Sunum Planı

ITU ve WRC Hakkında Bilgi
WRC İşleyişi ve WRC-19’a Hazırlık
Bölgesel Organizasyonların Hazırlıkları
WRC-19 Gündem Maddeleri
Sonuç
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Uluslararası Telekomünikasyon Birliği
ITU
Birleşmiş Milletler’in, uluslararası frekans tahsisi,
dünya çapında telekomünikasyonun standardizasyonu
ve telekomünikasyon kalkınma faaliyetlerden sorumlu
bir uzmanlık kuruluşudur.
Dünyanın en eski uluslararası kuruluşu olan ITU, 1865
yılında 20 devletin katılımı ile kurulmuştur.
Birliğin, 193 Devlet ve 600’ün üzerinde Sektör üyesi
bulunmaktadır.
http://www.itu.int
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Dünya Radyokomünikasyon Konferansı
WRC
ITU, Avrupa, Afrika, Orta Doğu, Doğu Asya,
Amerika Kıtası, Asya-Pasifik Bölgesi için,
uluslararası spektrum planları yapmakta, bu planlar,
Dünya Radyokomünikasyon Konferansları (World
Radiocommunication Conferences - WRC)’nda
kabul edilen kararlarla yenilenmektedir.
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WRC’lerin Amacı
 Toplumların gelişiminde gittikçe önemli bir rol oynayan,
trilyonlarca dolarlık bir endüstri için kesin bir düzenleme
oluşturma ihtiyacı,

 Sabit, mobil, uydular ve yayıncılık endüstrileri için
küresel uyumlaştırma, ölçek ekonomileri, dolaşım ve
birlikte çalışabilirlik oluşturma gereği,

 Kesinlik oluşturmak, istikrarlı sonuçlar elde etmek için
fikir birliği gereği,
hasıl olmaktadır. Tüm bunlar için zaman, çaba ve sabır
gerekmektedir.
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WRC-15’e İlişkin Bilgiler
2 - 27 Kasım 2015 tarihleri arasında Cenevre

3275 Katılımcı
162 Üye Ülke 2888 Üye Ülke
(2780 üye ülke& 130 Gözlemci Önerileri
495 gözlemci)
(2/3'ü ortak öneri)

678 Doküman
Üye Ülkelerin
sunduğu öneriler
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WRC-19’a Doğru Temel Adımlar
WRC-19 Gündemi
CPM19-1: Konferansa Hazırlık Toplantısı 1’inci Oturumu
30 Kasım – 1 Aralık 2015 Cenevre
Konsey-16: WRC-19 Gündemi
Üye Ülkelerce Onay/Teyit

CPM19-2:Konferansa Hazırlık Toplantısı 2’nci Oturumu
18 - 28 Şubat 2019 Cenevre
Bölgesel Grupların Son Toplantıları
WRC-19’ye Ülkelerin Önerileri

RA-19: 21-25 Ekim 2019
WRC-19: 28 Ekim - 22 Kasım 2019
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CPM-19
Başkan
Mr K. AL-AWADHI (UAE), E-mail: khalid.alawadi@tra.gov.ae
Başkan Yardımcısı,
Mr M. AL BADI (OMA),
Ms C. BEAUMIER (CAN),
Mr X. GAO (CHN),
Mr V. GOEL (IND),
Mr A. KÜHN (D),
Dr H. SEONG (KOR),
Mr T. SHAFIEE (IRN),
Mr. A. V. VASSILIEV (RUS)
(detaylar www.itu.int/go/ITU-R/cvc/CPM)
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CPM-19’un İlk Oturumu
Çözüm Kararı ITU-R 2-7’de kapsamı tanımlanmıştır.
 Genevre, 30 Kasım - 1 Aralık 2015

(269 katılımcı, 63 Üye Ülke, 25 Sektör Üyesi, 13 katkı)
 23 Aralık 2015’de sonuçlar yayınlandı

 Taslak CPM Raporu Yapısı (hazırlık çalışmalarının
çerçevesinin belirlenmesi)

Altı Bölüm Raportörü

 Sorumlu ITU-R Grupları Tanımlama

Her bir WRC-19 gündem maddesi (AI) ve konusu için
 9 mevcut Working Parties ve
 Yeni TG 5/1 Önerildi + 3 mevcut WP WRC-23 öncelikli
gündem maddeleri için ve ilişkili (katkı / ilgili) ITU-R
grupları
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TASLAK CPM RAPORU
BÖLÜMLERİ

