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Jammer [Sinyal Engelleyici]
Üst Düzey Güvenlikte yaygınlaşan bir kavram…Sinyal Engelleme…

Neyin sinyali? Ne için? Amaç ne? 
Son birkaç yıldır yazılı basında yer alan haberlerde bir şeyler yazılıyor ve

görsel basında gösteriliyor…
Bazıları bizler için içler acısı, bazılarını ise sadece okuyor ve geçiyoruz…

İçimizi Acıtanlar;
Teröristler uzaktan kumanda ile Güney

Doğuda mayın patlatarak kurdukları tuzakla
5 erimizi şehit etti…. 

Komutanlara mayınlı tuzak; Yarbay Ha-
lim TURHAN düştüğü ikinci pusudan kurtula-
madı…

İstanbul'da HSBC Genel Müdürlüğü
önünde bombalı saldırı…. Ölü ve yaralı sayı-
sı henüz netlik kazanmadı…

'o7 Yılında 1 Temmuz itibariyle 60 Şehit
verdik bunların yaklaşık %70'i uzaktan ku-
mandalı bombalama eylemleri ile şehit oldu-
lar.

Ve son 1 aydır her gün bir veya birkaç şe-
hit……..

Dünyada olup bizi etkileyen haber-
lerden;

Irakta muhalif güçler, uzaktan kumanda
ile patlattıkları bomba ile 3 Amerikan askeri-
ni öldürdü…

Irakta bir alışveriş merkezi önüne konu-
lan bomba cep telefonu ile patlatıldı 28 ölü
yaklaşık 30 yaralı…

TV'nda seyrederken duyduklarımız;
Sağır Oda dizisinde; Emniyet görevlisi:

Önlem için GSM Jammerları yerleştirdik… 

Okuyup Geçtiklerimiz;
4 Kasım 'o6 tarihli Hürriyet Gazetesi 37nci

Sayfa; Camilere sinyal karıştırıcı yerleştirili-
yor. İbadet sırasında cep telefonları istenmi-
yor…. 

Camiler de ibadet sırasında çalan cep te-
lefonları insanların konsantrasyonunu bozu-
yor, düzgün ibadet edilemiyor… 

Okullarda cep telefonları ile kopya çekili-
yor… Cep telefonu ilkokul 2nci sınıfa girdi….
Okullarda cep telefonu yasaklansın… Cep te-

lefonu için okullara özel oda yapılması gün-
demde… 

ABD Cumhurbaşkanı arkasındaki koru-
ma ordusu ve özel koruma cipleri ile birlikte,
Ankara'ya geldi, iki ayrı konvoy olarak Anka-
ra'ya giren Cumhurbaşkanının hangi konvoy-
da olduğu güvenlik açısından basından giz-
lendi…

12 Ağustos 'o6 tarihli Vatan gazetesi ha-
berine göre resmi bir ziyaret için Türkiye'ye
gelen Suudi Arabistan Kralı Abdullah Bin Ab-
dülaziz El Suud İstanbul'u terk ederken hava-
alanı yolunda olası bir terör saldırısına  karşı
cep telefon şebekeleri servis dışı bırakıldı…

Acaba bu bombalar nasıl patlatılıyor, bu-
nun bir önlemi yok mu? Ama anlıyoruz ki Su-
udi Kralın yolunda bir önlem alınmış… 

Peki bu önlem nasıl bir şey Turkcell,
Avea ve Telsim gibi GSM operatörleri firmala-
rı bu güzergahtaki bütün konuşmaları kesmiş
mi? Veya bu mümkün mü? 

Sizlere de pek akılcı gelmedi değil mi?
30km boyunca bütün operatörler bunu nasıl
bir teknoloji ile gerçekleştirecek… Bir de ni-
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ye yapacak ki? Halk cep telefonlarını kullana-
mayacak…

Tabii ki bu işler böyle yapılmıyor…
Bu işin arkasında çok gelişmiş bir tekno-

loji yatıyor…
Bu teknolojinin nihai kullanılan ürünü

Jammer….
Jammer, İngilizce’de ani engelleme fonk-

siyonunu anlatır. Elektromanyetik anlamda
bir yayın gücünü engellemek ve bastırmak
demektir.

