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İSTTELKOM A.Ş. 2019 YILI TESİS PAYLAŞIM ÜCRETLERİ
TABLO-1

BAŞVURU ve YER ETÜT BEDELLERİ

BİRİM

BİRİM
FİYAT

1_A

Başvuru Bedeli (Kullanım Süresince Bir Defalık)

Adet

490,00 ₺

1_B

Yer Etüt Bedeli (Kullanım Süresince Bir Defalık)

TL/m

0,30 ₺

1_C

Keşif Bedeli (Kullanım Süresince Bir Defalık)

TL/m

0,50 ₺






1_A: İşletmecinin İSTTELKOM A.Ş.’ ye ait tesislerden tesis paylaşımı talep etmesi durumunda her bir
talep için başvuru bedelini İSTTELKOM A.Ş.’ ye öder. Başvuru bedeli geri ödenmez.
1_B: Yer Etüt Bedeli, İşletmeci tarafından yapılan taleplerin mevcut haberleşme altyapısının olması
durumunda alınır. Talebin değerlendirilmesi, uygun güzergahın belirlenmesi ve altlıklarının
oluşturulmasını kapsamaktadır. Yer Etüt Bedeli geri ödenmez.
1_C: Keşif Bedeli, İşletmeci tarafından yapılan taleplerin mevcut haberleşme altyapısının olmadığı
durumunda alınır. Talebin değerlendirilmesini, saha incelemelerini yapılmasını, yeni tesisler için ruhsat
altlıklarını oluşturulmasını kapsamaktadır. Keşif Bedeli geri ödenmez.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------TABLO-2

ALTYAPI KATILIM BEDELİ

BİRİM

BİRİM
FİYAT

2_A

Altyapı Katılım Bedeli - Tip1 (Kullanım Süresince Bir Defalık)

TL/m

69,00 ₺

2_B

Altyapı Katılım Bedeli - Tip2 (Kullanım Süresince Bir Defalık)

TL/m

175,00 ₺

2_C

Altyapı Katılım Bedeli - Tip3 (Kullanım Süresince Bir Defalık)

TL/m

182,00 ₺

2_D

Altyapı Katılım Bedeli – Tip4 (Kullanım Süresince Bir Defalık)

TL/m

210,00 ₺

2_E

Altyapı Katılım Bedeli – Tip5 (Kullanım Süresince Bir Defalık)

TL/m

240,00 ₺





2_A: 01.01.2016 tarihi öncesi yapılmış olan mevcut altyapılardaki her bir göz için alınmaktadır.
İşletmecinin yapacak olduğu her bir göz talebi yeni müracaat olarak kabul edilecektir. İşletmeci ikinci
ve sonraki müracaatlarında yeni işletmeci olarak değerlendirilecektir.
2_B: 01.01.2016 tarihi itibariyle yapılmış veya yapılacak olan toprak zemin altyapılar için
alınmaktadır. 01.01.2016 sonrası yapılan mevcut altyapıyı kullanmak isteyen veya yeni altyapı
talebinde bulunan ilk işletmeci 2_B pozunda yer alan altyapı katılım bedelinin tamamını İSTTELKOM
A.Ş.’ ye öder. Aynı altyapıyı talep eden ikinci işletmeci, 2_B pozunda yer alan altyapı katılım bedelini
1/2 oranında İSTTELKOM A.Ş.’ ye öder. İkinci işletmeci gelmesi durumunda, ikinci işletmeciden
alınan 1/2 oranındaki altyapı katılım bedeli İSTTELKOM A.Ş. tarafından ilk işletmeciye geri ödenir.
Talep eden üçüncü ve sonraki işletmeciler 2_B pozunda yer alan altyapı katılım bedelinin 1/2 oranını
İSTTELKOM A.Ş.’ ye öder ve herhangi bir işletmeciye geri ödeme yapılmaz. (İşletmecinin yapacak
olduğu her bir göz talebi yeni müracaat olarak kabul edilecektir. İşletmeci ikinci ve sonraki
müracaatlarında yeni işletmeci olarak değerlendirilecektir. Talepte bulunan ilk işletmecinin üçüncü
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gözü talep etmesi durumunda yürürlükte olan 2_B pozunun 1/8 oranındaki ek ödemeyi İSTTELKOM
A.Ş.’ ye yapar)


