Telekomünikasyon Kurumundan:
“10 kHz-60 GHz Frekans Bandında Çalışan Sabit Telekomünikasyon Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddeti Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Ölçüm Yöntemleri ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik”in uygulanmasına ilişkin
TEBLİĞ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Dayanak
Amaç
Madde 1- Bu Tebliğin amacı, 12 Temmuz 2001 tarih ve 24460 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan“10 kHz-60 GHz Frekans Bandında Çalışan Sabit Telekomünikasyon Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddeti Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Ölçüm Yöntemleri ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik”in uygulamasına ilişkin hususları düzenlemektir.
 
Dayanak 
Madde 2- Bu tebliğ, ilgili (yukarıda belirtilen) Yönetmeliğin 24.Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 
 
 
İKİNCİ BÖLÜM
Güvenlik Sertifikası
Madde 3- (Değişik) 10 kHz - 60 GHz frekans bandına çalışan sabit telekomünikasyon cihazlarını kurma ve kullanma/işletme amacıyla Kuruma başvuruda bulunanların; ilgili Yönetmeliğin eki EK B’de yer alan “Sabit Telekomünikasyon Cihazı Müracaat Değerlendirme Formu" ile birlikte sadece yönlü antenler için anten yayın paternini vermeleri zorunludur.
 
Madde 4- Kurum tarafından ön izin anlamına gelen Ek-1 Güvenlik Sertifikası her cihaz için ayrı ayrı düzenlenmek suretiyle verilir. İşletmeci/işletici tarafından Güvenlik Sertifikasına istinaden sabit telekomünikasyon sistemi kurularak işletmeye alınır. Daha sonra Kurum tarafından yapılacak denetimler sonucu kurulan sistemin uygun bulunması halinde Güvenlik Sertifikası onaylanır. Güvenlik Sertifikası, işletmeci/işleticiler tarafından istasyon mahallinde rahatlıkla görülebilecek yerlere asılacak ve çevre şartlarının etkilerine (deforme, silinme vb) karşı gerekli tedbirler alınacaktır.
 
 
Madde 5- (Yürürlükten kaldırılmıştır.)
 
Madde 6- Güvenlik Sertifikası ücreti, sistem kurma müracaatı yapıldıktan sonra ruhsat ve kullanma ücreti ile birlikte tahsil edilir.

(Değişiklikle eklenmiş fıkra) 2813 sayılı Telsiz Kanununun 28 inci maddesi gereğince; ruhsata tâbi olup, ücrete tâbi olmayan Kamu Kurum ve Kuruluşları da ilgili Yönetmeliğin uygulama kapsamındadır. Bunlardan, Güvenlik Sertifikası ücreti ve Kurum tarafından yapılacak denetimler için ücret alınmaz. Ancak, Yönetmeliğe uyulmaması hâlinde, bunlara, Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen para cezası hariç diğer hükümler uygulanır. 

Madde 7- (Değişik) Güvenlik Sertifikası ücreti, 10.000.000TL. olup; Söz konusu bu ücret Kurum tarafından her yıl yeniden belirlenebilir.
 
Madde 8- Güvenlik Sertifikasının her ne nedenle olursa olsun, yenilenmesi halinde Sertifika Yenileme Ücreti alınır. 
 
Madde 9- Güvenlik Setifikasının Kati Onayı için gerekli denetim, Kurum tarafından yapılır. 
 
Madde 10- (Değişik) İlgili Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce kurulmuş olan ve aynı Yönetmelikte belirtilen limit değerleri aşmayan sabit telekomünikasyon cihazlarının da, söz konusu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen Güvenlik Sertifikasını alabilmesini teminen, Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde açıklandığı şekilde, sistem bildirimlerinin 01.07.2002 tarihine kadar Kuruma gönderilmesi gerekmektedir.

