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18 Temmuz 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27292

YÖNETMELİK

B�lg� Teknoloj�ler� ve İlet�ş�m Kurumundan:

ÖZEL TELSİZ SİSTEMLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, frekans tahs�s�ne �ht�yaç duyulmayan özel amaçlar �ç�n tahs�s
ed�lm�ş frekans bandlarında ve çıkış gücünde çalışan, d�ğer s�stemlerde elektromanyet�k g�r�ş�me sebep olmadan ve
elektromanyet�k g�r�ş�me açık olarak kullanılan Kurumca bel�rlenen tekn�k düzenlemelere uygun tels�z c�haz ve
s�stemler�n�n, herhang� b�r tels�z kurma ve kullanma �zn�ne ve tels�z ruhsatnames�ne �ht�yaç göstermeks�z�n kurulması
ve kullanılması �le �lg�l� usul ve esasları bel�rlemekt�r.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, �şlet�lmes� �ç�n frekans tahs�s�ne �ht�yaç duyulmayan özel amaçlar �ç�n tahs�s
ed�lm�ş frekans bandlarında ve çıkış gücünde çalışan kamu kurum ve kuruluşları �le gerçek ve tüzel k�ş�ler tarafından
kullanılacak Kurumca bel�rlenen tekn�k düzenlemelere uygun tels�z c�haz ve s�stemler�n� kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k 5/11/2008 tar�hl� ve 5809 sayılı Elektron�k Haberleşme Kanununun 36 ve 37
nc� maddeler�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte yer alan;

             a) Amatör tels�zc�l�k belges�: Amatör tels�zc�l�k sınavını kazanan gerçek k�ş�ler �le, ülkem�z �le mütekab�l�yet
anlaşması bulunan b�r yabancı ülkeden alınan belge karşılığı ver�len ve amatör tels�zc�n�n sınıfı, yetk�ler� ve çağrı
�şaret�n� bel�rleyen belgey�,

             b) e.�.r.p (Effect�ve Isotrop�c Rad�ated Power): Etk�n �zotrop�k yayılım gücünü,

             c) e.r.p (Effect�ve Rad�ated Power): Etk�n yayılım gücünü,

             ç) Elektromanyet�k g�r�ş�m (Enterferans): İlg�l� mevzuat hükümler�ne uygun olarak yapılan her türlü
elektron�k haberleşmey� engelleyen, kes�nt� doğuran veya kal�tes�n� bozan her türlü yayın veya elektromanyet�k etk�y�,

             d) Halk Bandı (CB) Tels�z C�hazı: 26.960–27.410 MHz frekans bandı �ç�nde elektromanyet�k g�r�ş�mlere karşı
korunmayan, bu Yönetmel�kte bel�rt�len kanal frekanslarına ayarlı olarak sınırlı güçlerde kullanılan sab�t, mob�l ve el
tels�zler�nden meydana gelen tels�z c�hazını,

             e) Hz: Frekans b�r�m� olan Hertz�,

             f) Kanun: 5/11/2008 tar�hl� ve 5809 sayılı Elektron�k Haberleşme Kanununu,

             g) KEGM: Kıyı Emn�yet� Genel Müdürlüğünü,

             ğ) kHz: K�lo Hertz�,

             h) Kurul: B�lg� Teknoloj�ler� ve İlet�ş�m Kurulunu,

             ı) Kurum: B�lg� Teknoloj�ler� ve İlet�ş�m Kurumunu,

             �) MHz: Mega Hertz�,
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             j) Temel gerekler: Ürünün; �nsan sağlığı, can ve mal güvenl�ğ�, hayvan ve b�tk� yaşam ve sağlığı, çevre ve
tüket�c�n�n korunması açısından sah�p olması gereken asgar� güvenl�k koşullarını

             �fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

             Genel Esaslar

             MADDE 5 – (1) Bu Yönetmel�k kapsamında yer alan tels�z s�stem ve c�hazları, bu Yönetmel�kte bel�rt�len
şartları karşılamak ve Kurumca bel�rlenen tekn�k düzenlemelere uygun olmak kaydıyla ruhsatname, kullanma �zn� �le
frekans tahs�s ve tesc�l�ne gerek olmaksızın kurularak kullanılab�l�r.

             (2) Bu Yönetmel�kte bel�rt�len tels�z s�stemler� veya c�hazları Kurum tarafından �z�n ver�lm�ş �şletmec� veya
kullanıcıların tels�z s�stem� üzer�nde herhang� b�r elektromanyet�k g�r�ş�me neden olmadan kullanılır. Özel tels�z
s�stem kullanıcıları, eklerde yer alan tels�z c�haz ve s�stemler� bel�rt�len tekn�k kr�terlere uygun olarak kullanmaları
kaydıyla, eklerde tanımlı frekans bandlarındak� kullanımdan kaynaklanan elektromanyet�k g�r�ş�m� kabul etmek
zorundadırlar. Ancak, tanımlı bandların dışındak� kullanımdan veya kullanıcılardan kaynaklanan elektromanyet�k
g�r�ş�m olması hal�nde, bu g�r�ş�m�n kaldırılması �ç�n Kurum gerekl� çalışmaları yapar.

             (3) Bu Yönetmel�kte bel�rt�len tels�z s�stem ve c�hazlarının münhasıran şahs� veya kurumsal �ht�yaçlar �ç�n
kullanılması ve üçüncü şahıslara herhang� b�r elektron�k haberleşme h�zmet� ver�lmes�nde kullanılmaması,
sağlanmasında herhang� b�r t�car� amaç güdülmemes� ve kamu kullanımına açık olarak sunulmaması esastır.

             (4) Eklerde bel�rt�len c�haz ve s�stemler�n, bu Yönetmel�kte bel�rt�len tekn�k kr�terler ve kullanım amaçları
dışında kullanılmak �stenmes� durumunda Kurumdan kurma ve kullanma �zn� alınması zorunludur.

             (5) Ulusal ve uluslararası amatör tels�zc�l�k faal�yet�nde bulunmak �steyenlere, KEGM tarafından Amatör
Tels�zc�l�k Belges� ver�l�r. Amatör tels�zc�l�k belges�ne sah�p olmayan gerçek k�ş�ler, ya da sorumlu operatör nezaret�
bulunmaksızın tüzel k�ş�ler amatör tels�z �stasyonu kuramaz ve amatör tels�zc�l�k faal�yet�nde bulunamazlar.