2_C: 01.01.2016 tarihi itibariyle yapılmış veya yapılacak olan kilit taş kaplama zeminleri içeren öbek*
altyapılar için alınmaktadır. 01.01.2016 sonrası yapılan mevcut altyapıyı kullanmak isteyen veya yeni
altyapı talebinde bulunan ilk işletmeci 2_C pozunda yer alan altyapı katılım bedelinin tamamını
İSTTELKOM A.Ş.’ ye öder. Aynı altyapıyı talep eden ikinci işletmeci, 2_C pozunda yer alan altyapı
katılım bedelini 1/2 oranında İSTTELKOM A.Ş.’ ye öder. İkinci işletmeci gelmesi durumunda, ikinci
işletmeciden alınan 1/2 oranındaki altyapı katılım bedeli İSTTELKOM A.Ş. tarafından ilk işletmeciye
geri ödenir. Talep eden üçüncü ve sonraki işletmeciler 2_C pozunda yer alan altyapı katılım bedelinin
1/2 oranını İSTTELKOM A.Ş.’ ye öder ve herhangi bir işletmeciye geri ödeme yapılmaz. (İşletmecinin
yapacak olduğu her bir göz talebi yeni müracaat olarak kabul edilecektir. İşletmeci ikinci ve sonraki
müracaatlarında yeni işletmeci olarak değerlendirilecektir. Talepte bulunan ilk işletmecinin üçüncü
gözü talep etmesi durumunda yürürlükte olan 2_C pozunun 1/8 oranındaki ek ödemeyi İSTTELKOM
A.Ş.’ ye yapar)



2_D: 01.01.2016 tarihi itibariyle yapılmış veya yapılacak olan asfalt, granit, andezit, beton vb.
kaplama zeminleri içeren öbek* altyapılar için alınmaktadır. 01.01.2016 sonrası yapılan mevcut
altyapıyı kullanmak isteyen veya yeni altyapı talebinde bulunan ilk işletmeci 2_D pozunda yer alan
altyapı katılım bedelinin tamamını İSTTELKOM A.Ş.’ ye öder. Aynı altyapıyı talep eden ikinci
işletmeci, 2_D pozunda yer alan altyapı katılım bedelini 1/2 oranında İSTTELKOM A.Ş.’ ye öder.
İkinci işletmeci gelmesi durumunda, ikinci işletmeciden alınan 1/2 oranındaki altyapı katılım bedeli
İSTTELKOM A.Ş. tarafından ilk işletmeciye geri ödenir. Talep eden üçüncü ve sonraki işletmeciler
2_D pozunda yer alan altyapı katılım bedelinin 1/2 oranını İSTTELKOM A.Ş.’ ye öder ve herhangi bir
işletmeciye geri ödeme yapılmaz. (İşletmecinin yapacak olduğu her bir göz talebi yeni müracaat olarak
kabul edilecektir. İşletmeci ikinci ve sonraki müracaatlarında yeni işletmeci olarak değerlendirilecektir.
Talepte bulunan ilk işletmecinin üçüncü gözü talep etmesi durumunda yürürlükte olan 2_D pozunun 1/8
oranındaki ek ödemeyi İSTTELKOM A.Ş.’ ye yapar)



2_E: 01.01.2016 tarihi itibariyle yapılmış veya yapılacak olan toprak zemin ve öbek* hariç tüm
altyapılar için alınmaktadır. 01.01.2016 sonrası yapılan mevcut altyapıyı kullanmak isteyen veya yeni
altyapı talebinde bulunan ilk işletmeci 2_E pozunda yer alan altyapı katılım bedelinin tamamını
İSTTELKOM A.Ş.’ ye öder. Aynı altyapıyı talep eden ikinci işletmeci, 2_E pozunda yer alan altyapı
katılım bedelini 1/2 oranında İSTTELKOM A.Ş.’ ye öder. İkinci işletmeci gelmesi durumunda, ikinci
işletmeciden alınan 1/2 oranındaki altyapı katılım bedeli İSTTELKOM A.Ş. tarafından ilk işletmeciye
geri ödenir. Talep eden üçüncü ve sonraki işletmeciler 2_E pozunda yer alan altyapı katılım bedelinin
1/2 oranını İSTTELKOM A.Ş.’ ye öder ve herhangi bir işletmeciye geri ödeme yapılmaz. (İşletmecinin
yapacak olduğu her bir göz talebi yeni müracaat olarak kabul edilecektir. İşletmeci ikinci ve sonraki
müracaatlarında yeni işletmeci olarak değerlendirilecektir. Talepte bulunan ilk işletmecinin üçüncü
gözü talep etmesi durumunda yürürlükte olan 2_E pozunun 1/8 oranındaki ek ödemeyi İSTTELKOM
A.Ş.’ ye yapar)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------TABLO-3
3



