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ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE 

DENEME İZNİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR   

 
 

Amaç 

MADDE 1 – (1)  Bu Usul ve Esasların amacı, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre 

kurulmuş sermaye şirketleri, üniversite ve araştırma-geliştirme kuruluşları ile kamu kurum ve 

kuruluşlarının, araştırma-geliştirme ve/veya test ve/veya deneme ve/veya gösterim amaçlı olarak 

kurmak ve kullanmak istedikleri elektronik haberleşme altyapı, şebeke ve hizmetlerine geçici 

süre ile izin verilmesine yönelik usul ve esasları belirlemektir. 

 
Kapsam 

MADDE 2 – (1)  Bu Usul ve Esaslar Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş 

sermaye şirketleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının, araştırma-geliştirme ve/veya test ve/veya 

deneme ve/veya gösterim amacıyla kurmak ve kullanmak istedikleri elektronik haberleşme 

altyapı, şebeke ve hizmetlerine geçici süre ile izin verilmesine yönelik usul ve esasları kapsar.  

(2) İşletmecilerin yetkilendirmeleri kapsamında yapacakları denemeler bu Usul ve 

Esaslar’ın kapsamı dışındadır.  

 
Hukuki dayanak 

MADDE 3 – (1)  Bu Usul ve Esaslar, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik 

Haberleşme Kanunu’nun 10 uncu ve 46 ncı maddelerine ve 28.05.2009 tarihli ve 27241 sayılı 

Resmi Gazetede Yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme 

Yönetmeliğinin 23 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 
Tanımlar ve kısaltmalar 

MADDE 4 – (1)  Bu Usul ve Esaslarda geçen; 

a) Başvuru sahibi: Deneme izni için başvuruda bulunan sermaye şirketleri, üniversite ve 

araştırma-geliştirme kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarını, 

b) Deneme izni: Elektronik haberleşme altyapı, şebeke ve hizmetlerinin test ve/veya 

deneme ve/veya gösterim amacıyla kurulabilmesini ve kullanılabilmesini teminen Kurum 

tarafından başvuru sahibine geçici süre için verilen izni,  
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c) İlgili mevzuat: Elektronik haberleşme sektörüne ilişkin Kanun, Bakanlar Kurulu 

Kararı, Tüzük, Yönetmelik, Tebliğ, Genelge, Usul ve Esaslar, Kurul Kararı ve ilgili diğer 

düzenlemeleri, 

ç) Kanun: 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununu, 

d) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu,  

e) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu 
 
ifade eder. 

 

(2) Bu Usul ve Esaslarda yer almayan tanımlar için, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme 

Kanununun 3 üncü maddesi öncelikli olmak üzere ilgili mevzuatta yer alan tanımlar geçerlidir. 

 

Başvuru usul ve esasları 

MADDE 5 – (1) Başvuru sahibi bu Usul ve Esasların Ek-1’inde belirtilen bilgi ve 

belgeleri içeren bir dosya ile Kuruma yazılı olarak başvurur. Kurum gerekli gördüğü hallerde 

ilave bilgi ve belge isteyebilir. 

 

Başvuruların değerlendirilmesi 

MADDE 6 – (1) Deneme izni amacıyla Ek-1’deki bilgi ve belgeler ile yapılan başvurular 

kapsamında talep edilen deneme izinlerinin; 

a) Elektronik haberleşme sektörüne sağlayacağı katkı, 

b) Elektronik haberleşme teknolojilerine sağlayacağı katkı, 

c) Yeni düzenlemelere sağlayacağı katkı,  

ç) Kıt kaynak tahsisi gerektirip gerektirmediği, gerektiriyorsa kıt kaynak tahsisinin 

yapılıp yapılamayacağı 

 

gibi hususlar açısından ve ayrıca deneme izinleri kapsamında kurulacak altyapı ve/veya 

şebekelerin makul büyüklükte olması bakımından Kurumca değerlendirmesi yapılır. Uygun 

bulunan başvurulara deneme izni verilir. 

 
(2) Başvuruya ilişkin yapılan değerlendirme sonucunda Kurum, bilgi ve belgelerinde 

eksiklik/yanlışlık bulunan başvuru sahibinden bu eksikliklerin/yanlışlıkların giderilmesini ister. 
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Eksikliklerin/yanlışlıkların, Kurum tarafından başvuru sahibine bildirilmesini müteakip üç (3) ay 

içinde giderilmemesi halinde, başvuru işlemden kaldırılır.  