             (6) Kurum, bu Yönetmel�kte anılan tüm s�stem ve c�hazların kurma ve kullanma esaslarına, tekn�k
düzenlemelere ve kr�terlere uygunluğunu denetlemeye yetk�l�d�r.

             (7) Bu Yönetmel�kte anılan tels�z c�haz veya s�stemler�n�n kurulması ve kullanılmasında, bu Yönetmel�kte
bel�rt�len kurma ve kullanma esaslarının �hlal ed�ld�ğ�n�n tesp�t� hal�nde, söz konusu c�haz veya s�stem�n
kullanılmaması kaydıyla gerekl� düzeltmeler �ç�n en fazla otuz gün süre ver�l�r.

             (8) Bu Yönetmel�kte anılan tüm s�stem ve c�hazlar; 24/3/2007 tar�hl� ve 26472 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Tels�z ve Telekomün�kasyon Term�nal Ek�pmanları Yönetmel�ğ� ve �lg�l� d�ğer düzenlemelerde yer alan
tekn�k koşullar �le güvenl�k koşullarına uygun olarak p�yasaya arz ed�l�r. Aks� halde, �lg�l� mevzuat kapsamında
gerekl� �şlemler yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeş�tl� ve Son Hükümler

             Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k

             MADDE 6 – (1) 18/3/2004 tar�hl� ve 25406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Amatör Tels�zc�l�k
Yönetmel�ğ� yürürlükten kaldırılmıştır.

             Mevcut ruhsatname ve sert�f�kalar

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce Kurum tarafından frekans tahs�s�
yapılmış ve ruhsata bağlanmış tels�z c�haz ve s�stemler�nden bu Yönetmel�k kapsamında olanlarının ruhsatnameler� �le
halk bandı (CB) tels�z c�hazlarının sert�f�kaları Kurum tarafından �ptal ed�l�r. Ancak, söz konusu tels�z c�haz ve
s�stemler� bu Yönetmel�k kapsamında, sert�f�ka, ruhsatname, kullanma �zn� �le frekans tahs�s ve tesc�l�ne gerek
olmaksızın kullanılmaya devam ed�l�r.

             Mevcut s�stem ve c�hazlar



4/4/2019 Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/07/20090718-7.htm 3/12

             GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�kte bel�rt�len tels�z c�haz ve s�stemler�n� kullananlar, bu
Yönetmel�ğ�n Resmî Gazete’de yayımı tar�h�nden �t�baren 6 ay �ç�nde mevcut s�stem ve c�hazların frekanslarını,
güçler�n� ve d�ğer tekn�k özell�kler�n�, kullanım yer� ve d�ğer kısıtlamaları da d�kkate alarak eklerde bel�rt�len
değerlere get�rmekle yükümlüdür.

             Yürürlük

             MADDE 7 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.

             Yürütme

             MADDE 8 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� B�lg� Teknoloj�ler� ve İlet�ş�m Kurulu Başkanı yürütür.

 

EK–1

DAR BÖLGE TELSİZ ÇAĞRI (PAGING) SİSTEMLERİ

             Tels�z c�haz ve s�stemler�n�n tanımı

             MADDE 1 – (1) Dar bölge tels�z çağrı (pag�ng) s�stem�, herhang� b�r kuruluşun faal�yet gösterd�ğ� hastane,
otel, fabr�ka, depo g�b� b�na �çler�nde veya b�r kampüs g�b� taşınmaz sınırları �çer�s�ndek� münhasıran kend� faal�yet�ne
yönel�k olarak kurulacak sab�t ver�c� veya sab�t ver�c�-alıcı �le portat�f alıcı, portat�f ver�c� veya portat�f ver�c� - alıcı
c�hazlarından meydana gelen b�r tels�z s�stem�d�r.

             Tanımlar

             MADDE 2 – (1) Bu Ekte geçen;

             a) Ç�ft yönlü çağrı: B�r ver�c�n�n alıcılarına doğru olan çağrısının yanında alıcılardan da ver�c�ye doğru
gönder�len çağrıyı,

             b) Portat�f alıcı: Ver� veya konuşma mesajlarını almada kullanılan dâh�l� antenl� alıcı c�hazları,

             c) Portat�f ver�c�: Dar bölge tels�z çağrı s�stemler�nde portat�f alıcı c�hazları �le b�rl�kte veya ayrı olarak
bulunan ve mesajın alındığını onaylamak maksadıyla kullanılan ver�c� c�hazları,

             ç) Portat�f ver�c�-alıcı: Üzer�nde hem alıcı hem de ver�c� bulunan portat�f c�hazları,

             d) Sab�t alıcı: Dar bölge tels�z çağrı s�stemler�ndek� sab�t �stasyonlarda onaylama mesajlarını almak
maksadıyla kullanılan sab�t alıcı c�hazları,

             e) Sab�t ver�c�: Tels�z çağrı s�stem�n�n sab�t �stasyonlarında bulunan ve ver� veya konuşma mesajlarının
�let�m�nde kullanılan sab�t ver�c� c�hazları,

             f) Sab�t ver�c�-alıcı: Üzer�nde hem alıcı hem de ver�c� bulunan sab�t c�hazları,

             g) Tek yön çağrı: B�r ver�c�n�n sadece alıcı c�hazlarına doğru olan çağrıyı,

             ğ) Ver�: S�stemat�k er�ş�m �mkânı olan, yönet�leb�l�r, güncelleneb�l�r, taşınab�l�r, b�rb�rler� arasında tanımlı
�l�şk�ler bulunab�len b�lg�ler kümes�n�

             �fade eder.

             Kullanım esasları

             MADDE 3 – (1) Dar bölge tels�z çağrı s�stemler�n�n, genell�kle �ş yer�, hastane, fabr�ka, depo, antrepo ve
büyük alışver�ş merkezler� g�b� kapalı lokal alanlarda ya da kampüs veya açık alanlarda kullanım amacına göre
bel�rlenen frekans bandlarında ve çıkış gücünde kullanılması gerekmekted�r. Çağrı s�stem� uygulamaları �ç�n sadece
Tablo-1de bel�rt�len kanal frekanslarının kullanılması gerekmekted�r.

             Tels�z c�haz ve s�stemler�n�n tekn�k kr�terler�
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             MADDE 4 – (1) Dar bölge tels�z çağrı s�stemler�nde kullanılacak frekans kanalları ve d�ğer tekn�k kr�terler
Tablo-1de yer almaktadır.