YILLIK BAKIM-ONARIM ve İŞLETME ÜCRETİ
Güzergah Yıllık Bakım-Onarım ve İşletme Ücreti

BİRİM
TL/m

BİRİM
FİYAT
3,70 ₺

Tablo-3 te yer alan iş kalemi güzergah boyunca hattın yıllık Bakım-Onarım ve İşletme Bedelini
kapsamaktadır. İlk işletmeciden yatırım yaptığı yıl için bakım-onarım ve işletme ücreti alınmaz.
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Bakım-Onarım ve İşletme Bedeli, altyapının işletmecinin hizmetine sunulmasıyla birlikte, sonraki ayın
başı itibariyle yılsonuna kadar olan kısım hesaplanarak faturalandırılır. Devam eden yıllarda her yıl
Ocak ayında yıllık olarak faturalandırılır.

TABLO-4

AYDINLATILMAMIŞ FİBER (1 DAMAR) AYLIK KULLANIM ÜCRETLERİ

BİRİM

BİRİM
FİYAT

4_A

İstanbul Geneli Anayol ve Caddeler

TL/m

0,09 ₺

4_B

Metro, Tramvay, Metrobüs ve Tüneller

TL/m

0,10 ₺




Tablo-4 te yer alan 4_A ve 4_B kalemleri kiralanan 1 (bir) adet fiber damarın aylık Bakım-Onarım,
İşletme ve Kullanım Bedelini kapsamaktadır.
Bakım-Onarım, İşletme ve Kullanım Bedeli, altyapının işletmecinin hizmetine sunulmasıyla birlikte,
sonraki ayın başı itibariyle yılsonuna kadar olan kısım hesaplanarak faturalandırılır. Devam eden
yıllarda her yıl Ocak ayında yıllık olarak faturalandırılır.

TABLO5

YERALTI TESİSİ KABLO MONTAJ ve DEMONTAJ ÜCRETLERİ

BİRİM

BİRİM
FİYAT

5_A

Kablo Dış Çapı ≤ 18 mm

TL/m

3,50 ₺

5_B

18 mm ˂ Kablo Dış Çapı ≤ 26 mm

TL/m

4,50 ₺



Kablo dış çapına göre 1 (bir) adet kablonun montaj ve demontaj bedelini kapsamaktadır.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----REFAKAT ÜCRETİ

TABLO-6
6_A



Refakat Ücreti

BİRİM
TL/Saat

BİRİM
FİYAT
85,00 ₺

İşletmecinin İSTTELKOM A.Ş. ’ye ait altyapıda çalışma yapmak istemesi durumunda saat başına
alınacak refakat ücretidir.

İSTTELKOM A.Ş. 2019 yılı tesis paylaşım ücretleri 31/12/2019 tarihine kadar geçerlidir.
01/01/2019 tarihi itibarı ile İBB tarafından belirlenecek olan tarifelerden doğan fiyat
değişiklikleri temel alınarak yeni fiyat tarifesi yürürlüğe girecektir ve yeni ücretler 01/01/2019
tarihinde yürürlüğe girecek olup, 31/12/2019 tarihine kadar geçerli olacaktır.
Tablolarda yer alan ücretlere, aksi bildirilmediği takdirde, KDV ve diğer vergiler ile varsa resim,
harç, fon gibi mali yükümlülükler dahil edilmemiştir.
*Öbek: Aynı ilçe sınırları içerisinde tek seferde en az 8 km ftth (eve kadar fiber) için altyapı
talebi anlaşılacaktır.
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