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Millî Sınırlar Dışındaki İstasyonlar Tarafından Yapılan Radyo Yayınlarının
Önlenmesine Dair Avrupa Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu.
Hakkında Kanun
(Resmî Gazete ile yayımı

: 19 . 7 . 1974. - Sayı : 14950)
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MADDE 1. — 22 Ocak 1965 tarihinde Avrupa Konseyine üye ülkelerin imzasına açılmış olan «Millî Sınır
lar dışındaki istasyonlar tarafından yapılan radyo yayınlarının önlenmesine dair Avrupa anlaşması» mn onay
lanması uygun bulunmuştur.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

MÎLLÎ SINIRLAR DIŞINDAKİ İSTASYONLAR TARAFINDAN YAPILAN RADYO
ÖNLENMESİNE DAİR AVRUPA ANLAŞMASI

YAYINLARININ

Avrupa Konseyi üyesi olan imza sahibi devletler, Avrupa Konseyinin gayesinin, üyeleri arasında daha sı
kı bir işbirliği gerçekleştirmek olduğuna inanarak,
Milletlerarası Telekomünikasyon Sözleşmesine ek Radyo komünikasyon Nizamnamesinin millî sınırlar dı
şında, gemilere, uçaklara veya yüzen veya uçan herhangi bir cisme yerleştirilmiş radyo istasyonlarının kurul
masını ve kullanılmasının yasakladığını gözönünde alarak,
Millî sınırlar dışında, deniz dibine tespit edilmiş veya deniz dibine dayanan radyodifüzyon-istasyonlarının
kurulması veya kullanılmasını yasaklamak yetkisinin düzenlenmesinin faydasına inanarak,
Bu konuda Avrupa Devletleri arasında işbirliği yapılmasının faydasına inanarak,
Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır :
Madde : 1
İşbu anlaşma, bir gemiye, bir uçağa veya yüzen veya uçan diğer herhangi bir cisme yerleştirilmiş olan ve
millî sınırlar dışında Âkit Taraflardan birinin ülkesi üzerinde, kısmen veya tamamen alınan veya alınması
mümkün yayınlar yapan veya Radyokomünikasyon Nizamnamesine uygun olarak Âkit Taraflardan
birinin
müsaadesiyle işletilen bir radyokomünikasyon servisinin neşriyatını bozan, radyodifüzyon istasyonlarını hedef
tutmaktadır.
Madde : 2
1. Âkit Taraflar kendi iç hukuk düzenlerine uygun olarak, 1 nci maddede hedef tutulan istasyonların ku
rulmasına, işletilmesine ve bilerek bu istasyonlarla işbirliği yapılmasına mâni olacak tedbirleri almayı taahhüded erler.
2. Aşağıdaki hallerde 1 nci maddedeki istasyonlarla işbirliği yapılmış sayılacaktır :
a) Bu istasyonlara malzeme temini veya malzemenin bakım ve tamiri,
b) Bu istasyonlara ihtiyaç maddeleri temin etmek, '
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c) Bu istasyonlara taşıt vasıtası temin etmek veya insan, malzeme veya ihtiyaç maddelerini taşımak,
d) Bu istasyonlarda yayınlanmak üzere, reklâmlar dahil her çeşit program malzemesinin sipariş edilmesi
veya gerçekleştirilmesi,
e) İlgili i'stasyonlar lehinde reklâm yapılmasına ait hizmetlerde bulunmak.
Madde : 3
Âkit Taraflardan her biri, millî mevzuatına uygun olarak, işbu Anlaşma hükümlerini :
a) 2 nci maddedeki fiillerden birini, kendi ülkesi veya kendi gemileri, uçakları üzerinde veya millî sınır
lar dışında gemi, uçak ve yüzen veya uçan diğer herhangi bir cisim üzerinde ifa eden kendi vatandaşlarına,
b) Bu fiillerden birini kendi ülkesinde veya kendi gemileri veya uçakları veya kendi mevzuatına tabi, yü
zen veya uçan diğer herhangi bir cisim üzerinde ifa eden yabancılara uygulamayı taahhüdeder.
Madde : 4
İşbu Anlaşmanın hiçbir hükmü tarafları;
a) 2 nci maddede öngörülenler dışındaki fiilleri suç olarak cezalandırmak veya 3 ncü maddede sayılanlar
dışındaki şahıslar tarafından işlenmiş fiilleri cezalandırmak,
b) İşbu Anlaşmanın hükümlerini, deniz dibine yerleştirilmiş, tespit edilmiş veya deniz dibine dayalı cisim
ler üzerinde hizmet gören radyodifüzyon istasyonlarına uygulamak hususlarında tahdidetmiş sayılamaz.
Madde : 5
İşbu Anlaşma hükümlerinin âkit taraflarca santçıların, 1 nci maddede sayılan istasyonlar dışında vâki