 

Tablo–1: Dar Bölge Tels�z Çağrı S�stemler� Tekn�k Kr�terler�

Tahs�s Ed�len Frekans
Bandı (MHz)

Kanal
No

Frekanslar
(MHz)

Band
Gen�şl�ğ�

(kHz)

Maks�mum Çıkış
Gücü (Watt)

Açıklamalar

27.750–
27.975

 

1 27.750 25 4 Tek yön çağrı
2 27.775 25 4 Tek yön çağrı
3 27.800 25 4 Tek yön çağrı
4 27.825 25 4 Tek yön çağrı
5 27.850 25 4 Tek yön çağrı
6 27.875 25 4 Tek yön çağrı
7 27.900 25 4 Tek yön çağrı
8 27.925 25 4 Tek yön çağrı
9 27.950 25 4 Tek yön çağrı

10 27.975 25 4 Tek yön çağrı

167.000–
167.100

 

11 167.0000
12.5 veya

25
4

Tek yön çağrı

12 167.0125 12.5 4 Tek yön çağrı

13 167.0500
12.5 veya

25
4

Tek yön çağrı

14 167.0625 12.5 4 Tek yön çağrı

15 167.1000
12.5 veya

25
0.01

Sadece ç�ft yönlü
çağrılar �ç�nd�r

468.1000–468.1125
 

16 468.1000 12.5 4 Tek yön çağrı

17 468.1125 12.5 4
Sadece ç�ft yönlü

çağrılar �ç�nd�r
 
 

EK–2

HALK BANDI (CB) TELSİZ CİHAZLARI

             Tels�z c�haz ve s�stem�n�n tanımı

             MADDE 1 – (1) Halk Bandı (CB) Tels�z C�hazı; 26.960–27.410 MHz frekans bandı �ç�nde bu Eke a�t Tablo–
1de bel�rt�len kanal frekanslarına ayarlı olarak sınırlı güçlerde kullanılan sab�t, mob�l ve el tels�zler�nden meydana
gelen tels�z c�hazıdır.

             Tanımlar

             MADDE 2 – (1) Bu Ekte geçen;

             a) AM (Ampl�tute Modulat�on): Genl�k modülasyonunu,

             b) CB (C�t�zen Band): Halk Bandını,

             c) FM (Frequency Modulat�on): Frekans modülasyonunu,

             ç) Kodlu haberleşme: Haberleşmen�n üçüncü şahıslar tarafından anlaşılmaması �ç�n mesajların önceden
üzer�nde anlaşılmış b�r kod k�tabına göre değ�şt�r�lerek �let�lmes�n�,

             d) PM (Phase Modulat�on): Faz Modülasyonunu

             �fade eder.

             Kullanım esasları

             MADDE 3 – (1) Halk Bandı (CB) tels�z s�stem�nde yer alan c�hazlar; maks�mum 4 Watt çıkış gücünde, açısal
modülasyon (frekans veya faz modülasyonu FM/PM) veya genl�k modülasyonu (ç�ft yan bant AM) veya b�r
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modülasyon seçme anahtarı �le ayırmak suret�yle her �k� modülasyon türü b�rl�kte olmak üzere kullanılab�l�r.

             (2) Halk Bandı tels�z kullanıcılarının, aşağıda bel�rt�len sınırlamalara uyması gerekmekted�r:

             a) Müz�k, ıslık ve benzer� sesler çıkaran d�ğer aletler�n sesler� yayınlanamaz.

             b) Açık l�san yer�ne kodlu haberleşme yapılamaz.

             c) Telev�zyon ve radyo programları canlı olarak veya banttan yayınlanamaz.

             ç) B�r başka halk bandı tels�z kullanıcısının haberleşmes� engellenemez.

             d) C�hazın tekn�k özell�kler�nde h�çb�r şek�lde değ�ş�kl�k yapılamaz.

             e) C�hazlara dışarıdan güç yükselt�c� �lave ed�lemez.

             f) Dokuzuncu kanal ac�l yardım çağrı ve onb�r�nc� kanal buluşma kanalı olup, başka amaçlar �ç�n
kullanılamaz.

             Tels�z c�haz ve s�stemler�n�n tekn�k kr�terler�

             MADDE 4 – (1) Her kanal band gen�şl�ğ� 10 kHz d�r.

             (2) Sab�t, araç ve el c�hazların çıkış gücü maks�mum 4 Watt tır.

             (3) Kanal merkez frekansları Tablo-1de bel�rt�lmekted�r.

 

Tablo–1: Halk Bandı Tels�zler�n�n Kanal Frekansları
 

Tahs�s Ed�len Frekans Bandı (MHz) Kanal No Frekans       (MHz) Kanal No Frekans       (MHz)

26.960–27.410
 
 

1 26.965 21 27.215
2 26.975 22 27.225
3 26.985 23 27.235
4 27.005 24 27.245
5 27.015 25 27.255
6 27.025 26 27.265
7 27.035 27 27.275
8 27.055 28 27.285
9 27.065 29 27.295
10 27.075 30 27.305
11 27.085 31 27.315
12 27.105 32 27.325
13 27.115 33 27.335
14 27.125 34 27.345
15 27.135 35 27.355
16 27.155 36 27.365
17 27.165 37 27.375
18 27.175 38 27.385
19 27.185 39 27.395
20 27.205 40 27.405

 

EK-3

KABLOSUZ SES YAYIN SİSTEMLERİ

             Tels�z c�haz ve s�stem�n�n tanımı

             MADDE 1 – (1) Konut s�tes�, organ�ze sanay� bölges�, fabr�ka sahası, park ve bahçe g�b� sınırları bel�rl� lokal
alanlarda veya Büyükşeh�r beled�ye statüsündek� beled�yeler �le bunlara bağlı �lçe beled�yeler har�ç olmak üzere, d�ğer
�l, �lçe ve belde beled�ye mücav�r alanlarında veya D�yanet İşler� Başkanlığı h�zmet alanlarında kullanılan b�r sab�t
ver�c� ve b�rden fazla alıcıdan oluşan tels�z s�stem�d�r.
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             Kullanım kısıtlamaları

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�kte bel�rt�len tüm kablosuz ses yayın s�stemler�nde aşağıda bel�rt�len
sınırlamalara uyulması gerekmekted�r:

             a) Müz�k, ıslık ve benzer� sesler çıkaran d�ğer aletler�n sesler� yayınlanamaz.

             b) Açık l�san yer�ne kodlu haberleşme yapılamaz.

             c) Telev�zyon ve radyo programları canlı olarak veya banttan yayınlanamaz.

             ç) B�r başka kablosuz ses yayın s�stem� kullanımı engellenemez.

             d) C�hazlarda h�çb�r şek�lde değ�ş�kl�k yapılamaz.

             e) C�hazlara dışarıdan güç yükselt�c� �lave ed�lemez.

