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T E L S  Z  Ü C R E T L E R  
2014 Y l  çin 
Uygulanacak 

Ücret 

  1.  TELS Z RUHSATNAME ÜCRETLER   

  a. Telsiz verici-al c  cihazlar  (karada kullan lan, ruhsatnamede 
kay tl  her cihaz için)  

 1) Mobil telsiz (Araç/portatif/el) 30,45
 2) Tekrarlay c  (sabit/seyyar) telsiz 152,28
 3) Sabit telsiz 76,14

 b. Karasal mobil (cellular) telsiz telefon sistemi   

 1)  Her baz istasyonu için 152,28
 2)  Sistemdeki her abone ba na 16,30

 c.   Bir noktadan çok noktaya eri im sistemleri  

 1)  Her baz istasyonu için 152,28
 2)  Sistemdeki her abone ba na 15,24

d. Ortak kullan ml  (trunking, community repeater ve benzeri) 
telsiz sistemleri (ruhsatnamede kay tl  her cihaz için)  

 1)  Merkez istasyonu veya tekrarlay c lar kanal adedi ba na 76,14

 2)  Kullan c  telsiz cihazlar  (cihaz adedi ba na)  
 a)  Sabit telsiz cihaz  38,07
 b)  Mobil telsizi (Araç/portatif/el) 15,24
 e.  Radyolink sistemleri   
 1)  Sistemde bulunan her cihaz ba na 152,28

 f.   Uydu yay n ve haberle me sistemleri (yüzer araç ve hava 
araçlar nda monteli olarak kullan lanlar hariç)   

 1)  Uydu (uzay) istasyonu transponder adedi ba na 15.228,68

 2)  Sabit uydu ana yer istasyonu 1.522,87
 3)  Sabit uydu yer terminalleri 76,14
 4)  Mobil uydu yer terminalleri 60,92
 5)  Mobil uydu abone terminalleri (al c /verici) 38,07
 6)  Data uydu al c  15,24

 7)  Uydu mobil (cellular) telsiz telefon abone cihazlar  (cihaz ba na) 22,84 ne
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2  TELS Z KULLANMA ÜCRETLER                              (HER 
YIL Ç N)  

 a.  Kara telsiz sistemleri   
 1)  LF, MF ve HF telsiz sistemleri (ruhsatnamede kay tl  her cihazda 
bulunan kanal adedi ba na) 152,28

 2)  Kara VHF, UHF ve SHF telsiz sistemleri  

a)   Frekans tahsisi yap lm  her kanal için ayr  ayr  olmak üzere, 
sistemdeki sabit ve mobil telsiz cihaz adedi ba na (Her 12,5 kHz’lik 
band geni li i bir kanal olarak hesap edilir.) 

 

 1)  Her simpleks kanal için 15,24
 2)  Her simpleks role kanal  için 30,45
 3)  Her dupleks kanal için 45,68
 4)  Her dupleks role kanal  için 60,92

 b)  Ruhsatnamede kay tl  her tekrarlay c  cihaz ba na 30,45

 b.  Karasal mobil (cellular) telsiz telefon sistemleri   

 1)  Her sabit telsiz (baz) istasyonundan (sisteme tahsis edilen band 
geni li ine göre her y l al nmak üzere) kanal adedi (istasyonda 
bulunan TRx) ba na 

 

 a)  200 kHz'e kadar (dahil) 60,92
 b)  201 kHz-1.25 MHz aras  (dahil) 190,36
 c)  1.25-5 MHz aras  (dahil) 761,43
 d)  5 MHz'den yukar s  1.827,44
 2)  Sistemdeki her abone ba na 16,30

 c.   Bir noktadan çok noktaya eri im sistemleri (her y l için) 
sisteme tahsis edilen kanal frekans n n band geni li ine göre  

 1)  Her sabit telsiz (baz) istasyonundan (sisteme tahsis edilen band 
geni li ine göre her y l al nmak üzere)  

 a)  2 MHz dahil olmak üzere 60,92
 b)  2 MHz-7 MHz (dahil) 121,83
 c)  7 MHz-28 MHz (dahil) 243,65
 d)  28 MHz-56 MHz (dahil) 487,31
 e)  56 MHz-140 MHz (dahil) 974,63
 f)   140 MHz-250 MHz (dahil) 1.949,28
 g)  250 MHz ve üzeri 3.898,55
 2)  Sistemdeki her abone ba na 15,24 ne
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 d.  Ortak kullan ml  (trunking, community repeater ve benzeri) 
telsiz sistemleri   

