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Haberleşme Sistem Ve Ekipmanları Tesis Yeri Kullanım Bedelleri1

Bina - 1 Yıllık 24,000Yıllık1.1 TL

Repeater / Outdoor Montajlı RRU / Smallcell / Femtocell- 1 Yıllık 3,400Yıllık1.2 TL

İstasyon, Durak,Terminal ve İskeleler - 1 Yıllık 43,500Yıllık1.3 TL

RF Anteni / Radyo Link Anteni - 1 Yıllık 5,000Yıllık1.4 TL

Yer Altı Montajlı Kabinet, Saha Dolabı - 1 Yıllık 2,800Yıllık1.5 TL

Outdoor Montajlı Kabinet, Saha Dolabı - 1 Yıllık 2,100Yıllık1.6 TL

Ankesörlü Telefon - 1 Yıllık 48Yıllık1.7 TL

İBB Kule Kullanım Temel Bedeli - 1 Yıllık 56,500Yıllık1.8 TL

GSM Kule Tesis Yeri - 1 Yıllık 68,000Yıllık1.9 TL

GSM Baz İstasyonu Ortak Gider Bedeli - 1 Yıllık 25,000Yıllık1.10 TL

Ortak Kabinet Kullanım Bedeli- 1 Yıllık 480Yıllık1.11 TL

GSM Mobil İstasyon Bedeli (Günlük) 300Yıllık1.12 TL

Elektronik Haberleşme Ekipmanı Tesis Yeri Survey Bedeli (Survey sonucu
uygun görülen yer için bir defalık) 2,600Yıllık1.13 TL

Başvuru Bedeli (Bir Defalık) 490Yıllık1.14 TL

Seperasyon (Tl/Adet) 7,300Yıllık1.15 TL

Yer Seçim Belgesi Ücreti

Yer seçim belgesi
ücretleri her yıl bir
önceki yıla iliskin
olarak Hazine ve

Maliye
Bakanlıgınca
belirlenecek

yeniden
degerleme

oranında
artırılarak
uygulanır.

Yıllık

1.16

TL

Geçiş Hakkı Tarifesi - Tip 12

Altyapı Katılım Bedeli İçin Birim Altyapı Yapım Maliyeti (TL/m) (Kullanım
Süresince Bir Defalık) 200Yıllık2.1 TL

Güzergah Arıza-Bakım-Onarım Bedeli (TL/m) (Bir Yıllık) 1.25Yıllık2.2 TL

Yer Etüt Bedeli (TL/m) (Bir Defalık) 0.27Yıllık2.3 TL

Ortak Elektronik Haberleşme Altyapısını İlk Tesis Eden İçin Geçiş Hakkı
Bedeli (TL/m) 1.65Yıllık2.4 TL

Mevcut Ortak Elektronik Haberleşme Altyapısını Kullanımda Geçiş Hakkı
Bedeli (TL/m Göz) 1.65Yıllık2.5 TL

Ortak Elektronik Haberleşme Altyapı İhtiyacı Olmayan Yerlerde Geçiş Hakkı
Bedeli (TL/m Güzergah) 1.65Yıllık2.6 TL

Tünel, Raylı Sistem, Metrobus Hatlarının Kullanımda Geçiş Bedeli (TL/m) 16.5Yıllık2.7 TL

Başvuru Bedeli (Bir Defalık) 490Yıllık2.8 TL
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Geçiş Hakkı Tarifesi Tip 23

Keşif Ücreti (TL/Metre) (Bir Defalık) 0.27Yıllık3.1 TL

Büyükşehir Belediyeleri Sınırları İçerisinde Kalan Ve Büyükşehir
Belediyelerinin Tasarrufunda Ve/Veya Sorumluluğunda Olan Yer Ve Ana
Arterlerde Geçiş Hakkı Ücreti (TL/Metre)

1.65Yıllık
3.2

TL

Büyükşehir Belediyeleri Sınırları İçerisinde Kalan  Ana Arter Dışındaki
Yerlerde Geçiş Hakkı Ücreti (TL/Metre) 1.25Yıllık3.3 TL

Metro,Tramvay Ve Tünel Kullanımında Geçiş Hakkı Ücreti (TL/Metre) 16.5Yıllık3.4 TL

Başvuru Bedeli (Bir Defalık) 490Yıllık3.5 TL

AÇIKLAMALAR

Genel Hükümler
1 Tarife düzenlemesinin referansları 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'na dayanılarak çıkarılan Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumu'nun 02.12.2010 tarihli ve 27773 sayılı Ortak Yerleşim ve Tesis Paylaşımına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında tebliğ
ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 27.12.2012 tarihli ve 28510 sayılı Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı veya
Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo ve Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmelik ile 27 Ocak 2018
tarih ve 30314 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca yayınlanan Elektronik Haberleşme İstasyonlarına Yer Seçim
Belgesinin Verilmesi ve Ücretlerinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğidir.

