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Kablosuz Mikrofon Kullanıcılarının Dikkatine 

  

26/08/2015 tarihinde gerçekleştirilen ve kamuoyunda 4.5G İhalesi olarak bilinen IMT Advanced 

Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme İhalesi ile ülkemizde çeşitli frekans bandları 

mobil genişband hizmetlerin kullanımına tahsis edilmiştir. Bu frekans aralıklarından 790-862 

MHz bandını (800 MHz) kullanmaya Avea İletişim Hizmetleri AŞ, Turkcell İletişim Hizmetleri 

AŞ ve Vodafone Telekomünikasyon AŞ yetkili kılınmıştır.  

Bilindiği üzere, 20 Mart 2010 tarihli ve 27527 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kısa Mesafe 

Erişimli Telsiz Cihazları (KET) Yönetmeliği ile ihalede sunulan 800 MHz bandının herhangi bir 

telsiz kurma ve kullanma iznine ve telsiz ruhsatnamesine ihtiyaç göstermeksizin kablosuz 

mikrofonlar tarafından kullanılmasına izin verilmiş, ancak 800 MHz bandındaki küresel 

gelişmeler (bandın mobil genişband hizmetlere tahsis edilmesi ve bu kullanımın dünyada hızla 

yaygınlaşması) dikkate alınarak 11/09/2012 tarihli ve 28408 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

ve 20 Mart 2010 tarihli ve 27527 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KET Yönetmeliği’ni 

yürürlükten kaldıran Kısa Mesafe Erişimli Telsiz (KET) Cihazları Hakkında Yönetmelik ile 800 

MHz bandındaki kablosuz mikrofonlar için tahsisli aralık, 790-862 frekans aralığından 823-832 

MHz frekans aralığına daraltılmış ve 1 Ocak 2015 tarihinden sonra bu frekansların da kullanımı 

sonlandırılmıştır. Yapılan bu değişiklikler kademeli yapılarak, kablosuz mikrofon kullanıcıları 

için hızlı bir geçişin oluşturabileceği birtakım mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedeflenmiştir.  

Sonuç olarak, 800 MHz bandının Ülkemizde yayın yardımcı servisler tarafından KET 

Cihazları Hakkında Yönetmelik kapsamında kullanımı sonlandırılmış olup, bu cihazların 

söz konusu Yönetmelik kapsamında belirlenen diğer frekans aralıklarını kullanması 

gerekmektedir.  

 

Kurumumuzca saha ölçümlerinde 790-862 MHz frekans bandını kullanan kablosuz mikrofon 

cihazlarına ait sinyallere rastlanması durumunda, söz konusu cihazları kullananlar hakkında 5809 

sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun Cezai Hükümler başlıklı 63’üncü maddesinin 

dördüncü fıkrasında belirtilen “Kurma ve kullanma izni ile ruhsatname alınması gereken telsiz 

cihazı veya sistemlerini bu Kanunun 37 nci maddesine aykırı olarak, Kurumdan izin almaksızın 
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satan, kuran, işleten ve kullananlar hakkında ikibin güne kadar adlî para cezası uygulanır. Bu 

cihazları, gerekli izinler alınmış olsa bile millî güvenliği ihlal amacıyla kullananlar eylemleri 

daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde altı aydan bir yıla kadar hapis ve on 

bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar.” hükmü kapsamında işlem yapılması 

gerekecektir.  

 
Kamuoyuna saygıyla arz olunur.  

 

 


