OTOMATIK FREKANS TARAMA ÖZELLIKLI TELSIZ CIHAZLARI
YÖNETMELIGI
Yayim : 8.3.1986 tarih ve 19041 sayili Resmi Gazete
BIRINCI KISIM
Birinci Bölüm
Amaç, Kapsam ve Tanimlar
Amaç
MADDE 1 - Bu yönetmeligin amaci; 2813 sayili Telsiz Kanun’ nun
13’ncü ve 23’ncü maddeleri kapsamina giren telsiz alici/verici ve alici
cihazlarindan otamatik frekans tarama özelligi bulunanlarin frekans
bandlarinin tespit etmek,bu cihazlari kullanmaya yetkili kuruluslar ile kurma
ve kullanma esaslarini belirlemek ve ülke çapinda yürütülmesini saglamaktir.
Kapsam
MADDE 2 - Bu yönetmelik, 2813 sayili Telsiz Kanununa göre Kamu
Kurum ve Kuruluslari ile gerçek ve tüzel kisiler tarafindan kurulacak ve
kullanilacak otomatik frekans tarama özelliklli telsiz alici/verici ve alici
cihazlarini kapsar.
Tanimlar
MADDE 3 - Bu yönetmelikte gecen terimlerden;
a) “Otomatik frekans tarama“, önceden programlanmak suretiyle, bir
telsiz alicisi veya alici/vericisi üzerinde mevcut alma kanallarindan bir kismini
veya tamamini verilen sürelerle taramak suretiyle üzerinde haberlesme
yapilan kanali bulma özelligini veya istenen iki frekans arasindaki bölgeyi bir
veya iki yönde süpürmek suretiyle tarama özelligini,
b) “Monitör sistemi” ; Her türlü elektromanyetik yayini tespit ederek,
yerini ve teknik özelliklerini belirlemeye yarayan sistemleri,
c) ”Kestirme cihazi”; Bir elektromanyetik yayin kaynagindan yayilan
sinyallari alarak,kaynagin yönünü ve gerektiginde yerini tespit etmeye yariyan
cihazlari,
d) “Seyrüsefer sistemi”; Haberlesme maksati disinda, kendisi veya
baska kaynaklar tarafindan yapilan elektromanyetik yayinlari almak suretiyle
yön ve mesafe tahmini yaparak, deniz ve hava tasitlarinin rota tayinine
yarayan elektronik sistemleri,
e) ”Elektronik
güdüm sistemi”; Kendisi veya baska kaynaklar
tarafindan yapilan elektromanyetik yayinlari alip degerlendirerek, içinde
bulundugu insanli veya insansiz aracin rotasini tayin ve hareketini bu rotaya
göre otomatik olarak düzenleyen sistemleri,
Ifade eder.

IKINCI BÖLÜM
Otomatik, Frekans Tarama Özelliginin Bulunabilecegi Bandlar ve
Kullanicilar
Bandlar
MADDE 4 - Otomatik frekans tarama özelligi, asagida gösterilen
frekans bandlari içinde, belirlenen kullanma maksatlariyla ilgili
yönetmeliklerde gösterilen standartlara uygun olarak imal veya ithal edilecek
telsiz alici/verici veya alicilarinda bulunabilir;
a) 30-300 kHz.Alçak frekans bandinda:
(1) Deniz telsiz haberlesme sistemlerinde,
(2) Seyrüsefer sistemlerinde,
(3) Monitör sistemlerinde,
(4) 150 kHz'in üzerindeki telsiz alicilarinda.
b) 300-3000 kHz, orta frekans bandinda:
(1) Deniz telsiz haberlesme ve seyrüsefer sistemlerinde,
(2) Su alti tarama cihazlarinda,
(3) Hava telsiz haberlesme ve seyrüsefer sistemlerinde,
(4) Monitör ve kestirme cihazlarinda,
(5) Telsiz alicilarinda,
c) 3-30 MHz yüksek frekans bandinda:
(1) Kara, deniz ve hava telsiz haberlesme ve seyrüsefer sistemlerinde,
sadece sisteme veya hizmete tahsis edilmis kanallarin taranmasinda,
(2) Frekans analiz cihazlarinda,
(3) Monitör kestirme cihazlarinda,
(4) Telsiz alicilarinda,
d) 30-300 MHz çok yüksek frekans bandinda:
(1) Kara, deniz ve hava telsiz haberlesme ve seyrüsefer
sistemlerinde, sadece sisteme veya hizmete tahsis edilmis kanallarin
taranmasinda,
(2) Su alti tarama cihazlarinda,
(3) Monitör ve kestirme cihazlarinda,
e) 300-3000 MHz Ultra yüksek frekans bandinda:
(1) Elektrik ölçüm sistemlerinde,
(2) Elektronik güdüm ve seyrüsefer sistemlerinde,
(3) Monitör ve kestirme cihazlarinda,
(4) Su alti tarama cihazlarinda,
(5) Kablosuz (cordless) ve hücresel (celluar) telefon sistemlerinde,
f) 3-30 GHz.Süper yüksek frekans bandinda:
Elektronik mesafe ölçüm, elektronik güdüm,monitör ve elektronik
kestirme, uzay arastirmalari özel cihazlarinda.