2 Belirtilen tüm ücretlere KDV dahildir.

3 Bu tarife ücret ve hükümleri 01.01.2020 tarihinden itibaren uygulanacak olup, 31.12.2020 tarihine kadar geçerlidir.
İstanbul Büyüksehir Belediye Meclisi tarafından 2020 ve takip eden diğer yıllarda yeni bir ücret tarifesi kararı alınıncaya kadar aynı
tarife her yıl ÜFE oranında  arttırım yapılması suretiyle uygulanır.
4 İBB; her tür kablosuz haberleşme sistem ve ekipmanları tesis yerini Kamu kurum ve kuruluşları ile İBB'ye bağlı Genel
Müdürlükler iş bu tarifedeki maddelerde belirtilen ücretlerden hiç birini almadan (ücretsiz) olarak kullandırabilecektir.

5 Kartal-Dragos arasında denizaltından tesis edilen PE boru ve altyapısı ile bu ve benzer şekilde Belediyemiz Birimlerince
tesis edilen altyapılar 2.8 ve 3.4 tarife pozlarında belirtilen ücretler üzerinden değerlendirilecektir.

Haberleşme Sistem ve Ekipmanlarına ilişkin Tesis Yeri Kullanımları

6 Sahada tesis edilecek sabit her tür elektronik haberleşme ekipmanlarından kurulumu uygun görülen her bir
ekipman/istasyon için (mevcut kurulu bulunan GSM baz istasyonlarında ihtiyaca binaen talep edilen ilave ekipman tesisini
tanımlayan revizyon talepleri hariç) altyapı ile ilgili gerekli tetkik ve incelemeler ile survey çalışmalarının yapılmasına yönelik
faaliyetlere karşılık olmak üzere, geri ödemesiz ve altyapının kullanımı öncesinde her bir talep 1.13 tarife pozundan ücretlendirilir.
Başvurusu olumlu değerlendirilen istasyonlarda Survey bedelinden başvuru bedeli düşülerek hesaplama yapılır.

7 Haberleşme sistem ve ekipmanlarının ücretleri; 1.1-1.6 ile 1.15 pozlarındaki her bir ilgili ücretin toplanarak, Ayrıca 1.13
ve (kullanım durumuna göre) 1.10'daki ücretlerin eklenmesi ile bulunur. 2 m² taban alanı üzerindeki outdoor kabinet kurulumları
seperasyon pozundan değerlendirilecektir. 1.15 pozunda belirtilen seperasyon ücreti 6 m² ye kadar geçerlidir. İBB mülkiyet ve
tasarrufundaki alanlara kurulu tesislerin GSM operatörü tarafından sökülüp daha sonra yeniden benzer amaçla İBB mülkiyet ve
tasarruf yetkisinde bulunan alanlara tesis edilmesi durumunda söküm tarihindeki poz ve ücretlendirmeler geçerli olacaktır.