 

Deneme izni süresi  

MADDE 7 – (1) Deneme izni süresi azami bir yıl olarak belirlenir, ancak başvuru 

sahibinin gerekçelerini belirtmek kaydıyla talep etmesi ve bu talebin Kurum tarafından uygun 

bulunması halinde deneme izni süresi uygun görülen süre kadar uzatılabilir. 

 

Deneme izni sahibinin hakları  

MADDE 8 – (1) Deneme izni sahibi, Kurum tarafından verilen izin ile sınırlı kalmak 

kaydıyla ilgili elektronik haberleşme altyapı, şebeke ve sistemlerini kurma ve kullanma hakkına 

sahiptir.  

(2) Deneme izni, ilgili izin sahibine deneme izni dışında herhangi bir öncelik ve/veya 

kazanılmış bir hak sağlamaz. 

 
Deneme izni sahibinin yükümlülükleri  

MADDE 9 – (1) Deneme izni sahibi; 

a)    Deneme izni kapsamında ticari olarak faaliyette bulunmamakla, 

b) 16/5/2009 tarihli ve 27230 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Elektronik 

Haberleşme Cihazlarına Güvenlik Sertifikası Düzenlenmesine İlişkin 

Yönetmelik” kapsamında kuracağı sistemlere ilişkin olarak deneme 

çalışmalarına başlamadan önce Kurumdan güvenlik sertifikası almakla, 

c) Kurumun gerekli gördüğü hallerde talep ettiği bilgi ve belgeleri sağlamakla, 

ç)   Deneme faaliyetlerinin bitiminde, denemelerin sonlandırıldığına dair Kuruma 

bilgi vermekle, 

d) Deneme faaliyetlerinin bitiminde, gösterim amaçlı izinler haricindeki deneme 

izinleri kapsamında elde ettiği bulgu ve sonuçları Ek-2’deki formu eksiksiz 

doldurmak suretiyle hazırlamakla ve deneme izninin bitimini takiben bir ay 

içerisinde Kuruma göndermekle, 

e) Kurum tarafından ihtiyaç duyulması halinde deneme izni kapsamında, Kurum 

personelinin gerekli inceleme ve denetlemeleri yapmasına imkân ve kolaylık 

sağlamakla, 
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f) Deneme izni kapsamındaki elektronik haberleşme altyapısı veya şebekesi 

üzerinden kendi ve/veya üçüncü kişilerin ihtiyacı olan hizmet(ler)i 

sağlamamakla ve söz konusu altyapıyı kendi ve/veya üçüncü kişilerin 

menfaatine yönelik olarak kullanmamakla, 

g)  Milli güvenlik ve kamu düzenine aykırı davranışta bulunmamakla, 

ğ) Mevcut elektronik haberleşme altyapıları veya şebekeleri üzerinde 

elektromanyetik girişim (enterferans) yaratmamakla 

yükümlüdür. 

 

(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan bir aylık süre içerisinde bulgu ve 

sonuçları göndermemiş olan yükümlüye Kurumca ilave bir ay süre verilir ve bu husus 

yükümlüye bildirilir. 
 

(3) Kurum tarafından, deneme izninin kapsamına göre ilave yükümlülükler getirilebilir. 

Deneme izni sahibi, ilgili mevzuata uymakla yükümlüdür. 

 

 Deneme izni ücreti  

MADDE 10 – (1) Başvuru sahibi, Kanunda belirtilen deneme izni, telsiz ruhsatname ve 

kullanım ücretlerini ödemekle yükümlüdür. 

 
Diğer hususlar 

MADDE 11 – (1) Bu Usul ve Esaslar kapsamındaki diğer hususlar şunlardır: 

a) Deneme izni sahipleri, deneme izinlerinin süresi ve konusu gibi hususlar Kurumun 

internet sayfasında ilan edilir. 

b) Deneme izni sahibi, deneme izni kapsamında ihtiyaç duyması halinde işletmecilerden 

arabağlantı, erişim ve benzeri taleplerde bulunabilir, ancak işletmecilerin bu talepleri karşılama 

yükümlülüğü bulunmamaktadır. 

c) Bu Usul ve Esaslarda yer almayan hususlar Kurul tarafından ayrıca belirlenir. 

