinin de dâhil bulunduğu çok taraflı
veya iki taraflı Anlaşma veya Andlaşmalarla deruhde eylediği askerî
mükellefiyetleri yerine getirmek;
d) Siyasi ve ekonomik istikrarı ile ahenkli olarak, insan gücü,
kaynakları, kolaylıkları ve genel ekonomik durumunun müsaadesi nispe
tinde, kendi savunma gücü ile hür dünyanın savunma gücünün inkişaf
ve idamesine âzami surette İştirak etmek;
e) Savunma kapasitesini inkişaf ettirmek İçin lüzumlu olabilecek
bilcümle mâkul tedbileri ittihaz eylemek; ve
t) Amerika Birleşik Devletlerince yapılan ekonomik ve askerî yar
dımın müessir bir şekilde kullanılmasını sağlamak maksadiyle münasip
tedbirleri almak.
3. İki Hükümet, karşılıkları ödenmek şartiyle verilmiş olan teçhi
zat ve malzeme dışında, Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti tarafından
tadilatlı şekli ile «Türkiye ve Yunanistan'a' Yardım edilmesine müteair Kanun» (Kanun No. 75. 80 inci Kongre, 22 Mayıs 1947) gereğince
verilmiş bulunan ve bidayette tahsis edildikleri maksatlar uğrunda İsti
mallerine lüzum kalmıyan teçhizat ve malzemenin, münasip şekilde kul
lanılmak üzere, Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine iadesinin teklif
olunmasını sağlamak maksadiyîe gerekli usulleri tesis edeceklerdir.
4. Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının IV üncü maddesinin 4 üncü
fıkrasına tevfikan Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin istimaline
tahsis edilen meballğ Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti tarafından
her- hangi bir bölgedeki masraflarının tevsiyesi İçin kullanılabilecektir.
5. Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının IV üncü maddesinin 6 nci fık
rası, askerî istihsal, İnşaat, teçhizat ve malzeme için yapılan masraflara
da şâmil olacaktır.
Mezkûr fıkra ayrıca mültecilerin Türkiye dâhilinde yerleştirilmeleri
ve daimî surette insan gücü fazlası bulunan katılan memleketlerden bu
insan gücünün müessir bir şekilde kullanılabileceği bölgelere - bilhassa
inkişaf etmemiş bölgeler ve tabi ülkeler - muhaceretin teşviki maksadiyle
yapılan masraflara da şâmil olacaktır.
6. Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının IV üncü maddesinin 7 nci fık
rasında bahis konusu ilişiksiz bakiyeler tutarı, mezkûr fıkrada atıfta bu
lunulan tarih yerine, bu Anlaşma gereğince yapılan yardım programının
son bulacağı tarihe göre tesbit edilecektir.
7. Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti tarafından girişilen her
hangi bir yardım programına tahsis olunan veya böyle bir programdan
mütevellit bütün fonların, bu fonlar her hangi bir şahıs, firma, müessese,
Şirket, teşekkül veya Hükümet tarafından başvurulacak ihtiyati haciz,
haciz, el koyma ve sair kanuni tedbirlere, Amerika Birleşik Devletleri
Hükümetince bu gibi kanuni tedbirlerin yardım programının hedeflerine
erişilmesine mâni olabileceğine kanaat getirildiği takdirde, (mevzu teşkil
etmiyecek şekilde, yatırılmasını, tefrik edilmesini ve bunlar üzerinde hu
kuk tesisini sağlıyacak usulleri iki Hükümet tesb'it edeceklerdir.

Yukardaki hükümlerin Türkiye Hükümetince şayanı kabul oldukla
rına dair Hükümetinizden alınacak bir Nota üzerine, Amerika Birleşik
Devletleri Hükümeti işbu Nota ile vereceğiniz cevabı iki Hükümet ara
sında bu mevzuda varıımış ve cevabi Notamız tarihinde yürürlüğe girecek
bir Anlaşma olarak telâkki edecektir.
En üstün saygılarımı lütfen kabul buyurunuz Ekselans.
Ekselans
Prof. Fuad Köprülü
Dışişleri Bakanı
Ankara
Maslahatgüzar
Gerald Keith

T. C.
Dışişleri Bakanlığı
No. 390/1
Ankara, 7 Ocak 1958
Bay Maslahatgüzar :
Mefadı aşağıda münderiç 780 numaralı ve 7 Ocak 1952 tarihli No
tanızı almış olduğumu bildirmekle şeref duyarım :
«Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye Cumhuriyeti arasında 12
Temmuz 1947 tarihinde Ankara'da imzalanan «Türkiye'ye Yardıma Anlaş
ması» na; bugüne kadar vâki tadillerlyle, Amerika Birleşik Devletleri
ile Türkiye Cumhuriyeti arasında 4 Temmuz 1948 de Ankara'da imza
lanmış bulunan «'Ekonomik İşbirliği Anlaşması» na ve 1951 tarihli «Kar
şılıklı Güven'ik Kanunu» (Kanun No. 165, 82 nci Kongre) nun Amerika
Birleşik Devletleri Kongresi tarafından kabulüne mütaalik olarak iki Hü
kümetimiz temsilcileri arasında cereyan etmiş bulunan görüşmelere atıf
yapmakla şeref duyarım. Bu görüşmeler neticesinde aşağıdaki anlaşma
lara varıldığını teyidetmekle dahi kesbi şeref eylerim.
1. Türkiye Hükümeti, 1951 tarihli «Karşılıklı Güvenlik Kanunu»
nun 2 nci kısmında münderiç gaye beyanı da dâhil olmak üzere, bugü
ne kadar vâki tedillerlyle, 1948 tarihli Ekonomik İşbirliği Kanununun
gaye ve siyasetlerine iştirak eylediğini ifade etmiştir. Ekonomik İşbirliği
Anlaşmasının her hangi bir maddesinde 1948 tarihli Ekonomik İşbirliği
Kanununa atıf yapıldığı takdirde, bu atfın bugüne kadar vâki tadillerlyle
1948 tarihli Ekonomik İşbirliği Kanununa da şâmil olduğu anlaşılacakta.
2. Türkiye Hükümeti aşağıdaki hususları kabul eylediğini teyldeder :
a) Milletlerarası anlayış ve iyi niyetin teşviki ile dünya sulhunun
idamesine İştirak etmek;
b) Milletlerarası gerginlik sebeplerini ortadan kaldırmalı maksa
diyîe karşılıklı olarak mutabık kalınabilecek hareketlere tevessül etmek;
c) Amerika Birleşik Devletlerinin de dâhil bulunduğu çok taraflı
veya iki taraflı Anlaşma veya Andlaşmalarla deruhde eylediği askerî
mükellefiyetleri yerine getirmek;
d) Siyasi ve ekonomik İstikrarı ile ahenkli olarak, insan gücü,
kaynaklan, kolaylıktan ve genel ekonomik durumunun müsâadesi nis
petinde, kendi savunma gücü ile hür dünyanın savunma gücünün inkişaf
ve İdamesine âzami surette iştirak etmek;
e) Savunma kapasitesini inkişaf ettirmek için lüzumlu olabilecek
bilcümle mâkul tedbirleri İttihaz eylemek; ve
f) Amerika Birleşik Devletlerince yapılan ekonomik ve askerî
yardımın müessir bir şekilde kullanılmasını sağlamak maksadiyle mü
nasip tedbirleri almak.
3. İki Hükümet, karşılıkları ödenmek şartiyle verilmiş olan teçhi
zat ve malzeme dışında', Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti tarafın
dan tadilatlı şekli İle, «Türkiye ve Yunanistan'a Yardım edilmesine mü
tedair Kanun» (Kanun No. 75, 80 inci Kongre, 22 Mayıs 1947) gereğince
verilmiş bulunan ve bidayette tahsis edildikleri maksatlar uğrunda is
timallerine lüzum kalmıyan teçhizat ve malzemenin münasip şekilde kul
lanılmak üzere, Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine iadesinin teklif
olunmasını sağlamak maksadiyîe gerekli usulleri tesis edeceklerdir.
4. Ekonomik İşbirliği Anlaşmanın IV üncü maddesinin 4 uncü fık
rasına tevfikan Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin istimaline tah
sis edilen mebaliğ Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti tarafından her
hangi bir bölgedeki masraflarının tesviyesi için kullanılabilecektir.
5. Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının IV üncü maddesinin 6 nci fık
rası, askerî istihsal, inşaat, teçhizat ve malzeme için yapılan masraf
lara da şâmil olacaktır.