             (2) İl, �lçe ve belde beled�ye başkanlıklarınca kullanılacak kablosuz ses yayın s�stemler� �le �lg�l� beled�yen�n
mücav�r alanı dışına yayın yapılamaz.

             (3) Tüm kablosuz ses yayın s�stemler�n�n, bu Yönetmel�kte bel�rt�len kullanım esasları ve tekn�k kr�terlere
uygun olarak kullanılması gerekmekted�r.

             (4) Tüm kablosuz ses yayın s�stemler� tes�s ed�l�rken, bu s�stemler arasında olab�lecek karışımı önlemek �ç�n
Tablo-4te yer alan ton kodları, seç�c� çağrı özell�ğ� veya ç�ft tonlu çoklu frekans kodlaması (DTMF-Dual Tone Mult�
Frequency) s�stem� kullanılab�l�r.

             Tels�z c�haz ve s�stemler�n�n tekn�k kr�terler�

             MADDE 3 – (1) D�yanet İşler� Başkanlığı tarafından kurulacak ses yayın s�stemler�n�n tekn�k kr�terler� Tablo-
1de yer almaktadır.

 

Tablo–1: D�yanet İşler� Başkanlığı tarafından Kullanılacak Kablosuz Ses Yayın S�stemler� Tekn�k Kr�terler�
Tahs�s Ed�len Frekans Bandı

(MHz)
Kanal No Frekans (MHz)

Band Gen�şl�ğ�
(kHz)

C�haz Çıkış Gücü
(Watt)

173.8825–173.9875

1 173.8825 12.5 5
2 173.9000 12.5 5
3 173.9250 12.5/25 5
4 173.9375 12.5 5
5 173.9500 12.5/25 5
6 173.9625 12.5 5
7 173.9750 12.5/25 5
8 173.9875 12.5 5

445.2500–445.4625
     

9 445.2500 12.5 5
10 445.2625 12.5 5
11 445.2750 12.5 5
12 445.4125 12.5 5
13 445.4250 12.5 5
14 445.4500 12.5 5
15 445.4625 12.5 5

 

             (2) Konut s�teler�, organ�ze sanay� bölgeler�, parklar, fabr�ka sahaları g�b� dış sınırları bel�rl� lokal alanlarda
kurulacak kablosuz ses yayın s�stemler�n�n tekn�k kr�terler� Tablo-2de yer almaktadır.

 

Tablo–2: Dış Sınırları Bel�rl� Lokal Alanlarda Kullanılacak Kablosuz Ses Yayın S�stemler� Tekn�k Kr�terler�
 

Tahs�s Ed�len Frekans Bandı
(MHz)

Kanal No Frekans (MHz)
Band Gen�şl�ğ�

(kHz)
C�haz Çıkış Gücü

(Watt)
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445.2875–445.4000
    

1 445.2875 12.5 2
2 445.3000 12.5 2
3 445.3750 12.5 2
4 445.4000 12.5 2

 

 

             (3) Büyükşeh�r Beled�ye Başkanlıkları ve bağlı �lçe beled�yeler� har�ç d�ğer �l, �lçe ve belde beled�yeler�nce
kurulacak ses yayın s�stemler� tekn�k kr�terler�:

             a) Büyükşeh�r Beled�ye Başkanlıkları ve bağlı �lçe beled�yeler� har�ç d�ğer �l, �lçe ve belde beled�yeler�nce
kurulacak ses yayın s�stemler�ne a�t tekn�k kr�terler Tablo-3te yer almaktadır.

             b) Bu Yönetmel�ğ�n yayımlanmasından sonra beled�ye başkanlıklarınca sadece 5-17 kanal frekanslarında yen�
kablosuz ses yayın s�stemler� kurulab�lecekt�r.

             c) Bu Yönetmel�ğ�n yayımından önce, Tablo-3te bel�rt�len frekanslar har�c�nde kurulan kablosuz ses yayın
s�stemler� kullanıcılarının, s�stemler�n� bu Yönetmel�ğ�n Resm� Gazetede yayımı tar�h�nden �t�baren 6 ay �ç�nde Tablo-
3te bel�rt�len 5-17 kanal frekanslarına ayarlatmaları gerekmekted�r.

             ç) Bu Yönetmel�ğ�n yayımından önce Kurum tarafından daha önce s�stem kurma ve kullanma �zn� ver�len ve
kanal frekansları Tablo-3te bel�rt�len 1, 2, 3 ve 4 üncü kanal frekansları olan kablosuz ses yayın s�stemler�n�n, Kurum
tarafından tels�z s�stem� kurma ve kullanma �zn� ver�lm�ş d�ğer s�stemler üzer�nde herhang� b�r zararlı elektromanyet�k
g�r�ş�m yaratmaması kaydıyla kullanılmasına devam ed�l�r. Herhang� b�r zararlı elektromanyet�k g�r�ş�m yaratması
hal�nde �se kullanıcı tarafından gerekl� önlemler alınarak Kurum tarafından ver�lecek 30 günlük süre �ç�nde g�r�ş�me
neden olan kablosuz ses yayın s�stem�n�n frekansları Tablo-3te bel�rt�len 5-17 nc� kanal frekansları �le değ�şt�r�leb�l�r.

 

                Tablo–3: Beled�yelerce Kullanılacak Kablosuz Ses Yayın S�stemler� Tekn�k Kr�terler�
Tahs�s Ed�len Frekans

Bandı (MHz)
Kanal

No
Frekans
(MHz)

Band
gen�şl�ğ�

(kHz)

C�haz Çıkış
Gücü
(Watt)

Açıklamalar

150.3000–150.6000

1 150.3000 25 5
Yen� s�stem kurulumu

yapılmayacaktır
2 150.4000 25 5
3 150.4750 25 5
4 150.6000 25 5

173.8250–173.8750

5 173.8250 12.5 5  
6 173.8375 12.5 5  
7 173.8500 12.5 5  
8 173.8625 12.5 5  
9 173.8750 12.5 5  

445.3125–445.4875

10 445.3125 12.5 5  
11 445.3250 12.5 5  
12 445.3375 12.5 5  
13 445.3500 12.5 5  
14 445.3625 12.5 5  
15 445.3875 12.5 5  
16 445.4750 12.5 5  
17 445.4875 12.5 5  

 

             (4) Tüm ses yayın s�stemler�nde kullanılacak ton kodu l�stes� Tablo-4’te yer almaktadır.