8 Bahçelievler, Bayrampaşa ve Gülsuyu tanımlamalı İBB Kulelerinden 1.8 tarife pozu üzerinden ücretlendirme yapılacak
olup, Halkalı, Maslak, Beylikdüzü, Büyükdere ve Gözdağı, tanımlamalı İBB Kulelerinden ise 1.8 tarife pozunun 1/2 oranında,
Çantatepe, Çatalca, Küçükkuşkaya, Fenertepe, Ömerli, Maltepe (İsfalt), Gökmaslı, Şile ve Paşamandıra tanımlamalı İBB
Kulelerinden ise 1.8 tarife pozunun 1/3 oranında ücretlendirme yapılacaktır.1.8 tarife pozunun 1/2 veya 1/3 oranında uygulandığı
noktalarda RF anten, Radyolink ve RRU'lardan da (yukarıda belirtildiği şekilde) 1/2 veya 1/3 oranında ücret alınır. 1.8 tarife
pozundaki İBB Kule kullanım temel bedeline kuleye montajı yapılacak olan antenler dahil değildir. RF Anten, RLve RRU ücretleri 1.4
tarife pozuna göre ayrıca hesaplanarak  bu ücrete ilave edilecektir. Çapı 60 cm'den büyük olan her bir radyolink anteni için 1.4
tarife pozunun 4 katı ücret alınır. 1.8 tarife pozundaki ücrete outdoor montajlı RRU'ların tamamı için 1 adet 1.15 tarife pozundan
ücretlendirme yapılır. 01.01.2020 tarihinden itibaren kurulacak tesisler için 1.8 tarife poz ücretine 5 adet RL anteni, 3 adet RF
anteni, 1 adet kabinet dahildir.
9 Metro, Hafif Metro ve Tramvaylarda kurulan sistem dışarıya hizmet vermesi durumunda (2 adet RL olması, RF anten
kullanılması vb.) 1.3 pozundan ücretlendirme yapılır. 01.01.2020 tarihinden itibaren kurulacak tesisler için 1.3 tarife poz ücretine 5
adet RF anteni, 1 adet RL anteni, 1 adet kabinet dahildir. Metro, Hafif Metro ve Tramvaylarda sadece kapalı alanların kapsanması
maksadıyla çift yönlü iletişim için baz istasyonu kurulması halinde 1.3 tarife pozunun 1/3'ü alınır. Haberlesmenin tek yönlü olma
mecburiyeti halinde ortak gider bedeli ve survey bedeli dışında herhangi bir ücret alınmaz. Tünellerde ekipman bazlı ücretlendirme
yapılır. Tünel içerisindeki ekipmanlardan ücret alınmaz. İBB mülkiyet ve tasarrufundaki binalarda sadece indoor kapsama
yapılması durumunda ortak gider bedeli ve survey bedeli dışında ücret alınmaz. 01.01.2020 tarihinden itibaren İBB'nin talebi
üzerine İBB mülkiyet ve tasarrufundaki binalarda kurulan sistemin dışarıya hizmet vermesi durumunda (2 adet RL olması, RF anten
kullanılması vb.) kurulan sistemin dahil olduğu poz bedellerinin 1/2'si oranında ücretlendirme yapılır. 1.1 ve 1.3 tarife pozlarındaki
ücretlere sistem odası ile indoor antenler/indoor RRU'lar dahil olup, ayrıca kullanılması durumunda R/F ve Radyolink antenlerine ait
ücretler eklenir, kullanılması durumunda outdoor montajlı RRU'ların tamamı için 1 adet 1.15 tarife pozu ilave edilir. Çapı 60 cm'den
büyük olan her bir radyolink anteni veya RF anteni için 1.4 tarife pozunun 4 katı ücret alınır.

AÇIKLAMALAR
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10 01.01.2020 tarihinden itibaren kurulacak tesisler için RRU ekipman/dolap ücreti alınmayacaktır. Bu tarihten önce kurulan
sistemler için RRU ücretleri alınmaya devam edilecektir. 01.01.2020 tarihinden itibaren kurulacak tesisler için 1.1 tarife poz
ücretine 5 adet RF anteni, 1 adet RL anteni, 1 adet kabinet dahildir. 01.01.2020 tarihinden itibaren kurulacak aydınlatma direği,
monopol, totem, trafo tarzı yerlerin İBB mülkiyet ve tasarrufu altındaki yerlere kurulması durumunda 1.2 poz ücretinin 5 katı
oranında kullanım bedeli alınır. Bu ücretlere 3 adet RF anteni, 1 adet RL anteni, 1 adet kabinet dahildir.