19 MART 1954

(Resmi Gazete)

Mezkur fıkra ayrıca multecilerın Türkiye dâhilinde yerleştirilmeleri
ve daimi surette insan gücü fazlası bulunan katılan memleketlerden
bu insan gücünün muessır bir şekilde kullanılabileceği bölgelere - bilhas
sa inkişaf etmemiş bölgeler ve tabı ülkeler - muhaceretin teşviki maksa
diyîe yapılan masraflara da sâmıl olacaktır
6 Ekonomik işbirliği Anlaşmasının IV uncu maddesinin 7 nci fık
rasında bahis konusu ilişiksiz bakiyeler tutarı, mezkûr fıkrada atıfta
bulunulan tarih yerme, bu Anlaşma gereğince yapılan yatara programı
nın son bulacağı tarihe göre tesbit edilecektir
7 Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti tarafından girişilen her
hangi bir yardım proglarınna tahsis olunan veya böyle bir programdan
mütevellit butun fonların, bu fonlar her hangi bir şahıs, firma mües
sese, şirket, teşekkül veya Hükümet tarafından başvurulacak, ihtiyatı,
hacız, hacız, el koyma ve sair kanuni tedbırleıe, Amerika Birleşik (Dev
letleri Hükümetince bu gibi kanuni tedbirlerin yardım programının he
deflerine erişilmesine mânı olabileceğine kanaat getirildiği, takdirde,
mevzu teşkil etmiyecek şekilde, yatırılmasını, tefrik edilmesini ve bunlar
üzerinde hukuk tesisini sağlıyacak usulleri iki Hükümet tesbit edecek
lerdir
Yukardakı hükümlerin Türkiye Hükümetince şayanı kabul olduk
larına dair Hükümetinizden alınacak bir Nota üzerine, Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti işbu Nota ile vereceğiniz cevabı ıkı Hükümet
arasında bu mevzuda varılmış ve cevabı Notanız tarihinde yürürlüğe
girecek bir Anlaşma olarak telâkki edecektir
En ustun saygılarımı lütfen kabul buyurunuz Ekselans »
Türk Hükümetinin yukardakı hususatı tasvıbetmış olduğunu bildir
mekle kesbi şeref eylerim
En ustun saygılarımı lütfen kabul buyurunuz Bay Maslahatgüzar
Mr Gerald Keith
Maslahatgüzar
Amerika Büyük Elçiliği
Ankara
Dışişleri Bakam
Fuad Köprülü

Marshall Plânı (Avrupa Kalkınma Programı) çerçevesi dâ
hilinde elde edilecek yardımların bütçe ve Hazine hesapları
na intikal şekline dair 5582 sayılı kanunun bazı maddelerinin
değiştirilmesi hakkında Kanun
Kanun, No: 6371

Kabul tarihi 10/3/1954

Madde 1 — 5582 sayılı kanunun 1 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir
5252 sayılı kanunla onanan Avrupa Ekonomik Is. Birliği Sözleşmesi ve
5253 sayılı kanunla onanan Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri arasında Ekonomik İş Birliği Anlaşması ve bu anlaşmalar çerçevesi dâ
hilinde 5436 sayılı kanunla verilen yetkiye dayanılarak akdedilmiş ve ak
dedilecek diğer anlaşmalar gereğince dolar olarak Türkiye'ye yapılacak
yardımların, karşılığı Türk liraları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasın
da açılacak karşılık hesaplarına yatırılmıyacak olan kısımları bütçe ve Ha
zine hesaplarına aşağıdaki şekilde intikal ettirilir
A) Muvazeneı Umumıyeye dâhil dairelerin karşılıksız olarak kullan
dıkları yardımlar her malî yıl nihayetinde bütçeye gelir ve alâkalı daire
bütçelerine tahsisat ve gider kaydolunur
B) Mülhak ve hususi bütçeli idarelerin karşılıksız olarak kullandıkla
rı yardımlar her malî yıl nihayetinde Genel Bütçeye bir taraftan gelir, di
ğer taraftan bu idarelere yardım olmak üzere tahsisat ve gider ve kendi
bütçelerine de gelir ve gider kaydolunur

Sahife: 8715

C) Devlet Ekonomi Kurumlarının karşılıksız olarak kullandıkaları
yardımlar her malî yıl. nihayetinde Genel Bütçeye bir taraftan gelir, diğer
taraftan bu kurumların sermayelerine ilâve edilmek üzere tahsisat ve gider
kaydolunur
D) Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün karşılıksız olarak kullan
dığı yardımlar her malî yıl nihayetinde Genel Bütçeye gelir ve işletmeler
Vekâleti Bütçesine Maden Tetkik ve Arama Enstitüsüne yardım olmak
üzere tahsisat ve gider kaydolunur
Madde 2 — 5582 sayılı kanunun 2 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde degiştirilmiştir :
Birinci maddede yazılı anlaşmalar gereğince karşılığı Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankasına yatırılması gereken yardımların, aynı maddenin
(A), (B), (C) ve (D) fıkralarında yazılı daire ve kurumlarca kullanılabil
mesi için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına yatırılması gereken Türk
lirası karşılıkları ilgili daire ve kurumlarca temin olunur
Muvazeneı Umumiyeye dâhil dairelerle mülhak bütçeli idarelerin büt
çelerinde mezkûr karşılıkların ödenebileceği bir tertip mevcut olmaması
veya mevcut olup da yeteı miktarda tahsisat bulunmaması, Türkiye Büyük
Millet Meclisinin tatil devresine isabet etmesi veya ışın müstaceliyeti dola
yısiyle tahsisat temin edilememesi halinde, bu karşılıkları temin maksadiy
le bütçelerdeki tahsisatlar arasında aktarmalar yapmaya, karşılığı dairele
rince gösterilmek şartiyle munzam veya fevkalâde tahsisat ilâve etmeye ic
ra Vekilleri Heyeti, mezundur
Bu suretle icra Vekilleri Heyeti kararıyle bütçe kanunlarına bağlı mas
raf cetvellerinde yapılacak değişiklik bir ay zarfında Türkiye Büyük Millet
Meclisine arzolunur
Geçici madde 1 — Birinci maddenin (A), (B), (C) ve (D) fıkraların
da yazılı daire ve kurumlarca kullanılmış olan yardımların bu kanunun
mer'ıyetı tarihine kadar Hazinece temin edilmiş bulunan Türk lirası karşı
lıklarından mütevellit avanslar, aşağıda yazılı şekilde tasfiye olunur
a.) Burası maddenin (A) ve (B) fıkralarında yazılı daireler için verilmış olan avanslar, her yıl mezkûr dairelerin bütçelerine konulacak tahsi
sattan Hazineye iade edilir.
b) Mülga Devlet Denizyolları ve Limanları işletme Genel Müdürlüğü
için verilmiş olan avanslar, her yıl Umumi Bütçeye konulacak tahsisattan
Hazineye iade edilir Bu miktarlar 5842 sayılı kanun gereğince Denizcilik
Bankasına intikal etmiş bulunan avanslara mahsup ve aynı kanunun geçici 1
inci maddesi hükmüne tevfikan tesbit edilecek Hazine hissesine ilâve edilir
c) Birinci maddenin (C) fıkrasında yazılı kurumlar için verilmiş olan
avanslar, Umumi bütçeye konulacak tahsisattan Hazineye iade ve aynı za
manda ilgili kurumların sermayelerine ilâve edilir
d) Hazinece Maden Tetkik ve Arama Enstitüsüne verilmiş olan avans
lar işletmeler Vekâleti Bütçesine konulacak yardım tahsisatından Hazine
ce ıstııdadedilir.