 1)  Merkez istasyonu veya tekrarlay c lar kanal adedi ba na 60,92

 2)  Kullan c  telsiz cihazlar nda (cihaz adedi ba na)  

 a)  Her simpleks röle kanal  ba na 15,24
 b)  Her simpleks kanal için (cihaz adedi ba na) 7,61

 e.  Radyolink sistemleri, (her y l için) sisteme tahsis edilen kanal 
frekans n n band geni li ine göre cihaz adedi ba na  

 1)  2 MHz dahil olmak üzere 12,19
 2)  2 MHz-7 MHz (dahil) 36,56
 3)  7 MHz-28 MHz (dahil) 73,09
 4)  28 MHz-56 MHz (dahil) 146,20
 5)  56 MHz-140 MHz (dahil) 292,39
 6)  140 MHz-250 MHz (dahil) 974,63
 7)  250 MHz ve üzeri 1.949,28

 f.   Uydu yay n ve haberle me sistemleri (yüzer araç ve hava 
araçlar nda monteli olarak kullan lanlar hariç)  

 1)  Uydu (uzay) istasyonu transponder adedi ba na 15.228,68

 2)  Sabit uydu ana yer istasyonu 1.522,87
 3)  Sabit uydu yer terminalleri 76,14
 4)  Mobil uydu yer terminalleri 60,92
 5)  Mobil uydu abone terminalleri (al c /verici) 38,07
 6)  Data uydu al c  15,24

 7)  Uydu mobil (cellular) telsiz telefon abone cihazlar  (cihaz ba na) 22,84

 3.  GEÇ C  SÜRE LE VER LEN TELS Z KURMA VE 
KULLANMA Z N ÜCRETLER    

 a. zin ücreti (6’ ar ayl k her bir izin için)  
 a)  Deneme Maksatl  Geçici zin Ücreti 761,43
 b) Geçici Organizasyonlarda/faaliyetlerde Kullanmak Maksatl  Geçici 
zin Ücreti  

      1) Yay n Yard mc  Sistemleri ( Kablosuz Kamera, Video Link, Ses 
Link, SNG, vb gibi.) 761,43

      2) Di er Telsiz Sistemleri 380,72
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 b.  zin verilen telsiz sisteminin bu tarifedeki ruhsatname ve kullanma 
ücreti ayr ca al n r. Ruhsatname ücreti tam al n r. Kullanma ücreti k st 
olarak al n r. Ay kesirleri tam aya ibla  edilir. 

 

4. STANDARTLARA UYGUNLUK MUAYENES  VE TEST 
ÜCRETLER    

a) Yurt d ndan getirilen numuneler ve Türkiye'de imal edilen 
prototip cihazlar ile imalat ve ithalattan numune al narak teste tabi 
tutulan cihazlardan, test sonucu ne olursa olsun (cihaz ba na) 

 

    1) Telsiz verici-al c  cihazlar  152,28
    2) Telsiz verici cihazlar  76,14
    3) Telsiz al c  cihazlar  76,14

b) Bizzat kullan lmak maksad yla imal ve ithal edilen cihazlardan, test 
sonucu ne olursa olsun (cihaz ba na)  

    1) Telsiz verici-al c  cihazlar  60,92
     2) Telsiz verici cihazlar  30,45
     3) Telsiz al c  cihazlar  30,45

5. GÜVENL K MESAFES N N BEL RLENMES NE YÖNEL K 
ELEKTROMANYET K ALAN DDET  ÖLÇÜMLER , 
GÜVENL K SERT F KASI VE YETK  BELGES  

 

a. Güvenlik Sertifikas  38,07
b. Güvenlik sertifikas na yönelik talep halinde yap lan ölçüm (ölçüm 
ba na) 761,43

c.  Ölçüm yetki belgesi (iki y l süreli) 2.284,30
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