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YÖNETMELİK                                                                                        
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: 

FREKANS TAHSİSİNDEN MUAF TELSİZ CİHAZ VE SİSTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK                       

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı telsiz ruhsatnamesi, telsiz kurma ve kullanma izni ile frekans tahsis ve tescil işlemlerinden muaf telsiz cihaz 

ve sistemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.  

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik telsiz ruhsatnamesi, telsiz kurma ve kullanma izni ile frekans tahsis ve tescil işlemlerinden muaf telsiz cihaz ve 

sistemlerini kapsar.  

Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 6 ncı, 36 ncı, 37 nci ve 40 ıncı maddelerine 

dayanılarak hazırlanmıştır.  

Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;  
a) Kanun: 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununu,  
b) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu,  
c) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,  
ç) Teknik Ölçütler: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan muafiyetin sağlanması için telsiz cihaz ve sistemlerinin sağlaması   

gereken ölçütleri içeren ve Kurum tarafından belirlenerek Kurumun resmî internet sitesinde yayımlanan Frekans Tahsisinden Muaf Telsiz Cihaz ve Sistemlerine 
İlişkin Teknik Ölçütleri, ifade eder.  

(2) Bu Yönetmelikte geçen ancak birinci fıkrada tanımlanmayan kavramlar için ilgili mevzuatta yer alan tanımlar geçerlidir.  
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Genel Esaslar ve Teknik Ölçütler 

Genel esaslar 
MADDE 5 – (1) Teknik Ölçütlerde belirlenen teknik ve usullere uygun telsiz cihaz ve sistemleri; telsiz ruhsatnamesi, telsiz kurma ve kullanma izni ile 

frekans tahsis ve tescil işlemlerinden muaftır. Muafiyet, Teknik Ölçütlere uygunluğun kaybıyla sona erer.  
(2) Birinci fıkradaki muafiyet, söz konusu telsiz cihaz ve sistemlere yönelik olarak; yetkilendirme, spektrumun izlenmesi ve denetimi, piyasa gözetimi 

ve denetimi, haberleşmenin ve kişisel verilerin gizliliği dâhil olmak üzere ilgili mevzuatta yer alan diğer yükümlülüklerden herhangi bir muafiyet sağlamaz ve söz 
konusu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi için dayanak teşkil etmez.  

(3) Birinci fıkradaki muafiyet kapsamındaki telsiz cihaz ve sistemleri, diğer telsiz cihaz ve sistemlerine zararlı elektromanyetik girişime neden 
olmadan ve bunlardan kaynaklanan elektromanyetik girişime karşı koruma talep etmeden kullanılmak zorundadır. Bu cihaz ve sistemleri kullananlar bu fıkradaki 
yükümlülükleri kabul etmiş sayılırlar.  

(4) Telsiz cihaz ve sistemlerinin Teknik Ölçütler dışında kullanılmak istenmesi durumunda, telsiz kurma ve kullanma izni ve frekans tahsis ve tescili 
için Kuruma başvurulur.  

 



Teknik ölçütler 
MADDE 6 – (1) Teknik Ölçütler Kurum tarafından belirlenerek Kurumun resmî internet sitesinde yayımlanır; teknolojik gelişmeler, ülkemizin taraf 

olduğu uluslararası kuruluşların kararları doğrultusunda yapılabilecek yeni planlamalar ve ulusal ihtiyaçlar çerçevesinde güncellenebilir.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

Yaptırımlar 
MADDE 7 – (1) Telsiz cihaz ve sistemlerinin bu Yönetmelikte belirlenen muafiyet kapsamı dışında ve mevzuata aykırı biçimde kullanılması  

durumunda; ihlalde bulunanlar hakkında, Kanunun 63 üncü maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları ve ilgili diğer mevzuat uyarınca işlem tesis edilir.  

Atıflar 
MADDE 8 – (1) Diğer mevzuatta 11/9/2012 tarihli ve 28408 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kısa Mesafe Erişimli Telsiz (KET) Cihazları Hakkında 

Yönetmeliğe, 18/7/2009 tarihli ve 27292 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliğine ve 8/3/1986 tarihli ve 19041 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan Otomatik Frekans Tarama Özellikli Telsiz Cihazları Yönetmeliğine yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.  