Bu makalemizde Jammer teknik ola-
rak nedir? Efektif olarak nerelerde kulla-
nılmaktadır?  gibi bugünlerde sıkça so-
rulmakta olan soruların cevaplarını ve-
receğiz…   

İsterseniz şöyle başlayalım…  
Jammer; bu savunma alanında yıllardır

kullanılan, hatta güvenlikten öte gelişmiş top-
lumlarda sinemalar, konser salonları ve hatta
restoranlarda cebinizi size kullandırmayan,
cep telefonunuzu lütfen kapatın uyarısına ge-
rek kalmadan onun çalışmasını engelleyen
bir cihaz…

Güvenlikte ise sadece askeri alanlarda
değil; her türlü giriş çıkış kapılarında, stad-
yumlar da dahi kullanılıyor bu cihaz veya ci-

hazlar…
Peki cihazın çalışma prensibi nedir? 
Tabii ki sinyali üst düzey karıştırarak, si-

zin operatörle bağlantınızı kesmek. Camide,
okulda problem cep telefonu. Bu alanlarda
çözümler kolay, koyarsınız bir küçük Jammer
kimse kopya çekemez, kimsenin telefonu ça-

lamaz, kimse cep te-
lefonu ile mesaj ata-
maz.

Böyle bir çözüm
var ancak bunu kul-
lanmak yasal mı? 

Ülkemizde bunu
denetleyen kurum
Türk Telekomüni-
kasyon Üst Kurulu.

Bu kurul jammer
cihazlarını Anaya-
sa'ya aykırı buluyor.
Nedeni ise konuşma
özgürlüğünün en-
gellenmesi. Ve tabii
ki lisanslara milyon-
larca dolar ödeyen
operatörlerin hakla-
rının korunması. Bu
cihazları kullanabile-
cek kurumlar var.
Bunlara kısaca gü-
venlik birimleri diye-
biliriz. Anayasada
belirlenmiş özel izin-
li kurumlar.

Ancak cemaat şi-
kayetçi; camide cep
telefonu ibadet sıra-
sında çalıyor. Öğret-
men şikayetçi; derste
cep telefonu çalıyor.
Sanatçı şikayetçi

konserde cep telefonu çalıyor.
Hem de öyle böyle çalmıyor … Çakkıdı

çalıyor, kemençe çalıyor, kurtlar vadisi müzi-
ği çalıyor… Çalıyor da çalıyor…. Tüm bunlar
bu teknoloji ile çok çabuk ve ucuz maliyetler-
le önlenebilecek şeyler.

Esas önemi olan bu cihazları yasal olarak
kullanabilen güvenlik birimleri. Bu birimlerin
'9o yılından beri uğraştıkları temel bela tek-
nolojiden yararlanan Terör Örgütleri….

PKK/KongraGel gibi terör örgütleri tek-
nolojinin ucuzlaması ve yaygınlaşması ile bir-
likte özellikle güvenliğin üst düzey olduğu ve
yakalanma risklerinin artığı yerlerde uzaktan
kumanda cihazlarını kullanarak bombalama
eylemleri yapmaya başladı. Artık canlı bomba
olmak istemeyen terörist grupları başta cep
telefonu olmak üzere, telsiz, araba uzaktan
kumandaları vb. sinyal göndericilerle eylem-
lerini planlamaya başladılar. Önümüzdeki
dönemlerde teknolojinin daha da ilerilere git-
mesi ve kontrolsüz biçimde kullanılmasının
devam edeceği açıktır. Bu durum da bu ör-
gütlerle mücadelede vazgeçilmez cihaz Jam-
mer, yani sinyal bozucu olacaktır. Ülkemizde
bu cihaza 'Bomba Kalkanı' da denmektedir.