Geçici madde 2 — Bu kanunun mer'iyete girmesinden önce 5582 sayı
lı kanunun 2 incı maddesi gereğince Hazinece verilmiş avanslarla temin
edilen mal ve hizmet bedellerinden henüz bütçe ve Hazine hesaplarına in
tikal ettirilmemiş bulunanların mezkûr hesaplara intikal ettirilmesine eski
hükümler dairesinde devam edilir
Madde 3 Bu kanun nesri tarihinde mer'iyete girer
Madde 4 — Bu kanun hükümlerim icraya icra Vekilleri Heyeti me
murdur
12/3/1954
«0.

«*1

Bailıfc
klcılt Kanunlar
Amorfta BırletıV Devletleri »e Avnıpı Ekonomik 1« Birlisine
dahil memleketlerle Borçlanma Yatırım ve Ödeme Anla»
malan akdi için Hükümete yetki voıılmesıne dur Kimin
16/6/1949
Msrfaan Ytım (Avrupa Kalkınmı Programı) çerçevesi
dahilinde elde edilecek jardımlann bütçe ve Hvıne hesap
larına intikal sekline ılı«tk Kmun
4/3/1950
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TEBLİĞ
İktisat ve Ticaret Vekâletinden
Terli sanayiin muhtelif ihtıyaçlarını karşılamak üzere 26 586176
liralık İthalâtta bulunulması kararlaştırılarak gerekli tahsisler yapılpılmıştır

Bu tahsisler mevzuu mallar
2 017 651 liralık yedek parça, S 391242 liralık tali madde ve isletme
malzemesi, 17014347 liralık ham ve talı madde, 2 244 637 liralık tesisat
tadıl ve itmam malzemesi ve 1918 299 liralık evvelce yapılan taleplerden
bakiye tadıl ve itmam malzemesidir

Sahafa: 8716

(Rom! Gazete)

19 MART 1954

İLÂNLAR
M. M. V. 1 No.lu Satın Alma Komisyonu
Başkanlığından
Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı yi
yecekler kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.
Evsaf ve şartlar her gün Komisyonda ve İstanbul Levazım Amir
liği ilan kısmında görülebilir.
İhaleleri hizalarında gösterilen gün ve saattedir.
İsteklilerin belirtilen gün ve saatlerden birer saat evveline kadar
teklif mektuplarım makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına vermeleri.
Miktarı T. fiyatı T. tutarı G. teminatı
Cinsi
Kilo
Kr.
Lira
Lira
İhale gün ve saati
Süt
' 160.000
65
Çekilmiş mutfak
tuzu
300.000
10
Taze Ayşekadın
fasulye
200.000
40
Yumurta
1.000.000 Ad. 10

104.000

6.450

2/4/1954 11

de

30.000

2.250

2/4/1954 15.30 da

80.000
100.000

5.250
6.250

5/4/1954 11
de
5/4/1954 15.30 da
1189/4-2

Askerî birilikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı yi
yecekler kapalı zarf usulü İle satın alınacaktır.
İhaleleri hizalarında gösterilen gün ve saattedir.
Evsaf ve şartlar her gün Komisyonda görülebilir. İsteklilerin belir
tilen gün ve saatten birer saat evveline kadar teklif mektuplarım makbuz
karşılığında Komisyon Başkanlığına vermeleri. Şartnameler her gün me
sai saatlerinde İstanbul Levazım Amirliği ilân kısmında da görülebilir.
Cinsi
Hıyar
Yoğurt
Taze bamya
Tavuk eti

Miktarı T. fiyatı T. tutarı G. teminatı
Kilo
Kr.
Lira
Lira
İhale gün ve saati
60.000
240.000
60.000
30.000

35
80
65
375

21.000
192.000
39.000
112.500

1 575
10.850
2.925
6.875

7/4/1954 11
7/4/1954 15.30
9/4/1954 11
9/4/1954 15.30

de"
da
de
da
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Nafıa Vekâletinden:
Çayeli betonarme iskelesi inşaatı işi kapalı zarfla teklif almak su
retiyle ve birim.fiyatı esası üzerinden eksiltmeye konulmuştur.
1 — Bu işin tahmin edilen keşif bedeli (350.000,—) lira olup mu
vakkat teminatı (17.750,—) liradır.
2 — Eksiltme 2/4/1954 Cuma günü saat 16 da Demiryollar ve L i 
manlar İnşaat Reisliğinde Komisyon odasında yapılacaktır.
3 — Eksiltme evrakı (20) liranın malsandıklanna yatırıldığına dair
alınacak vezne makbuzu karşılığında Demiryollar ve Limanlar İnşaat
Dairesinden' tedarik olunabilir.
4 — Eksiltmeye girmek isteyenler, bu işlerin teknik öneminde bir
işi İyi bir surette başardığım, idare veya kontrol ettiğini ispata yarar
vesikaları ite birlikte eksiltme gününden en az üç gün evvel (Tatil gün
leri hariç) yazı ile Vekâletimize müracaat ederek ehliyet vesikası iste
meleri ve alacakları ehliyet vesikasını teklif zarflarına koymaları şarttır.
5 — İstekliler teklif zarflarını eksiltme şartnamesinde yazılı şekilde
hazırlayarak eksiltme saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Re
isliğine vermiş olmaları lâzımdır. Postada vâki olacak gecikmeler na
zarı İtibara alınmaz.
1104 / 4-3
Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğünden
1 — Umum Müdürlüğümüz merkez binası ve Atatürk Sanator
yumu arasında Karakuş Tepesinde yaptırılacak bir aded telsiz istas

yonu muhafaza barakası inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul
muştur.
2 — İşin keşif bedeli: (47.3S0.34) kırk yedi bin üçyüz seksen Ura
otuz dört kuruş olup, ilk teminatı, (3.553,53) üç bin beş yüz elli üç lira
elli üç kuruştur.
3 — Eksiltme, 22 Mart 1954 Pazartesi günü saat 16 da Ankara'da
Denizciler Caddesi, İsmail Saka Hanındaki Umum Müdürlük binasında
toplanacak Satmalma Komisyonunda yapılacaktır.
4 — Şartnamesini görmek istiyenlerin, her gün mesai saatleri
dâhilinde Umum Müdürlük Levazım Şefliğine ve Ankara Bayındırlık
Müdürlüğü Kalemine müracaattan.
5 — Bu işe girmek istiyenlerin, bu ve buna benzer işlerden bir
defada en az (50.000) elli bin liralık iş yaptıklarına dair vesaik ile, bu
iş için Ankara Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesi ve
1954 yılı ticaret odası vesikası alarak kapalı zarfa koymaları.
6 — Bu işe girmek İstiyenlerin, 2490 sayılı kanunun 31 inci mad
desine göre, tanzim edecekleri kapalı zarf mektuplarım ihale saatinden
en az bir saat evveline kadar numaralı makbuz mukabilinde Umum Mü
dürlük Levazım Şefliğine vermeleri ve postada vukua gelecek gecik
melerin nazan dikkate almnuyacağı ilân olunur.
1063 / 4-4

