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SABİT VE MOBİL HABERLEŞME ALTYAPISI VEYA ŞEBEKELERİNDE 

KULLANILAN HER TÜRLÜ KABLO VE BENZERİ GERECİN 

TAŞINMAZLARDAN GEÇİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN 

UYGULANMASI HAKKINDA USUL VE ESASLAR 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu usul ve esasların amacı, 27.12.2012 tarihli ve 28510 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan “Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı veya Şebekelerinde Kullanılan 

Her Türlü Kablo ve Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmelik”in 

uygulanmasına ilişkin uygulama detaylarını belirlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu usul ve esaslar, işletmeciler tarafından tesis edilmek istenen 

elektronik haberleşme altyapısı ve/veya şebekesine ilişkin geçiş hakkı kullanım onayının 

alınmasına ve geçiş hakkının kullanılmasına ilişkin uygulama detaylarını kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu usul ve esaslar,  27.12.2012 tarihli ve 28510 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan “Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı veya Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü 

Kablo ve Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmelik”e dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

Tanımlar ve kısaltmalar 

MADDE 4 – (1) Bu usul ve esaslarda geçen; 

a) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını, 

b) Elektronik haberleşme altyapısı: Elektronik haberleşmenin, üzerinden veya 

aracılığıyla gerçekleştirildiği anahtarlama ekipmanları, donanım ve yazılımlar, terminaller ve 

hatlar da dahil olmak üzere her türlü şebeke birimlerini, ilgili tesisleri ve bunların bütünleyici 

parçalarını, 

c) Elektronik haberleşme şebekesi: Bir veya daha fazla nokta arasında elektronik 

haberleşmeyi sağlamak için bu noktalar arası bağlantıyı teşkil eden anahtarlama ekipmanları 

ve hatlar da dahil olmak üzere her türlü iletim sistemleri ağını, 

         ç) Geçiş hakkı: İşletmecilere; elektronik haberleşme hizmeti sunmak için gerekli şebeke 

ve altyapıyı kurmak, kaldırmak, bakım ve onarım yapmak gibi amaçlarla kamu ve özel 

mülkiyet alanlarının altından, üstünden ve üzerinden geçmeleri için tanınan hakları, 

d) Geçiş hakkı ücreti: İşletmecinin, geçiş hakkı karşılığında geçiş hakkı sağlayıcısına 

ödeyeceği ücreti, 

e) Geçiş hakkı sağlayıcısı (GHS): Geçiş hakkına konu olan kamuya ait ya da kamunun 

ortak kullanımında olan taşınmazlar da dahil olmak üzere taşınmazın sahipleri ve/veya 

taşınmaz üzerindeki hak sahiplerini, 

f) İşletmeci: Yetkilendirme çerçevesinde elektronik haberleşme hizmeti sunan ve/veya 

elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve altyapısını işleten şirketi, 

g) Kullanım onayı: İşletmecinin, geçiş hakkı talep ettiği güzergahı kullanması ve 

güzergah üzerinde bulunan GHS’lere başvurması için Bakanlıktan alması gereken izni, 

ğ) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nu, 

h) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nu, 

          ı) Yönetmelik: 27.12.2012 tarihli ve 28510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sabit ve 

Mobil Haberleşme Altyapısı veya Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo ve Benzeri 

Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmelik”i, 

ifade eder. 

(2) Bu usul ve esaslarda geçen ve yukarıda yer almayan tanımlar için ilgili mevzuatta 

yer alan tanımlar geçerlidir. 
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Geçiş hakkı ve ücreti 

MADDE 5 – (1) Geçiş hakkı ücreti, altyapıyı kuran ilk işletmeci tarafından GHS’ye ödenir. 

Kurulan bu altyapıdan tesis paylaşımı çerçevesinde faydalanan işletmeciler tarafından 

GHS’ye geçiş hakkı ücreti ayrıca ödenmez. 

