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MECLİSİ

BAŞKANLIĞINA

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca
8/1/1974 tarihinde kararlaştırılan «Millî Sınırlar Dışındaki İstasyonlar Tarafından Yapılan Radyo
Yayınlarının Önlenmesinle Dair Avrupa Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun tasarısı» ve gıerekçesi ile eki Anlaşma ilişik olarak sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim.
Naim Talû
Başbakan

GEREKÇE
Avrupa Konseyi çerçevesinde hazırlanan «Millî Sınırlar Dışındaki İstasyonlar tarafından
yapılan radyo yayınlarının önlenmesine dair Avrupa Anlaşması» 22 Ocak 1965 tarihinde üye ülkele
rin imzasına açılmış ve 13 Ağustos 1969 tarihinde Türkiye tarafından imzalanmıştır.
Bugüne kadar Belçika, Danimarka, Kıbrıs, Fransa, Federal Almanya, İrlanda, Norveç, İsveç
ve İngiltere tarafından onaylanmış olan sözkonusu Anlaşma, âkit tarafların millî sınırları dışında
korsan radyo (istasyonlarının faaliyette bulunmalarını önlemek amacıyle Avrupa Devletleri arasın
da işjbirliği yapılmasını öngörmektedir.
İşbu Anlaşmanın onaylanmasının uygun
ne sunulur.

'bulunması Türkiye Büyük 'Millet Meclisinin takdiri
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Dışişleri Komisyonu raporu
Millet [Meclisi
Dışişleri Komisyonu
Esas Wo. : 1/41
Karar 'No. •: \6

3 . 4 . 1974

Yüksek Başkanlığa
Millî Sınırlar Dışındaki İstasyonlar Tarafından Yapılan Radyo Yayınlarının önlenmesine dair
Avrupa Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu hakkında kanun tasarısı, ilgili Bakanlık
temsilcilerimin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüDdü.
'Tasarının, gerekçeisiıidc arz ve izah olu/nan 'hususlar,
olunmuş ve mezkûr tasarı aynen kaibul e'di'limiştir.
Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek
Komisyon Başkanı
Z'oniguldak
0. Karakaş

Komisyonumuzca da

uygun

Başkanlığa sunulur.

Başkanvekili
Zonguldak
, \M. Zeki Okur

Sözcü
fetanıbul
R. Ülker

Kâtip
Konya
A. Kökbudak

Ankara
K. Kırıkoğlu

Ankara
S. Selek
îımzaıda bulıi'namadı

Bursa
M. Emekli

Bursa
C. Külâhlı

Hatay
8. Adalı

İstanbul
0. Suer
İmzada (bulunamadı

İzmir
8. Osma

Manisa
A- Balkan

Mıanlisa

Nevşehir
R. Üner
İmzada, bulunamadı

Mğde
A. Yoivuzalp

İ.

Traıbzoıı
II. K. Eyüpoğlu

Urfa
İV. Aksoy

-

N. Özgür

M. Meclisi

mütalaa
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Sakarya
Müftüoğlu
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ
Millî Sınırlar Dışındaki İstasyonlar Tarafından Yapılan Radyo Yayınlarının Önlenmesine Dair Avrupa
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun bulunduğu Hakkında kanun tasarısı
ÜV1ADDE 1. — 22 Ocak 1965 tarihinde Avrupa Konseyime üye ülkelerin imzaısiına açılmış olan
«iMillî Sınırlar Dışındaki İstasyonlar Tarafından Yapılan Radyo Yayınlarının önlenmesine Dair Av
rupa AnlaşmasiMiın onaylanması uygaın bulunmuştur.
MADDİE 2. — Bu kanun yayımı

tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurultı yürütür.
8 . 1 . 1974