1 — 'Kalaba civarında Umumi Müdürlük Merkez binası arka yan
kısmındaki İki aded bölmenin üzerlerine birer kat ilâve işi kapalı zarf
usuliyle eksiltmeye konulmuştur.
2 — İşin keşif bedeli 28.661,98 (Yirmi sekiz bin altı yüz altmış bir
lira. doksan sekiz kuruş) Ura olup ilk teminatı 2.149,63 •(îki yüz bin yüz
kırk dokuz lira altmış beş kuruş) liradır.
3 — Eksiltme 2 Nisan 1954 Cuma günü saat 16 da Ankara'da De
nizciler Caddesi İsmail Saka Hanındaki Umum Müdürlük binasında top
lanacak Satınalma Komisyonunda yapılacaktır.
4 — Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün mesai saatleri dâ
hilinde Umum Müdürlük Levazım Şefliğine ve Ankara Vilâyeti Bayın
dırlık Müdürlüğüne müracaatlan.
¡5 — Bu işe girmek istiyenlerin bu işin teknik' öneminde bir işi
iyi bir şekilde başardığım veya idare ve denetlediğini ispata yarar bel
geleri ile birlikte üıale gününden en az |(TatiJ günleri hariç) 3 gün önce
Vilâyet Bayındırlık Müdürlüğüne başvurarak bu işin eksiltmesine gire
bilmek için yeterlik belgesi almaları ve ticaret odasına 1954 yılında ka
yıtlı olduklarına dair ticaret odası belgesi alarak kapalı zarflarına koy
maları.
6 — Bu işe girmek istiyenlerin 2490 numaralı kanunun 31 inci
maddesine göre tanzim edecekleri kapalı zarf mektuplarını ihale saar
tinden en az bir saat evveline kadar numaralı makbuz mukabilinde Le
vazım Şefliğine vermeleri ve postada vukua gelecek gecikmelerin na
zarı dikkate alınmıyacağı ilân olunur.
1239 / 4-2
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•

Torbalı Asiye Hukuk Hâkimliğinden:
Sayı: 954/2
Torbalı'nın Karakuıyu Köyünden Nurullah oğlu Şakir Akın tarafın
dan aynı köyden karısı Nuri kızı (Fatma Seher Akın aleyhine ikame ey
lediği boşanma dâvasının yapılmakta olan açık duruşması sırasında:
Dâvâlımın gösterilen adresine çıkarılan davetiye mumaileyhin bu
lunmadığından bahisle bllâ tebliğ iade edilmiş ve mahallî zabıtaca yap
tırılan tahkikat neticesinde de nerede olduğu tesbit edilemediğinden mah
kemece davetiyenin gazete ile'Uânen tebliğine ve duruşmanın 25/3/1954
günü saat 10 a talikına karar verilmiş olduğundan davalı Fatma Seher
Akın'm muayyen gün ve saatte Torbalı Asliye Hukuk Mahkemesine gel
mesi veya kendisini temsil eder bir vekil göndermesi, aksi takdirde bak
landa gıyap kararı verileceğinden davetiye makamına kaim» olmak üzere
•keyfiyet ilân olunur.
1170

19 MART 1954

(Resmî Gazete)

Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğünden:
İnşaat ilânı
1 — Eskişehir'de yaptırılacak Gar binası ikmal inşaatı işi fiyat
birimi esası üzerinden teklif alma yoliyle eksiltmeye konulmuştur.
2 — Bu işin muhammen bedeli 990.000 lira ve geçici teminat mik
tarı 51600 liradır.
3 — Bu işe ait şartname vesair evrak 50 lira mukabilinde Devlet
Demiryolları İdaresinin Ankara Merkez veznesinde satılır.
4 — Bu işe girmek isteyenlerin ehliyet vesikası almak için en az
500.000 lira kıymetinde mümasili inşaat işlerini tek bir taahhüt olarak
ve mütaahhit sıfatiyle ikmal etmiş olduğuna dair belge ile birlikte en
geç 5/4/1954 günü akşamına kadar bir mektupla Devlet Demiryolları
İşletmesi Umum Müdürlüğüne müracaatla ehliyet vesikası almaları,
5 — Teklif sahipleri tekliflerini en geç 8/4/1954 günü saat 16,05
e kadar Ankara'da Devlet Demiryolları İşletmesi Umum Müdürlüğü bi
nası içinde merkez XII Komisyonuna vermesi veyahut tâyin edilen za
mandan evvel ele geçecek şekilde iadeli taahhütlü olarak posta İle gön
dermesi.
6 — İsteklilerin teklif şartnamesinde tadat edilen vesikalarla bir
likte DeVlet Demiryolları Umum Müdürlüğünden alınmış ehliyet vesi
kasını ve vezneden alacakları eksiltme evrakım (Beher parçasına elli
şer kuruşluk damga pulu yapıştırıp imza ettikten sonra) teklif zarflariyle
birlikte Komisyona tevdi etmeleri lâzımdır.
7 — Tekliflerdeki fiyat ve diğer hususat bakımından İdare bu işi
dilediğine ihale etmekte veya ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
1244 / 4-2
T C D Demiryolları İşletmesi Umum Müdürlüğünden :
Haydarpaşa - Adapazarı hattının elektrifikasyonu işi
Teklif verme suretiyle ve açık pazarlıkla Haydarpaşa Adapazarı
hattının elektrifikasyonu yaptırılacaktır.
Buna ait tekliflerin 15 Haziran 1954 günü saat 17 ye kadar Anka
ra'da Malzeme Dairesine verilmiş olması lâzımdır.
Şartnameler 500 lira bedelle Ankara ve Haydarpaşa'daki idare vez
nelerinde satılmaktadır.
1274 / 4-2
Sı