 (2) Geçiş hakkı kullanılarak kurulmuş olan bir elektronik haberleşme altyapı ve/veya 

şebekesinin bulunduğu mülkiyet alanına, işletmecilerin ilave kablo, kanal, boru, göz gibi 

fiziksel altyapı unsurlarını mevcut güzergahın dışına çıkılmaksızın tesis etmesi durumunda 

geçiş hakkı ücreti alınmaz. 

Kullanım onayı başvurusu 

MADDE 6 – (1) Bakanlık tarafından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun resmi 

internet sitesi üzerinden yapılan kontrol sonucunda, işletmecinin yetkilendirildiğinin tespit 

edilmesi durumunda, işletmeci Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan “Yetkilendirildiğine dair 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan alınacak belge”yi başvurusunda vermiş sayılır. 

(2) Yönetmelik kapsamında elektronik haberleşme altyapı ve/veya şebekesi tesis etmek 

isteyen işletmeci veya işletmecinin doğrudan kendisinin vekalet verdiği gerçek kişiler geçiş 

hakkı kullanım onayı almak için Bakanlığa başvuru yapabilir. İşletmeci tarafından başka bir 

tüzel kişiye vekalet verilmek suretiyle başvuru yapılamaz ve bu şekilde yapılan başvurular 

dikkate alınmaz. 

(3) Kullanım onayı almak isteyen işletmeci, istenen belgeleri içeren başvurusunu, 

Bakanlık adresine iadeli taahhütlü posta yolu veya kargo gönderimi yaparak veya Bakanlık 

evrak birimine elden teslim ederek yapar.  

(4) İadeli taahhütlü posta veya kargo gönderimi ile yapılan başvurularda; başvuru 

dokümanlarının Bakanlık evrak birimine ulaştığı tarih, başvuru tarihi olarak kabul edilir. 

Ancak, başvurularda herhangi bir eksikliğin tespit edilmesi halinde, eksikliğin işletmeci 

tarafından giderilmesine kadar başvuru yapılmamış sayılır. 

(5) Vekaleten başvuru yapılması halinde, vekil adına düzenlenmiş, başvuru yapmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi başvuru sırasında 

sunulmalıdır. 

(6) İşletmeci noter tasdikli imza sirkülerini, başvuru sırasında sunmalıdır. 

(7) İşletmeci, beşinci ve altıncı fıkrada istenen belgelerin aslı veya noter onaylı 

örneklerini ilk başvuruda sunmak zorundadır. Bu belgelerin içeriğinde değişiklik olmadığı ve 

belgelerin geçerliliği devam ettiği sürece işletmeci, yapacağı diğer başvurularda bu belgeleri 

sunmayabilir. Ancak, bu belgelerde değişiklik olması veya belgelerin geçerliliğini yitirmesi 

durumunda değişen belgelerin aslını veya noter onaylı örneğini değişiklik olmasını müteakip 

yapacağı ilk başvuruda sunmak zorundadır.  

(8) İşletmeci, beşinci ve altıncı fıkrada istenen belgelerdeki değişiklikleri, değişiklik 

olmasını müteakip en geç 10 (on) gün içinde Bakanlığa bildirmek zorundadır.  

(9) Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu 

olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu 

anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir. 

(10)  EHABS faaliyete geçene kadar;  

a) İşletmecilerin kullanım onayı almak istedikleri güzergahın geçtiği yerlerde 

elektronik haberleşme altyapısı bulunan diğer işletmecilere yaptıkları tesis paylaşımı 

başvurusu üzerine tesis paylaşımı talebinin karşılanamayacak olduğuna ilişkin yazılı bir cevap 

alınması veya  

b) Tesis paylaşımı başvurusunu müteakip tesis paylaşımı mevzuatı kapsamında 

belirlenen süre içerisinde, altyapı sahibi işletmeciden yer etüt süresi ve ücretine dair yazılı bir 

cevap alınamaması veya  
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c) Yer etüt ücretinin ödenmesini müteakip tesis paylaşımı mevzuatı kapsamında 

belirlenen süre içerisinde tesis paylaşımı talebine ilişkin yer etüdü sonucunun başvuru 

sahibine bildirilmemesi  

 

hallerinde, kullanım onayı başvurusunda Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında 

belirtilen tesis paylaşımının mümkün olmadığının belgelenmesi şartı sağlanmış olur. Ancak; 

a) Tesis paylaşımı uygulamalarında işletmeciler, Kurum düzenlemelerine uymak 

zorundadırlar.    