Yürürlükten kaldırılan mevzuat 
MADDE 9 – (1) 11/9/2012 tarihli ve 28408 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kısa Mesafe Erişimli Telsiz (KET) Cihazları Hakkında Yönetmelik 

yürürlükten kaldırılmıştır.  
(2) 18/7/2009 tarihli ve 27292 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.  

Mevcut telsiz cihaz ve sistemlerine yönelik uygulama 
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Kurum tarafından frekans tahsisi yapılmış ve ruhsata bağlanmış telsiz cihaz 

ve sistemlerinden, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında olanların ruhsatnameleri iptal edilmiş sayılır. Söz konusu telsiz cihaz ve sistemleri, 
bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bu Yönetmelik çerçevesinde kullanılmaya devam edilir.  

(2) İptal edilmiş sayılan ruhsatnamelere ilişkin herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.  
(3) 11/9/2012 tarihli ve 28408 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kısa Mesafe Erişimli Telsiz (KET) Cihazları Hakkında Yönetmelik kapsamında telsiz 

cihaz ve sistemlerini kullananlar, bu Yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde mevcut cihaz ve sistemlerin frekanslarını, güçlerini ve diğer 
teknik özelliklerini, kullanım yeri ve diğer kısıtlamaları da dikkate alarak Teknik Ölçütlerde belirtilen değerlere uygun hale getirmekle yükümlüdür.  

Yürürlük 
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

Yürütme 
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür.  

 

FREKANS TAHSİSİNDEN MUAF TELSİZ CİHAZ VE SİSTEMLERİNE İLİŞKİN TEKNİK ÖLÇÜTLER 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Kısaltmalar ve tanımlar 

MADDE 1- (1) Bu ölçütlerde yer alan kısaltma ve tanımlardan; 
a) Acil durum ve afet haberleşmesi: Afetlerde, beklenmedik olaylarda ya da can ve mal emniyeti ve milli güvenlik ile ilgili durumlar ya da bunların 

tatbikatlarında mahalli, bölgesel veya yurt çapında olağanüstü hal ve acil durum haberleşmesini koordine eden ilgili kuruluşlara yardımcı olmak üzere, amatör 

telsizcilerin ilgili birimlerle veya kendi aralarında yaptıkları telsiz haberleşmesini, 



b) Amatör telsiz istasyonu: Hiçbir maddi, kişisel veya siyasi çıkar gözetmeden, sadece kendi istek ve çabası ile telsiz iletişim teknikleri alanında kendini 

yetiştirmek amacıyla, amatör telsizcilik belgesine sahip gerçek kişilerin bu Teknik Ölçütlerde belirtilen frekans ve güç sınırlarında  kullandığı sabit, araç ve el telsiz 

cihazlarının her biri veya birkaçından oluşan amatör telsiz istasyonunu, 

c) Amatör telsizci: Hiçbir maddi, kişisel veya siyasi çıkar gözetmeden, sadece kendi istek ve çabası ile telsiz iletişim teknikleri alanında kendini 

yetiştirmek amacıyla ulusal ve uluslararası amatör telsizcilik faaliyetinde bulunmak isteyen ve amatör telsizcilik belgesine sahip olan gerçek kişiyi, 

d) Amatör telsizcilik belgesi: KEGM tarafından verilen ve amatör telsizcinin sınıfı, yetkileri ve çağrı işaretini belirleyen belgeyi, 

e) AMPR (Amateur Packet Radio): Amatör Paket Radyo Sistemini, 

f) APRS (Automatic Position/Packet Reporting System): Otomatik Pozisyon Belirleme/Paket Haberleşme Sistemini 

g) Çift tonlu çoklu frekans kodlaması (DTMF-Dual Tone Multi Frequency): band içi telekomünikasyon sinyalleşmesini (rakamların ses sinyaline 

dönüştürülmesi), 

h) e.i.r.p. (Effective isotropic radiated power): Antene aktarılan güç ile verilen bir yönde izotropik bir antene göre anten kazancının çarpımı olan etkin 