11 01.01.2020 tarihinden itibaren GSM operatörlerinin İBB mülkiyet ve tasarrufundaki alanlara ( sadece aydınlatma direği,
monopol, totem, trafo tarzı yerler için) belirlenen sayıda tesis talebinde bulunması halinde kademeli ücretlendirme yapılacaktır.
Kademeli ücretlendirme sadece ilgili yıl içerisinde kurulan sistemleri kapsayacak olup bu kapsamındaki sayılar her yıl
sıfırlanacaktır. Kurulacak ilk 20 tesis için 1.2 poz ücretinin 5 katı, sonrasında kurulacak ilave 20 tesis için 1.2 poz ücretinin 4 katı,
sonrasında kurulacak ilave 20 tesis için 1.2 poz ücretinin 3 katı üzerinden ücretlendirme yapılacaktır. Toplam kurulacak tesis
sayısının 60'ı geçmesi durumunda ise bundan sonraki her bir tesis için 1.2 poz ücretinin 2,5 katı üzerinden ücretlendirme
yapılacaktır. Bu kapsamda tesis edilecek sistemlerin ücretleri sonraki yıllarda aynı oranda hesaplanmaya devam edilecektir.
12   1.9 GSM Kule Tesis Yeri tarife pozuna tüm GSM sistemlerine (Seperasyon veya Oda, RRU, RF ve Radyolink Antenleri ve diğer
operatörlere ait ekipmanlar) dahildir.
13     Bina, Istasyon, Durak, Terminal ve Iskelelerde repeater, Pico BTS, smallcell, GSM modem, femtocell kullanılması durumunda
1.1 veya 1.3 pozundan ücretlendirme yapılacaktır. Bu yerlerin haricindeki lokasyonlarda Repeater, Pico BTS, Smallcell, GSM
modem ve femtocell ekipmanlarının kurulumu ise 1.2 tarife pozundan degerlendirilecektir. Ayrıca Repeater, Pico BTS, SmallCell ve
GSM Modem kurulumlarında kullanım durumuna göre 1.10 pozunda belirtilen ücretin 1/5 oranında ilave edilecektir.
14 İşletmecinin sabit her tür Elektronik Haberleşme ekipmanlarının tesis talebi sırasında her bir talep için (Başvurulan nokta
merkez olmak üzere 500 metre alan içerisinde İdare tarafından istenen değişiklikler neticesinde yapılan yeni başvurular ve mevcut
kurulu bulunan GSM baz istasyonlarında ihtiyaca binaen talep edilen ilave ekipman tesisini tanımlayan revizyon talepleri hariç)
başvuru esnasında başvuru bedeli alınır. Her bir tesis için yapılan talepler ayrı ayrı değerlendirilerek 1.14 tarife pozundan
ücretlendirilir.
15 Düşük güçlü (100 mW ve altındaki) elektronik haberleşme istasyonları için yer seçim belgesi ücretinin yarısı alınır. Başvurunun
Belediye tarafından reddedilmesi halinde işletmeci tarafından peşin ödenmiş olan yer seçim belgesi ücreti red cevabının
işletmeciye bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde iade edilir. İşletmecinin istasyonu kurmaktan vazgeçmesi durumunda yer
seçim belgesi ücretinin 3/4'ü 15 gün içinde iade edilir.Yer seçim belgesi ücretleri her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Maliye
Bakanlığınca belirlenecek yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.

TİP-1 01.01.2016'dan Önce Tesis Edilen Haberleşme Altyapıları İçin

16 Altyapı Katılım ve Güzergah Bakım Bedelleri Altyapı tesisini kuran işletmeci veya kuruma ödenmesi gereken ücretlerdir.
Mevcut altyapıyı kullanmak isteyen her işletmeci altyapı katılım bedeli olarak 2.1 tarife pozunun 1/2 veya 1/3 oranında ödeme
yapar. Güzergahın tesisi işletmeci tarafından yapılmış ise altyapı katılım bedeli; mevcut altyapının kullanımını talep eden ilk
işletmecinin güzergahı tesis eden işletmeciye, mevcut altyapının kullanımı talep eden 2.,3. ve diğer işletmecilerin ise İBB'ye
ödeyeceği ücretlerdir.Daha önce altyapı katılım bedeli altyapıyı tesis eden işletmeciye ödendi ise ödeme miktarı gözetilmeksizin
altyapı katılım bedeli İBB?ye ödenecektir. Güzergahın tesisi İBB tarafından yapılmış ise altyapı katılım bedeli ilgili tüm
işletmecilerce 2.1 Tarife pozunun 1/2 veya 1/3 oranında İBB'ye ödenir. 2016 yılından önce tesis edilen haberleşme altyapılarında
altyapı katılım bedeli 2.1 tarife pozunun 5/8 oranında uygulanır.
17 Boş göz veya göz içinde tek göz micro duct kullanımı için her bir işletmeci Altyapı katılım bedeli olarak 2.1 tarife pozunun
1/2 oranında ödeme yapar.
18 İşletmecinin mevcut altyapıda iyileştirme yapması durumunda (güzergahta 3'lü göz çoklayıcı veya microduct çekmesi,
ilave ek odası, ek kutusu, kabinet tesis etmesi vb gibi güzergahın ortak kullanılabilir duruma getirilmesi işleri) Altyapı katılım bedeli
olarak 2.1 tarife pozunun 1/3 oranında ödeme yapar.