b) Güzergahın geçtiği yerlerde elektronik haberleşme altyapısı bulunan işletmecilerin 

tespitinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun resmi internet sayfasında yayımlanan 

“Tesis Paylaşımı Yükümlülüğüne İlişkin Altyapı Bilgileri” esas alınacaktır. 

c) İşletmecinin kullanım onayı başvuru dilekçesinde duruma uygun olan aşağıdaki 

ifadelerden biri veya birkaçı yer alacaktır: 

i) “Kullanım onayı talep ettiğimiz güzergaha ilişkin olarak, güzergahın geçtiği yerlerde 

elektronik haberleşme altyapısı bulunan .................... ünvanlı işletmeciye/işletmecilere yazılı 

başvuru yapılmış olup, tesis paylaşımı talebimizin karşılanamayacak olduğu söz konusu 

işletmeci/işletmeciler tarafından yazılı olarak bildirilmiştir. Başvuru yazılarımız ve alınan 

cevabi yazıların birer sureti ekte yer almaktadır.” 

veya  

ii) “Kullanım onayı talep ettiğimiz güzergaha ilişkin olarak, güzergahın geçtiği yerlerde 

elektronik haberleşme altyapısı bulunan  .................... ünvanlı işletmeciye/işletmecilere yazılı 

başvuru yapılmış olup, söz konusu işletmeciden/işletmecilerden tesis paylaşımı mevzuatı 

kapsamında belirlenen süre içerisinde yer etüt süresi ve ücretine dair yazılı bir cevap 

alınamamıştır. Başvuru yazımızın/yazılarımızın birer sureti ekte yer almaktadır.” 

veya  

iii) “Kullanım onayı talep ettiğimiz güzergaha ilişkin olarak, güzergahın geçtiği yerlerde 

elektronik haberleşme altyapısı bulunan .................... ünvanlı işletmeciye/işletmecilere yazılı 

başvuru yapılmış olup, tesis paylaşımı talebimize ilişkin yer etüdünün sonucu, yer etüt 

ücretinin ödenmesini müteakip tesis paylaşımı mevzuatı kapsamında belirlenen süre içerisinde 

söz konusu işletmeci/işletmeciler tarafından bildirilmemiştir. Başvuru yazılarımız ve alınan 

cevabi yazıların birer sureti ekte yer almaktadır.” 

d) Tesis paylaşımı talep yazıları ile varsa bunlara ilişkin işletmecilerden alınan cevabi 

yazıların birer sureti kullanım onayı başvuru dilekçesinin ekinde yer alacaktır. 

         Proje dosyası 

MADDE 7 – (1) Başvuruda proje dosyası, 2 nüsha olarak basılı ortamda verilir. Ayrıca, 

güzergahı gösteren .kmz ve .dwg uzantılı dosyaları kapasite bilgilerini de içerecek şekilde tek 

yazımlık CD/DVD içerisinde sunulmalıdır. 

(2) Kullanım onayı talep edilen güzergahta birbirinden farklı boru, kanal, göz gibi 

fiziksel altyapılar olması durumunda, her bir fiziksel altyapı bilgisi proje dosyasında 

gösterilir. 

(3) Kullanım onayı talep edilen güzergahta birbirinden farklı derinlik veya genişlikte 

kazı yapılacak olması durumunda, her bir derinlik ve genişlik bilgisi proje dosyasında 

gösterilir. 

Genel Hükümler 

MADDE 8 – (1) İşletmecinin, kurulu bulunan elektronik haberleşme altyapı ve/veya 
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şebekesindeki bir noktadan yalnızca son kullanıcı müşteri veya müşteri grubuna ulaşmak 

amacıyla kuracağı 400 m ve altındaki müşteri bağlantı güzergahları için, mevzuata aykırı 

hareket edilmemek şartıyla, Bakanlıktan kullanım onayı almasına gerek yoktur. Bu durumda, 

Bakanlıkça kullanım onayı verilmiş sayılır. Ancak, tesis paylaşımının mümkün olması 

durumunda, tesis paylaşımına öncelik verilir. 