izotropik yayılım gücünü, 

ı) e.r.p. (Effective radiated power): Antene aktarılan güç ile verilen bir yönde yarım-dalga dipol antene göre anten kazancının çarpımı olan etkin yayılım 

gücünü, 

i) FM (Frequency Modulation): Frekans modülasyonunu, 

j) Frekans bandı: Başlangıç ve bitiş frekansları arasındaki aralığı, 

k) FSTV (Fast Scan TV): Hızlı Taramalı Televizyon Sistemini 

l) Göndermeden Önce Dinle (LBT-Listen Before Talk) : Bir telsiz cihazının, kullandığı banddaki doluluğu algılayarak band boşalana kadar veya boş bir 

banda geçiş yapılana kadar beklemesi kabiliyetini, 

m) ITU (International Telecommunication Union): Uluslararası Telekomünikasyon Birliğini, 

n) ITU-R (ITU Radiocommunication Sector): ITU Radyokomünikasyon Sektörünü, 

Kanal aralığı: Komşu iki kanalın merkez frekansları arasındaki aralığı, 

o) KEGM: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nü, 

p) Maksimum çıkış gücü: Bir cihazın vericisinin çıkış gücü ile anten kazancından doğan toplam gücünü, 

r) NFC (Near Field Communication): Yakın alan haberleşmesini, 

s) PACTOR: Destekleyen Terminal Düğüm Kontrolörleri (Terminal Node Controller (TNC)) yardımıyla kullanılabilen, birden fazla alt taşıyıcı kullanan Faz  

Kaydırmalı Anahtarlama (multi-sub-carrier-PhaseShift Keying (PSK)) ve ARQ (Automatic Request) temeline dayanan sayısal haberleşme modunu, 

t) PSK (Phase Shift Keying): Faz Kaydırmalı Anahtarlama modunu 

u) RF (Radio Frequency): Radyo frekansını, 

ü) RTTY (Radio Teletype): Radyo Teleksi, 

v) Sorumlu Operatör: Amatör telsiz dernekleri, eğitim ve öğretim kurumları, acil durum ve afet haberleşmesinde görev alan kuruluşlar, izcilik kuruluşları 

ve araştırma kurumlarınca kurulan istasyonda yapılan çalışmalardan sorumlu olan amatör telsizciyi, 

y) SSTV (Slow Scan TV): Yavaş Taramalı Televizyon sistemini, 

z) TCP/IP (Transmision Control Protocol/Internet Protocol): İnternet Haberleşme Protokolünü, 

x) Uyarlanabilir Güç Kontrolü (APC-Automatic/Adaptive Power Control): Diğer telsiz cihaz ve sistemlerine ve uygulamalarına elektromanyetik 

girişimden kaçınmak amacıyla verici gücünü düzenleyen otomatik mekanizma, 



q) Verici Gücü Kontrolü (TPC-Transmit Power Control): Bir telsiz cihazının, çıkış gücünü diğer sistemlere elektromanyetik girişimi azaltmak amacıyla 

kontrol edebilme kabiliyetini, 
 

Amatör telsiz istasyonu                                    
  

MADDE 21  
1-Amatör telsiz istasyonları; Tablo-25’te belirtilen teknik ölçütlere uygun olmak kaydıyla amatör telsizciler tarafından kullanılır.  
2-Esasları KEGM tarafından belirlenen amatör telsizcilik belgesine sahip gerçek kişiler ile sorumlu operatörün mesuliyetinde olmak kaydıyla amatör 

telsiz dernekleri, eğitim ve öğretim kurumları, acil durum ve afet haberleşmesinde görev alan kuruluşlar, izcilik kuruluşları ve araştırma kurumları amatör telsiz 
istasyonu kurabilirler.  

3-Amatör telsizcilik belgesine sahip gerçek kişiler, doğal afetlerde, beklenmedik olaylarda ve bunların tatbikatlarında can ve mal emniyeti ve milli 
güvenlik ile ilgili olarak mahalli, bölgesel veya yurt çapında acil durum ve afet haberleşmesini koordine eden ilgili kuruluşlara yardım faaliyetlerinde bulunabilirler. 