Sanlre: 8717

şartlan hakkındaki Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin a, b, c fıkralarında
yazdı evrakı bağlıyarak bu iş için yeterlik belgesi almalan,
•(Not: Bu yönetmelik, Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğünden'
ve taşrada Karayolları bölge müdürlüklerinden alınabilir.
5 — İsteklilerin eksiltme şartlaşmasının 34 üncü maddesinde verilen
izahat çerçevesinde (eksiltme evrakının her parçasına ellişer kuruşluk
pul yapıştırarak bunlan imzalayıp zarflarına koymalan) hazırlayacak
tan 'yüklenme mektuplarını eksiltme günü saat on beşe kadar makbuz
karşılığında komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır.
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
1237/4-1
Mütaahhit nam ve hesabına 50 aded beton silindir kalıbı ve HO00
aded hidroskopi kutusu imali.
(Eksiltmenin mevzuu:
1 -—.50 aded beton silindir kalıbı ve ılOOO aded hidroskopi kutusu
2 — Şartnamesi ve resmi Karayolları Genel Müdürlüğünden bedel
siz olarak alınabilir.
3 — Açık eksiltmesi 30 Mart 1954, Salı günü saat 15 te Karayolları
Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır.
4 — Muvakkat teminatı 450,— liradır.
1271/4-2
Burdur Devlet Hastanesi Baştabipliğinden:
1 — Burdur Devlet Hastahanesinln 1954 yılı günlük ihtiyacından
olan 7500 lolo erkek koyun eti kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuş
tur.
2 — Koyun eti miktarı 7500 kilo olup tutan 18000 lira ve % 7,5
teminatı 1350 liradır.
3 — İhalesi 1/4/1954 Cuma günü saat 15 de hastanede yapılacak
tır.
4 — Eksiltmeye istekli olanların belirli gün ve saatte en az bir
saat evveline kadar bu işe ait belgeleriyle tekliflerini ve muvakkat temi
natlarını kanuni tarifelere uygun olarak hastahane Komisyon Başkanlı
ğına vermeleri. Postada gecikmeler kabul edilmez.
5 — Bu ihaleye ait şartname her gün öğleden sonra hastahanede
ve istanbul Sağlık Müdürlüğünde görülebilir.
1226 / 4-3
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İstanbul Asliye İkinci Ticaret Hâkimliğinden:
Dördüncü Ticaret Dairesi Sirkeci Yolcu Sâlono.
953/458
Orhan özgören Mahkememize müracaatla: İş Bankası Levazım
Müdürlüğünden namına verilen 3227 - 108111 sayılı ve 7/9/1953 tarihli
TL. 450 liralık çeki kaybettiğinden iptaline karar verilmesini istemiş ol
makla, Ticaret Kanununun 638 inci maddesi gereğince ilân' tarihinden
İtibaren 45 gün zarfında bulanın mahkemeye getirmesi, aksi takdirde
iptaline karar verileceği ilân olunur.
1197 / 3-3

Karayolları Genel Müdürlüğünden ı
Köprüler yapımı
1 — Eksiltmeye konulan İş: Antalya Vilâyetinde, Antalya - Elmalı
yolunda (öküzgözü I), (Oküzgözü Tl) ve Kargalık köprüleri yapımı olup
keşif bedelleri tutarı (466.298,18) dört yüz altmış altı bin iki yüz doksan
sekiz lira on sekiz kuruştur.
2 — 'Eksiltme: 9/4/1954 tarihine rastlayan Cuma günü saat 16 da
on altıda Ankara'da Bayındırlık Vekâleti binasında Karayolları Genel
Müdürlüğünde Karayolları Eksiltme Komisyonunca kapalı zarf usulü ile
yapılacaktır.
3 — Eksiltme evrakı: Vezneye yatırılacak (23,35) yirmi üç lira
otuz beş kuruş bedele alt makbuz karşılığında Karayolları Genel Müdür
lüğü Teknik Hesaplar Şubesinden alınabilir.
4 — Eksiltmeye girebilmek için:
a) İsteklilerin 1954 yılma ait ticaret odası belgesiyle usulü dai
resinde (22.402) yirmi iki bin dört yüz iki liralık geçici teminat vermeleri,
b) İsteklilerin (tatil günleri hariç) eksiltme gününden en az üç
gün önce bir dilekçe ile Karayolları Genel Müdürlüğüne müracaat etme
leri ve dilekçelerine Karayolları Genel Müdürlüğü eksiltmelerine giriş

•

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğünden:
Granule süper - fosfat satın alınacak
1 — $artnamesindeki fenni vasıfları haiz en az 1000 ve en çok 3500
ton granule süperfosfat pazarlıkla satm alınacaktır.
2 — Pazarlık 26 Mart 1954 Cuma günü saat 15 de Ankara
Atatürk Bulvan 261 numaradaki Umum Müdürlük binasında toplanacak
Yönetim Komisyonunda yapılacaktır.
3 — Malın muhammen bedeli F. O. B. teslim beher tonu 20Ö,— lira
dır.
4 — Geçici teminat 25.000,— liradır.
5 — Bu işe dair şartnameler Ankara'da Umum Müdürlük Ekono
mi İşleri Müdürlüğünden (Telefon 26895) istanbul'da Galata Kemeraltı
Cad. Zürefa Sokak 41 numaradaki Yollama Memurluğundan bedelsiz ola
rak verilir veya buralarda görülebilir.
1129/4-4
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Hacıbektaş Sulh Hukuk Hâkimliğinden:
953/343
Hacıbektaş'ın Savat Mahallesinden Halit Bektaş Sümer'in aynı ma
halleden Neşet Sümer, Mustafa Sümer, İhsan Sümer ve Bala Mahallesin
den Veli Ulusoy aleyhine açtığı men'i müdahale dâvasının duruşmasında :
Dâvâlılardan Veli Ulusoy'un adresine çıkarılan gıyap kararında ad
resi belli olmadığından bilâtebliğ iade edilmiş olduğundan gıyap karannın ilânen tebliğe karar verilmiştir.
Duruşmanın bırakıldığı 25/3/1954 Perşembe günü saat 9 da Hacıbek
taş Sulh Hukuk Mahkemesinde bizzat veya kendisini bir vekille temsil
ettirmediğinde duruşmanın H. U . M. K. nun 402, 405 inci maddeleri ge
reğince gıyabında devam edeceği ilân olunur.
1075

Saibrife: 8718

19 MART 1954

İmroz Asliye Hukuk Hâkimliğinden.:

yazılı gayrimenkulde bir hak iddia edenler bulunduğu takdirde ilân ta
rihinden itibaren bir ay zarfında mahkememize müracaatları lüzumu
ilân olunur.
1253

954/8
İmroz'un Çınarlı Mahallesinden davacılar Apostol ve Keti vekilleri
Fedon Ligoryadis tarafından dâvâlılar aynı mahalleden Todori kızı K a terine Cano ile Todori oğlu Apostol haklarında açılan hasımiı veraset
dâvasında.
Dâvâlılardan Todori oğlu Apostol namına çıkartılan davetiyenin hilâ
tebliğ iade edildiği anlaşılmakla davetiyenin Kesmî Gazete ile ilânen neş
rine mahkemece karar verilmiş olmakla adı geçen Todori oğlu Apostol'un
7/4/1954 tarihine tesadüf eden Çarşamba günü saat 9 da İmroz Asliye Hu
kuk Mahkemesine" gelmediği ve vekil de göndermediği takdirde hakkında
gıyap kararı çıkarılacağı davetiye makamına kaim olmak üzere ilân
olunur.
1247

952/193
Gördes'in Çomar Köyü Şalhkuzu ımevkiinde sarkan Osıman Baykara,
garben Koca dere, şimalen dere ye cenuben Halil İbrahim ve Kara Dede
ile çevrili bir tarla ile yine Çomar Köyünün Karadal mevkiinde sarkan
Arif Öztürk, garben Ahmet Mecek, şimalen Mehmet Uysal ve cenuben
Mehmet A l i Menevşe ile çevrili bir parça k i ceman iki parça gayrimen
kul davacı Gördes'in Çomar Köyünden Arif Öztürk adına tapuya tescili
talep edilmekte olduğundan yukarda hudut ve evsafı sairesi yazılı i k i
parça gayrimenkulde bir hak iddia edenler bulunduğu takdirde ilân tari
hinden itibaren bir ay içinde mahkememize müracaatı ilân olunur.
1254

Gaziantep Asliye 2. Hukuk Hâkimliğinden :
Karacabey Sulh Hukuk Hâkimliğinden :