WRC-19 GÜNDEM MADDELERİ

Kara Mobil ve Sabit Servisler

1.11,1.12,1.14,1.15

Mobil Serviste Genişband
Uygulamaları

1.13,1.16,9.1(9.1.1, 9.1.5,9.1.8)

Uydu Servisleri

1.4,1.5,1.6,7,9.1(9.1.2,9.1.3,9.1.9)

Bilim Servisleri

1.2, 1.3, 1.7

Deniz, Hava ve Amatör Servisler 1.1, 1.8,1.9.1,1.9.2,1.10,9.1(9.1.4)
Genel Servisler

2, 4,9.1(9.1.6, 9.1.7)
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WRC-19 Gündem Maddesi 1.1
Çözüm Kararı 658 (WRC-15) uyarınca, Bölge 1'de 50-54 MHz frekans
bandında amatör hizmete frekans tahsisinin gözden geçirilmesi

CEPT Görüşü
CEPT, Bölge 1'deki amatör hizmete 50-54 MHz frekans aralığında bir
tahsisi, bu banddaki yerleşik servisler ve bitişik, yan bandda bulunan
mevcut ve gelecekteki sistemler korunduğu takdirde destekleyecektir.
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WRC-19 Gündem Maddesi 1.2
Çözüm Kararı 765 (WRC-15) uyarınca, 399.9-400.05 MHz ve 401-403
MHz frekans bantlarında Mobil Uydu Servisi-MSS, Meteorolojik-Uydu
Servisi-MetSat ve Yer Keşif Uydu Servisi-EESS olarak çalışan yer
istasyonları için bant içi güç sınırlarının değerlendirilmesi
CEPT Görüşü
CEPT, uydu veri toplama sistemlerinin işletilmesi için uzun süreli olarak
sürekliliğin sağlanmasında, 401-403 MHz frekans bandında EESS ve
MetSat hizmetlerindeki yer istasyonları ve 399.9-400.05 MHz frekans
bandındaki MSS’lerin çalışmalarının sonucunu dikkate alarak
bant-içi güç / e.i.r.p sınırlarının oluşturulmasını
desteklemektedir.
ECP oluşturulmuş ve konu bandlarda dipnotlarla
güç limitleri önerilmektedir.
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WRC-19 Gündem Maddesi 1.3
Çözüm Kararı 766 WRC-15) uyarınca, 460-470 MHz frekans bandında
meteorolojik uydu servisinin-MetSat (uzay-yer) ikincil öncelikli durumdan
birincil öncelikli duruma yükseltilmesinin değerlendirilmesi ve 460-470
MHz frekans bandında yer keşif uydu servisine (EESS) (uzay-yer) olası
tahsisin değerlendirilmesi
CEPT Görüşü
CEPT, MetSat (uydu-yer) tahsisinin ikincil durumdan birincil duruma
yükseltilmesini ve 460-470 MHz frekans bandında birincil EESS (uyduyer) tahsisi ilave edilmesini ve bu nedenle;
 ITU-RR'da ifade edilen MetSat’ın, EESS üzerindeki önceliğinin
korunması, bu frekans bandında ve komşu frekans bandlarında birincil
öncelikli hizmetlerin korunmasının sağlanması, MetSat ve EESS yer
istasyonlarının, Çözüm Kararı 766’nın f) fıkrasında belirtildiği gibi, sabit
ve mobil hizmetlerde bulunan istasyonlardan koruma talep etmememesi,
şartıyla desteklemektedir. Geliştirilen ECP’de Met-Sat birincil öncelikli
olması önerilmiştir. Dipnotla Met-Sat’ın EESS’e önceliği korunacaktır.
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WRC-19 Gündem Maddesi 1.4
Çözüm Kararı 557 (WRC-15) uyarınca, yapılan çalışmaların sonuçlarının
değerlendirilmesi ve gözden geçirilmesi ve gerek görülürse Appendix
30'un Ek 7'deki (Rev.WRC 12) belirtilen kısıtlamaların, Plandaki ve
Listedeki ve Plan dahilinde yayın-uydu hizmetinin gelecekteki gelişimi
ve mevcut/ planlanan sabit uydu hizmet şebekelerinin tahsisleri için ilave
kısıtlamalar getirmeksizin korunmanın sağlanması koşuluyla gözden
geçirilmesi
CEPT Görüşü
CEPT, 74 İdarenin Appendix 30 Ek 7'de (Rev. WRC-12) yer alan Tablo
1'in izin verilen bölümleri içinde frekans tahsislerini yapmayı, Plan ve
Listedeki tahsislere ve Plan dahilinde yayın-uydu hizmetinin gelecekteki