İşte bu bağlamda bu teknolojinin önemi
ortaya çıkmakta. Tarihsel sürece bakıldığında
ve günümüzde terör örgütlerinin birincil ön-
celikli hedeflerinin VIP olduğu açıktır.

Hemen hemen dünyada ki tüm devlet
başkanları, özel görevli üst düzey yetkililer
hep bu cihazları kullanıyorlar. Tehdit algıla-
ması yüksek toplumlarda [Örneğin İsrail'de]
her polis şefinin bir Jammer'ı var.

Bunun en çarpıcı örneği Pakistan Devlet
Başkanı Pervez MÜŞERREF'in iki kez ölüm-
den dönmesini sağlayan Eskort Jammer deni-
len araç üstü modelleridir.

Gerçi Eskort Jammer askeri havacılıkta da
kullanılan bir kavram, savaş uçakları Eskort
Jammer [Refakatte Karıştırma: havadaki karış-
tırma farklı bir olgu] sistemleriyle korunmaya
çalışılıyor. HvKK da Refakatta Karıştırıcı sis-
temlerin tedarikine yönelik olarak bir çalışma
başlatmış ancak bu proje daha sonra iptal
edilerek Menzil Dışından Karıştırma [Stand-
Off Jammer] tipinde bir sistemin tedariki yö-
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nünde karar alınmıştır.  
Amerika Birleşik Devletleri [ABD] Savun-

ma Bakanlığı tüm dünyada kullandığı sadece
karada kullanılan ve savaş harici Jammer ci-
hazlara her yıl ABD$7-8 Milyar tutarında bir
bütçe ayırıyor.

Demek ki bu mesele sadece cep telefon-
larının çalmasından duyulan rahatsızlık me-
selesi değil. Mesele çok daha ciddi boyutlar-
da incelenmesi gereken bir olgu.

Artık biraz da  teknolojiden bahsedelim.
Yazımızın bu bölümünde savaş durumu hariç
ve karadaki komplikasyonlardan bahsedece-
ğiz.  Gelişmiş bir Jammer uygulama sahasına
göre 20-3000MHz arasındaki frekanslarda ça-
lışabiliyor ve toplam çıkış gücü 300-1400W
olabiliyor. Bu demek ki cihaz söz konusu fre-
kanslar arasında kullanılan tüm frekansları
karıştırabiliyor… Hele bir de Sayısal [Dijital]
teknoloji kullananlar var ki? Hakikaten tekno-
lojide gelinen bu son nokta insana uyandırt-
maktadır. Arazi yapısına göre 2km menzili
olan bu Sayısal Jammer cihazların korumayı
maksimize edecekleri bir gerçek.     

Tabii bunları öğrendikten sonra 25-30m
çapında bir dairesel alanda çalışan sadece
GSM frekanslarını karıştırabilen sigara paketi
büyüklüğündeki cihazların ne kadar hafif kal-
dıklarını siz okuyucular takdir etsin.

Ancak tabii ki sivil hayatta kullanılıp kul-
lanılmamasının tartışılması gerek; insanların
10 dakikalık ibadetlerinde cep telefonlarının
kesilmesi mi önemli, yoksa bu arada onlara
mesaj atanlardan kazanılacak paralar mı?
Yoksa değerli sanatçı Fazıl SAY'ın ın konse-
rinde müziğe konsantre olmak ve başka yer-
lere gitmek mi? Yoksa bu arada bile çalan cep
telefonları mı?  

Şimdi tekniğin biraz derinliğine inersek
konuyu daha iyi anlatabileceğimizden emi-
nim. İlk önce bir soruya yanıt vermekle baş-

layalım. Bombalı uzaktan kumanda eylemle-
rinde neler kullanılıyor?

l 27-50MHz bandlarını kullanan uzaktan
kumanda ile harekete geçirilen oyuncak araç
sistemi,

l 30-50MHz bandlarındaki model uçak
kumanda sistemi,

l 333-334MHz bandındaki uzaktan ku-
mandalı araç açma-kapama sistemi,

l 150-500MHz arasındaki haberleşme
bandlarını kullanan telsiz sistemleri,

l 800-900MHz ve 1800-1900 MHz band-
larında çalışan GSM telefon sistemleri,

Görüldüğü üzere terör örgütleri piyasa-
larda ucuz ve kolay bulabilecekleri  uzaktan
kumanda sistemlerini kullanmaktadırlar. 