19 Güzergah Arıza-Bakım-Onarım bedelleri güzergahta oluşacak hasar ve arızalara 4 saat içerisinde müdahale ve 24 saat
içerisinde giderilme şartıyla yapılacak müdahaleler için belirlenmiş ücret olup, kablo arızası ve deplase çalışmalarında oluşan
bedeller hariçtir. Kablo arıza müdahalesi her işletmecinin kendi yükümlülüğünde olup, deplaseler ise o güzergahta kablosu
bulunan işletmeci sayısınca ayrıca hesaplanılarak karşılıklı mahsuplaşılacaktır. Altyapıyı tesis eden işletmeci veya kuruma 2.2
tarife pozunda belirtilen ücret üzerinden güzergah bakım bedeli ödenir.
20 İşletmecinin mevcut ortak elektronik haberleşme altyapılarının kullanım talebi sırasında tesislerin paylaşımına ilişkin
olarak yapılacak yer etüdü ve inceleme giderleri ile sürvey çalışmalarının yapılmasına yönelik faaliyetlere karşılık olmak üzere geri
ödemesiz ve altyapının kullanımı öncesinde her bir talep 2.3 tarife pozundan ücretlendirilir. Söz konusu işlerin; işletmecinin talebi
ve İBB'nin uygun görmesi veya İBB'nin işletmeci tarafından yapılmasını talep etmesi halinde ilgili ücretlendirme yapılmayacaktır.

21 01.01.2016'den önce işletmeci tarafından tesis edilen ortak Elektronik Haberleşme altyapıları 2.4 Geçiş Hakkı Ücreti tarife
pozundan, ortak olmayan elektronik haberleşme altyapıları ise 2.6 Geçiş Hakkı Ücreti tarife pozundan ücretlendirmeye tabi
tutulacaktır.
22 Mevcut ortak elektronik haberleşme altyapı tesisini kullanacak olan işletmeci öncelikle 2.1 tarife pozu referans alınarak
hesaplanacak Altyapı Katılım Bedelini ve güzergah bakım bedelini güzergahı tesis eden işletmeciye veya kuruma (ilgili
işletmecilerin İBB'ye bildirdiği hesap numaralarına para yatırıp makbuz ile belgelemek kaydıyla veya muvafakatname getirerek)
ödeyecek, daha sonra ise 2.5 Geçiş Hakkı Ücreti tarife pozundan ücretlendirmeye tabi tutulacaktır.

23 01.01.2016'den önce işletmeci tarafından kullanılan tünel, raylı sistem ve metrobüs hatlarının ücretlendirmesi 2.7 geçiş
hakkı ücreti tarife pozu üzerinden yapılacaktır.
24  İşletmecinin mevcut haberleşme altyapılarının kullanımı talebi sırasında her bir talep için başvuru esnasında başvuru bedeli
alınır. Her bir güzergah için yapılan talepler ayrı ayrı değerlendirilerek 2.8 tarife pozundan ücretlendirilir.

TİP-2 01.01.2016'den Sonra Tesis Edilen/Edilecek Haberleşme Altyapıları İçin

25 İşletmeci tarafından haberleşme altyapılarının tesis talebi sırasında tesislerin paylaşımına ilişkin olarak yapılacak yer
etüdü ve inceleme giderleri ile sürvey çalışmalarının yapılmasına yönelik faaliyetlere karşılık olmak üzere geri ödemesiz ve
altyapının kullanımı öncesinde her bir talep 3.1 tarife pozundan ücretlendirilir.
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26 İşletmecinin haberleşme altyapısı tesis edeceği güzergahın Büyükşehir belediyeleri sınırları içerisinde kalan ve büyükşehir
belediyelerinin tasarrufunda ve/veya sorumluluğunda olan yer ve ana arterlerde bulunması durumunda 3.2 tarife pozunda
belirtilen Geçiş Hakkı Ücreti üzerinden ücretlendirme yapılır.

27 İşletmecinin haberleşme altyapısı tesis edeceği güzergahın Büyükşehir belediyeleri sınırları içerisinde kalan ana arterler
dışındaki yerlerde bulunduğu durumunda 3.3 tarife pozunda belirtilen Geçiş Hakkı Ücreti üzerinden ücretlendirme yapılır.

28 Metro, tramvay ve tünel kullanımında 3.4 Tarife pozunda belirtilen Geçiş Hakkı Ücreti üzerinden ücretlendirme
yapılacaktır. Belediye tarafından tesis edilen altyapılarda ayrıca Altyapı Katılım ve Güzergah Bakım Bedelleri Altyapı tesisini kuran
kuruma/İBB'ye ayrıca ödenir.Altyapı katılım ve bakım bedellerinin İBB'ye ödenmesi ile ilgili işlemler madde 16 ve 19 göre yapılır.

29    Bu tarife hükümleri Elektronik Sistemler Müdürlüğünce uygulanır.
30   İşletmecinin elektronik haberleşme altyapılarının tesis talebi sırasında her bir talep için başvuru esnasında başvuru bedeli
alınır. Her bir güzergah için yapılan talepler ayrı ayrı değerlendirilerek 3.5 tarife pozundan ücretlendirilir.
31   Bu tarife 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında geçerlidir.