 
Müeyyideler 

MADDE 12 – (1) Deneme izni sahibinin, ilgili mevzuata ve bu Usul ve Esaslara 

uymaması durumunda, deneme izni iptal edilerek deneme izni sahibi hakkında yasal işlem 

uygulanır.  
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(2) Bu Usul ve Esasların “Deneme İzni Sahibinin Yükümlülükleri” başlıklı 9 uncu 

maddesinin 1 inci fıkrasının (d) bendi ile aynı maddenin 2 nci fıkrasına aykırı davranan deneme 

izni sahibinin müteakip deneme izni başvuruları bahsi geçen yükümlülük yerine getirilinceye 

kadar değerlendirmeye alınmaz.  

 
 
Kurumun iptal yetkisi 

MADDE 13 – (1) Kurum, vermiş olduğu deneme iznini oluşan şartlar çerçevesinde süresi 

dolmadan iptal etme yetkisine sahiptir. 

 
Yürürlükten kaldırılan mevzuat 

MADDE 14 – (1) Bu Usul ve Esaslar ile; 19/02/2004 tarih ve 2004/109 sayılı Kurul 

Kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren “Test ve Deneme Amacıyla Geçici Olarak 

Telekomünikasyon Altyapısı Kurulması ve Kullanılmasına İzin Verilmesine İlişkin Usul ve 

Esaslar” yürürlükten kaldırılmıştır. 

 
Atıf 

MADDE 15 – (1) 19/02/2004 tarih ve 2004/109 sayılı Kurul Kararı ile onaylanarak 

yürürlüğe giren “Test ve Deneme Amacıyla Geçici Olarak Telekomünikasyon Altyapısı 

Kurulması ve Kullanılmasına İzin Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar”a yapılan tüm atıflar bu 

Usul ve Esaslara yapılmış sayılır. 

 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Usul ve Esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce verilen ve 

süresi devam eden test ve deneme izinleri, bu Usul ve Esaslar kapsamında yenilenmelerine gerek 

olmaksızın süresi sonuna kadar geçerlidir.  
 
Yürürlük 

MADDE 16 – Bu Usul ve Esaslar, ilgili Kurul Kararı’nın alındığı tarihte yürürlüğe girer. 
 
Yürütme 

MADDE 17 – (1) Bu Usul ve Esasların hükümlerini, Kurul Başkanı yürütür.  
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EK-1 

 
DENEME İZNİ BAŞVURUSUNDA İSTENEN BİLGİ VE BELGELER 
 
 
1. BAŞVURU SAHİBİ İLE İLGİLİ BİLGİLER 
 
1.1. ADI VE UNVANI 
1.2. ADRESİ 
1.3. TELEFON VE FAKS NUMARALARI 
1.4. İNTERNET ADRESİ 
1.5. E-POSTA ADRESİ 
1.6. TİCARET SİCİL NUMARASI  
       (Üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları hariç) 
1.7. NOTER ONAYLI İMZA SİRKÜLERİ  
       (Üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları hariç) 
 
 
2. DENEME AMACIYLA KURULACAK VE KULLANILACAK ALTYAPI VE/VEYA 
ŞEBEKE VE/VEYA HİZMETE İLİŞKİN BİLGİLER 
 
2.1. DENEME HİZMETİNİN TANIMI VE KAPSAMI 
2.2. İSTENİLEN DENEME İZNİ SÜRESİ 
2.3. DENEME HİZMETİNİN HEDEF KİTLESİ 
2.4. ŞEBEKE VE/VEYA ALTYAPININ KURULMASINDA VE İŞLETİLMESİNDE 
KULLANILACAK TEKNOLOJİLER 
2.5. ŞEBEKE VE/VEYA ALTYAPININ TANIMI 
Kurulacak altyapının tanımı, hangi birimlerden oluştuğu (sabit ve mobil istasyonlar ve sayıları, 
abone terminalleri ve sayıları gibi), kullanılacak cihazların teknik bilgileri (verici çıkış gücü, 
anten kazancı gibi) vb. bilgiler ayrıntılı biçimde belirtilecektir. 
2.6. ŞEBEKE VE/VEYA ALTYAPININ KURULACAĞI VE KULLANILACAĞI ALAN 
Şebeke ve altyapı birimlerinin kurulacağı lokasyonların adres ve coğrafi koordinat bilgileri 
belirtilecektir. 
2.7. TAHSİS EDİLMESİ TALEP EDİLEN FREKANS BANDI 
Bu bölüm, frekans tahsisi gerektiren hizmetler için doldurulacaktır. İstenilen frekans bandı, bant 
genişliği, frekans aralığı, kanal sayısı vb. bilgiler verilecektir. 
2.8. ŞEBEKE VE/VEYA ALTYAPININ DİĞER ŞEBEKELERLE ARABAĞLANTI 
İHTİYACINA İLİŞKİN BİLGİLER 
Kurulacak şebeke ve/veya altyapının arabağlantı ihtiyacı olup olmadığı, ihtiyaç varsa hangi 
işletmeciler ile ne şekilde arabağlantı yapılacağı konusunda bilgiler verilecektir. 
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3. TAAHHÜTNAME 
 
