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Telsiz Kanununun 5 nci Maddesinin
(Resmî

Değiştirilmesi

Gazete ile ilâm : 27.V.19»»

hakkında

-Sayı :901.1)

No.
6566
MADDE 1. — 3222 sayılı
de değiştirilmiştir:

Kanun

Kabul tarihi
18.V.1955
Telsiz Kanununun beşinci maddesi aşağıdaki şekil

Madde 5. — Karada umumiyetle verici telsiz tesisatı vücuda getirmek için
hususi şahıslara ve müesseselere ruhsat verilmez.
• Ancak :
a) Lüzumu halinde resmî müesseselere.
b) Kurulması, işletilmesi ve neşriyatı tamamen hükümetin murakabe ve kon
trolü altında bulunmak, takati bin kilovattan aşağı olmamak, neşriyatı karşılı
ğında her ne suretle "olursa olsun bir ücret alınmamak ve hükümetle akdedilecek
mukavelede tâyin edilecek ve en çok on yılı geçnıiyecek olan bir müddetin so
nunda tesisat sahasına dâhil bütün arazi ve arsalar, tesisatı ve bunların her tür
lü teferruatı ile mütemmim cüzüleri tamamen ve bedelsiz olarak Devlete terk
edilmek kayıt ve şartlariyle yerli ve yabancı hususi hukuk hükmi şahıslarına,
Bu nevi tesisat vücuda getirmek ve işletmek için îcra Vekilleri Heyeti karariyle ruhsat verilebilir.
MADDE 2. — Bu kanunun 3232 sayılı Kanunun birinci maddesi ile değişti
rilen 5 nci maddesinin (b) fıkrasında gösterilenlere ruhsat verilmesi halinde tesi
satın kurulması, işletilmesi ve neşriyatı mevzuunda hükümetin haiz olduğu mu
rakabe ve kontrol hak ve salâhiyetleri ve bunların müeyyideleri kendileriyle
akdedilecek mukavelelerde tâyin ve tesbit olunur. Bu mukavelelerin tatbikmdan
doğacak ihtilâflaıın hal mercii Devlet Şûrasıdır.
Kendilerine bu fıkra mucibince tesisat kurmak ve işletmek ruhsatı verilen
hükmi şahısların bu tesisatı kurmak ve işletmek için lüzumlu olup yabancı mem
leketlerden ithal edecekleri her türlü cihaz, malzeme, eşya ve akaryakıt, memle
kete ithallerinde alınacak bütün vergi, resim ve harçlardan îcra Vekilleri Heye
ti karariyle istisna edilebilir.
Tesisatın kurulacağı arazi icabında Hazineye ait yerlerde parasız olarak temin
ve temlik olunabileceği gibi, bedeli hükmi şahıs tarafından ödenmek üzere, hü
kümetçe istimlâki yolu ile de temin olunabilir.
MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir.
MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini icraya îcra Vekilleri Heyeti memur
dur.
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