gelişimi ve mevcut ve planlanan sabit uydu hizmet
şebekelerinin
korunması gerektiğini ve ek kısıtlamaların
getirilmemesini tekrar ifade etmiştir.
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WRC-19 Gündem Maddesi 1.5
Çözüm Kararı 158 (WRC-15)’e göre, sabit uydu servislerinin sabit uzay
istasyonların (FSS GSS) hareket halindeki yer istasyonlarının 17.7-19.7
GHz (uydu-yer) ve 27.5-29.5 GHz (yer-uydu) frekans bant kullanımının
değerlendirilmesi ve uygun önlemlerin alınması
CEPT Görüşü
CEPT, 17.7-19.7 GHz ve 27.5-29.5 GHz bantlarında, tahsisli hizmetlere
aşırı kısıtlamalar getirilmemesi ve korunması şartıyla, hareketli yer
istasyonlarının (ESIM) çalışması için düzenleyici çerçeveyi
desteklemektedir. ESIM terminalleri hareket halinde ve dünya çapında
kullanılmaktadır. Bu terminaller için düzenleyici çerçevenin mümkün
olduğunca basit ve pratik olması gerekmektedir.
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WRC-19 Gündem Maddesi 1.6
Çözüm Kararı 159 (WRC-15)’a uygun olarak, 37.5-39.5 GHz (uydu-yer),
39.5-42.5 GHz (uydu-yer), 47,2-50,2 GHz (yer-uydu) ve 50,4-51,4 GHz
(yer-uydu) frekans bantlarında çalışabilecek non-GSO FSS uydu sistemleri
için bir düzenleyici çerçevenin gelişiminin göz önünde bulundurulması
CEPT Görüşü
CEPT, düzenleyici şartların ve teknik ve operasyonel koşulların
geliştirilebilmesi için yapılan çalışmalarda, komşu frekans bandlarındaki
pasif servislerde dahil olmak üzere, var olan diğer servislerin GSO uydu
şebekeleri ve istasyonlarının korunacağını garanti edilmesini istemektedir.
EESS(pasif) ve RAS CEPT ’in korunmasını sağlamak için, ilgili bantlarda
çalışan GSO uydu şebekeleri ve NGSO sistemleri’nden kaynaklanan FSS
enterferansının etkisi konusundaki çalışmalar desteklenmektedir.
ECP’de bu bandlarda dip notlarla sabit uydu servisindeki non-GSO uydu
sistemlerinin Article 9 kapsamında uluslararası koordinasyona tabi olması
önerilmektedir.
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WRC-19 Gündem Maddesi 1.7
Çözüm Kararı 659’a göre; uzay operasyon servisine mevcut tahsislerin
uygunluğunun değerlendirmesi için kısa süreli misyonlar içeren non-GSO
uyduları, uzay operasyon servisinin telemetri, izleme ve komut için spektrum
ihtiyaçlarının incelenmesi ve eğer gerekli ise, yeni tahsislerin dikkate alınması
CEPT Görüşü
CEPT, kısa süreli görev uyduları için uzay operasyon servisine mevcut
tahsislerin yükseltilmesi veya ilave tahsisi desteklemektedir. CEPT, 137-138
MHz bandındaki, ilgili teknik koşullarla (örneğin pfd sınırları) ilişkili,uyduyer yönündeki uzay operasyon servisine mevcut birincil tahsisin kullanımını
desteklemektedir.148-149.9 MHz bandında yer-uydu yönünde uzay
operasyon hizmetinde mevcut tahsisin No: 9.21’nin kaldırılması da dahil
olmak üzere mevcut düzenleyici durumda yapılacak değişiklikler için
çalışmaları desteklemektedir. 148-149MHz bandına alternatif olarak, CEPT
hala 403-405 MHz bandı içinde kısa süreli görevler ile non - GSO uyduları ile
sınırlı yer-uydu yönünde uzay-operasyon hizmeti için 1MHz’lik tahsisi de
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araştırmaktadır.

WRC-19 Gündem Maddesi 1.8
Çözüm Kararı 359 (WRC-15)’e göre Küresel Deniz Tehlike Güvenlik
Sistemi (GMDSS)’nin modernizasyonunu desteklemek için olası
düzenleyici işlemlerin dikkate alınması ve GMDSS için ilave uydu
sistemlerinin sunumunun değerlendirilmesi.

