
BiLGi TEKNOLOJiLERi VE HABERLE�ME KURULU 

KARARI 

Karar Tarihi : 10.11.2017 

Karar No : 2017 - DK/ BTHK-31.80 

Kararm Konusu: K1br1s Mobile Telekomunikasyon Ltd.'e Uygulanacak idari Yaptmm Hk. 

Karar : Kurumumuz tarafmdan, Telsiz TOzOgO'nOn 16. maddesinin (6)'nc1 f1kras1 

uyarrnca 20.09.2017 tarihinde yap,lan denetim sonucunda (Ek-1) Krbrrs Mobile 

Telekominikasyon Ltd.'e ait �ehit Mustafa Ruso Caddesi, Atakom Binas1, Lefko�a adresinde 

faaliyet gosteren TK-BS-TU-S-296 numarah istasyonun elektromanyetik alan �iddeti ol�OmO 

ger�ekle�tirilmi� olup, yaprlan ol�Om sonucunda bina i�erisinde yer alan indoor omni 

anteninin elektrik alan �iddetinin, TOzOgun O�OncO Cetveli'nde belirtilen limitlerin Ozerinde 

oldugu tespit edilmi� ve Kurumumuzun 21.09.2017 tarih ve BTH.0.00-85.04-17-E.2295 sayrlt 

yaz, (Ek-2) ile operatore ilgili istasyonun elektrik alan �iddetinin limit degerler i�erisine 

dO�OrOlmesine yonelik onlemlerin almmas, bildirilmi�tir. Kurumumuz taraf,ndan 26.09.2017 

tarihinde yaprlan ikinci ol�Om sonucunda ilgli istasyona ait elektromanyetik alan �iddetinin 

Telsiz TOzOgO'nOn O�Oncu Cetveli'nde belirtilen limit degerlere uygun oldugu tespit 

edilmi�tir. 

Ancak, Yetkilendirme, Numaralandrrma ve Spekturum TOzOgO'nOn Gene/ Yetkilendirmeye 

iliJkin YOkiJmliiliikler yan ba�ltklt 20. Maddesi'nin (ll)'inci f1kras1 " Elektronik haberleJmenin 

sebep oldugu elektromanyetik alanlara top/umun maruz ka/masm,n s,n,r/anmas1yla ilgili 

tedbirler: 

{A) HaberleJme saglay1c1s1, ICNIRP veya halefi kurumlar tarafmdan yay,mlanan 

iyonlaJtmc, olmayan radyasyon emisyonu standartlan ve IEC'nin radyasyon emisyonu 

standartlan dogrultusunda Kurum tarafmdan belirlenen degerlere uymakla yiJkiJm/OdiJr. 

(B) Haberfe$me saglay1c1, kendisi tarafmdan iJletilen Jebekelerden ve bu kapsamdaki 

cihazlardan kaynak/anan iyonlaJtmc, olmayan radyasyon emisyonlann,n ICNIRP taraftndan 

belirtilen s,n,r degerlerini OJmayacak Jekilde Kurum tarafmdan be/irlenen degerler i�erisinde 

kalmasm, saglayacak ve bu degerleri aJmayacak Jekilde kurulmasm, ve iJletilmesini 

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

gereken tedbirlerin almmas, haberle�me saglay1c1larrn yOkumlOIOklerindendir. Buna aykm 

hareket eden haberle�me saglay1c1lar idari bir su� i�lemi� olmaktadirlar.

6/2012 sayrh Elektronik Haberle�me Yasas1'nrn idari Su� ve Cezalar yan ba�ltklt 99. 

Maddesinin l'inci f1krasmm (B) bendi "HaberleJme saglay1c151n,n, bu Yasa veya bir gene/ 

yetkilendirme veya bireysel kullantm hakk, veya Kurumun pkarmtJ oldugu herhangi bir 

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

uyumlu olmayan bir iJlemi yapmaktan kapnmas, yo/undo bir talimat" hükmünü

i�ermektedir. 



5oz konusu durumun yeniden ya�anmamasI ve gerekli hassasiyetin gosterilmesi i�in ilgili 

�irkete belirtilen yasa maddesi �er�evesinde bir uyari yazIsI yaz1lmak suretiyle idari yaptmm 

uygulanmansina, 

Oybirligi ile karar verilmi�tir. 




