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KARARI 

Kararm Konusu: Vodafone Mobile Operations Ltd.'e Uygulanacak idari Yaptmm Hk. 

Karar : Kurumumuz tarafmdan, Telsiz Ti..izi..igi..i'ni..in 16. maddesinin (6)'nc1 f1kras1 

uyannca 14.09.2017 tarihinde yapilan denetim sonucunda (Ek-1) Vodafone Mobile 

Operations Ltd.'e ait �ehit Hi..iseyin Ruso Stadyumu kar�1s1, Bolu Yolu Sokak, Ki..ic,:i..ik Kaymakh, 

Lefko�a adresinde faaliyet gosteren TK-BS-TE-S-111 numarah istasyonun elektromanyetik 

alan �iddeti olc,:i..imi..i gerc,:ekle�tirilmi� olup, yap1lan olc,:i..im sonucunda yatay yay1hm 

ac,:1s1kuzeye gore 5 derece konumlandmlm1� olan sektori..in ana hi..izme yoni..indeki elektrik 

alan �iddetinin, Ti..izi..igi..in Oc,:unci..i Cetveli'nde belirtilen limitlerin i..izerinde oldugu tespit 

edilmi� ve Kurumumuzun 14.09.2017 tarih ve BTH.0.00-85.04-17-E.2261 say1h yaz1 (Ek-2) ile 

operatore ilgili istasyonun elektrik alan �iddetinin limit degerler ic,:erisine di..i�i..iri..ilmesine 

yonelik onlemlerin ahnmas1 bildirilmi�tir. Kurumumuz tarafmdan 20.09.2017 tarihinde 

yapilan ikinci olc,:i..im sonucunda ilgli istasyona ait elektromanyetik alan �iddetinin Telsiz 

Ti..izi..igi..i'ni..in Oc,:unci..i Cetveli'nde belirtilen limit degerlere uygun oldugu tespit edilmi�tir. 

Ancak, Yetkilendirme, Numaraland1rma ve Spekturum Ti..izi..igi..i'ni..in Gene/ Yetkilendirmeye 

ili$kin Yiikiim/0/0kler yan ba�hkh 20. Maddesi'nin (ll)'inci f1kras1 " Elektronik haberle$menin 

sebep oldugu elektromanyetik alanlara toplumun maruz kalmas,n,n sm,rlanmas,yla i/gi/i 

tedbirler: 

(A) Haberle$me saglay1c1S1, ICNIRP veya halefi kurumlar tarafmdan yay,mlanan

iyonla$tmc, olmayan radyasyon emisyonu standartlan ve IEC'nin radyasyon emisyonu

standartlan dogrultusunda Kurum tarafmdan be/irlenen degerlere uymak/a yiikiim!Odiir.

(B) Haberle$me saglay1c1, kendisi tarafmdan i$fetilen $ebekelerden ve bu kapsamdaki

cihazlardan kaynaklanan iyonla$tmc, olmayan radyasyon emisyonlannm JCNJRP tarafmdan

belirtilen sm,r degerlerini O$mayacak $ekilde Kurum tarafmdan belirlenen degerler i�erisinde

ka/masm, saglayacak ve bu deger/eri O$mayacak $ekilde kurulmasm, ve i$fetilmesini

saglayacakt,r' demektedir. Buna gore toplumun maruz kalacag1 elektromanyetik alanlarda

gereken tedbirlerin almmas, haberle�me saglay1cilann yi..iki..imli..i li..iklerindendir. Buna aykm

hareket eden haberle�me saglay1c1lar idari bir sue,: i�lemi� olmaktadirlar.

6/2012 say1h Elektronik Haberle�me Yasas1'nm idari Sue,: ve Cezalar yan ba�hkl1 99. 

Maddesinin l'inci f1krasmm (B) bendi "Haberle$me saglay1c,s,n,n, bu Yasa veya bir gene/ 

yetkilendirme veya bireysel kul/an,m hakk1 veya Kurumun pkarm,$ o/dugu herhangi bir 

yonetmelik veya karar �er�evesinde be/Ii bir i$fem yapmas, veya bunlardan herhangi biriyle 

uyumlu olmayan bir i$femi yapmaktan kapnmas, yo/undo bir talimat" h ·· kmi..ini..i 

ic,:ermektedir. 



Soz konusu durumun yeniden ya�anmamasI ve gerekli hassasiyetin gosterilmesi i�in ilgili 

�irkete belirtilen yasa maddesi �er�evesinde bir uyan yazIsI yaz,lmak suretiyle idari yaptmm 

uygulanmansma, 

Oybirligi ile karar verilmi�tir. 