CEPT Görüşü
CEPT ITU-R çalışmaları dikkate alınarak, Çözüm Kararı 359 (WRC-15)’a
göre Küresel Deniz Tehlike Güvenlik Sistemi (GMDSS)’nin
modernizasyonunu desteklemek için olası düzenleyici işlemlerin dikkate
alınmasını ve GMDSS için ilave uydu sistemlerinin sunumunun
değerlendirilmesini desteklemektedir.
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WRC-19 Gündem Maddesi 1.9-1.9.1
Çözüm Kararı 362 (WRC-15)’ye göre Küresel Deniz Tehlike Güvenlik
Sistemi (GMDSS) ve Otomatik Tanımlama Sistemini (AIS) korumak için
otonom deniz telsiz cihazlarına yönelik 156-162.05 MHz frekans
bandında düzenleyici aksiyonların belirlenmesi
CEPT Görüşü
CEPT ITU-R çalışmaları dikkate alınarak, Çözüm Kararı 362 (WRC-15)’e
göre; Otonom deniz telsiz cihazları uygulamalarının harmonize edilmesi
ve düzenlenmesine ihtiyaç olduğu, Küresel Deniz Tehlike Güvenlik
Sistemi (GMDSS) ve Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) bütünlüğünün
korunmasının sağlanması, Otonom deniz telsiz cihazları için 156-162.05
MHz frekans bandında spektrum
tanımlanmasının desteklenmesi
görüşündedir.
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WRC-19 Gündem Maddesi 1.9- 1.9.2
ITU-R çalışmalarının sonuçlarına dayanarak, Çözüm Kararı 360 (WRC15)’a göre deniz mobil uydu servisine (yer-uydu ve uydu-yer) yeni
tahsisleri içerecek şekilde Uluslararası Telsiz Tüzüğü (ITU-RR)’nde
güncellemelerin yapılması
CEPT Görüşü
CEPT, ITU-R çalışmaları dikkate alınarak, Çözüm Kararı 360 (WRC15)’a göre deniz mobil uydu servisine yeni tahsisleri içerecek şekilde ITURR’da güncellemelerin yapılmasını desteklemektedir.
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WRC-19 Gündem Maddesi 1.10
Çözüm Kararı 426 (WRC-15)’e göre Havacılıkla İlgili Tehlike ve Emniyet
Sistemi (GADSS) kullanımı ve sunumu için spektrum ihtiyaçlarının ve
düzenleyici çerçevenin değerlendirilmesi

CEPT Görüşü
CEPT;
 GADSS’ın uygulanması, sivil havacılık taşımacılığındaki mevcut arama
kurtarma (SAR) faaliyetlerinin etkinliğini artıracağı,
 ICAO, GADSS gerekliliklerinin mevcut frekans tahsisleri içinde çalışan
sistemler kullanılarak karşılanabileceğini ve ayrıca WRC-19 için ilave
spektrum tahsisine gerek olmadığı ve Madde 5'te herhangi bir değişiklik
yapılmasının gerekmediği
görüşündedir.
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WRC-19 Gündem Maddesi 1.11
Çözüm Kararı 236 (WRC 15)’ya göre, mevcut mobil servis tahsisi içinde
tren ve tren hattı arasında demiryolu radyo-telekomünikasyon sistemlerini
destekleyecek, küresel veya bölgesel uyumlu uygun frekans bantlarının
tahsisini kolaylaştıracak çalışmaların yapılması

CEPT Görüşü
Bu gündem maddesine ilişkin olarak yapılan çalışmalar sonucunda, RSTT
için ITU-RR’da herhangi bir değişiklik yapılmaması, bir ITU-R Tavsiye
Kararı ile bu sistemlerin uyumlu frekans bandlarında kullanımının
sağlanabileceği sonucuna varılarak ECP hazırlanmıştır.
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WRC-19 Gündem Maddesi 1.12
Mevcut mobil servis tahsisi içinde, gelişen Akıllı Ulaşım Sistemlerinin
(ITS) uygulanması için, mümkün olan en fazla ölçüde, Çözüm Kararı 237
(WRC-15) kapsamında, olası küresel veya bölgesel uyumlaştırılmış
frekans bantlarının incelenmesi