g) 30-300 GHz.Enyüksek frekans bandinda;
(1) Elektronik ölçüm sistemlerinde,
(2) Elektronik güdüm ve seyrüsefer sistemlerinde,
(3) Monitör ve elektronik kestirme cihazlarinda,
(4) Uzay arastirmalari sistem ve cihazlarinda,
(5) Sismik arastirma sistem ve cihazlarinda.
Kullanicilar
MADDE 5 - Otomatik frekans tarama özellikli cihazlar, yalniz kendi
görevleri özelligi ile ilgili frekans bandlarinda imal veya ithal edilmis olmak
kaydi ile, ancak asagidaki kamu kurum ve kuruluslari ile gerçek ve tüzel kisiler
tarafindan kullanilabilirler.
a) Telsiz Genel Müdürlügü
b) Emniyet Genel Müdürlügü
c) Meteoroloji Genel Müdürlügü
d) Basin ve Yayin Kuruluslari
e) Bilimsel arastirma yapan kurum ve kuruluslar
f) Sadece sisteme veya hizmete tahsis edilmis frekans kanallarinin
taranmasi kaydiyla diger kamu kurum ve kuruluslari ile gerçek ve tüzel kisi ve
kuruluslar.
Kurma ve Kullanma Izni
MADDE 6 - Otomatik frekans tarama özellikli tüm telsiz haberlesme
cihazlari ile diger elektromanyetik cihazlar izne tabi olup, bunlarla ilgili
müracaat, cihazin kullanma amaci yönünden tabi oldugu yönetmelikte
gösterildigi sekilde yapilir. Bu cihazlar için, yillik kullanma izni alinmasi ve
kullanma ücreti ödenmesi zorunludur.
Yasak ve Tahditler
MADDE 7 - Otomatik frekans tarama cihazlari asagidaki yasak ve
tahditlere tabidir. Bunlara riayet etmeyenlerin izinleri iptal edilir, cihazlari
mühürlenir ve ayrica 2813 Sayili Telsiz Kanununun 32 nci maddesi hükümleri
uygulanir.
a) Yasaklar :
(1) Bu yönetmelikte belirlenen esaslar ve izin verilen kullanma amaci
disinda cihaz kullanilamaz.
(2) Genel telsiz standartlari ilgili yönetmelikte belirlenen sartlara
uymayan tarayici cihazlar imal veya ithal edilemez.
(3) Cihazlarda izin alinmadan tadilat yapilamaz.
(4) Kullanma izni belgesi olmayan cihazlar kullanilamaz.
b) Tahditler :
(1) Otomatik frekans tarama özellikli telsiz cihazi kullanicilari
çalismalari esnasinda elde ettikleri milli güvenligi ilgilendiren konulardaki
bilgileri Güvenlik makamlarina bildirmek zorundadirlar.
(2) Cihazlarin izin ve rilen amaçla kullanilmasi esnasinda elde edilen
amaç disi bilgiler baskalarina verilemez.
Yürürlük

MADDE 8 - Bu yönetmelik yayinlandigi tarihte yürürlüge girer.
Yürütme
MADDE 9 - Bu yönetmelik hükümleri Ulastirma Bakanligi yürütür.