4-Kurumdan, telsiz cihaz ve sistemi kurma ve kullanma izni almış kamu kurum ve kuruluşlarının izni olmak kaydıyla acil durum ve afet tatbikatları ile 

acil durum ve afet esnasında amatör telsizciler bu kurumlara tahsisli frekansları kullanabilirler. Bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarının izni olmak kaydıyla amatör 

telsiz sistem ve cihazlarında gerekli değişiklik ve eklentileri önceden yapabilir veya yaptırabilirler. 

5-Amatör telsizciler, antenlerin monte edileceği yüksek kule ya da yapılarda ışıklandırma ve benzeri tedbirleri alırlar.  
6-Amatör telsizciler, trafiğe açık hava alanlarının civarında kurulacak anten tesislerinden kaynaklanan zararlı elektromanyetik girişimi giderici her 

türlü önlem alırlar.  
7-Amatör telsiz istasyonundaki vericilerin ayarları ve ölçümleri sırasında suni yük (dummy load) kullanılır.  
8-KEGM’ye bildirimde bulunmak kaydıyla Ülkemiz ile mütekabiliyet anlaşması bulunan yabancı bir ülkeden ülkemize gelen yabancı amatör telsizcilerin 

kullandıkları telsiz cihaz ve sistemleri bu düzenleme hükümlerine uymak kaydıyla telsiz cihaz ve sistemi kurma izni ve ruhsattan muaftır.  
9-A sınıfı amatör telsizcilik belgesi sahipleri; tüm amatör telsiz istasyonlarında bu sınıfa izin verilen ve Tablo-25’te belirtilen frekansları yine aynı 

tabloda belirtilen teknik kriterlere uymak kaydıyla kullanırlar.  
10-B ve C sınıfı amatör telsizcilik belgesi sahipleri; amatör telsiz dernekleri, eğitim ve öğretim kurumları, acil durum ve afet haberleşmesinde görev 

alan kuruluşlar, izcilik kuruluşları ve araştırma kurumlarında kurulu istasyonlarda veya bir A sınıfı amatör telsizciye ait istasyonda, istasyonun sorumlu operatörü 

gözetiminde ve sorumluluğunda, Tablo-25’te belirtilen bütün amatör frekans bandlarını ve emisyon tiplerini kullanabilirler. İstasyondan sorumlu amatör telsizcinin 

gözetimi dışında veya kendi adlarına kayıtlı istasyonlarda ise ancak belge sınıflarının müsaade ettiği frekanslarda faaliyetlerde bulunabilirler.  
11-A sınıfı belge sahibi amatör telsizcilere ait istasyonlarda, amatör telsiz dernekleri, eğitim ve öğretim kurumları, acil durum ve afet haberleşmesinde 

görev alan kuruluşlar, izcilik kuruluşları ve araştırma kurumlarında bulunan istasyonlarda, bir sorumlu operatörün hazır bulunması halinde; belge sahibi olmayan 

üçüncü şahısların, eğitim ve özendirilmesi amacıyla, amatör telsiz haberleşmesine katılmalarına izin verilir. 

12-Amatör telsizciler, amatör telsiz dernekleri tarafından kurulan tekrarlayıcı (role) sistemleri aracılığı ile amatör faaliyetlerde bulunabilirler. Amatör 
telsizciler, deneysel ya da internet-telsiz ara yüzü kullanan diğer amatör telsizcilik faaliyetlerinde de bulunabilir; bu durumlarda Kurum tarafından yapılan frekans 
planlamasına uyulur.  

13-Amatör telsizciler tarafından, yurt içi veya uluslararası amatör haberleşme mesajlarının, (Q) kodları, mors kodu, RTTY, SSTV, FSTV, PSK, PACTOR, 
AMPR, APRS, TCP/IP ve benzerleri gibi uluslararası amatör haberleşmelerde ve uygulamalarda kullanılan yöntemler dışında; üçüncü şahısların yapılan haberleşmeyi 
çeşitli cihazlar ve yazılımlar kullanarak dinlemelerini engelleyecek şekilde, özel sistemler kullanılarak, kriptolu olarak alamazlar veya gönderemezler. 