CEPT Görüşü
5855-5925 MHz ve 63-64 GHz bantlarında diğer birincil hizmetlerin
gerekli paylaşım ve uyumluluk gereklilikleri de dikkate alınarak; ITS için,
bu bantlarda CEPT kapsamında bölgesel uyum önlemleri geliştirilmiştir.
Bu çerçevede, ITU-R seviyesindeki ITS için uyumlaştırma önlemleri bir
ITU-R Tavsiyesinin geliştirilmesi ile elde edilebilir. Bu nedenle, WRC19 Gündem Maddesi 1.12'nin çözümlenmesine
yanıt olarak ITU-RR'da herhangi
bir değişiklik yapılması gerekmemekte
olduğuna ilişkin CEPT ECP yayımlamıştır.
24

WRC-19 Gündem Maddesi 1.13
Çözüm Kararı 238 (WRC-15), IMT teknolojilerinin gelecek gelişimleri
için, mobil servislere birincil öncelikli ilave tahsisi içerecek şekilde
frekans bandlarının belirlenmesinin değerlendirilmesi

CEPT Görüşü
CEPT, 24.25 GHz-86 GHz aralığında IMT spektrum ihtiyacı üzerine ITUR çalışmalarının sonuçlarını desteklemektedir. CEPT Çözüm Kararı 238
(WRC-15) çözüm 2’de listelenen frekans bandlarında (24.25-27.5 GHz,
31.8-33.4 GHz, 37-43.5 GHz, 45.5-50.2 GHz, 50.4-52.6 GHz, 66-76 GHz
ve 81-86 GHz) 24.25-27.5 GHz, 40.5-43.5 GHz ve 66-71 GHz frekans
bandlarına odaklanarak paylaşım ve uyumluluk çalışmalarını
desteklemektedir. CEPT; 31.8-33.4 GHz, 71-76 GHz ve 81-86 GHz
frekans bandlarının IMT için belirlenmesine karşı çıkmakta ve bunlar için
NOC önermektedir.
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WRC-19 Gündem Maddesi 1.14
Çözüm Kararı 160 (WRC 15) uyarınca; ITU-R çalışmaları dikkate
alınarak, mevcut sabit servis tahsisleri kapsamında yüksek irtifalı
platform istasyonlarına (HAPS) uygun düzenleyici eylemlerin gözden
geçirilmesi

CEPT Görüşü
CEPT, Çözüm Kararı 160 (WRC 15) uyarınca; HAPS için genişbant
bağlantı uygulamalarına spektrum ihtiyaçlarının gözden geçirilmesine
ilişkin çalışmaları desteklemektedir.
CEPT, bu Gündem maddesine göre 24.25-27.5 GHz frekans bandının
dikkate alınmasının, Gündem maddesi 1.13 uyarınca Küresel düzeyde
IMT bandı için sınırlanmaması gerektiği görüşündedir.
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WRC-19 Gündem Maddesi 1.15
Çözüm Kararı767 (WRC-15) uyarınca, 275-450 GHz frekans bandlarının
kara-mobil ve sabit servisler için uygulamalara açılmasının
değerlendirilmesi
CEPT Görüşü
CEPT, 5.565'te belirtilen pasif hizmetlerin korunması koşuluyla, 275-450
GHz frekans aralığında kara mobil ve sabit servisler için frekans bantları
tanımlanmasını desteklemektedir.
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WRC-19 Gündem Maddesi 1.16
Res. 239 (WRC -15)’a uygun olarak, 5150 MHz ve 5925 MHz arasındaki
frekans bantlarında, (radio local area networks) RLAN (WAS/ RLAN)
dahil olmak üzere, kablosuz erişim sistemleri ile ilgili konuların gözden
geçirilmesi ve mobil servislere ek spektrum tahsisleri de dahil olmak üzere
uygun düzenlemelerin yapılması
CEPT Görüşü
CEPT; Çözüm Kararı 239 (WRC-15) uyarınca 5150 MHz ve 5925 MHz
kapsamında yapılacak çalışmaları desteklemektedir.
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WRC-19 Gündem Maddesi 2
Çözüm Kararı 28 (Rev. WRC 03) uyarınca Radyokomünikasyon Genel
Kurulu (RA) tarafından iletilen ITU-RR’da referans olarak yer alan revize
ITU-R Tavsiye Kararlarını (Recommendations) incelenmesi ve Çözüm
Kararı 27 (Rev. WRC- 15)/Ek-1'de yer alan esaslara göre, ITU-RR’da
karşılık gelen referansların güncel olup olmadığının belirlenmesi.
CEPT Görüşü
CEPT;
• İlgili ITU-R Çalışma Gruplarının çalışma sonuçlarına dayanarak
referans ile dahil edilen ITU-R Tavsiyelerinin revizyonunu
desteklemektedir.
• Telsiz Tüzüğündeki ITU-R Tavsiyelerine olan referansların Çözüm
Kararı 27 (Rev-WRC-12)/Ek-1 ilkelerine uygunluğunu inceleyerek
devam eder.
• RR Cilt 4 çapraz referanslar listesinin güncellenmesini
desteklemektedir.
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WRC-19 Gündem Maddesi 4
Çözüm Kararı 95 (Rev. WRC 15)’e uygun olarak önceki konferansların
Çözüm Kararı ve Tavsiye Kararlarının, muhtemel revizyonu,
değiştirilmesi veya kaldırılması amacıyla gözden geçirilmesi.