Temel eğitim (okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim) okullarının bahçe sınırları içerisinde kurulu olan sabit telekomünikasyon cihazları 15.05.2002 tarihine kadar sökülecektir. Aksi takdirde, Telsiz Ücret Tarifesinde belirtilen ruhsat ücretinin 50 katı tutarında para cezası uygulanır ve sistemin faaliyeti durdurulur. Faaliyetin durdurulduğu tarihten başlamak üzere, kuruluşa, sistemin sökülmesi için 5 iş günü süre verilir. Bu sürenin bitiminde yapılacak denetimde sistemin sökülmediğinin tespit edilmesi hâlinde söz konusu cihazın ruhsatı iptal edilir.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kurum Dışında Ölçüm Yapacak kurum ve kuruluşlar İçin
Yetki Belgesi
Madde 11- İlgili Yönetmelik kapsamındaki ölçümleri yapmak üzere Kuruma müracaat eden kuruluşlara Ek-2’deki Ölçüm Yetki Belgesi verilir. Bu belge verildiği tarihten itibaren 2 yıl süreyle geçerlidir. Bu yetki belgesi için alınacak ücret miktarları ve artırım oranları Kurum tarafından belirlenir.
 
Madde 12- Yönetmelik Madde 12’de belirtilen bölümlerden mezun mühendisler ile TUBİTAK, Üniversiteler, Elektrik Mühendisleri Odası, Fizik Mühendisleri Odası, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı veya denetimindeki eğitim teşekkülleri ve Kurum tarafından kabul edilen diğer kuruluşlarca düzenlenen test ve ölçüm sertifikasına haiz tekniker veya teknisyenler ölçüm yapabilir. Kurum gerekli görürse bu maksatla sınav yapabilir.
 
Madde 13- Kurum tarafından yetki verilmeyen kişi ya da kuruluşların yaptığı ölçümler, değerlendirmeye alınmaz.
 
Madde 14- İşletmeci/ işleticiler ve ölçüm yapmak üzere yetki verilen kuruluşlar, Kurum tarafından denetlenir.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Şikayetlerin Değerlendirilmesi ve Ölçüm
Madde 15- Sabit telekomünikasyon cihazları hakkında ölçüm talebinde bulunanlar, Kuruma veya yetki verilmiş kuruluşlara müracaat ederler.
 
Madde 16- (Değişik) Kurumca yapılacak ölçümler için ölçüm başına 200.000.000.-TL ücret alınır. Bu ücret, Kurum tarafından her yıl yeniden belirlenebilir.
 
Madde 17- (Değişik) Yetki verilen kuruluşlar, bu Tebliğin 16 ncı maddesine göre belirlenen ücreti (KDV dahil) geçmemek üzere, ölçüm ücretini kendileri belirlemekte serbesttir.
 
Madde 18- Kurumca yapılacak ölçümler, talep sahibince, Tebliğ Madde 16 ile belirlenen ücreti Kuruma ödenmesi üzerine gerçekleştirilir. Bu ücret her yıl Kurum tarafından belirlenir.
 
Madde 19-  Yapılan ölçüm sonucunda limit değerlerin aşıldığının tespiti halinde, ilgili işletmeci/işletici tarafından; 
İlgili Yönetmelik’in  19.Maddesinde belirtilen idari para cezası; tebliğ tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde Kuruma,
Müracaat sahibi tarafından, ölçüm için ödenen ölçüm ücreti kadar miktar, bildirim tarihinden itibaren, en geç 1 ay içerisinde, müracaat  sahibine,
ödenir.
 
Madde 20- Yapılan ölçümler sonucunda limit değerlerin aşılmadığının tespiti halinde, müracaat sahibinin ödediği ölçüm ücreti iade edilmez.
 
Madde 21- (Yürürlükten kaldırılmıştır.)
 
Yürürlülük
Madde 22-Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
Yürütme
Madde 23- Bu Tebliğ hükümlerini Kurul Başkanı yürütür.
 