Emisyon Tipi

(Tablo 25-1)

135.7-137.8 kHz 1 W 5W  A1A, A1B

472-479 kHz 5 Wat ---

1810-1840 kHz 9 W 30 W

1840-1850 9 W 30 W

3500-3610 kHz 75 W 75 W
Olağanüstü hallerde normal haberleşme için resmi makamlarca kullanılır, ancak bu makamlarla iş birliği 

içinde haberleşmenin idamesine yardımcı olmak suretiyle kullanılabilecektir.

3610-3800 kHz 75 W 75 W Uluslararası Amatör DX kullanımıdır.

5351.5-5366.5 kHz 15W 15W

Olağanüstü hallerde normal haberleşme için resmi makamlarca kullanılır, ancak bu makamlarla iş birliği 

içinde haberleşmenin idamesine yardımcı olmak suretiyle kullanılabilecektir.
Eğitim ve özendirme amacı ile B sınıfı amatör telsizcilik belgesi sahibi olan telsizciler, kendi imalatları olan 

ve en fazla5 W çıkış gücündeki bir cihaz ile HF bandında 7000-7100 kHz frekans bandında haberleşme 

yapabilecektir
Olağanüstü hallerde normal haberleşme için resmi makamlarca kullanılır, ancak bu makamlarla iş birliği 

içinde haberleşmenin idamesine yardımcı olmak suretiyle kullanılabilecektir.
Bu band Türkiye'de birinci öncelikle sabit hizmetlere ayrılmıştır, ancak olağanüstü hallerde 10100 kHz nokta 

frekansı resmi makamlarla işbirliği içinde olağanüstü hal telsiz haberleşmesinin idamesine yardımcı  olmak 

amacıyla amatör telsiz istasyonları tarafından da kullanılabilecektir.

Bu bandda yalnız mors kodu ve dijital modlarda haberleşme yapılabilecektir.

14000-14250 kHz
Olağanüstü hallerde normal haberleşme için resmi makamlarca kullanılır, ancak bu makamlarla iş birliği 

içinde haberleşmenin idamesine yardımcı olmak suretiyle kullanılabilecektir.

14250-14350 kHz Bu band amatör ve amatör uydu haberleşmesinde de kullanılabilecektir.

Türkiye'de öncelikle sabit hizmet istasyonları için uygun band temin edildiğinde amatör hizmeti için bu 

bandda birinci öncelikli tahsis edilebilecektir.

Bu band amatör ve amatör uydu haberleşmesinde de kullanılabilecektir.

Olağanüstü hallerde normal haberleşme için resmi makamlarca kullanılır, ancak bu makamlarla iş birliği 

içinde haberleşmenin idamesine yardımcı olmak suretiyle kullanılabilecektir.

Bu band amatör ve amatör uydu haberleşmesinde de kullanılabilecektir.

21151-21450 kHz  75 W 400 W Bu band amatör ve amatör uydu haberleşmesinde de kullanılabilecektir.

Türkiye'de öncelikle sabit hizmet istasyonları için uygun band temin edildiğinde amatör hizmeti için bu 

bandda birinci öncelikli tahsis edilebilecektir.

Olağanüstü hallerde normal haberleşme için resmi makamlarca kullanılır, ancak bu makamlarla iş birliği 

içinde haberleşmenin idamesine yardımcı olmak suretiyle kullanılabilecektir

Bu band amatör ve amatör uydu haberleşmesinde de kullanılabilecektir.

Olağanüstü hallerde normal haberleşme için resmi makamlarca kullanılır, ancak bu makamlarla iş birliği 

içinde haberleşmenin idamesine yardımcı olmak suretiyle kullanılabilecektir
Bu band amatör ve amatör uydu haberleşmesinde de kullanılabilecektir. F3E ve G3E emisyon tipleri 

28000–29500 kHz arasında kullanılmayacaktır.
Eğitim ve özendirme amacı ile B sınıfı amatör telsizcilik belgesi sahibi olan telsizciler, kendi imalatları olan 

ve en fazla 5 W çıkış gücündeki bir cihaz ile HF bandında 28000-29700 MHz frekans bandında haberleşme 

yapabilecektir.