Yukarıda anlattıklarımızdan yola çıkarak;
27-2000 MHz arasında bir çok sinyal üretici
var. Peki başka var mı? Evlerimizde kullandı-
ğımız video uzaktan kumandaları 2100 MHz.
de çalışır. Yeni teknolojide bir takım uzaktan
kumandalar 2400 MHz’e kadar çıkabiliyor.
Gelecekte daha yüksek rakamlar la da karşı-
laşabiliriz.

Demek ki bu frekansların karıştırılması
gerek; ancak her Jammer'ın bütün bu fre-
kansları karıştırması gerek olduğu söylene-
mez. Çünkü bütün frekansları karıştırmak bi-
raz maliyetli bir iş. Aralık ne kadar geniş olur-
sa sıfır sayısı fiyatta da artmaktadır. Bundan
dolayı, yani fiyat/performans ikileminde
Jammer'lar üç aşamada incelenmelidir.

GSM Karıştırıcılar;
Bu cihazlar 800-900 MHz/1800-1900 MHz

frekanslarını karıştırabilen cihazlardır. Dün-
yadaki tüm cep telefonu operatörleri bu fre-
kanslarda bizleri konuşturuyorlar. Dolayısı ile
bu frekansları karıştıracak cihazları üretiyor-
lar Jammer üreticileri. Gerçi üretici tam aralı-
ğı bilse ürün fiyatı daha ucuzlar. Çünkü 800-

900 MHz yayından konuşabilirsiniz diyen bir
operatör aslında bu kadar geniş bir bant kul-
lanmaz. Örneğin, 802.10-805 ve 890.50-896
arası yeterlidir. Ancak bu değerler operatörler
nezdinde ticari sır olarak adlandırıldıkları için
ve ülkeden ülkeye değiştiği için; Üreticiler
net bu aralıkları bilememektedirler. Onun
içinde en ucuz segmentte olabilecek bu ürün-
ler bile birkaç bin ABD$’ndan başlamaktadır.
Tabii fiyatı oluşturan temel şey cihazın çıkış
gücüdür. Bunun Watt cinsinden telaffuz edil-
diğinden daha önce bahsetmiştik. Düşük
Watt, düşük kapsama alanı ve düşük ABD$
denklemi ile ifade edilebilir. Yani 15 Watt'lık
bir GSM Jammer ABD$5-8 Bin civarında ve
100m yarıçapta çalışırken; 90 Watt'lık bir GSM
Jammer ABD$20-30 Bin civarında ve 1.000m
yarıçapta çalışır. Bu cihazlar genelde bir çan-
ta içerisine gizlenerek hem taşıma kolaylığı
sağlanır; hem de doğal olarak değişik yerler-
de kullanabilme özgürlüğü. Anten
enstalasyonları da gayet basit olmaları; küçük
ve yer işgal etmeyecek boyuttan başlayanlara
en güzel örnek si-
gara paketinin bile
içine yerleştirilen-
leridir. Bunu dı-
şında sadece bir
oda içini Jam ede-
bilecek şekilde
biblo olarak tasar-
lananları bile mev-
cuttur. Tabii bun-
lar 1-5 Watt değer-
lerindeki küçük
ölçekli cihazlardır.