 
Tablo–4: Ton Kodu L�stes�
 

A GRUBU (Hz) B GRUBU (Hz) C GRUBU (Hz)
67 71.9 74.4
77 82.5 79.7

88.5 94.8 85.4
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100 103.5 91.5
107.2 110.9  
114.8 118.8  
123 127.3  

131.8 136.5  
141.3 146.2  
151.4 156.7  
162.2 167.9  
173.8 179.9  
186.2 192.8  
203.5 210.7  
218.1 225.7  
233.6 241.8  
250.3   

 

EK-4

AMATÖR TELSİZ İSTASYONLARI

             Tels�z c�haz ve s�stem�n�n tanımı

             MADDE 1 – (1) H�çb�r madd�, k�ş�sel veya s�yas� çıkar gözetmeden, sadece kend� �stek ve çabası �le tels�z
�let�ş�m tekn�kler� alanında kend�n� yet�şt�rmek amacıyla, amatör tels�zc�l�k belges�ne sah�p gerçek k�ş�ler�n bu
Yönetmel�kte bel�rt�len frekans ve güç sınırlarında kullandığı sab�t, araç ve el tels�z c�hazlarının her b�r� veya
b�rkaçından oluşan amatör tels�z �stasyonudur.

             Tanımlar

             MADDE 2 – (1) Bu Ekte geçen;

             a) Ac�l durum ve afet haberleşmes�: Afetlerde, beklenmed�k olaylarda ya da can ve mal emn�yet� ve m�ll�
güvenl�k �le �lg�l� durumlar ya da bunların tatb�katlarında mahall�, bölgesel veya yurt çapında olağanüstü hal ve ac�l
durum haberleşmes�n� koord�ne eden �lg�l� kuruluşlara yardımcı olmak üzere, amatör tels�zc�ler�n �lg�l� b�r�mlerle veya
kend� aralarında yaptıkları tels�z haberleşmes�n�,

             b) Amatör tels�zc�: H�çb�r madd�, k�ş�sel veya s�yas� çıkar gözetmeden, sadece kend� �stek ve çabası �le tels�z
�let�ş�m tekn�kler� alanında kend�n� yet�şt�rmek amacıyla ulusal ve uluslararası amatör tels�zc�l�k faal�yet�nde
bulunmak �steyen ve amatör tels�zc�l�k belges�ne sah�p olan gerçek k�ş�y�,

             c) Amatör tels�zc�l�k belges�: Amatör tels�zc�l�k sınavını kazanan gerçek k�ş�ler �le Ülkem�z �le mütekab�l�yet
anlaşması bulunan b�r yabancı ülkeden alınan belge karşılığı ver�len ve amatör tels�zc�n�n sınıfı, yetk�ler� ve çağrı
�şaret�n� bel�rleyen belgey�,

             ç) AMPR (Amateur Packet Rad�o): Amatör Paket Radyo S�stem�n�,

             d) APRS (Automat�c Pos�t�on/Packet Report�ng System): Otomat�k Poz�syon Bel�rleme/Paket Haberleşme
S�stem�n�,

             e) CEPT (European Conference of Postal and Telecommun�cat�ons Adm�n�stra�ons): Posta ve
Telekomün�kasyon İdareler� Avrupa Konferansını,

             d) FSTV (Fast Scan TV): Hızlı Taramalı Telev�zyon S�stem�n�,

             f) IARU (Internat�onal Amateur Rad�o Un�on): Uluslararası Amatör Tels�zc�ler B�rl�ğ�n�,

             g) ITU (Internat�onal Telecommun�cat�on Un�on): Uluslararası Telekomün�kasyon B�rl�ğ�n�,

             ğ) PSK (Phase Sh�ft Key�ng): Faz Kaydırmalı Anahtarlama modunu,

             h) PACTOR: Destekleyen Term�nal Düğüm Kontrolörler� (Term�nal Node Controller (TNC)) yardımıyla
kullanılab�len, b�rden fazla alt taşıyıcı kullanan Faz Kaydırmalı Anahtarlama (mult�-sub-carr�er-PhaseSh�ft Key�ng
(PSK)) ve ARQ (Automat�c Request) temel�ne dayanan sayısal haberleşme modunu,
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             ı) RTTY (Rad�o Teletype): Radyo Teleks’�,

             �) Sorumlu Operatör: Amatör tels�z dernekler�, eğ�t�m ve öğret�m kurumları, ac�l durum ve afet
haberleşmes�nde görev alan kuruluşlar, �zc�l�k kuruluşları ve araştırma kurumlarınca kurulan �stasyonda yapılan
çalışmalardan sorumlu olan amatör tels�zc�y�,

             j) SSTV (Slow Scan TV): Yavaş Taramalı Telev�zyon s�stem�n�,

             k) TCP/IP (Transm�s�on Control Protocol/Internet Protocol): İnternet Haberleşme Protokolunu,

             l) İnternet-Tels�z Arayüzü (Gateway): B�r arab�r�m kullanımı �le haberleşme s�stemler� arasında ver�, görüntü
veya ses aktarma s�stem�n�

             �fade eder.

             Kullanım kısıtlamaları

             MADDE 3 – (1) Amatör Tels�zc�l�k Belges�ne sah�p k�ş�ler tarafından kullanılacak el, araç ve sab�t merkez
tels�z c�hazları Tablo-1de bel�rt�len frekans, band gen�şl�ğ�, çıkış güç l�m�t değerler� ve d�ğer şartlarda olmak kaydıyla,
frekans tahs�s�ne, tels�z ruhsatına gerek olmaksızın ve Kurumdan herhang� b�r �z�n alınmaksızın kullanılır.

             (2) Esasları KEGM tarafından bel�rlenen amatör tels�zc�l�k belges�ne sah�p gerçek k�ş�ler �le sorumlu
operatörün mesul�yet�nde olmak kaydıyla amatör tels�z dernekler�, eğ�t�m ve öğret�m kurumları, ac�l durum ve afet
haberleşmes�nde görev alan kuruluşlar, �zc�l�k kuruluşları ve araştırma kurumları amatör tels�z �stasyonu kurab�l�rler.

             (3) Amatör tels�zc�l�k belges�ne sah�p gerçek k�ş�ler, doğal afetlerde, beklenmed�k olaylarda ve bunların
tatb�katlarında can ve mal emn�yet� ve m�ll� güvenl�k �le �lg�l� olarak mahall�, bölgesel veya yurt çapında ac�l durum ve
afet haberleşmes�n� koord�ne eden �lg�l� kuruluşlara yardım faal�yetler�nde bulunab�l�rler.