AMATÖR TELSİZ BAND PLANI  ( MF-HF  FREKANSLAR)

Frekans Bandı Verici Çıkış Gücü Verici PEP Gücü
İzin verilen 

belge sınıfı
İlave Kullanım Kısıtlamaları

75 W 400 W

J3E emisyonu sadece 1832 – 1835 kHz, band aralığında 1840-1850 9 W 30 W kullanılabilir.

A1A, A1B, A2A,

A3J, F1A, F2B,

F2A, H3E, J2A,

J2B, J3C, J3E,

R3E

7000-7200 kHz 75 W 75 W

10100-10150 kHz 75 W

18068-18168 75 W  400 W

A1A, J3E

28000-29700 kHz  75 W 400 W

21000-21150 kHz  75 W 400 W

24890-24990 kHz  75 W 400 W

A1A, A1B, A2A,

A2B, A3J, A3F,

J3F, F1A, F2B,

F2A, F2B, F3E,

F3F, G3E, H3E,

J2A, J2B, J2C,

J3E, J3F, R3E

100  W

A-B

A



Emisyon Tipi

(Tablo 25-1)

50-52 MHz  75 W  75 W 
Türkiye'de öncelikle sabit hizmet istasyonları için uygun band temin edildiğinde amatör hizmeti için bu 

bandda birinci öncelikli tahsis edilebilecektir.

Olağanüstü hallerde normal haberleşme için resmi makamlarca kullanılır, ancak bu makamlarla iş birliği 

içinde haberleşmenin idamesine yardımcı olmak suretiyle kullanılabilecektir.

Bu band amatör ve amatör uydu haberleşmesinde de kullanılabilecektir.

El telsizlerinin frekans modülasyon modunda azami 5 W verici çıkış gücünü geçemeyecektir. Dünya-Ay-

Dünya haberleşmesinde de kullanılabilecektir.

Bu bandda amatör telsiz dernekleri tarafından kurulacak olan role cihazlarının azami çıkış gücü 25 W 

seviyesini geçemeyecektir.

C Sınıfı amatör telsizciler tarafından 144-146 MHz frekans bandında verici çıkış gücü 5 W seviyesini 

geçmeyecek şekilde haberleşme yapılabilecektir.

430.2-430.7 MHz

431.550-431.825 MHz

Bu band amatör ve amatör uydu haberleşmesinde de kullanılabilecektir. El telsizlerinin frekans modülasyon 

modunda azami 5 W verici çıkış gücünü geçemeyecektir. Dünya-Ay-Dünya haberleşmesinde de 

kullanılabilecektir.

C Sınıfı amatör telsizciler tarafından 430- 440 MHz frekans bandında verici çıkış gücü 5 W seviyesini 

geçmeyecek şekilde haberleşme yapılabilecektir.

433.400-433.575 MHz

435.00-437.975 MHz

439.150-439.425 MHz

Bu band amatör ve amatör uydu haberleşmesinde de kullanılabilecektir.

El telsizlerinin frekans modülasyon modunda azami 5 W verici çıkış gücünü geçemeyecektir. Dünya-Ay-

Dünya haberleşmesinde de kullanılabilecektir.

5650-5670 MHz

5820-5850 MHz

10450-10452 MHz Bu band amatör ve amatör uydu haberleşmesinde de kullanılabilecektir.

24000-24050 MHz Bu band amatör ve amatör uydu haberleşmesinde de kullanılabilecektir.

47-47.2 GHz Bu band amatör ve amatör uydu haberleşmesinde de kullanılabilecektir.

75.5-76 GHz Bu band amatör ve amatör uydu haberleşmesinde de kullanılabilecektir.