Taahhütname; başvuru sahibi tarafından aşağıdaki şekilde hazırlanarak başvuru dosyasına 
eklenecektir (Sermaye şirketleri tarafından yapılan başvurularda taahhütnamelerin imza 
sirkülerine uygun olarak imzalanması ve İmza Sirkülerinin başvuru dosyasına konulması 
gerekmektedir): 

 
 

 
 
 
 
 

“TAAHHÜTNAME 
 

 
  Kurumunuzca şirketimize/kurumumuza … ilinde … teknolojisi/hizmeti için verilecek 
deneme izni kapsamında; deneme izni ile sınırlı çalışmalar yapacağımızı, ticari faaliyette 
bulunmayacağımızı, Kurumunuzca belirlenecek deneme izni süresinin sonunda sistemleri 
devreden çıkararak deneme çalışmalarını sonlandıracağımızı ve bu tarihten itibaren test ve 
deneme altyapı ve/veya şebekesi üzerinden elektronik haberleşme trafiği geçirmeyeceğimizi; 
ayrıca Kurumunuzca istenilecek her türlü bilgi ve belgeyi usulüne uygun olarak tarafınıza 
sunmayı kabul ve taahhüt ederiz.”  
 
 
 

     Tüzel Kişiyi Temsile Yetkili Kişi/Kişilerin  
                   Adı-Soyadı                                                                    
             İmza  

       Şirket Kaşesi  
            Tarih 
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EK-2 
DENEME İZNİ BULGU VE SONUÇ RAPORU ÖRNEĞİ 

 
(Deneme İzin Sahibinin izin süresi sonunda bir ay içerisinde Kurum’a göndermekle yükümlü 
olduğu Bulgu ve Sonuç Raporu örneği aşağıda yer almaktadır.) 
 
1. Deneme İzni Sahibi 

 
2. İznin Konusu 

 
3. İznin Verildiği İl 

 
4. İznin Dönemi 

 
5. Kullanılan Teknoloji ve Kurulan Deneme Şebeke ve/veya Altyapısına İlişkin Bilgiler 

(Deneme şebekesi ve/veya altyapısında yer alan ekipmanların ticari marka ve model 
bilgileri ve teknik özellikleri, şebeke diyagramları dâhil kurulan deneme altyapısına 
ilişkin bilgiler) 
 

6 Planlanan Test, Deneme ve Uygulamalar 
(Deneme izni verilen teknoloji/hizmet için planlanan testler) 
 

7 Gerçekleştirilen Test ve Denemeler,  
(Deneme izni verilen teknoloji/hizmet için yapılan testler) 
 

7.1. Gerçekleştirilen Başarılı Test ve Denemeler, Elde Edilen Sonuçlar ve Değerlendirmesi 
(Kapsama, teknik parametrelerle ilişkilendirilmiş performans ve hizmet kalitesi vb. 
kriterler açısından gerçekleştirilen başarılı testlerden elde edilen sonuçlar ve 
değerlendirmesi) 
 

7.2 Başarısız Sonuçlanan Test ve Denemeler Başarısız Sonuçlanma Nedenleri ve 
Değerlendirmesi 
 

8. Test ve Denemesi Yapılan Teknoloji ve Hizmetlerin Ülkemize ve Elektronik 
Haberleşme Sektörüne Etkilerinin Değerlendirmesi 
 

9 Diğer Değerlendirmeler  
 
Not: Raporda kullanılan kısaltmalar İngilizce ve/veya Türkçe olarak ayrıca belirtilmelidir. 
 
          (İmzalar)   
     

    Teknik Personel(ler) 
Adı-Soyadı 

              İmza 
               
             Tüzel Kişiyi Temsile Yetkili Kişi(ler) 
         Adı-Soyadı 
              İmza 
               Varsa Şirket Kaşesi 