             (4) Kurumdan, tels�z c�haz ve s�stem� kurma ve kullanma �zn� almış kamu kurum ve kuruluşlarının �zn� olmak
kaydıyla ac�l durum ve afet tatb�katları �le ac�l durum ve afet esnasında amatör tels�zc�ler bu kurumlara tahs�sl�
frekansları kullanab�l�rler. Bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarının �zn� olmak kaydıyla amatör tels�z s�stem ve
c�hazlarında gerekl� değ�ş�kl�k ve eklent�ler� önceden yapab�l�r veya yaptırab�l�rler.

             (5) Amatör tels�zc�l�k belges� sah�b� gerçek k�ş�ler, yurt sathında b�rden fazla �stasyon kurab�l�rler.

             (6) Amatör tels�zc�ler�n kullanacakları anten çeş�tler�; c�hazın gücüne, frekans bandına ve kullanılacak
mahall�n olanaklarına göre amatör tels�zc�ler tarafından bel�rlen�r.

             (7) Amatör tels�zc�ler, antenler�n monte ed�leceğ� yüksek kule ya da yapılarda ışıklandırma ve benzer�
tedb�rler� alırlar.

             (8) Amatör tels�zc�ler, traf�ğe açık hava alanlarının c�varında kurulacak anten tes�sler�nden kaynaklanan zararlı
elektromanyet�k g�r�ş�m� g�der�c� her türlü önlem alırlar.

             (9) Amatör tels�z �stasyonundak� ver�c�ler�n ayarları ve ölçümler� sırasında sun� yük (dummy load) kullanılır.

             (10) KEGM’ye b�ld�r�mde bulunmak kaydıyla Ülkem�z �le mütekab�l�yet anlaşması bulunan yabancı b�r
ülkeden ülkem�ze gelen yabancı amatör tels�zc�ler�n kullandıkları tels�z c�haz ve s�stemler� bu Yönetmel�k
hükümler�ne uymak kaydıyla tels�z c�haz ve s�stem� kurma �zn� ve ruhsattan muaftır.

             (11) A sınıfı amatör tels�zc�l�k belges� sah�pler�; tüm amatör tels�z �stasyonlarında bu sınıfa �z�n ver�len ve
Tablo-1’de bel�rt�len frekansları y�ne aynı tabloda bel�rt�len tekn�k kr�terlere uymak kaydıyla kullanırlar.

             (12) B ve C sınıfı amatör tels�zc�l�k belges� sah�pler�; amatör tels�z dernekler�, eğ�t�m ve öğret�m kurumları,
ac�l durum ve afet haberleşmes�nde görev alan kuruluşlar, �zc�l�k kuruluşları ve araştırma kurumlarında kurulu
�stasyonlarda veya b�r A sınıfı amatör tels�zc�ye a�t �stasyonda, �stasyonun sorumlu operatörü gözet�m�nde ve
sorumluluğunda, Tablo-1de bel�rt�len bütün amatör frekans bandlarını ve em�syon t�pler�n� kullanab�l�rler. İstasyondan
sorumlu amatör tels�zc�n�n gözet�m� dışında veya kend� adlarına kayıtlı �stasyonlarda �se ancak belge sınıflarının
müsaade ett�ğ� frekanslarda faal�yetlerde bulunab�l�rler.

             (13) A sınıfı belge sah�b� amatör tels�zc�lere a�t �stasyonlarda, amatör tels�z dernekler�, eğ�t�m ve öğret�m
kurumları, ac�l durum ve afet haberleşmes�nde görev alan kuruluşlar, �zc�l�k kuruluşları ve araştırma kurumlarında
bulunan �stasyonlarda, b�r sorumlu operatörün hazır bulunması hal�nde; belge sah�b� olmayan üçüncü şahısların,
eğ�t�m ve özend�r�lmes� amacıyla, amatör tels�z haberleşmes�ne katılmalarına �z�n ver�l�r.
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             (14) Amatör tels�zc�ler, amatör tels�z dernekler� tarafından kurulan tekrarlayıcı (role) s�stemler� aracılığı �le
amatör faal�yetlerde bulunab�l�rler. Amatör Tels�zc�ler, deneysel ya da �nternet-tels�z arayüzü kullanan d�ğer amatör
tels�zc�l�k faal�yetler�nde de bulunab�l�r; bu durumlarda Kurum tarafından yapılan frekans planlamasına uyulur.

             (15) Amatör tels�zc�ler tarafından:

             a) Amatör tels�z �stasyonunun b�r bedel, herhang� b�r madd� çıkar, doğrudan veya dolaylı yolla yapılan b�r
vaad karşılığı kullanılması,

             b) Amatör tels�zc�lere ayrılan frekans bandlarında t�car� amaçlı radyo ve telev�zyon yayınlarının naklen veya
banttan yayınlanması veya bu tür b�r yayın yapılması,

             c) Ac�l durum ve afet haberleşmes� ve 3 üncü madden�n onüçüncü fıkrasında bel�rt�len durumlar har�c�nde,
Amatör Tels�zc�l�k Belges� sah�b� olmayan k�ş�lerle haberleşme yapılması veya yaptırılması,

             ç) Üçüncü şahısların mesajlarının ücret veya madd� çıkar karşılığında aktarılması,

             d) Herhang� b�r amaçla amatör tels�z �stasyonları aracılığıyla müz�k yayını yapılması,

             e) Kanunlara aykırı olan herhang� b�r amaçla veya faal�yetle �lg�l� haberleşmen�n yapılması,

             f) Yurt �ç� veya uluslararası amatör haberleşme mesajlarının, (Q) kodları, mors kodu, RTTY, SSTV, FSTV,
PSK, PACTOR, AMPR, APRS, TCP/IP ve benzerler� g�b� uluslararası amatör haberleşmelerde ve uygulamalarda
kullanılan yöntemler dışında; üçüncü şahısların yapılan haberleşmey� çeş�tl� c�hazlar ve yazılımlar kullanarak
d�nlemeler�n� engelleyecek şek�lde, özel s�stemler kullanarak, kr�ptolu olarak alınması veya gönder�lmes�,

             g) Haberleşmelerde toplumun genel ahlak anlayışına ters düşen söz ve �fadeler�n kullanılması, �şletme
kurallarına uyulmaması,

             ğ) Yanlış veya yanıltıcı haberleşme yapılması, kend�ler�ne a�t çağrı �şaretler�n�n veya belgeler�n bu
Yönetmel�kte bel�rt�len ayrıcalıklar dışında üçüncü şahıslara kullandırılması,

             h) Amatör tels�zc�ler�n kend�ler�n� tanıtmadan haberleşme yapmaları,

             ı) Tesadüfen kayded�len veya d�nlenen amatör tels�z serv�s� har�c�ndek� haberleşmeler�n çoğaltılması, üçüncü
şahıslara ver�lmes�, kullanılması veya g�zl�l�ğ�n �hlal�ne neden olunması

             yasaktır.