144-146 MHz

AMATÖR TELSİZ BAND PLANI  ( VHF-UHF-SHF-EHF  FREKANSLAR)

Frekans Bandı Verici Çıkış Gücü Verici PEP Gücü
İzin verilen 

belge sınıfı
İlave Kullanım Kısıtlamaları

A1A, A1B, A2A,

A2B, A3J, A3F,

J3F, F1A, F2B,

F2A, F2B, F3E,

F3F, G3E, H3E,

J2A, J2B, J2C,

J3E, J3F, R3EE

400 W 75 W 

432.000-432.975 MHz

1240-1300 MHz

A-B-C

A-B

A



Kısaltmalar Emisyon Çeşidi Band Genişliği

A1A
Genlik modülasyonlu, çift kenar band, modüle edici alt taşıyıcı kullanmayan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, açık-kapalı şeklinde anahtarlama sistemiyle çalışan ve 

kulakla alınabilen telgraf yayını.
100 Hz.

A1B Genlik modülasyonlu, çift kenar band, modüle edici alt taşıyıcı kullanmayan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, otomatik telgraf yayını. 100 Hz.

A2A
Genlik modülasyonlu, çift kenar band, modüle edici alt taşıyıcı kullanan sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, açık - kapalı şeklinde anahtarlama sistemiyle çalışan, kulakla 

alınabilen telgraf yayını.
2,1 Khz.

A2B Genlik modülasyonlu, çift kenar band, modüle edici alt taşıyıcı kullanan, sayısal bilgi ihtiva eden, tek kanallı otomatik telgraf yayını. 2.1 kHz

A3C Genlik modülasyonlu, çift kenar band, analog bilgi ihtiva eden tek kanallı faksimil. 3 kHz

A3F Genlik modülasyonlu, çift kenar band, analog bilgi, ihtiva eden tek kanallı televizyon yayını. 10.5 MHz

C3F Genlik modülasyonlu, artık yan band analog bilgi ihtiva eden tek kanallı televizyon yayını. 7.25 MHz

F1A Frekans modülasyonlu, modüle edici alt taşıyıcı kullanmayan sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, kulakla alınabilen telgraf yayını. 304 Hz

F1B Frekans modülasyonlu, modüle edici alt taşıyıcı kullanmayan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı otomatik telgraf yayını. 304 Hz

F2A Frekans modülasyonlu, modüle edici alt taşıyıcı kullanan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, kulakla alınabilen telgraf yayını. 1.42 kHz

F2B Frekans modülasyonlu, modüle edici alt taşıyıcı kullanan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, otomatik telgraf yayını. 1.42 kHz

F3E Frekans modülasyonlu, analog bilgi ihtiva eden tek kanallı telefon yayını. (29.7 MHz'in altındaki frekans bandlarında maksimum band genişliği 6 kHz'dir.) 16 kHz

F3F Frekans modülasyonlu, analog bilgi ihtiva eden tek kanallı televizyon yayını. 6 MHz

G3E Faz modülasyonlu, analog bilgi ihtiva eden tek kanallı telefon yayını. (29.7 MHz'in altındaki frekans bandlarında maksimum band genişliği 6 kHz'dir.) 16 kHz

H3E Genlik modülasyonlu, tek kenar band, tam taşıyıcılı analog bilgi ihtiva eden tek kanallı telefon yayını. 3 kHz

J2A Genlik modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcısı bastırılmış modüle edici alt taşıyıcı kullanan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, kulakla alınabilen telgraf yayını 134 Hz

        J2B Genlik modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcı bastırılmış, modüle edici alt taşıyıcı kullanan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı otomatik telgraf yayını. 134 Hz

J3C Genlik modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcısı bastırılmış analog bilgi ihtiva eden, tek kanallı faksimil. 3 kHz

J3E Genlik modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcısı bastırılmış analog bilgi ihtiva eden kanallı telefon yayını. 3 kHz

J3F Genlik modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcısı bastırılmış analog bilgi ihtiva eden tek kanallı televizyon yayını. 6 kHz

R3E Genlik modülasyonlu, tek kenar band, azaltılmış veya değişken seviyeli taşıyıcılı analog bilgi ihtiva eden tek kanallı telefon yayını. 3 kHz

Tablo 25-1 Emisyon tipleri

GİTRAD YM7KK 
 (GİRESUN TELSİZ RADYO AMATÖRLERİ VE DOĞA SPORLARI DERNEĞİ)