CEPT Görüşü
CEPT, geçmiş konferanslar tarafından alınan kararların güncellenmesini
desteklemektedir.
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WRC-19 Gündem Maddesi 5

ITU Anlaşmasının 135 ve 136 numaralı maddelerine uygun
olarak gönderilmiş olan Radyokomünikasyon Genel
Kurulu’nun Raporu’nu gözden geçirmek ve gerekli önlemleri
almak.

31

WRC-19 Gündem Maddesi 6

Gelecek Dünya Radyokomünikasyon Konferansı’nın
hazırlıklarında radyokomünikasyon çalışma grupları
tarafından acil olarak ele alınması gereken konuları
belirlemek
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WRC-19 Gündem Maddesi 7

Resolution 86 (Rev. WRC 07)’ya uygun olarak uydu
şebekelerine frekans tahsisi ile ilgili ön bildirim,
koordinasyon, bildirim ve kayıt ile ilgili uygulamalarda,
Resolution 86’da muhtemel değişikliklerin yapılması
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WRC-19 Gündem Maddesi 8
Çözüm Kararı 26 (WRC-07) göz önünde bulundurularak; İdarelerden
gelen talepler doğrultusunda, artık ihtiyaç duyulmuyorsa, kendi ülke
dipnotlarının veya dipnotlardan kendi ülke adlarının silinmesinin
değerlendirilmesi ve uygun işlemin yapılması.
CEPT Görüşü
CEPT, dipnotlarını gözden geçirmek ve ülke adlarının silinmesini veya
ülke dipnotlarının silinmesini önermek için oluşan girişimi yürüten
İdarelere destek olduğunu açıklamaktadır.
CEPT, bu gündem maddesinin dipnotlara ülke adları ekleme ve yeni ülke
dipnotlarının eklenmesi için tasarlanmadığı görüşünde olduğunu
açıklamaktadır. Konferansların, var olan dipnotlara ülke adlarının
eklenmesine yönelik önerilerin göz önüne alınabileceği ilkesine bağlı
olarak, konferans bazında mevcut dipnotlara ülke adları ekleme talepleri
ile uğraşmaya devam edebileceği görüşünde olduğunu belirtmektedir.
Ancak bu durumun kabullerinde etkilenen ülkelerden herhangi bir itirazın
bulunmadığının
ifade
edilmesi
koşuluna
bağlı
olduğunuda
vurgulamaktadır.
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WRC-19 Gündem Maddesi 9.1-9.1.1
Farklı ülkelerdeki 1980-2010 MHz ve 2170-2200 MHz frekans- bandları
arasındaki uydu ve IMT’nin karasal bileşenleri arasında birlikte
çalışabilirlik ve uyumluluğun sağlanması için teknik ve operasyonel
önlemlerin ele alınması
CEPT Görüşü
CEPT uyumluluk çalışmaları yürütülmesi ve 1980-2010 MHz ve 21702200 MHz frekans bandlarında, bu frekanslar bandlarının farklı
ülkelerde mobil servis ve mobil uydu servisleri tarafından kullanılması
durumu da dikkate alınarak, IMT'nin karasal bileşeninin (mobil
servislerde) ve uydu GSO ve NGSO sistemleri (mobil uydu servisinde)
arasında uyumluluk koşullarının tanımlanması gerektiği görüşündedir.
CEPT, ayrıca MSS uydularının IMT karasal birleşenlerinden
kaynaklanacak elektromanyetik girişimden korunması için yeterli
önlemlerin alınmasını (uplink için güç limiti uygulanmasını)
desteklemektedir.
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WRC-19 Gündem Maddesi 9.1.2
Bölge 1 ve Bölge 3’te 1452 ve 1492 MHz frekans bandında IMT ve BSS
(ses) servislerinin uyumluluğunun ele alınması