             (16) Amatör Tels�zc�l�kle �lg�l� olarak ITU, CEPT ve IARU g�b� uluslararası organ�zasyonların frekans
planlama ve koord�nasyonu �le c�hazlara �l�şk�n tekn�k düzenlemeler�, Kurum tarafından uygun görülmes� hal�nde
Kurum �nternet sayfasında yayınlanarak uygulanır.

             Tels�z c�haz ve s�stemler�n�n tekn�k kr�terler�

             MADDE 4 – (1) Amatör tels�zc�ler�n amatör tels�z �stasyonlarında kullanmalarına �z�n ver�len frekans, band
gen�şl�ğ�, çıkış güç l�m�t değerler� ve d�ğer şartları Tablo-1de yer almaktadır.

             (2) Bu Ek’e a�t Tablo-1dek� frekans bandlarının karşılarında bel�rt�len açıklama rakamlarının �fade ett�ğ�
anlamlar Tablo-2de yer almaktadır.

             (3) İz�n ver�len em�syon t�pler�n� gösteren sınırlamaların �fade ett�ğ� anlamlar ve em�syon t�pler�nde müsaade
ed�len maks�mum band gen�şl�kler� Tablo-3te yer almaktadır.

 

Tablo–1:  Amatör Radyo Band Planları

Band
(MHz)

Dalga
Boyu Frekans Bandı Tahs�s 

Durumu

Frekans
Bandlarına

İl�şk�n
Açıklama

Ver�c�
Çıkış
Gücü

Ver�c�
PEP
Gücü

İz�n
Ver�len
Belge
Sınıfı

İz�n Ver�len
Em�syon T�p�

0,136 2200 m 135.7-137.8
kHz S  1 W 5 W A ve B A1A, A1B

1,8 160 m 1810–1840 kHz
1840–1850 kHz

P
S

11 9 W 30 W A A1A, J3E

3,5 80 m 3500–3610 kHz
3610–3800 kHz

P
S

2 
9

75 W
 75 W

 

A1A
A1B
A2A
A3C

7 40 m 7000–7200 kHz P 2, 14
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F1A
F2B
F2A
H3E
J2A
J2B

J3C, J3E, R3E

10 30 m 10100–10150
kHz

S 2, 4,  5 100 W

14 20 m 14000–14250
kHz

14250–14350
kHz

P
P

2, 3
3

400 W

18 17 m 18068–18168
kHz

S 1, 3

21 15 m 21000–21150
kHz

21151–21450
kHz

P
P

2, 3
3

24 12 m 24890–24990 kHz S 1, 2, 3
30 10 m 28000–29700

kHz
P 2, 3,  6, 10, 14 A1A

A1B
A2A, A2B

A3C
A3F
C3F
F1A
F1B
F2A
F2B

F3E, F3F
G3E
H3E
J2A
J2B
J2C
J3E
J3F
R3E

50 6 m 50–52 MHz S 1, 10,15   
144–146 2 m 144–146 MHz P 2, 3,  7,  8, 10, 

13,16

75 W
 
 
 
 

400 W

A-B-C

  430.200–
430.700 MHz

S  

  431.550–
431.825 MHz

S  

430–440 70 cm 432,000–
432,975 MHz S 3, 7,  8, 10,16

  433.400–
433.575 MHz

S  

  435.000–
437.975 MHz

S  

  439.150–
439.425 MHz

S  

1300 23 cm 1240–1300
MHz

S 3, 7,  8, 10

A-B

5700 6 cm 5650–5670
MHz

5820–5850
MHz

S
S

3, 12

10000 3 cm 10450–10452
MHz

S 3

24000 12 mm 24000–24050
MHz

P 3, 12

47000 6 mm 47000–47200
MHz

P 3, 12

75000 4 mm 75500–76000
MHz

P 3

142000 2 mm
134000-136000

MHz
136000-142000

MHz

P
S 3

 
Tablo–2: Frekans Bandlarına İl�şk�n Açıklamalar

Karakter Açıklama
(1) B�r Türk�ye'de öncel�kle sab�t h�zmet �stasyonları �ç�n uygun band tem�n ed�ld�ğ�nde amatör

h�zmet� �ç�n bu bandda b�r�nc� öncel�kl� tahs�s ed�leb�lecekt�r.
(2) İk� 3.5 MHz, 7.0 MHz, 10.1 MHz, 14.0 MHz, 21.0 MHz, 24.89 MHz, ve 144 MHz nokta

frekansları olağanüstü hallerde normal haberleşme �ç�n resm� makamlarca kullanılır, ancak bu
makamlarla �ş b�rl�ğ� �ç�nde haberleşmen�n �dames�ne yardımcı olmak süret�yle
kullanılab�lecekt�r.

(3) Üç Bu band amatör ve amatör uydu haberleşmes�nde de kullanılab�lecekt�r.
(4) Dört Bu band Türk�ye'de b�r�nc� öncel�kle sab�t h�zmetelere ayrılmıştır, ancak olağanüstü hallerde

10100 kHz nokta frekansı resm� makamlarla �şb�rl�ğ� �ç�nde olağanüstü hal tels�z
haberleşmes�n�n �dames�ne yardımcı olmak amacıyla amatör tels�z �stasyonları tarafından da
kullanılab�lecekt�r.

(5) Beş Bu bandda yanlız mors kodu ve d�j�tal modlarda haberleşme yapılab�lecekt�r.
(6) Altı F3E ve G3E em�syonları 28.000 – 29.500 MHz arasında kullanılmayacaktır.
(7) Yed� El tels�zler�n�n FM modunda azam� çıkış gücünün, 5 W'ı geçemeyecekt�r.
(8) Sek�z Dünya-Ay-Dünya haberleşmes�nde de kullanılab�lecekt�r.
(9) Dokuz Uluslararası Amatör DX kullanımıdır.
(10) On Bu bandda yapılacak çalışmalar, IARU 1 �nc� Bölge ve M�ll� frekans tahs�s planına uygun

olarak, Kurum tarafından M�ll� Frekans Planı ek�nde düzenlenen band planına göre
yapılacaktır.