954/67
Ehlicefa Mahallesi 27 hanede mukayyet ve halen Karagöz Mahalle
sinde Değirmen arkası 15 No. da mukim Abdülkadir oğlu 1311 doğumlu
Mehmet'in; Mercimek soyadının '(Altundağ) olarak tashihine Gaziantep
Asliye 2. Hukuk Mahkemesinin 4/3/1954 gün ve 67/124 sayılı il âmile ka
rar verilmiş olmakla keyfiyet Medeni Kanunun 26 ncı maddesi uyarınca
ilân olunur.
1249
Gaziantep'in Karagöz M . den Mehmet Emin Karakök tarafından
aynı mahalleden Musevi Reııa kızları Nazlı, Behiye, Naime, Kiraz ve
ıSariye ile Hazine aleyhine; Karagöz Mahallesinde 159 ada, 44-parsel nu
maralı evin 25 hissesine malik olan dâvâlılar adına mukayyet kaydın
iptali ile kendi namına tapuya tescili hakkında açılan dâvanın muhake
mesinde :
Yukarda adları yazılı beş 'davalının adresleri tesbit edilemediğinden
dilekçe ile duruşma gününün ilânen tebliğine karar verilerek duruşma
30/4/1954 Cuma günü saat 9 a bırakılmıştır.
Dâvâlılar, duruşma günü mahkemeye gelmedikleri, bir vekil gön
dermedikleri veya mazeretlerini de bildirmedikleri takdirde haklarında
gıyap kararı çıkarılacağı tebligat makamına kaim olmak üzere ilân olu
nur.
1250

Gördes Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
953/140
Gördes'in Temrek Köyü Eskipazar mevkiinde sarkan Arif Tek, gar
iben Koca A l i veresesi tarlası, şimalen Hacı Mustafa veresesi tarlası ve
cenuben Coşkun oğlu veresesi tarlaları ile mahdut bilmesaha 67860 M
tarla davacı Temrek Köyünden Arif Tek namına tescili talep edilmekte
^olduğundan yukarda hudut ve evsafı sairesi yazılı gayrimenkulde bir hak
iddia edenlerin ilân tarihinden itibaren bir ay içinde mahkememize mü
racaatları lüzumu ilân olunur.
1251
2

m

Gördes 'Sulh Hukuk Hâkimliğinden :
953/146
Gördes'in Kızıldanı Köyü hududu içinde Köy mevkiinde, doğusu A l i
tarlası, batısı Osman Kaya, kıblesi A l i tarlası ve poyrazı Osman Kaya
tarlalariyle mahdut tahminen on dönüm miktarındaki tarla davacı Gör
des'in Kızıidam Köyünden Süleyman Dönmez namına tapuya tescili talep
edilmekte olduğundan yukarda hudut ve evsafı sairesi yazılı gayrimen
kulde bir hak iddia edenler bulunduğu takdirde ilân tarihinden itibaren
bir ay içinde mahkememize müracaatları lüzumu ilân olunur.
1252
953/105
Gördes'in Karakeçili Köyünün Tavşantaşı mevkiinde, doğusu Arif
ve Mehmet, batısı Gülizar ve Eşe kuzeyi ve güneyi yol ile mahdut 50
dönümlük tarla Karakeç'li Köyünden Alime Mutlu ve 7 hissedar üzerine
tapuya tescili talep edilmekte olduğundan yukarda hudut ve evsafı sairesi

Esas No : 951/282
Karar No : 953/98
Davacı Emekçi Köyünden Sefer Uysal tarafından dâvâlı aynı köy
den Dütfiye Özkan ve müdafiler Recep Öz. Meliha Aktaş, Salih Usanç,
Hayriye Öz, Saffet Saibur, Sebile Bahadır aleyhine açılan tapu iptali dâ
vasının yapılan yargılaması sonunda :
Müdahillerden Saffet Safour adresini terk ederek semti meçhule
grttiği bildirild'ğinden ve davacının talebi ile de adına iiânen tebligat
icrasr istenilmiş olduğundan, mahkemece de bu talep usul ve kanuna
uygun görülmekle ilânen tebliğine karar verilmiş olmakla 17/4/1953 tarih
ve 953/98 karar sayılı ilâmla hüküm reddedilmiş ve dâvah vekiline 500
kuruş ücreti vekâlet takdirine karar verildiği bu karan ilân tarihinden
itıba'en bir hafta zarfında Saffet Sabur temyiz etmediği takdirde hükmün
kesinleşeceği gıyabi hüküm yerine kaim olmak üzere ülân olunur.
1235
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Yeşilova Sulh Hukuk Hâkimliğinden :
Yeşilova Orman İdaresi tarafından Salda Köyünden Ömer oğlu Arif
Yıldırım aleyhine açılan orman tahribatından mütevellit zarardan dolayı
105 lira 2 kuruş idare zararının tahsili dâvasının yapılan muhakemesi
esnasında :
Adresi meçhul bulunan dâvâlıya ilânen tebligat yapılmasına karar
verilerek muhakeme 16/4/1954 Cuma g'ünü saat 10' a bırakılmış olduğun
dan mezkûr gün ve saatte dâvâlının bizzat muhakemeye gelmesi veya.
kanuni bir vekil göndermesi ilânen tebliğ olunur.
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Akçakoca İcra Memurluğundan ;
954/12
İpotekli bir alacağın temini istifası için mahcuz olup açık artırmaya
vazolunan Akçakoca'nın Kızlarağası Çarşısında kâin tapunun 1951 gün
ve*20 sayısmda kayıtlı doğusu Tersane merası, batısı Çolak tarlası, ku
zeyi deniz, güneyi eski kaldırım ile çevrili beher metrekaresi 4 liradan
4244 lira kıymeti muhamminli 8273 Ma 70 Ds. M2 den ibaret arsanın 1061
metrekaresi 27/3/1954 Cumartesi günü saat 11 de Akçakoca İcra Daire
sinde satılarak paraya çevrileceği, artırmaya iştirak edeceklerin mu
hammen kıymetinin / 7,5 pey veya millî bir bankanın teminat mektubu
tevdi etmeleri ipotek sahibi alacaklı ile diğer alacaklıların ve irtifak
hakkı salıiplerinin gayrimenkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve
masrafa dair olan iddialarını işbu ilân tarihinden itibaren 20- gün içinde
evrakı müspiteleriyle birlikte memuriyetimize bildirmeleri aksi halde
tapu siciliyle sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kala
cakları birinci artırmada muhammen kıymetinin yüzde yetmiş beşimi
bulmadığı takdirde ikinci artırmanın 12/4/1954 (Pazartesi günü aynı saat
ve aynı yeıde yapılacağı ve faala izahat almak isteyenlerin 954/12 sayı
ile müracaatları ilân olunur.
c

c
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Öfamt (kata») _

19 MART <m
Buldan Asliye Hukuk Hakimliğinden :

Yığılca Sulh Hukuk Hâkimliğinden :

(Esas : 1052/32
ıBuldan'ın EHdurek Köyünden Halil Güler ve Ünamü özea'in aynı yer
den Halil îıbr&hiar., oğ.u Mest an Uguz ve rüfe&ası aleyhlerine açtıkları
tescili tapu davasının Buldan As.4ye Hukuk. Mahkemesinde yapılmakta
o an «çık ".r.u ıakerıesi sırasında :
Dâvâlı Mestan'm adresinin meçimi oitrasuıdcn kendisine Resmî Ga
zete ile Hâne» davetiye tebliğ edılnuş ve muayyen, günde gelmediğinden
ilânen gıyap kararınm da. teb.ığ no ırahkemece kırar verünnlş olduğun
dan adı geçen Mestsin. Uguz'un duruşma günü ©.an 28/4/1954 tarihinde
mahkemeye gelmediği veya kendisini temsile yetkili bir vekil gönderme
diği takdirde muhakemenin gıyabında devam edeceği ilânen tebliğ olunur.
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Tercan Asliye Hukuk HâkteUğinden
s