Modüler Karıştırıcılar;
Teknik olarak terör örgütünün hangi fre-

kanslardaki bomba sistemlerini kullandığını
biliyorsanız; üreticiyi de tanıyorsanız sadece
bu frekansları karıştıracak bir cihaz siparişi
vererek işinizi çözebilirsiniz. Bir başka değiş-
le sizin tehdit algılamanız sadece telsiz [150-
500 MHz] ve GSM [800-900/1800-1900] ise 2-3
bandlı bir modüler Jammer işinizi görür. An-
cak terör-antiterör ilkesinden yola çıkarak;
karşınızda organize bir terör örgütü var ise
çok değişik sinyaller göndererek sizi her za-
man yanıltabilir ve alınan cihazları etkisiz bı-
rakabilir. Bunun tek çıkar yolu Vataj gücü
yüksek; çok bantlı mümkünse tüm frekansla-
rı karıştıracak cihazlar kullanılmalıdır.

Uazaktan kumanda sistemlerine
birkaç örnek.
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Peki cihazı aldık; diyelim ki araç
enstalasyon'unu da yaptık, uygulamada nasıl
kullanacağız. Dünya profesyonelleri bu ko-
nuda fikir birliğindeler. Kapsama ihtiyacına
göre; bir veya birden çok Jammer, yani ara-
ba… 

Çünkü artık kişiyi veya kişileri bir yerden
bir yere giderken korumak zorundayız…

Bir bombanın patladığında parça tesiri
yaklaşık 100m yarıçaptır.

Eğer daha etkin bir koruma istiyorsanız;
bu cihazlardan birkaç tane kullanmanız ge-
rek.

Görüldüğü üzere ne kadar mesafeyi ka-
patmak istediğimize göre uygulamayı yapma-
lıyız. Burada konvoyun uzunluğu cihazların
adetlerini belirleyecektir.

Hep sinyalden ve karıştırmadan bahsedi-
yoruz peki bu sinyali kim yayacak? İşte bu ci-
hazların en önemli parçaları yani antenlerine
bir bakmak gerek. Devamlı hareket halinde

olan bir aracın anten enstalasyonu en önemli
kriterlerden biridir. Antenin konumu, yük-
sekliği ve boyutu cihazın performansına etki
eden en önemli faktörlerdir. Dünyadaki deği-
şik lokasyonlarda bulunan önemli üreticilerin
genelde aynı uyumlulukta çalışan antenleri
farklı dizayn ettiklerini ve farklı materyaller
kullandıklarını söyleyebiliriz. Bazı üreticiler
kamçı şeklindeki antenleriyle küçük frekans-
larda daha başarılı olduklarını savunurken
bazıları ise 1.5 metrelik boru şeklinde anten-
lerin ancak başarılı olduğunu savunuyor. 

Yukarıdan da anlaşılacağı gibi modüler
sistemlerde her bant için farklı bir anten gö-
rev yapmaktadır. Burada zor olan küçük fre-
kansları karıştırmak olduğu için bu antenlerin
yapıları ve enstalasyonları önemlidir. Daha
yüksek frekansları karıştıracak anten sistem-
leri için üreticilerde fikir ve uygulama birliği
gözlemlenmekte olup; gizlilik ilkesinden de
hareketle geniş araç üstü port bagaj diyebile-
ceğimiz taşınabilir bagajlar içerisine konmak-
tadırlar.

Çok geniş kapsama alanı isterseniz; o za-
man evlerimizdeki çanak antenlerden önce
kullandığımız TV antenlerinin daha gelişmişi
ve büyükle-
ri ile karşıla-
şırsınız. 

A n t e n -
lerle ilgili
son örneği-
miz ise sa-
vaş zama-

nında kullanılan [aşağıda değineceğiz] uygu-
lamada 70-90 tonluk bir aracın üzerinde çok
yüksek menzilli antenler gerekmektedir.

Bütün bu yazdıklarımız çerçevesinde bu
kadar gelişmiş cihazlar acaba kaç para diye
aklınızdan geçiyordur. Modüler sistem geliş-
miş Jammerlar taşınabilir cihazlardır. Ve en az
3 bant olan bu cihazlar ABD$30-40 Binden
başlarlar; araç üstü olanlar ise 5 bant ve üzeri
cihazlar olup; daha önce söylediğimiz gibi
vataj değerleri; digital teknoloji olup olmama-
larına bağlı olarak ABD$150-200 Binden baş-
layarak ABD$1.5 Milyona varan modelleri de
mevcuttur. [Tabii bütün bu rakamlara araçlar
dahil değildir].