temsil ve icralarına, tatbik edilmemesi caizdir.
Madde : 6
2 nci maddedeki hükümler, tehlikede olan bir gemiyi, bir uçağı veya yüzen veya uçan herhangi bir cismi
veya insan hayatını kurtarmak maksadiyle yapılan hareketlere uygulanmaz.
Madde : 7
İşbu Anlaşma hükümlerine ihtirazî kayıt konulamaz.
Madde : 8
1. İşbu Anlaşma Avrupa Konseyi üyesi devletlerin imzasına açık olup, bu üyeler aşağıdaki şekilde taraf
olabilirler :
*®$'\
a) Onay veya kabul şartına bağlı olmaksızın imza veya.
b) Onay veya kabul şartı ile yapılan imzayı takibeden onay ve kabul suretiyle.
2. Onay veya kabul belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreterine sunulur.
Madde : 9
1. İşbu Anlaşma, Konseyin üç üyesinin, Anlaşmayı 8 nci madde hükümleri gereğince, onay veya kabul
şartına bağlı olmaksızın imzaladıkları veya onay veya kabul belgelerini sundukları tarihten 1 ay sonra yü
rürlüğe girer.
2. İşbu Anlaşma hükümleri, sonradan, onay veya kabul şartına bağlı olmaksızın imzalayacak veya onay
layacak veya kabul edecek üye devletler bakımından, imza gününden veya onay veya kabul belgelerinin
sunuldukları tarihten 1 ay sonra yürürlüğe girer.
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Madde : 10
1. İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra, Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğinin Avrupa
Konseyine dahil olmayan aslî ve şeklî üyeleri, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin önceden tasvibiyle an
laşmaya katılabilirler.
2. Katılma, katılma belgesinin Avrupa Konseyi Genel Sekreterine sunulduğu tarihten 1 ay sonra yü
rürlüğe girer.
Madde 11
1. Âkit Taraflardan her biri, Anlaşmanın imzası veya onay, kabul veya katılma belgesinin sunulması
sırasında bu Anlaşmanın tatbik edileceği ülkeyi veya ülkeleri belli edebilir.
2. Âkit Taraflardan her biri, onay, kabul veya katılma belgesinin sunulması anında veya sonradan
herhangi bir zamanda, Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine yapacağı beyanla, Milletlerarası münasebetle
rini sağladığı veya bu hususta yetkili olduğu memleketlerden, beyanında tasrih edilen bütün ülkelere anlaşma
nın uygulanmasını teşmil edebilir.
3. Evvelki paragrafa göre yapılmış olan herhangi bir beyan, bu beyanda belli edilen ülkeler bakımından,
işbu Anlaşmanın 12 nci maddesinde öngörülen şartlar dahilinde geri alınabilir.
Madde — 12
1. İşbu Anlaşma, süreyle sınırlı olmaksızın yürürlükte kalacaktır.
2. Âkit Taraflardan her biri, Avrupa Konsey, Genel Sekreterine bildirmek şartiyle, işbu Anlaşmanın
kendisi bakımından uygulanmasına son verebilir.
3. Anlaşmanın feshi, bu husutaki beyanın Genel Sekreter tarafından tebelliğ edilmesinden 6 ay sonra
hüküm ifade eder.
Madde : 13
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, Konsey üyesi devletlere ve işbu Anlaşmaya katılmış olan diğer devletler
hükümetlerine aşağıdaki hususları bildirecektir.
,
a) Onay veya kabul şartına bağlı olmayan imzaları,
b) Onay veya kabul şartına bağlı imzaları,
c) Sunulan onay kabul veya katılma belgelerini,
d) 9 ve 10 ncu maddeler gereğince Anlaşmanın yürürlüğe giriş tarihlerini,
e) 11 nci maddenin 2 ve 3 ncü paragrafları gereğince yapılan beyanları,
f) 12 nci madde hükmü gereğince yapılan fesih beyanlarını ve bunların hangi tarihten itibaren yürür
lüğe gireceğini.
Yukardaki hükümleri kabul hususunda usulüne uygun şekilde yetkiyi haiz ve aşağıda isimleri yazılı bulu
nanlar, işbu Anlaşmayı imzalamışlardır.
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Anlaşma 22 Ocak 1965 tarihinde Strasburg'da, Fransızca ve İngilizce metinler aynı derecede muteber olmak
ve Avrupa Konseyi arşivlerine saklanmak üzere tek nüsha halinde düzenlenmiştir. Konsey Genel Sekreteri
bunun onaylı birer kopyasını Anlaşmayı imzalayan ve ona katılan devletlere gönderecektir.
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