Sayı: 953/3T7
Çıkms Köyünden Mehmet oğlu A l i Kılıç'ıh açtığı tescil dâvasının
yapılmakta olan muhakemesinde:
Davacı iddia konusu gayritmenkullerhı tesciline karar verilmesini
talep eylemiş olmakla ilânat icrasına karar verilerek duruşma 1/4/1954
Perşembe gününe bırakılmıştır. Aşağıda oms, mevkii ve hudutları yazılı
gayrimenkuller üzerinde hak iddia edenlerin bir ay zarfında evrakı
müspiteleri ile birlikte mahkemeye başvurmaları hususu ilân olunur.
Mevkii

•Cinsi

Köyönü

Tarla

Şurak

»

Hübik

»

Adalar

»

Afcbayır

»

Yoncalık

»

Hübek

»

Saàdfe; 871$

Hudutları
1 —. Bir tarafı yol, bur tarafı Hafız tarlası,
bir tarafı Tcrpüsek yolu, bir tarafı Ha
fız tarlası ve yol
2 — Bir tarafı Karanı tarlası, bir tarafı
sırt, bir tarafı Mültez tarlası, bir tarafı
Pirlerden gelen yol
3 — Bîr tarafı Mustafa tar&sı, bir tarafı Ali,
bir tarafı Seygrye giden yol, bir tarafı
Şurak
4 — Bir tarafı Adalar, bir tarafı yol, bir ta
rafı Menfi ve Kesife Yılmaz, bir tarafı
Menfi Mehmet
5 — Bir tarafı sırt, bir tarafı Zarif tarlası ve
dere, bir tarafı Terpüsekli Hasan tarlası,
bir tarafı Mustafa ve yol
6 — Bir tarafı Hacı Bey çayırı, bir .tarafı
Mustafa tarlası, bir tarafı yar
7 — ıBir tarafı dere v# Hasan, bir tarafı ark,
bir tarafı dere ve taş, bir tarafı Topal
İbrahim, ve Kâzım tarlası
1229

Sayı: 953/376
Tercan'ın Çıknıs (Köyünden Hasım eşi ve Hurrem kızı Makbule Yüdırun'ın açtığı tescil dâvasının yapılmakta olan muhakemesinde:
Davacı iddia konusu gayrimcnkulterin tesciline karar verilmesini
talep ve dâva eylemiş olmakla ilânat icrasına karar verilerek duruşma
•1/4/1954 gününe bırakılmıştır. Aşağıda cins, mevkii ve hudutları yazılı
gayrimenkuller üzerinde hak iddia edenlerin bir ay zarfında evrakı müsniteleri ile birlikte mahkemeye başvurmaları hususu ilân olunur.

954/11
Düzce'nin Yığılca Nahiyesinde arzuhalcilik yapan Osman Gelenbevi
aleyhine TraşLar Köyünden AU Kireççi tarafından Yığılca Sulh Hukuk
Mahkemesine açılan alacak dâvasının yapılmakta olan yargılamasında :
Davalı Osman Gelenbevi gösterilen adreste bulunmadığından ve İka
metgâhı da meçhul olduğundan ilânen davetiye tebliğine ve duruşmanın
31/3/1954 günü saat 14 de bırakılmasına karar verildiğinden' davetiye
tebliği makamına katan olmak üzere ilân olunur.
1256
954/1
Düzce'nin Yığılca Nahiyesinde Arzuhalcilik yapan Osman Gelenbevi
aleyhine Traşlar Köyünden Atıf Eren tarafından Yığılca Sulh Hukuk
Mahkemesine açılan alacak dâvasının yapılmakta olanı yargılamasında:
Dâvâlı Osman Gelenbevi gösterilen adreste bulunamadığından ve İka
metgâha da meçhul olduğundan ilânen davetiye tebliğine ve duruşmanın
31/3/1954 günü saat 14 de > bırakılmasına - karar verildiğinden davetiye
tebliği makamına kaim olmak 'üzere İlân olunur.
1258
954/3
Düzce'nin Yığılca Nahiyesinde arzuhalcilik yapan Osman Gelenbevi
aleyhine Traşlar Köyünden A l i Kireççi tarafından Yığılca Sulh Hukuk
Mahkemesine açılan alacak dâvasının yapılmakta ötem yargılamasında:
Dâvâlı Osman Gelenbevi gösterilen adreste bulunmadığından ve
ikametgâhı da meçhul olduğundan ilânen davetiye tebliğine ve duruşma
nın 31/3/1954 günü saat 14 de bırakılmasına karar verildiğinden davetiye;
tebliği makamına kaim olmak üzere ilân olunur,
1257

Ankara Jandarma Satınalma Komisyonundan :
Miktarı
in etre

Cinsi

Fiyatı
kuruş

Teminatı Kapalı zarf eksilt
lira
meşinin gpn ve saati

6000

Haki renk elbise kumaşı

2273

8069

4000

BeJ.renk elbise kumaşı

2237

5724

5 Nisan 1954 Pa
zartesi saat 15
6 Nisan 1954 Sa
lı saat 15

Miktarları, cinsleri, birer metrelerinin muhammen fiyatları ile mu
vakkat teminattan yukarda yazılı iki kalem kumaş hizalarında yazılı gün
ve saatlerde Ankara Jandarma U . K . İlgındaki Komisyonumuzda iki ka
pak zarf eksiltmesiyle ihale edilecektir. Evsaflı şartnameleri her gün An
kara ve İstanbul Jandarma Satınalma Komisyonlariyle İzmir Vilâyet
Jandarma K. lığından parasız alınır. Numuneleri her gün Komisyonu
muzda görülür. İsteklilerin kanuni vesika ticaret odası vesikası ve mu
vakkat teminat banka mektubu veya vezne makbuzlarım muhtevi kapa
lı zarf teklif mektuplarım eksiltme vakitlerinden birer saat evveline ka
dar Komisyonumuza vermeleri;
1290 / 4-1

1

Mevkii

Cinsi

Sıtmapınarı

Bina

Mezgeyikyolu

Tarla

Kasabayohıaltı
Koyaktı
Göktaşyolualtı

Hudutları
1 — Bir tarafı maşatlık, bir tarafı har, bir
tarafı Hasan Ağa arsası
2 — Bir tarafı GözeKk, bir tarafı dere, bir
tarafı Hazineye ait tarla, bir tarafı yol
3' — Bir tarafı köprü, bir tarafı Hafız tar
lası, bir tarafı yol, bir tarafı dere
4 — Bir tarafı ark, bir tarafı Hazineye ait.
tarla, bir tarafı A l i Kılıç çayın, bir ta
rafı Hafız tarlası
5 — Bir tarafı dere, bir tarafı keza dere, bir
tarafı Hazineye alt tarla, bir tarafı yol
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İslâhiye Sulh Hukuk Hâkimliğinden :
Esas N o : 953/29
Davacı İslâhiye'nin Kerküt Köyünden Davut oğlu İbrahim Dinler
tarafından aynı köyden İsmail oğlu Sinan Dinler ve diğer arkadaşları
aleyhine açmış olduğu taksim dâvasının duruşması sırasında:
Dâvâlılardan Kerküt Köyünden İsmail kızı Meyrem pinler'in da
vetiye .ilânına rağmen duruşmada bulunmadığından bu defa duruşmanın
muallâk bulunduğu 22/3/1954 günü hazır bulunması için gıyap karan
ilânıdır.
1160
Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğünden;
19/3/1954 günü eksiltmesi yapılacağı ilân edilmiş olan ı(134.500) liva
keşif bedelli Bolu Büyüksu deresi ıslahı köprüleri inşaatı görülen lüzum
üzerine eksiltmeden kaldırılmıştır.
1350/1-1

SsMfe: 8720

((Resmî Gazete)

19 MART 1954

T. C. Merkez Bsmkmmfim t

13 Mart 1954 Vaziyeti
A KTt F

Ur».

