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YÖNETMELİK 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: 

FREKANS TAHSİSİNDEN MUAF TELSİZ CİHAZ VE 

SİSTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 

  

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı telsiz ruhsatnamesi, telsiz kurma ve kullanma izni ile frekans tahsis ve 

tescil işlemlerinden muaf telsiz cihaz ve sistemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik telsiz ruhsatnamesi, telsiz kurma ve kullanma izni ile frekans tahsis ve tescil 

işlemlerinden muaf telsiz cihaz ve sistemlerini kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 6 ncı, 36 

ncı, 37 nci ve 40 ıncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan; 

a) Kanun: 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununu, 

b) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu, 

c) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu, 

ç) Teknik Ölçütler: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan muafiyetin sağlanması için 

telsiz cihaz ve sistemlerinin sağlaması gereken ölçütleri içeren ve Kurum tarafından belirlenerek Kurumun resmî internet 

sitesinde yayımlanan Frekans Tahsisinden Muaf Telsiz Cihaz ve Sistemlerine İlişkin Teknik Ölçütleri, 

ifade eder. 

(2) Bu Yönetmelikte geçen ancak birinci fıkrada tanımlanmayan kavramlar için ilgili mevzuatta yer alan 

tanımlar geçerlidir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Genel Esaslar ve Teknik Ölçütler 

Genel esaslar 

MADDE 5 – (1) Teknik Ölçütlerde belirlenen teknik ve usullere uygun telsiz cihaz ve sistemleri; telsiz 

ruhsatnamesi, telsiz kurma ve kullanma izni ile frekans tahsis ve tescil işlemlerinden muaftır. Muafiyet, Teknik Ölçütlere 

uygunluğun kaybıyla sona erer. 

(2) Birinci fıkradaki muafiyet, söz konusu telsiz cihaz ve sistemlere yönelik olarak; yetkilendirme, spektrumun 

izlenmesi ve denetimi, piyasa gözetimi ve denetimi, haberleşmenin ve kişisel verilerin gizliliği dâhil olmak üzere ilgili 

mevzuatta yer alan diğer yükümlülüklerden herhangi bir muafiyet sağlamaz ve söz konusu yükümlülüklerin yerine 

getirilmemesi için dayanak teşkil etmez. 

(3) Birinci fıkradaki muafiyet kapsamındaki telsiz cihaz ve sistemleri, diğer telsiz cihaz ve sistemlerine zararlı 

elektromanyetik girişime neden olmadan ve bunlardan kaynaklanan elektromanyetik girişime karşı koruma talep 

etmeden kullanılmak zorundadır. Bu cihaz ve sistemleri kullananlar bu fıkradaki yükümlülükleri kabul etmiş sayılırlar. 

(4) Telsiz cihaz ve sistemlerinin Teknik Ölçütler dışında kullanılmak istenmesi durumunda, telsiz kurma ve 

kullanma izni ve frekans tahsis ve tescili için Kuruma başvurulur. 

Teknik ölçütler 

MADDE 6 – (1) Teknik Ölçütler Kurum tarafından belirlenerek Kurumun resmî internet sitesinde yayımlanır; 

teknolojik gelişmeler, ülkemizin taraf olduğu uluslararası kuruluşların kararları doğrultusunda yapılabilecek yeni 

planlamalar ve ulusal ihtiyaçlar çerçevesinde güncellenebilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Yaptırımlar 



MADDE 7 – (1) Telsiz cihaz ve sistemlerinin bu Yönetmelikte belirlenen muafiyet kapsamı dışında ve mevzuata 

aykırı biçimde kullanılması durumunda; ihlalde bulunanlar hakkında, Kanunun 63 üncü maddesinin dördüncü ve beşinci 

fıkraları ve ilgili diğer mevzuat uyarınca işlem tesis edilir. 

Atıflar 

MADDE 8 – (1) Diğer mevzuatta 11/9/2012 tarihli ve 28408 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kısa Mesafe 

Erişimli Telsiz (KET) Cihazları Hakkında Yönetmeliğe, 18/7/2009 tarihli ve 27292 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliğine ve 8/3/1986 tarihli ve 19041 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otomatik 

Frekans Tarama Özellikli Telsiz Cihazları Yönetmeliğine yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır. 

Yürürlükten kaldırılan mevzuat 

MADDE 9 – (1) 11/9/2012 tarihli ve 28408 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kısa Mesafe Erişimli Telsiz 

(KET) Cihazları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. 

(2) 18/7/2009 tarihli ve 27292 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği 

yürürlükten kaldırılmıştır. 

Mevcut telsiz cihaz ve sistemlerine yönelik uygulama 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Kurum tarafından frekans tahsisi 

yapılmış ve ruhsata bağlanmış telsiz cihaz ve sistemlerinden, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası 

kapsamında olanların ruhsatnameleri iptal edilmiş sayılır. Söz konusu telsiz cihaz ve sistemleri, bu Yönetmeliğin yayımı 

tarihinden itibaren bu Yönetmelik çerçevesinde kullanılmaya devam edilir. 

(2) İptal edilmiş sayılan ruhsatnamelere ilişkin herhangi bir ücret iadesi yapılmaz. 

(3) 11/9/2012 tarihli ve 28408 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kısa Mesafe Erişimli Telsiz (KET) Cihazları 

Hakkında Yönetmelik kapsamında telsiz cihaz ve sistemlerini kullananlar, bu Yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren 6 

(altı) ay içerisinde mevcut cihaz ve sistemlerin frekanslarını, güçlerini ve diğer teknik özelliklerini, kullanım yeri ve 

diğer kısıtlamaları da dikkate alarak Teknik Ölçütlerde belirtilen değerlere uygun hale getirmekle yükümlüdür. 

Yürürlük 

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür. 
 

 


