
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI   Tarih : 21.11.2016 
HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ      Sayı  : 16-028 
 
Konu : İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Elektronik Haberleşme altyapıları konusundaki uygulaması 
İlgi (a) : 15.03.2016 tarih ve 16-002 sayılı yazımız 
İlgi (b) : 18.04.2016 tarih ve 29118 sayılı yazınız 
 
  
İlgi (a)’da yer alan yazımız ile, İBB tarafından (Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Elektronik Sistemler 

Müdürlüğü) Şubat 2016 ayında TELKODER üyesi altyapı işletmeciliği hizmeti sunan işletmecilere 

gönderilen yazı ile; taraflar arasında imzalanan “2 nolu Geçiş Hakkı Ana Sözleşmesi” ile sağlanan geçiş 

hakkı izinlerinin metro ve finüküler güzergahları için 31.12.2016 tarihi itibariyle feshedildiği, 2017 yılı 

için geçiş hakkı izinlerinin yenilenmeyeceği, bu nedenle Sözleşme 31/a fıkrası hükmü gereği 

işletmeciler tarafından çekilen kablo ve ekipmanların toplanması ve boş olarak teslimi, toplamanın 

mümkün olmaması halinde ise belediye tasarrufuna devredilmesi istenildiği Bakanlığınıza 

bildirilmiştir. 

 

Gereği için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na, bilgi için Derneğimize gönderilen İlgi (b)’de yer 

alan yazınızda konu ile ilgili mevzuat gerekleri belirtilerek, bu kapsamda İBB tarafından yapılacak 

işlemlerde, mevcut elektronik haberleşme hizmetinin kesintisiz idame ettirilmesi amacıyla 

işletmeciler tarafından da kabul gören alternatif güzergahların belirlenmesi, geçiş hakkı 

başvurularının süresi içinde sonuçlandırılarak işletmeciye bilgi verilmesi, verilen hizmetlerin 

aksamamasını teminen gerekli tedbirlerin alınması ve işletmecilerle koordineli çalışılması gerektiği 

bildirilmiştir. 

 

Aradan geçen sürede sorunun çözümü için işletmeciler ve Derneğimiz tarafından çok sayıda girişim 

yapılmasına rağmen olumlu bir sonuç alınamamıştır. İBB tarafından hiçbir alternatif güzergah 

belirlenmemiş ve hiçbir kazı izini verilmemiştir. 

 

Diğer yandan, söz konusu süre içerisinde başarısız darbe girişimi yapılmış ve bu talihsiz olayın 

ardından ilan edilen Olağan üstü hal uygulaması halen devam etmektedir.  Bu süreç içerisinde 

işletmecilerin ülke güvenliğinin sağlanması için kesintisiz haberleşme hizmeti sunma çabaları halen 

devam etmektedir. 

 

İBB tarafından gönderilen yazı ile işletmecilere tanınan süre 31.12.2016 tarihinde sona erecektir. Bu 

sürenin sonunda İBB’nin nasıl bir uygulama yapacağı işletmeciler tarafından bilinmemektedir. İBB 

tarafından söz konusu altyapının toplanmasına veya kesilmesine karar verilmesi halinde Türk 



Telekom da dahil olmak üzere tüm altyapı işletmecilerinin verdikleri hizmetlerde aksamalar olacak ve 

İstanbul genelinde büyük çaplı olmak üzere sabit, mobil ses ve internet erişimi hizmetlerinde 

kesintiler yaşanması kaçınılmaz olacaktır. Bu durumdan Bankacılık gibi hayati öneme sahip sektörler 

olumsuz etkilenecek, bankacılık işlemleri aksayacak, acil haberleşmeyi gerektiren sağlık, güvenlik gibi 

alanlarda da istenmeyen kesintiler yaşanabilecektir. 

 

Bilindiği gibi “Sabit Ve Mobil Haberleşme Altyapısı Veya Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo Ve 

Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmelik” in 8. Maddesinin 5. Fıkrası şöyledir;  

"(5) Geçiş hakkı anlaşması imzalandıktan sonra uygulama sürecinde taraflar arasında ortaya çıkan 

anlaşmazlıklar, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında çözümlenir. Taraflardan herhangi birinin talep 

etmesi durumunda Bakanlık konu hakkında gerekli değerlendirmeyi yaparak görüşünü bildirir". 

Bakanlığınız ilgi (b)’de yer alan yazısıyla bir görüş bildirmiştir ancak İBB bu görüşe uygun 

davranmamıştır. Bu hükmün koyuluş amacının Bakanlık görüşü doğrultusunda tarafların anlaşma 

tesis edebilmesi ve çözüme kavuşturması olduğunu düşünüyoruz. 

 

Derneğimiz, işletmeciler ve vatandaşlarımız tarafından hiç arzu edilmeyen bu olumsuz durumun 

oluşmaması ve kalan sürenin çok kısa olmasını dikkate alarak, Bakanlığınızın konuya çok acil olarak 

müdahale etmesi, olumlu sonuç alınması için gerekli işlemlerin yapılması ve yapılan işlemler hakkında 

tarafımıza bilgi verilmesi için gereğini arz ederiz. 

 

 

Saygılarımızla, 
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