(11) Onb�r J3E em�syonu sadece 1832 – 1835 kHz band aralığında kullanılab�l�r.
(12) On�k� Bu bandda SBT (Sanay�, B�l�msel ve Tıbb�) c�hazlarının ve KET (Kısa Mesafe Er�ş�ml�

Tels�z) c�hazlarının   çalıştırılmalarından doğan enterferansların kabul ed�lmes� zorunludur.
(13) Onüç Bu bandda amatör tels�z dernekler� tarafından kurulacak olan role c�hazlarının azam� çıkış

gücü 25 W’ı geçemeyecekt�r.
(14) Ondört Eğ�t�m ve özend�rme amacı �le B sınıfı amatör tels�zc�l�k belges� sah�b� olan tels�zc�ler, kend�

�malatları olan ve en fazla 5 Watt çıkış gücündek� b�r c�haz �le HF bandında 7.000-7.100 MHz
ve 28.000-29.700 MHz frekans bandında haberleşme yapab�lecekt�r.
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(15) Onbeş 50–52 MHz bandı Kurumdan  �z�n alınmak suret�yle kullanılab�lecekt�r.
(16) Onaltı C Sınıfı amatör tels�zc�ler tarafından  144-146 MHz ve 430-440 MHz bandlarında  ver�c� çıkış

gücü  5 W’ı geçm�yecek şek�lde haberleşme yapılab�lecekt�r.
(P)  B�r�nc� Öncel�kl� Serv�s (Pr�mary Serv�ce):Frekans bandında b�r�nc� öncel�kl� çalışan serv�st�r.
(S) İk�nc� Öncel�kl� Serv�s (Secondary Serv�ce): Frekans bandında �k�nc� öncel�kl� çalışan ve

b�r�nc� öncel�kl� serv�sten gelen zararlı elektromanyet�k g�r�ş�m� kabul etmes� zorunlu olan
serv�st�r.

 
Tablo–3: Em�syon T�pler�

Kısaltmalar Em�syon Çeş�d�
Band

Gen�şl�ğ�

A1A
Genl�k modülasyonlu, ç�ft kenar band, modüle ed�c� alt taşıyıcı kullanmayan, sayısal
b�lg� �ht�va eden tek kanallı, açık-kapalı şekl�nde anahtarlama s�stem�yle çalışan ve
kulakla alınab�len telgraf yayını.               

100 Hz
 

A1B
Genl�k modülasyonlu, ç�ft kenar band, modüle ed�c� alt taşıyıcı kullanmayan, sayısal
b�lg� �ht�va eden tek kanallı, otomat�k telgraf yayını.           

100 Hz

A2A
Genl�k modülasyonlu, ç�ft kenar band, modüle ed�c� alt taşıyıcı kullanan sayısal b�lg�
�ht�va eden tek kanallı, açık - kapalı şekl�nde anahtarlama s�stem�yle çalışan, kulakla
alınab�len telgraf yayını.                               

2.1 kHz

A2B
Genl�k modülasyonlu, ç�ft kenar band, modüle ed�c� alt taşıyıcı kullanan, sayısal b�lg�
�ht�va eden, tek kanallı otomat�k telgraf yayını.                   

2.1 kHz

A3C
Genl�k modülasyonlu, ç�ft kenar band, analog b�lg� �ht�va eden tek kanallı
faks�m�l.               

3 kHz

A3F
Genl�k modülasyonlu, ç�ft kenar band, analog b�lg�, �ht�va eden tek kanallı telev�zyon
yayını.

10.5
MHz

 

C3F
Genl�k modülasyonlu, artık yan band analog b�lg� �ht�va eden tek kanallı telev�zyon
yayını.                   

7.25
MHz

F1A
Frekans modülasyonlu, modüle ed�c� alt taşıyıcı kullanmayan sayısal b�lg� �ht�va eden
tek kanallı, kulakla alınab�len telgraf yayını.

304 Hz

F1B
Frekans modülasyonlu, modüle ed�c� alt taşıyıcı kullanmayan, sayısal b�lg� �ht�va eden
tek kanallı otomat�k telgraf yayını.

304 Hz

F2A
Frekans modülasyonlu, modüle ed�c� alt taşıyıcı kullanan, sayısal b�lg� �ht�va eden tek
kanallı, kulakla alınab�len telgraf yayını.              

1.42 kHz

F2B
 

Frekans modülasyonlu, modüle ed�c� alt taşıyıcı kullanan, sayısal b�lg� �ht�va eden tek
kanallı, otomat�k telgraf yayını.

1.42 kHz

F3E
Frekans modülasyonlu, analog b�lg� �ht�va eden tek kanallı telefon yayını.(29.7 MHz'�n
altındak� frekans bandlarında maks�mum band gen�şl�ğ� 6 kHz'd�r.)    

16 kHz

F3F Frekans modülasyonlu, analog b�lg� �ht�va eden tek kanallı telev�zyon yayını. 6 MHz

G3E
Faz modülasyonlu, analog b�lg� �ht�va eden tek kanallı telefon yayını.        (29.7
MHz'�n altındak� frekans bandlarında maks�mum band gen�şl�ğ�         6 kHz'd�r.)

16 kHz
 

H3E
Genl�k modülasyonlu, tek kenar band, tam taşıyıcılı analog b�lg� �ht�va eden tek kanallı
telefon yayını.       

3 kHz

J2A
Genl�k modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcısı bastırılmış modüle ed�c� alt taşıyıcı
kullanan, sayısal b�lg� �ht�va eden tek kanallı, kulakla alınab�len telgraf yayını.  

134 Hz
 

J2B
Genl�k modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcı bastırılmış, modüle ed�c� alt taşıyıcı
kullanan, sayısal b�lg� �ht�va eden tek kanallı otomat�k telgraf yayını.

134 Hz

J3C
Genl�k modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcısı bastırılmış analog b�lg� �ht�va eden,
tek kanallı faks�m�l.

3 kHz

J3E
Genl�k modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcısı bastırılmış analog b�lg� �ht�va eden
kanallı telefon yayını.           

3 kHz

J3F
Genl�k modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcısı bastırılmış analog b�lg� �ht�va eden tek
kanallı telev�zyon yayını.

6 MHz

R3E
Genl�k modülasyonlu, tek kenar band, azaltılmış veya değ�şken sev�yel� taşıyıcılı
analog b�lg� �ht�va eden tek kanallı telefon yayını.

3 kHz
 

 