Başbakan
N. Talû

Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
N. Erkmen

Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
K. Satır

Devlet Bakanı
1. Öztrak

Adalet Bakanı
H. Mumcuoğlu

Millî Savunma Bakanı
1. Sancar

İçişleri Baıkanı
M. Öztekin

Dışişleri Bakanı
Ü. M. Bayülken

Maliye Bakanı
S. T. Müftüoğlu

Millî Eğitim Balkanı
0. Dengiz

Bayındırlık Bakanı
N. Ok

Ticaret Bakanı
A. Türkel

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı
V. Tanır

Güm. ve Tekel Bakanı
F. Çelikbaş

Tarım Bakanı
A. N. Tuna

Çalışana Bakanı
A. N. Erdem

Sanayi ve Tek. Bakanı
N. Bay ar

En. ve Tab. Kay. Bakanı
K. Demir

İmar ve İskân Bakanı
M, N. Oktay

Köy İşleri Bakanı
0. Kürümoğlu

Orman Bakanı
/. Bingöl

Ulaştırma Bakanı
S. Özbek
Turizm ve Tan. Bakanı
A. î. Kırımlı

Gençlik ve Spor Bakanı
C. Coşkun

M. Meclisi
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Devlet Bakanı
1. Jff. T&kinel
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MÎLLÎ ISINIRLAR DIŞINDAKİ İSTASYONLAR TARAFINDAN YAPILAN RADYO YAYINLA
RININ ÖNLENMESİNE DAİR AVRUPA ANLAŞMASI
Avrupa Konseyi üyesi ulan imza sahibi devletler, Avrupa Konseyinin gayesinin, üyeleri arasın
da d alı a sıkı 'bir işbirliği gerçekleştirmek okluğuna inanarak,
Milletlerarası Telekomünikasyon Sözleşmesine 'eik Radyokomüni'kasyon Nizamnamesinin millî
sınırlar dışında, gemilere, uçaklara veya yüzen veya uçan herhangi bir cisme yerleştirilmiş radyo
istasyonlarının kurulmasını ve kullanılmasının yasakladığını gözönüne alarak,
Millî İsınırlar -dışında, deniz dibine tespit edilmiş veya deniz dibine dayanan radyodifiıztyon is
tasyonlarının kurulması veya kullanılmasını yasaklamak yetkisinin düzenlenmesinin faydasına
inanarak,
Bu konuda Avrupa Devletleri arasında işbirliği yapılmasının, faydasına inanarak,
A sağudaki hususlarda mutabık ikalnıışlardır:
Madde : i
İşbu anlaşma, 'bir gemiye, 'bir uçağa veya yüzen veya uçan diğer herhangi bir cisme yerleşti
rilmiş olan ve millî sınırlar dışında Âkit Tarhlardan birinin ülkesi üzerinde, kısmen veya tama
men alınan veya alınması mümkün yayınlar yapan veya Radyoikomünikasyon Nizamnamesine uy
gun olarak Âkit Taraflardan birinin müsaadesi J e işletilen bir radyokomi'mikasyon servisinin neş
riyatını bozan, radyodlfüzyon istasyonlarım hedef tutmaktadır.
Madde : 2
1. Âkit Taraflar kendi iç hukuk düzenlerine uygun 'olaraik, 1 nci maddede hedef tutulan is
tasyonların (kurulmasına, işletilmesine ve bilerek ıbu istasyonlarla işbirliği yapılmasına mâni ola
cak tedbirleri almayı taahhüdeclerler.
2. Aşağıdalki hallerde 1 nci maddedeki istasyonlarla işbirliği yapılmış sayılacaktır :
a) I3u istasyonlara malzeme temini veya malzemenin bakım ve tamiri,
b) Bu istasyonlara ihtiyaç maddeleri temin etmek,
c) Bu istasyonlara taşıt vasıtası temin etmek veya insan malzeme veya ihtiyaç maddelerini ta
şımak,
d) Bu istasyonlarda yayınlanmak üzere, roklâlmlar clalhil her çeşit program malzemesinin sipa
riş edilmesi veya gerçekleştirilmesi,
e) İlgili istasyonlar 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, uçaikları üzerinde veya
millî sınırlar dışında gemi, uçak. ve yüzen veya uçan diğer herhangi bîr cisim üzerinde ifa eden
kendi vatandaşlarına,
b) Bu fiillerden birini kendi ülkesinde veya kendi gemileri veya uçakları veya övendi mevzua
tına 'tabi, yüzen veya uçan diğer herhangi bir cisim üzerinde ifa eden yabancılara, uygulamayı
taahhüdeder.
Madde : 4
İşbu Anlaşmanın hiçbir hükmü taraf l a n ;
a) 2 nci maddede öngörülenler dışındaki fiilleri suç olarak cezalandırmak veya 3 ncü madde
de sayılanlar 'dışındaki şahıslar 'tarafından işlenmiş fiilleri cezalandırmak,
M. Meclisi
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b) tşjbu Anlaşmanın 'hükümlerini, deniz dibine yerleştirilmiş, tespit edilmiş veya deniz dibi
