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TÜRKSAT KABLO MODEM STANDARTLARI VE ONAYLI MODEM 

 BAŞVURU İLANI 

1. Şirket Bilgileri: 

a) Adres : Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme  A.Ş.                                 

Çamlıca Mahallesi Anadolu Bulvarı 147. Sokak No: 21/E    

Yenimahalle/ ANKARA 

b) Telefon Numarası : 0312 925 69 31 

c) Faks Numarası:  0312 925 70 01    

                                    

2.  İlanın Konusu: 

 

Türksat Kablo İnternet Alt yapısında kullanılacak modemlerin alt yapıya uygunluğunun 

tescili amacıyla onaylı modem uygulaması başlatılmıştır.  

 

3. Sürece ilişkin “Türksat Kablo Modem Standartları ve Onaylı Modem Talimatı” dokümanı 

TÜRKSAT A.Ş. İnternet ve İnteraktif Hizmetler Direktörlüğü Çamlıca Mahallesi Anadolu 

Bulvarı 147. Sokak No: 21/E Yenimahalle/ ANKARA 

adresinde ücretsiz olarak görülebilir. 

 

4. İlgili firmaların başvuruda bulunabilmek için TÜRKSAT A.Ş. Gölbaşı yerleşkesinde 

bulunan Muhasebe Direktörlüğü veznesine veya TÜRKSAT A.Ş.’nin T.C.Ziraat Bankası 

Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi nezdinde bulunan 44733440–5162 nolu (IBAN 

No:TR040001001745447334405162) TL hesabına, ““Türksat Kablo Modem 

Standartları Ve Onaylı Modem Başvuru Bedeli” açıklaması ile KDV dâhil 10.000,00 TL 

(Onbin Türklirası) bedeli yatırmış olmaları şarttır. Başvuru bedeli, Türksat’ın onaylama 

sürecinden vazgeçme durumu hariç hiçbir şekilde iade edilmez.  

 

5. Turksat tarafından daha önce DOCSIS kablosuz modem alımı kapsamında satın alınmış 

/alınacak ve başvuru tarihi itibari ile satınalma sözleşmesi devam eden aynı marka model ve 

Türksat kablonet altyapısında kullanılan en son yazılım versiyonuna sahip modemler 

ücretsiz olarak onaylanmış sayılacaktır.  Bunun için Modem Tedarikçisinin (MT) 

başvuruda bulunması gerekir.  

 

6. Başvuru: 

 

MT, ilk onay almak istediği modem/modemler için randevu alarak aşağıdaki belgeler ile 

Türksat’a elden başvuruda bulunacaktır. Kargo, posta, e-posta vb. seklindeki başvurular 

kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

 

a. Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi 

b. Kablo Sistemleri Modem Onay Başvuru Formu (Ek-1)  

c. Başvuru yapmaya yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
i. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi 

ii. Tüzel kişi olması halinde, başvuruda bulunma tarihi itibariyle en son durumu 

gösteren, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten 

Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli sureti ile tüzel kişiliğin noter 

tasdikli imza sirküleri,  
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d. Başvuru yapılan modemin ve chipsetlerin data sheetleri (CD, flash bellek). 

e. Distribütörlük belgesi veya yetkili satıcı olduğuna dair belge (Üretici harici başvurular).  

f. Yerli üretimler için alınmış ise TSE belgesi.  

g.  CableLabs sertifikası 

h.  WIFI Alliance seritifikası  

i.  WIFI test raporları, 

j.  Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi veya ilgili Meslek 

Odası Belgesi; (Gerçek veya tüzel kişiler)  

k.  Test laboratuvarlarında yapılan testlerin (CableLabs ve WIFI Alliance) 

takibine/kontrolüne ilişkin test numarası/onay numarası, 

l.   Üretici Markası ve Modeli başına 10.000 TL değerinde başvuru ücreti,  

m.  Üretici tarafından diğer tüm MT lerin yetkisi iptal edilirse Üretici Markası Modeli 

başına 10.000 TL değerinde başvuru ücreti, 

n.  Başvuru yapılan modemlerin hangi operatörlerde kullanıldığına dair referans listesi,  

o.  Modemlere ait CE belgeleri.  

p. SNMP Standart ve Enterprise MIB dosyaları (CD, flash bellek). 

q.  Onay konusu marka-model ve yazılımı içeren 2 (iki) adet numune modem. 

r. Onay konusu modemin marka modeline ait üreticiden alınmış başvuru tarihinden 

itibaren 3 (üç) yıl içerisinde End of Support ve End of sale olmayacağını belirten remi 

belge. 

