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EK TAŞIYICI TAHSİSİNE İLİŞKİN UYGULANACAK KURALLAR 

1- Mevcut mobil operatörler Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu'na 
yapacağı başvuru ile ek taşıyıcı talebinde bulunulabilir ve bu talep 
doğrultusunda Kurum, ilgili mavzuat kapsamında teknik koşulları belileyerek 
ek frekans tahsisilerini gerçekleştirir. 

2- Her bir mobil haberleşme sağlayıcısına tahsis edilecek frekans bantları 
1920 - 1960 MHz (UL) / 211 O - 2150 MHz (DL) bandında toplamda iki kanal 
şeklinde 2x1 O MHz'lik FDD frekansı olacaktır. Söz konusu frekanslar 
1920 - 1960 MHz (UL) / 211 O - 2150 MHz (DL) bandı aralığında Kurumun 
uygun göreceği kanallarda tahsis edilecektir. 

3- Yeni tahsis edilen ek taşıyıcıların tahsis süreleri en fazla 3 (Üç) aydır. 

4- Mevcut mobil haberleşme sağlayıcıları ek taşıyıcı frekanslarını Kurum 
tarafından verilecek yetki belgesi kapsamında kullanacaktır. 

5- Mobil haberleşme sağlayıcıları tahsis edilecek ek taşıyıcı frekanslarında 
IMT - 2000/UMTS standardının desteklediği teknolojileri kullanacaktır. 

KARAR SAYISI: E.T(K-I)445-2020 

CORONA VİRÜSÜ (COVID-19) HAKKINDA TEDBİR KARARLAR! iV 

(G.D) 

Bakanlar Kurulu, Corona Virüsü (COVID-19) hakkında alınan tedbirlere ek 
tedbir amaçlı aşağıdaki kararı aldı: 

1- Ülkemizde 27 Mart 2020 tarihine kadar gerek üniversitelerin gerekse 
işletmelerin kapalı olacağı göz önünde bulundurularak ve Dünya Sağlık 

Örgütü'nün verileri de dikkate alınarak E.T(K-I)438-2020 sayı ve 12.3.2020 
tarihli Bakanlar Kurulu kararı uyarınca, Çin, Güney Kore, İran, Irak, İtalya, 
Fransa, İspanya, Almanya, Birleşik Krallık, Yunanistan, ABD, İsviçre, 
Japonya, Norveç, Hollanda, Danimarka, İsveç, Hong Kong, Belçika, 
Singapur, Avusturya, Katar ve Bahreyn vatandaşlarına ek olarak aşağıdaki 
ülke vatandaşları ile bu ülkelerden ülkemize gelecek olan kişilerin muhaceret 
izinli olsalar dahi 16 Mart 2020 saat 20:00 itibarıyla yürürlüğe girecek şekilde 
ülkemize girişleri yasaklanmıştır. Bu yasak KKTC vatandaşları için geçerli 
olmayıp 1 Nisan 2020 tarihine kadar devam edecektir. 
- Nijerya, Kamerun, Gana, Gabon, Fildişi Sahili, Togo, Benin, Senegal, 

Gambiya, Gine, Siera Leone, Liberya, Gine Bissau, Mali, Burkina Faso, 
Nijer, Çad, Sudan, Güney Sudan, Kongo, Orta Afrika Cumhuriyeti, 
Uganda, Kenya, Somali, Etyopya, Tanzanya, Filistin, Azerbaycan, 
Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Gürcistan, Kırgızistan, Tacikistan, 
Pakistan, Bangladeş, Afganistan, Hindistan, Moritanya, Malavi, 
Ruanda,Brundi, Zambia, Angola, Zimbabve, Mozambik, Ürdün, Lübnan. 
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2- Ayrıca özellikle Birleşik Krallık'ta bulunan KKTC vatandaşlarına zorunlu 
olmadıkça Birleşik Krallık'tan ayrılmamaları ve KKTC'ye gelmemeleri 
yönünde de çağrı yapmaktadır. 

3- Salamis Otel'de devam eden karantina konusunda bir koordinasyon kurulu 
oluşturulmasına ve kısa süre sonra Salamis Otel ile ilgili olarak şu ana kadar 
yapılmış olan ve bundan sonra yapılacak olanlar; sağlık, temizlik ve yiyecek 
açısından ne gibi tedbirler alındığı ve alınacağı kamuoyu ile paylaşılacaktır. 

4- Süpermarketlerde alış-veriş yapanların yoğunluğu açısından bir azalma söz 
konusudur. Süpermarketlerde normalleşme sürecine girdiğimiz 
değerlendirmesini yapıyoruz. Öte yandan Süpermarketler içerisinde bulunan 
sıcak-soğuk yemek noktaları da 16 Mart 2020 saat 08:00'den itibaren kapalı 
olacaktır. Marketler içerisindeki unlu mamül üretim noktaları bu yasağın 
dışında tutulacaktır. 

5- 14 günlük evde zorunlu gözlem /izolasyon altında bulunması gerekenlerin bu 
kısıtlamaya uymamaları durumunda 45/2018 sayılı Bulaşıcı Hastalıklar 
Yasası uyarınca polis tarafından tutuklanarak belirlenen gözlem merkezine 
götürülüp zorunlu olarak orada tutulacaktır. 

6- E.T(K-I)443-2020 sayı ve 14.3.2020 tarihli Bakanlar Kurulu kararında yer 
alan 5'inci maddenin kaldırılarak aşağıdaki yeni maddenin yürürlüğe girmesi: 

Ülkemizde ithalatın devam edebilmesi, marketlerin tedarik işlemlerinin 
sürdürülübilmesi için malların yurtdışından gelmesini sağlayacak olan 
tırların, geldikleri Gazimağusa ve Girne Limanlarında kalması, geldikleri 
dorselerin ülkemizdeki çekiciler tarafından alınıp ülke içi depolara 
yönlendirilmesi. Havayolu şirketlerinin uçuş ekiplerinin geceleme talepleri, 
belirlenen sağlık önlemlerinin alınmasına müteakip değerlendirilmesi. 

7- Maliye Bakanlığı, Gelir ve Vergi Dairesi ile birebir ilişki içerisinde olan 
Muhasip/Murakıplar ve gümrük işlemlerinin tamamlanması için ordino 
şirketleri ve gümrük komisyonları da çalışmalarına devam edebilecektir. 
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