(2) Birinci fıkradaki durumlarda; işletmeci, geçiş hakkı kullanım onayı almak için 

Bakanlığa başvuru yapmaksızın geçiş hakkını kullanmak amacıyla GHS'ye başvuruda 

bulunur. 

(3) Kullanım onayı talep edilen bir güzergahta, Yönetmeliğin 7 nci maddesine göre 

diğer işletmecilerin kullanması için kurulmuş/kurulacak bir elektronik haberleşme altyapısı 

ve/veya şebekesi bulunması halinde, tesis paylaşımı yükümlülüğü olmasa bile, Bakanlık, 

işletmecilerin tesis paylaşımı için ticari olarak anlaşmalarına yönelik tavsiyede bulunabilir. 

(4) İşletmeci, birinci fıkradaki güzergahlarda altyapı kurulumunun tamamlamasını 

müteakip 30 gün içinde, güzergahı gösteren .kmz ve .dwg uzantılı dosyaları kapasite 

bilgilerini de içerecek şekilde tek yazımlık CD/DVD içerisinde Bakanlığa verecektir. 

(5) İşletmeci, Bakanlıkça kullanım onayı verilen güzergahta değişiklik olması 

durumunda, altyapı kurulumunun tamamlamasını müteakip 30 gün içinde, güzergahı gösteren 

.kmz ve .dwg uzantılı  dosyaları kapasite bilgilerini de içerecek şekilde tek yazımlık CD/DVD 

içerisinde Bakanlığa verecektir. 

         Güzergahın değişmesi 

MADDE 9 – (1) İşletmeci tarafından kurulan elektronik haberleşme altyapı ve/veya 

şebekesinde meydana gelen arızaların giderilmesi, başkaca kamu yatırımları ile doğal afetlerin 

meydana gelmesinden dolayı güzergahın değiştirilmesinin zorunlu olduğu durumlarda 

Bakanlıktan kullanım onayı alınması gerekmez. Bu durumda doğrudan GHS’ye başvuru 

yapılır. İşletmeci, yeni güzergahtaki altyapı kurulumunun tamamlamasını müteakip 30 gün 

içinde, güzergahı gösteren .kmz ve .dwg uzantılı dosyaları kapasite bilgilerini de içerecek 

şekilde tek yazımlık CD/DVD içerisinde Bakanlığa verecektir. 

Diğer işletmeciler için kurulan altyapı 

MADDE 10 – (1) İşletmeci, Yönetmeliğin 7 nci maddesi kapsamında diğer 

işletmecilerin kullanması amacıyla kurduğu altyapıyı Bakanlıkça aksi belirtilmedikçe kendisi 

kullanamaz. İşletmeci,  bu altyapıyı diğer işletmecilere ücreti karşılığında kullandırabilir.  

(2) GHS, işletmecinin Yönetmeliğin 7 nci maddesi kapsamında diğer işletmecilerin 

kullanması amacıyla kurduğu altyapıyı Bakanlıkça aksi belirtilmedikçe 

kullanamaz/kullandıramaz.  

 

(3) Yönetmeliğin 7 nci maddesi kapsamında diğer işletmecilerin kullanması amacıyla 

kurulacak altyapıya kablo dahil değildir. 

 

Ücretlere ilişkin katma değer vergisi 

MADDE 11 – (1) Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan Geçiş Hakkı Ücret Tarifesi Üst 

Sınırları Tablosundaki tarifelere katma değer vergisi dahil değildir. Katma değer verginin 

uygulanması hususunda mevzuat hükümleri geçerlidir. 

Yürürlük  

MADDE 12 – (1) Bu Usul ve Esaslar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 

tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme  

MADDE 13 – (1) Bu Usul ve Esasları Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 

yürütür. 