P AS t F

lira

Un

illin:

Sermaye :

Safi Kg.

127.562.754

401.920.897,18

a - 3133 sayılı kamına 'göre:
Hariçteki muhabirler
Muhtelif
b-5256 sayılı kanuna göre:
Hariçteki muhabirler
Muhtelif
c-Kliring

....

6.499.968,7a
5.428.178,47
«0.185.613,14
96.708.290,71
3.032.319,10

Ufaklık para:

191.854.370,20
4.108.121,20

Dâhildeki muhabirler :

15.000 000,—

ihtiyat akçesi:
Adi ve fevkalâde
Hususi
,
Hususi (Bankamız Kanunu madde:
19)
Herde vukuu muhtemel zarar karşı
lığı
„.
(Bankalar Kanunu madde: 31)

Döviz borçluları :

334.257,31

Senetler cüz/lam:

32793.317,99
6.Ö00.000.—
1.042.116,12
6.317.590,22

Tedavüldeki banknotlar :

45.153.024,33
1.445.002.432,—»

Mevduat:
Resmî
Bankalar
Muhtelif

Altın

a - Hazine bonoları ve Hazine kefaleti-*
ni haiz bonolar
,...1392.724.848,90
b-Ticari ve zirai senetler
893.618.749,15 1.986.343.598,0*

Ura

116.187.131,85
192.034,758,01
43.662.402,23

351.884 292,09

153.688.626,06
—

153.688 626.06

alacaklıları:

Resmî safî Ka
Muhtelif safi Kg

48.778.116

Döviz alacaklıları:
Tahviller cüzdanı:

25.312.491,52

Avanslar:
Alün ve döviz üzerine
Tahvil üzerine
Haztaeye kısa vadeli
Hissedarlar:

65.498,81
«3.707.440,13
19.102.000,-

102.874.938,94
4.500.000,92.953.192,53

İmhSft
TOPLAM

a - 3133 saydı kanuna göre:
Hariçteki muhabirler
Mevduat
Muhtelif
b - 5256 sayılı kanuna göre .
Hariçteki muhabirler
Mevduat
Muhtelif
. Kliring
c

103.834.096,38
758.041,09
17.257.605,—
125.115.386,67
3%200.235,87
159.485.058,17
13.877.473,75

Muhtelif:

375.945.595,52
TOPLAM

2.810501.866,93

423.527.896,93

26 Şubat 1951 tarihinden itibaren:
Iskonto haddi %3. alta» üzerine avans %Zİ

2.810.201.866,93

1223

TASHİH
I — ı Mart 1954 tarihli ve 8646 sayüı Resmî Gazete'de neşredilen 1954 malî yılı Muvazene! Umumiye Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin,
gazetenin 8349 uncu sahif esinin (İktisat ve Ticaret Vekâleti) başlığı al tındaki (vilâyetler) kısmında fazla olarak dizilen (1 daktilo 9 175) satı
rının çıkarılması,
n — 11 Mart 1954 tarihli ve 8655 sayılı Resmî Gazete'de neşredilen 6309 sayılı Maden Kanununun:
1) Birinci maddesinin dördüncü satırındaki '(Radyum kelimesinin (Rodyum), (plâdyum) kelimesinin ı(pal8dyum) ve aynı maddenin doku
zuncu satırındaki (Tunsten) kelimesinin (Tungsten) şeklinde yazılması,
2) 8 inci maddesinin dördüncü satırının sonundaki ( . . . . işletilmesi yasak) ibaresinin . ( . . . . işletilmesi askerî yasak) şeklinde tashihi,
3) 55 inci maddesinin on ikinci satırının başındaki (ilâna) kelimesinin (İlânla) şeklinde tashihi,
4) 62 nci maddesinin sekizinci satırındaki (tediyesi, damga pulu nun tevdi ve Vekâletçe) ibaresinin '(tediyesi damga pulunun tevdii ve Ve
kâlete) şeklinde tashihi,
5) 120 nci maddesinin dördüncü satırındaki (kıymet) kelimesinin (kıymeti) şeklinde tashihi,
6) 125 inci maddesinin yirmi sekizinci satırındaki (madenin) kelimesinin (maddenin) olarak tashihi,
7) 136 nci maddesinin yirmi sekizinci satırındaki (Vekâletçe) kelimesinin (Vekâlette) şeklinde tashihi,
8) 149 uncu maddenin (C) fıkrasının ikinci satırındaki (devrenin) kelimesinin (devredenin) şeklinde düzeltilmesi,
9) 150 nci maddesinin, (i) fıkrasının 1 numaralı bendinin ikinci- satırındaki (tesis) kelimesinin '(esas) olarak değiştirilmesi,
10) 158 inci maddesinin sekizinci satırındaki (Maadin Nizamnam esinin 39 uncu maddesi . . )lbaresinin (Maadin Nizamnamesinin 49 uncu
maddesi) olarak, ve aynı maddenin 10 uncu bendinden sonra gelen l rakamının (11) olarak yazılması gerekmektedir.
Tashih olunur.
Başvekâlet Devlet Matbaası

19 Mart 1954

RESMİ GAZETE

Sayı :8662

İÇİNDEKİLER

Kanunlar
6365 24 Eylül 1949 Tarihinde Roma'da Tanzim Edilmiş Olan "Akdeniz Balıkçılık
Genel Konseyi Anlaşması" na Türkiye'nin İltihakı Hakkında Kanun

Sayfa
1

ithalât işlerine dair Sirküler

6366 İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Koruma Sözleşmesi ve İrana Ek Protokolün
A
Tasdiki Hakkında Kanun

2

6367 Birleşmiş Milletler Milletlerarası Çocuklara Acil Yardım Fonu ile Akdedilen
Teknik Yardım Anlaşmasının Tasdikına Dair Kanun

7

6368 Milletlerarası Sağlık Nizamnamesinin Dünya Sağlık Teşkilâtının 2 Numaralı
Nizamnamesinin Tasdiki Hakkında Kanun

9

6369 Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına Ekli Listelerin Mer'iyet Müddetinin
Uzatılmasına Mütedair Beyanname Hakkında Kanun

25

6370 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında
Mürakit Muaddel Ekonomik Îş- 7 Ocak 1952 Tarihli Anlaşmanın Onanmasına Dair Kanun

25

6371 Marshall Plânı (Avrupa Kalkınma Programı) Çerçevesi Dâhilinde Elde Edilecek
Yardımların Bütçe ve Hazine Hesaplarına İntikal Şekline Dair 5582 Sayılı
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun

27

Tebliğ
İktisat ve Ticaret Vekâletine Ait Tebliğ

27

İlanlar

28

