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ekleri incelenmiştir.

: Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nun; 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (g) bentleri,
5'nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, 6'ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi, 10'uncu
maddesinin birinci fıkrası, 11'nci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları, 46'ncı ve 49'uncu
maddeleri, Kanun'a ekli Ücret Tarifesi'nin 3'üncü maddesi, Kurumumuzla işletmeciler arasında telsiz
ücretlerine ilişkin olarak imzalanmış Protokoller, Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin
Yetkilendirme Yönetmeliği'nin 17'nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları, 23 ve 24'üncü maddeleri,
Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliğinin 6'ncı ve 8'inci maddeleri,
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 01.07.2020 tarihli ve E.35942 sayılı yazısı ile Kurumumuza
bildirilen politika kararı ile ilgili diğer mevzuata istinaden;
TT Mobil İletişim Hizmetleri AŞ'nin 26.06.2020 tarihli ve E.64579 sayılı yazısı, Turkcell İletişim
Hizmetleri AŞ'nin 25.06.2020 tarihli ve HÇI/5715869 sayılı yazısı, Vodafone Telekomünikasyon
AŞ'nin 15.06.2020 tarihli ve 2020-CCRA-5054 sayılı yazısı ile Kuruma iletmiş oldukları talepler
kapsamında, İstanbul Havalimanı ile sınırlı olmak üzere, İstanbul Havalimanı'nda bulunan abone ve
kullanıcıların 2020 yılı Temmuz ayından başlamak üzere 5G teknolojilerini deneyimleyebilmeleri,
işletmecilerin 5G teknolojilerinin kullanım alışkanlıklarını gözlemleyebilmeleri ve işletmecilerin 5G
teknolojilerinin ticari olarak kullanımına hazırlık yapabilmelerini teminen;
1. İşletmecilere ilgili mevzuat çerçevesinde İstanbul Havalimanı için verilen deneme izni
kapsamındaki 5G altyapılarının, ilgili deneme izni süresi ile sınırlı olmak ve aşağıdaki şartlara
uyulması kaydı ile, mevcut yetkilendirmeleri kapsamındaki şebekelerle entegre olarak İstanbul
Havalimanındaki abone ve kullanıcılara hizmet verebilecek şekilde kullanılmasına izin verilmesi,
a. IMT işletmecilerinin İstanbul Havalimanına yönelik deneme izinleri çerçevesindeki 5G altyapıları
üzerinden İstanbul Havalimanında sunulacak hizmetler için deneme izni kapsamındaki mevcut
mali yükümlülüklerini ilgili mevzuata uygun olarak yerine getirmeleri, bu kapsamda işbu Kurul
Kararı'nın 1'inci maddesi çerçevesinde kullanılacak 5G deneme izni kapsamındaki altyapıların
ilave terminal cihazı, baz istasyonu, TRx ihtiyacı, vb. sebeplerle geliştirilmesine ihtiyaç
duyulması veya süre uzatımı halinde, Kanun'a ekli ücret tarifesinde yer alan Geçici Süre İle
Verilen Telsiz Kurma ve Kullanma İzin Ücretlerini ilgili mevzuat çerçevesinde ödeyerek
Kurumdan deneme iznine ilişkin mevzuat uyarınca gerekli izinleri almaları,
b. Söz konusu pilot uygulamanın, ilgili mevzuat uyarınca ödenmesi gereken idari ücret, Kurum
masraflarına katkı payı ve net satışa bağlı telsiz ücretleri de dahil olmak üzere işletmecilerin
mali yükümlülüklerinden herhangi bir muafiyet sağlamayacağını ve bu yönde talepte
bulunmayacaklarını kabul etmeleri,
c. Pilot uygulama kapsamındaki 5G altyapısından hizmet alacak olan, GSM/IMT-2000/UMTS/IMT
işletmecisi ile abonelik sözleşmesi imzalamış abonelerin sayısının deneme izni ücreti
hesabında dikkate alınmaması,
ç. İşletmecilerin, ilgili mevzuat uyarınca kamu kurumlarına veya abone/kullanıcılara karşı yerine
getirilmesi gereken yükümlüklere aynı şekilde devam edilmesi dahil ilgili mevzuata aykırı bir
işlem yapmamaları,
d. İşbu Kurul Kararının birinci maddesi kapsamında verilen geçici izin çerçevesinde sunulacak
hizmetlere ilişkin olarak; deneme izni bölgesinde bulunan abonelerin cihaz ve SIM kartı 5G
hizmetine uyumlu olan abonelere; 5G hizmetinin kapsamı, hızı gibi hizmetin kullanımı
konusundaki hususlar, bu hizmetin kullanımında abonelerin yararlandığı mevcut tarife dışında
ayrıca bir ücretlendirme yapılmayacağı hususları hakkında bilgilendirme yapılarak, İstanbul
Havalimanı bölgesinde bu hizmetten yararlanacak abonelerin SMS vb. yöntemlerle onaylarının
alınmasını müteakip hizmetin sunulması ve ilave bir ücret alınmaması,
e. Pilot uygulama kapsamındaki 5G altyapısında yerli üreticilerin ve alternatif tedarikçi ürünlerinin
birlikte çalışabilirliği için işletmeciler tarafından gerekli tedbirlerin alınması,
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2. İşbu Kurul Kararı'nda belirtilen şartları kabul etmediğini, Kararın kendilerine tebliğ tarihinden
itibaren 10 iş günü içerisinde Kurumumuza bildiren işletmecilerin İstanbul Havalimanında pilot
uygulamaya ilişkin başvurularının reddedilmiş sayılması, bu süre içerisinde söz konusu şartları
kabul etmediğini bildirmeyen işletmecilerin bu şartlara uyacağını kabul ve taahhüt etmiş sayılması,
hususlarına karar verilmiştir.
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