CEPT Görüşü
CEPT, 1452-1492 MHz frekans bandını IMT için SDL olarak
uyumlaştırmıştır. BSS ve IMT arasındaki mevcut düzenleyici sürecin
Article 21’de -113 dBW/m²/MHz pfd değeri ekleyerek güncellenmesi
önerilmektedir.
ITU-RR Appendix 5'in, 9.11 no.lu koordinasyon prosedürünü
uygulamaya devam etmek isteyen ülkelerin bunu sürdürebilmesi için
değiştirilmesine ihtiyaç olduğu görüşündedir. Bu nedenle, daha sıkı bir
koruma gerekliliği (örneğin, telemetri sistemlerini korumak için)
nedeniyle, RR No. 9.11'i uygulamaya devam etmek isteyen ülkeler hariç
tüm karasal hizmetlere ilişkin olarak BSS'ye bir pfd limiti uygulanması
önerilmektedir.
ECC/DEC (13)03
1452 1457

(1.5 GHz)

14571462

14621467

14671472

14721477

14771482

Downlink (base station transmit)
40 MHz (8 adet 5 MHz’lik bloklar)

14821487

14871492
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WRC-19 Gündem Maddesi 9.1.3
ITU Tüzüğünün 7'nci maddesi gereğince, Radyokomünikasyon Büro
Direktörü'nün Raporu'nun gözden geçirilmesi ve onaylanmasına ilişkin
olarak: 9.1. WRC-15'den itibaren Radyokomünikasyon Sektörü'nün
faaliyetleri
CEPT Görüşü
CEPT Kararı 157 (WRC-15) uyarınca, 3700-4200 MHz, 4500-4800
MHz, 5925-6425 MHz ve 6725-7025 MHz frekans bandlarında yeni
non GSO uydu yörünge sistemleri için teknik, uygulama konuları ve
düzenleyici koşullar konusundaki çalışmaları desteklemektedir.
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WRC-19 Gündem Maddesi 9.1.4
Çözüm Kararı 723 (WRC-15) uyarınca, Radyo Haberleşme Bürosu
Direktörü Raporu'nun ITU Sözleşmesi'nin 7. Maddesi uyarınca
değerlendirilmesi ve onaylanması
CEPT Görüşü
Çözüm Kararı 723 uyarınca yürütülen ITU-R çalışmalarını desteklemekte,
bu çalışmaların sonuçlarına dayanarak, yapılması gerekenlerin
belirlenmesi, alt-yörünge araçlarında bulunan istasyonların, zararlı
girişimlere neden olmayacak veya yerleşik servisler altında faaliyet
gösteren sistemlere ilave kısıtlamaların getirilmemesi, alt-yörünge
araçlarının mevcut uydu fırlatma araçlarından ayırt edilmesi gerektiği
görüşündedir.
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WRC-19 Gündem Maddesi 9.1.5
Çözüm Kararı 764 (WRC-15) - Radyo Düzenlemelerinin 5.447F ve
5.450A numaralı dipnotlarında ITU-R M.1638-1 ve M.1849-1 referanslı
Tavsiye Kararlarının teknik ve düzenleyici etkilerinin göz önüne
alınması;
CEPT Görüşü
CEPT, mevcut radyo hizmetleri için 5470-5725 MHz frekans bandının
tahsis koşullarını değiştirmeden ITU-R M.1849-1 (Meteoroloji
radarlarında) 5.450A numaralı dipnota atıfta bulunulabileceği
görüşündedir.
CEPT, 5250-5350 MHz frekans bandındaki mobil (hava mobil harici)
servisine aşırı kısıtlamalar getirileceğinden, ITU-R M.1849-1 5.447F
numaralı dipnota atıfta bulunmaya karşıdır.
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WRC-19 Gündem Maddesi 9.1.6
Elektrikli araçlar için Kablosuz Güç İletimi ile ilgili WRC-19'a hazırlık
için gerekli olan çalışmaların yapılması