Bir de son olarak önemli bir noktaya da-
ha değinmek gerek. Bütün bu ileri teknoloji
cihazları güçleri ne olursa olsun, arazi yapısı-
na bağımlıdırlar. Çok engebeli dağlık bir böl-
gede çok profesyonel düzeyde antenler kul-
lanmak gerekir. Bu da bazen teknoloji ne ka-
dar gelişmiş olursa olsun anten teknolojisi
bunlara kıfayet göstermemektedir. Ya da çok
yüksek uzunlukta ve güçte antenler kullan-
mak gerekmektedir. 

3ncü Grup olarak saydığımız savaş döne-
minde karada,havada,denizde kullanılan çok
güçlü Jammerlar dan söz etmiştik. Bu cihazlar
konuşlanacakları yere göre üretilirler ve en
küçükleri ABD$8-10 Milyondan başlayan ci-
hazlardır.

Yukarıda saydığımız bu faktörler çerçe-
vesinde bizim ülkemizde özellikle Güney
Doğu Anadolu bölgesinde son aylarda veri-
len cephe kayıplarını minimize edecek bu
teknolojinin mutlaka kullanılması gerekmek-
tedir. Güney Doğu Anadolu'da arazide PKK
5 Watt’lık güçlü telsizler kullanarak bu eylem-
leri gerçekleştirmektedir. PKK Şehir içi ope-
rasyonlarında ise Cep telefon düzenekli bom-
balar kullanmaktadır. 

Şehir içlerinde örgütün telsiz kullanma-
masının ana nedeni, telsizlerin geniş kullanım
alanı olmasıdır. Bu gün taksiler, belediye
ekipleri hatta tüp gaz satıcıları bile telsizle ha-
berleşmektedir. Bu da teröristin telsiz frekan-
sı ile bir bomba düzeneği yapamaması de-
mektir. Eğer yapma hatasına düşerse ilk önce
herhangi bir sinyal de kendisi havaya uçacak-
tır. Bu yüzden değişik yerleşkelerde bu özel-
likleri kapsayan güçlü modüler ve geniş bant
aralığında Jammerlar ihtiyaçtır.

Son olarak da sabit Jammer teknolojisin-
deki en uç; savaş zamanında belli bir lokas-
yona yerleştirilen Dev Jammerlara bakacağız.
Çok uzun menzilde karıştırma istendiğinde
cihazlar hem taşınamaz büyüklükte ve ağır-
lıkta olmaktadırlar. Onun için savaş zamanın-
da tehdit algılamasının geleceğe yerlere ko-
nuşlandırılan bu cihazı anlatmaktan çok gör-
mek gerekir. Kara taşıtlarından başka; Dev
savaş gemilerine, uçaklara ve helikopterlere
yerleştirilebilen bu tip büyük ölçekli cihazla-
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rın komünikasyona yönelik modelleri 100
Watt - 10 KW aralığında 500 MHz- 3 GHz Ra-
dar jammer adını verdiklerimiz ise  6 - 18 GHz
aralığında olduğunu söylersek güçlerini bir
parça anlatmış oluruz herhalde. Ancak bu
profesyonel cihazlara daha fazla değinmeye-
ceğiz.

Terörle yıllardır uğraşan ülkemizde bu
modern cihazların yaygınlaştırılması kuşku-
suz gereklidir. Onun için Anayasal önlemler
en kısa zamanda alınarak, bu tür teknolojileri
her tehtid algılaması içindeki kişi ve kuruluş-

ların kullanmasını sağlamaktır. 
Hain tuzaklarda kullanılan sistemleri

gruplanlandırmak istersek;
Ses Frekansı ile çalışanlar; GSM, Telsiz,

Araç alarmı vs. uzaktan kumandalı sistemler,
Fotoselli  [Hareket ve görüntüye duyarlı]

sistemler, ve
Kablolu sistemleri sayabiliriz.
Son dönemde sık sık gundeme gelen

uzaktan kumandalı tuzaklarda GSM konuşul-
maktadır. Aslında hain pusu ve tuzaklarda
kullanılanların arasında GSM’in oranı %20’yi
geçmemektedir. Terör örgütü, yoğun olarak
ucuz ve güçlü olduğu için telsizler ile arazi
durumuna göre kablolu sistemleri kullan-
maktadır.