ne dayalı cisimler üzerinde "hizmet gören radyodifüzyon istasyonlarına uygulamak hususlarında
talıdidetmiş sayılmaz.
Madde : 5
İşbu Anlaşma hükümlerinin Mrit taraflarca, sa natçılan-n, 1 nci maddede sayılan istasyonlar dı
şında vâki temsil ve icralarına, taltıbilk edilmemesi caizdir.
Madde : G
2 m-'ı maddedeki hükümler, tehlikede olan bir gemiyi, bir uçağı veya yüzen veya uçan lıerhanıgi bir cismi veya insan hayatım kurtarmak maksadıyle yapılan hareketlere uygulanamaz.
Madde : 7
İşbu Anlaşma hükümlerine ihtirazı kayıt konulamaz.
Madde : 8
1. İşbu Anlaşma Avrupa Konseyi üyesi devletlerin imzasına • açık olup, bu üyeler aşağıdaki
şekilde taraf olabilirler :
a) Onay veya kaibul şartına 'bağlı olmalksızın imza veya
ib) Onay veya Ikabul şartı ile yapılan imzayı tMcilbeden onay ve kabul suretiyle.
2. Onay veya kaibul 'belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreterine sunulur.
Madde : 9
İ. İşbu Anlaşma, Konseyin üç üyesinin, Anlaşmayı 8 nci madde hükümleri gereğince, onay
veya ıka'bul şartına bağlı olmaksızın imzaladıkları veya onayı veya kaibul belgelerini sundukları
tarih tein 1 ay sonra yürürlüğe girer.
2. İşbu Anlaşma bükümleri, sonradan, onay veya kaibul şartınla bağlı olmaksızın imzala
yacak veya onaylayacak veya kaibul edecek ü y e devleıtler bakımından, imza gününden veya
onay veya kabul belgelerinin sunuldukları tarihten 1 ay sonra yürürlüğe girer.
Madde : 10
1. İşbu Anlaşmamın yürürlüğe girmesinden sonra, Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğinin
Avrupa Konseyime dahil olmayan aslî ve şek lî üyeleri, Avrupa Konseyi Bakamlar Komitesi
nin önceden tasvibiyle anlaşmaya katılabilirler.
2. Katılma, katılma belgesinin Avrupa Konseyi Genel Sekreterine sunulduğu tarihten 1 ay son
ra yürürlüğe girer.
Madde : 11
1. Âkit Taraflardan her biri, Anlaşmanın imzası veya onay, kabul veya katılma belgesinin su
nulması sırasında bu Anlaşmanın tatbik edileceği ülkeyi veya ülkeleri belli edebilir.
2. Âkit Taraflardan her biri, onay, kabul veya katılma belgesinin sunulması anında veya son
radan her hangi bir zamanda, Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine yapacağı beyanla, Milletlera
rası münasebetlerini sağladığı veya bu hususta yetkili olduğu memleketlerden, beyanında tasrih edi
len bütün ülkelere anlaşmanın uygulanmasını teşmil edebilir.
.1. Evvelki paragrafa göre yapılmış olan her hangi bir beyan, bu beyanda belli edilen ülkeler
bakımından, işbu Anlaşmanın 12 nci maddesinde öngörülen şartlar dahilinde geri alınabilir.
M. Meclisi
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Madde : 12
1. İşbu Anlaşma, süreyle sınırlı olmaksızın yürürlükte kalacaktır.
2. Âkit Taraflardan her biri, Avrupa Konsey\ Genel Sekreterine bildirmek şartıyle, işbu An
laşmanın kendisi bakımından uygulanmasına son verebilir.
3. Anlaşmanın feshi, bu husustaki beyanın Genel Sekreter tarafından tebellüğ edilmesinden 6
ay sonra hüküm ifade eder.
Madde : 13
Avrupa. Konseyi Genel Sekreteri, Konseyi üyesi devletlere ve işbu Anlaşmaya katılmış olan di
ğer devletler hükümetlerine aşağıdaki hususları bildirecektir.
a) Onay veya kabul şartına bağlı olmayan imzaları,
b) Onay veya kabul şartına bağlı imzaları,
e) 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
yürürlüğe gireceğini.
Yukardaki hükümleri kabul hususunda usulüne uygun şekilde yetkiyi haiz ve -aşağıda isimleri
yazılı bulunanlar, işbu Anlaşmayı imzalamışlardır.
Anlaşma 22 Ocak 1965 tarihinde Strasburg'da, Fransızca ve İngilizce metinler aynı derecede
muteber olmak ve Avrupa Konseyi arşivlerine saklanmak üzere tek nüsha halinde düzenlenmiş
tir. Konsey Genel Sekreteri bunun onaylı birer kopyasını Anlaşmayı imzalayan ve ona katılan
devletlere gönderecektir.
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