CEPT Görüşü
CEPT, özellikle elektrikli araçlar için Kablosuz Güç İletimi ile ilgili
çalışmaları desteklemekte, kablosuz güç iletiminin elektrikli araçlar için
radyo iletişim hizmetleri üzerindeki etkisini değerlendirmektedir. Ayrıca,
ITU-RR'da herhangi bir başka düzenleyici eylemin gerekli olmayacağı
görüşündedir.
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WRC-19 Gündem Maddesi 9.1.7
Çözüm Kararı 958 (WRC-15)
Yetki verilmemiş Yer İstasyon
Terminallerinin Yönetimi (Managing unauthorized operations of Earth
Station terminals)
CEPT Görüşü
CEPT, ilgili idare bölgesi içinde konuşlandırılan yer istasyonu
terminallerinin yetkisiz işletilmesinin ulusal yönetimi ile ilgili olası en iyi
uygulamalar hakkındaki ITU-R çalışmalarını desteklemektedir.
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WRC-19 Gündem Maddesi 9.1.8
Çözüm Kararı 958 (WRC-15)’e göre, ITU-R sektörünü dar band ve
genişband
makine-tipi-haberleşme
altyapısının
uygulanmasını
desteklemek için bu servislerin radyo şebeke ve sistemlerinin teknik ve
operasyonel durumları, ayrıca harmonize spektrum kullanımını içerecek
şekilde spektrum gereksinimleri konularında çalışma yapılması,
çalışmanın kapsamında Tavsiye Kararlar, Raporlar ve/veya Elkitapları
geliştirilmesi ve uygun olması durumunda ITU-R Sektörü içinde uygun
aksiyon alınması
CEPT Görüşü
CEPT, dar band ve genişband makine-tipi-haberleşme altyapısının
uygulanmasını desteklemek için bu servislerin radyo şebeke ve
sistemlerinin teknik ve operasyonel durumlarını, ayrıca harmonize
spektrum kullanımını içerecek şekilde spektrum gereksinimlerini
belirleme çalışmalarını, çalışmanın kapsamında Tavsiye Kararlar, Raporlar
ve / veya El kitapları geliştirilmesini desteklemektedir.
CEPT Gündem Maddesi 9.1.8’e yönelik ITU-RR’da değişiklik
yapılmamasını önermektedir. CEPT, ayrıca bu gündem maddesi altında
IMT
ve
IMT
olmayan teknolojilerin dikkate alınmasını
desteklemektedir.
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WRC-19 Gündem Maddesi 9.1.9
9 Radyokomunikasyon Büro’nun Yönetici Raporu’nun Madde 7’ye
uygun olarak görüşülmesi ve onaylanması
9.1 WRC-15’den günümüze Radyokommunikasyon sektörünün
aktiviteleri
(Çözüm Kararı 162(WRC-15)’e göre “51,4-52,4 GHz frekans bandının
sabit-uydu servisleri (yer-uydu)’nın spektrum ihtiyaçları ve muhtemel
tahsisi)

CEPT Görüşü
CEPT, sabit uydu servisindeki gelişmeler için ek spektrum ihtiyacı
hakkındaki çalışmaların sonucuna dayanarak, şebekelerdeki çıktı
(throughput) miktarını arttırmayı sağlayan uplink GSO FSS besleyici
linkleri için 51.4-52.4 GHz bandında ek tahsisi desteklemektedir.
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WRC-19 Gündem Maddesi 9.3
Çözüm Kararı 80 (Rev.WRC-07) uyarınca, Anayasa'da (Constitution)
somutlaşan ilkelerin uygulanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar:
• Anayasanın 12. Maddesi 1 No’lu fıkrası dikkate alınarak; anayasanın
44. Maddesinde belirtilmekte olan temel ilkelerin uygulanmasının
ölçümü ve analizi için prosedürler üzerine gerekli çalışmalar yapmak
amacıyla radyokomünikasyon sektörüne talimat vermek,
• Anayasanın 44. Maddesi ve Telsiz Tüzüğü No:0.3’de belirtilen
önsöz dikkate alınarak; resmi bildirim, koordinasyon ve kayıt
prosedürlerini oluşmasını sağlayan olası taslak önerilerin ve hüküm
taslaklarını incelemek ve gözden geçirmek, bu çözüm kararı ile ilgili
gelecekteki Dünya Radyokomünikasyon Konferansı'na rapor vermek
amacıyla RRB'ye talimat vermek,
• Söz konusu çözüm kararı ile ilgili gelecek Dünya
Radyokomünikasyon Konferansı'na sunulmak üzere ayrıntılı ilerleme
raporu hazırlanması için Radyokomünikasyon Büro Direktörünü
bilgilendirmek.
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