Klasik sistemde Jammer’lar frekans/bant
sekmeli tarama metodu ile çalışmaktadır.

Önlem olarak yapılması gerekenlerin ba-
şında, yeni nesil Jammer üretimine yerli ola-
rak ağırlık vermek gerekmektedir. Gerek biri-
kim ve gerekse teknoloji olarak yerli savun-
ma sanayicilerimiz bunları başaracak güçte-
dir. Ancak, alınması gereken adetli ihtiyaç
düşünülerek ve bir sayısal [dijital] Jammer’in
yaklaşık 2-2.5 ayda üretildiği varsayımından
hareketle konunun aciliyeti ve önemi de gö-
zönünde bulundurularak özellikle Güneydo-
ğu Anadolu bölgesine yönelik olarak 35 ila 50

adet Jammer cihazının yurtdışından temini
gündeme gelebilir.

Bu tür tuzaklara karşı uluslararası muca-
delede Jammer kullanımı %70 karıştırma ve
engelleme, %30 civarında da yüksek sinyal
göndererek patlatma yöntemi kullanılmakta-
dır.

Helikopter [Jammer donanımlı] vs. araç-
larla, zaman zaman arazi taraması yapılabilir.
Yüksek oranda sinyal göndererek bu tür tu-
zakların önceden patlatılması da bir diğer çö-
züm yoludur.

Bu arada GSM frekansları kullanılarak
gerçekleştirilen uzaktan bombalama eylemle-
rine karşı TSK’nin GSM operatörleri ile etkin
işbirliğine imkan tanıyacak yasa tasarısının
hazırlıklarına Milli Savunma Bakanlığı’nca
devam edilmektedir  S&H

Telekomünikasyon Kurulu’nun GSM Jammer ile ‹lgili Duyurusu

Sinyal Karıfltırıcı Cihazlar [GSM Jammer]
900 MHz'de hizmet verilen bazı mahallerde GSM telefonlarının

devre dıflı kalmasını sa¤lamak amacıyla, GSM Jammer cihazlarının kul-
lanıldı¤ı, bu nedenle haberleflmenin kullanılan mahal dıflında da olum-
suz yönde etkilendi¤i anlaflılmıfltır.

2813 Sayılı Telsiz Kanunu'nun enterferansların giderilmesi bafllıklı
20nci maddesinde,

“Telsiz iflletilmesindeki tekniklere ve usullere uyulmamasından
do¤an hatalardan dolayı telsiz cihazlarında enterferans meydana geti-
ren telsiz sistemine dahil di¤er cihaz ve tesisat sahipleri veya bunları
iflletenler, sebep oldukları bu enterferansı gidermek için gereken ted-
birleri almakla yükümlüdürler.

Bu konuda ortaya çıkacak anlaflmazlıklar Ulafltırma Bakanlı¤ınca
incelenip sonuçlandırılır.

Ulafltırma Bakanlı¤ı'nca belirtilen süre içinde enterferansa neden
olan cihaz veya tesisat ile ilgili tedbirleri almayan cihaz ve tesisat sa-
hiplerinin o cihaza ait ruhsatı iptal edilir ve tesisatın faaliyeti durduru-
lur.” denilmektedir.