s.  MT tarafından, bu talimatın genel hususları ve onay alınmak için başvurulan modemin 

teknik kriterlerinin yer aldığı sayfaları kaşelenerek imzalanacaktır.  

t. TÜRKSAT A.Ş. Gölbaşı yerleşkesinde bulunan finans veznesine veya TÜRKSAT 

A.Ş.’nin T.C.Ziraat Bankası Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi nezdinde bulunan 

44733440–5162 nolu (IBAN No:TR040001001745447334405162) TL hesabına, 

“Türksat Kablo Modem Standartları Ve Onaylı Modem Başvuru Bedeli”  

açıklaması ile bedelin yatırıldığını gösteren ödeme dekontu. 

u. Şirketimiz, onay sürecini işletip işletmemekte, ertelemekte veya iptal etmekte tamamen 

serbest olup firmalara karşı bu hususta herhangi bir yükümlülük altına girmez. 

 

7. Başvurunun değerlendirilmesi 

 

a. Türksat, başvuru evraklarının eksiksiz tesliminden sonra, ilgili başvuru için gerekli 

incelemeleri yapar ve teknik özellikler başlığı altında belirtilen maddelerin testleri için 

MT ile mutabık kalır. Başvuru aşamasını geçen modeme ait kabul edilmiş başvuru 

formunu (EK-1) kaşeli imzalı olarak Modem Tedarikçisine teslim eder.  

b. Türksat, teslim edilen test raporlarını inceler ve herhangi bir eksik ya da problem 

görmemesi halinde test raporları içerisinden kendi gözetiminde yapılacak testleri 

seçerek Modem Tedarikçisine teslim eder.  

c. Bununla birlikte devam eden süreçte, Türksat teslim edilen test raporlarını 

incelediğinde modemlerden bir ya da birkaçında standartların karşılanmadığını tespit 

ederse ilgili testleri kendi gözetiminde tekrar yapılmasını isteyebilir ya da ilgili başvuru 

dosyasının iadesine karar verir.  

8. Test yeri ve zamanını belirlenmesi 

 

a. MT, başvuru aşamasını geçen modemin/modemlerin listesini teslim aldıktan sonra 10 

gün içinde madde 7.a  kapsamında belirlenen tüm testler için; testleri nerede ve ne 

zaman yapılacağını belirtir şekilde bir takvim hazırlayarak Türksat’a e-posta yoluyla 

bildirir.  
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b. Türksat, verilen takvimi inceledikten sonra değişiklik talebi yoksa takvimi onaylayarak 

MT’ye e-posta ile bildirir. Türksat takvim incelemesi sonrası tarih ve konum 

bilgilerinde değişiklik isteyebilir. Bu durumda yeni takvimin Türksat’a 7 gün içinde 

yeniden gönderilmesi gerekmektedir.  

 

9. Testlerin gerçekleştirilmesi 

 

 

a. Testler takvimde belirlenen yer ve zamanda Türksat gözetiminde, madde 7.a da mutabık 

kalınan test yöntemleri  kullanılarak gerçekleştirilecektir.  

b.  Test sonuçları, rapor şeklinde hazırlanacak ve testi yapan şirket/kuruluş ile Türksat 

tarafından imza altına alınarak bir nüshası Tüksat’a teslim edilecektir.  

 

10. Sonuçların değerlendirilmesi ve duyurulması 

 

a. Türksat gerçekleştirdiği test raporlarını, madde 7.b kapsamında gönderilen raporları ve 

başvuru evraklarını birlikte inceleyerek yeterli gördüğü modeme/modemlere 

KULLANILABİLİR ONAYI verecektir.   

b. Yapılan İlk muayene testleri sonucu onay verilmeyen modem/modemler için MT nin 

yazılı talebi doğrultusunda testler en fazla bir kez daha yapılır. Test yenileme işlemi 

sonucunda modem/modemler testleri yine geçemezse, geçemeyen modemler için 

Türksat’a 2 yıl boyunca başvuru yapılamaz.  

c. Onay verilen her bir modem için Türksat “Onay Kodu” belirler. Bu kodlu “Onaylı 

Modem Belgesi” MT’ye teslim edilir.  

d. En az bir modemi onaylanan MT onaylı modem sağlayıcı listesine alınır ve onaylanan 

modemler tüm ilgililere (İl Müdürlükleri, İş Ortakları, Türksat Kablo resmi web sitesi 

vb ) duyurulur.  

 

 

 

 