Ayrıca, 2813 Sayılı Telsiz Kanunu'nun 29 ncu maddesine göre Ka-
nun kapsamında yeralan telsiz cihazlarının ithali ve imali izne tabidir.
Bu izin, cihazların “Telsiz Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları
Yönetmeli¤i” ne  ve AB tarafından uygulanan EMC [Elektromanyetik
Uyumluluk] direktiflerine uygunlu¤una  göre verilmektedir. GSM Jam-
mer cihazları her iki mevzuata uygun olmayan cihazlardır. 29ncu mad-
dede aynı zamanda özel amaçlı cihaz kullanabilecek Kamu Kurum ve
Kuruluflları da belirtilmektedir. Bunlar Türk Silahlı Kuvvetleri, Sahil
Güvenlik Komutanlı¤ı, Milli ‹stihbarat Teflkilatı [M‹T] Müsteflarlı¤ı ve
Emniyet Genel Müdürlü¤ü [EGM]'dür. Bu kurumların ihtiyacı olan
özel amaçlı cihazların imali ve ithali izne tabi de¤ildir.

Ayrıca 4703 Sayılı Ürünlere ‹liflkin Teknik Mevzuat'ın Hazırlanma-
sı ve Uygulanmasına Dair Kanunun 5nci maddesinde “piyasaya arz edi-
lecek ürünlerin ilgili teknik düzenlemeye uygun olması zorunludur”
denilmektedir. Bu teknik düzenleme; AB'nin Radyo-Telekomünikas-

yon Terminal Ekipmanları Direktifi ve buna uyumlafltırılmıfl olan Tel-
siz Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeli¤idir.

Mevzuat gere¤ince Kurumumuza verilmifl olan yükümlülükler
do¤rultusunda Kurumumuz, merkez ve bölge teflkilatıyla birlikte re-
sen veya flikayet üzerine imali, ithali ve kullanımı yasak olan cihazların
tespit edilmesi durumunda, gerekli yasal önlemleri almaktadır. Bugü-
ne kadar bazı kurum ve kurulufllar; örne¤in Kilis Valili¤i, Milli E¤itim
Bakanlı¤ı [okullar için] Ankara Ticaret Odası, TRT, Sa¤malcılar Ceza-
evi, Diyarbakır Büyükflehir Belediye Baflkanlı¤ı ve bazı akaryakıt istas-
yonları GSM Jammer cihazı kurmufl ya da kurma iste¤i ile Kurumumu-
za baflvurmufl, ancak bunların talepleri reddedilmifl ya da kurulanlar
toplatılarak yasal ifllemler yapılmıfltır.

GSM Jammer cihazlarının imali, ithali ve kullanımı [yasada belirti-
len istisnai kurumlar için özel amaçlı cihaz olarak kullanımı dıflında] ya-
sak oldu¤u için, her türlü mekanda bu yasak geçerlidir. Cami, kilise, si-
nema, okul, cezaevi ve benzeri yerler 2813 Sayılı Telsiz Kanunu gere-
¤i  istisnai kurum ve kurulufllar olarak nitelendirilmemektedir. Bu ci-
hazlar sadece kapalı mekanda GSM telefon cihazlarının haberleflmesi-
ni engelleyecek kadar güçlü elektromanyetik dalga yaymakla kalmayıp,
kapalı mekan çevresinde de haberleflme için kullanılan frekansları en-
terfere etmektedir.

Kurumumuz halen bu konuda sözü edilen mevzuata uygun olarak
görevini yerine getirmekle birlikte, yeni bir yasal düzenleme yapılma-
sı öngörülürse talep halinde bu hususta teknik çalıflmalar yapabilecek-
tir.

Kanunda istisna tutulan Kurum ve Kurulufllar dıflında,  GSM Jam-
mer ve benzeri cihazlara ithal, imal ve kullanım izni verilmemektedir.
Aynı flekilde bu cihazların  özel amaçlı kullanımlar  dıflında piyasaya ar-
zı, ABD'de, Avustralya'da, Pakistan'da, Japonya'da ve AB Toplulu¤u
içinde yeralan ülkelerde de sınırlandırılmıfltır.

Kurumumuz bu konuda ilgili kurum ve kuruluflları da ihtiyaç duy-
dukları takdirde  bilgilendirmektedir.

Kamuoyuna Saygıyla duyurulur S&H


