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YÖNETMELİK

B�lg� Teknoloj�ler� ve İlet�ş�m Kurumundan:

İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYICILARI HAKKINDA YÖNETMELİK
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, �nternet toplu kullanım sağlayıcıları ve t�car� amaçla �nternet toplu

kullanım sağlayıcılarının yükümlülükler� ve sorumlulukları �le denet�mler�ne �l�şk�n esas ve usuller� düzenlemekt�r.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, 4/5/2007 tar�hl� ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların

Düzenlenmes� ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Ed�lmes� Hakkında Kanuna dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n uygulamasında;
a) Kurum: B�lg� Teknoloj�ler� ve İlet�ş�m Kurumunu,
b) B�lg�: Ver�ler�n anlam kazanmış b�ç�m�n�,
c) Er�ş�m: Herhang� b�r vasıtayla �nternet ortamına bağlanarak kullanım olanağı kazanılmasını,
ç) Er�ş�m sağlayıcı: İnternet toplu kullanım sağlayıcılarına ve abone olan kullanıcılarına �nternet ortamına

er�ş�m olanağı sağlayan �şletmec�ler �le gerçek veya tüzel k�ş�ler�,
d) F�ltreleme s�stem�: İnternet ortamında web adres�, alan adı, IP adres�, kel�me ve benzer� kr�terlere göre

er�ş�m� engelleyen yazılımları ve donanımları,
e) Er�ş�m kayıtları: Kend� �ç ağlarında dağıtılan IP adres b�lg�ler�n�, kullanıma başlama ve b�t�ş zamanını ve bu

IP adresler�n� kullanan b�lg�sayarların tek�l ağ c�haz numarasını (MAC adres�) gösteren b�lg�ler�, hedef IP adres�, b�r
veya b�rden fazla IP adres�n�n portlar aracılığı �le kullanıcılara paylaştırılması yöntem� �le sunulan �nternet er�ş�m
h�zmet�nde kullanıcıya tahs�s ed�len gerçek IP ve port b�lg�ler�n�,

f) İnternet ortamı: Haberleşme �le k�ş�sel veya kurumsal b�lg�sayar s�stemler� dışında kalan ve kamuya açık
olan �nternet üzer�nde oluşturulan ortamı,

g) İnternet toplu kullanım sağlayıcı: K�ş�lere bell� b�r yerde ve bell� b�r süre �nternet ortamı kullanım olanağı
sağlayan gerçek ve tüzel k�ş�ler�,

ğ) İşyer�: T�car� amaçla �nternet toplu kullanım sağlayıcı olarak faal�yet gösteren gerçek veya tüzel k�ş�ler
tarafından açılan ve �şlet�len umuma açık yer�,

h) İz�n belges�: Mülk� �dare am�r� tarafından bu Yönetmel�k kapsamındak� �şyerler�n�n açılıp faal�yet
göstermes� �ç�n ver�len �zn�,

ı) Kanun: 5651 sayılı Kanunu,
�) Mülk� �dare am�r�: İllerde val�y�, büyükşeh�r beled�yes� hudutları �ç�nde kalanlar dah�l �lçelerde kaymakamı,
j) Sab�t IP adres�: Bel�rl� b�r ağa bağlı c�hazların ağ üzer�nden b�rb�rler�ne ver� yollamak �ç�n kullandıkları,

zamana, oturuma göre değ�şmeyen ve s�stem yönet�c�s� tarafından bel�rlen�p tanımlanan ve değ�şt�r�leb�len IP adres�n�,
k) Sorumlu müdür: İz�n belges� sah�b�n�n �ş�n�n başında bulunmadığı zamanlarda onun yer�ne yetk�l� olan

k�ş�y�,
l) T�car� amaçla �nternet toplu kullanım sağlayıcı: İnternet salonu ve benzer� umuma açık yerlerde bel�rl� b�r

ücret karşılığı �nternet toplu kullanım sağlayıcılığı h�zmet� veren veya bununla beraber b�lg�sayarlarda b�lg� ve becer�
artırıcı veya zeka gel�şt�r�c� n�tel�ktek� oyunların oynatılmasına �mkân sağlayan gerçek ve tüzel k�ş�ler�,

m) Ver�: B�lg�sayar tarafından üzer�nde �şlem yapılab�len her türlü değer�,
n) Denet�m kom�syonu: Mülk� �dare am�r�n�n onayı �le val�l�k veya kaymakamlıklarda b�lg� �şlem şube

müdürlüğü, şefl�ğ� veya bu b�r�mler�n bulunmadığı �lçelerde yazı �şler� müdürlüğü başkanlığında sorumluluk
bölgeler�ne göre emn�yet veya jandarma, beled�ye başkanlığı veya �l özel �dares�, m�ll� eğ�t�m müdürlüğü, sağlık
müdürlüğü tems�lc�ler�nden oluşan beş üyel� kom�syonu,

�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yükümlülükler ve Sorumluluklar

İnternet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükler�
MADDE 4 – (1) İnternet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükler� şunlardır:
a) Konusu suç oluşturan �çer�klere er�ş�m� önley�c� tedb�rler� almak amacıyla �çer�k f�ltreleme s�stem�n�

kullanmak.
b) Er�ş�m kayıtlarını elektron�k ortamda kend� s�stemler�ne kaydetmek ve �k� yıl süre �le saklamak.
c) Kamuya açık alanlarda �nternet er�ş�m� sağlayan toplu kullanım sağlayıcılar, kısa mesaj serv�s� (sms) ve

benzer� yöntemlerle kullanıcıları tanımlayacak s�stemler� kurmak.
(2) İnternet toplu kullanım sağlayıcılar, konusu suç oluşturan �çer�klere er�ş�m� önley�c� tedb�rler� almak

amacıyla �çer�k f�ltreleme s�stem�n�n yanı sıra, �lave tedb�r olarak güvenl� �nternet h�zmet� de alab�l�rler.
T�car� amaçla �nternet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükler�



MADDE 5 – (1) T�carî amaçla �nternet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükler� şunlardır:
a) Mülk� �dare am�r�nden �z�n belges� almak,
b) A�len�n ve çocukların korunması �le konusu suç oluşturan �çer�klere er�ş�m� önley�c� tedb�rler� almak

amacıyla �çer�k f�ltreleme s�stem�n� ve güvenl� �nternet h�zmet�n� kullanmak,
c) Kullanılan �çer�k f�ltreleme s�stem�n� akt�f ve güncel halde bulundurarak, herhang� b�r müdahale �le devre

dışı kalmasını önlemek,
ç) Er�ş�m sağlayıcılardan sab�t IP almak, sab�t IP kullanmak ve sab�t IP değ�ş�kl�kler�n� on beş gün �çer�s�nde

mülk� �dare am�rl�kler�ne b�ld�rmek,
d) Er�ş�m kayıtlarını elektron�k ortamda kend� s�stemler�ne kaydetmek ve �k� yıl süre �le saklamak,
e) (d) bend� gereğ�nce kayded�len b�lg�ler� ve bu b�lg�ler�n doğruluğunu, bütünlüğünü ve g�zl�l�ğ�n� tey�t eden

değer� kend� s�stemler�ne günlük olarak kaydetmek ve bu ver�ler� �k� yıl süre �le saklamak,
f) 14/7/2005 tar�hl� ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan  İşyer� Açma ve

Çalışma Ruhsatlarına İl�şk�n Yönetmel�ğe göre �şyer�n�n kapatılmasının veya devr�n�n on beş gün �ç�nde yetk�l� mülk�
�dare am�rl�ğ�ne b�ld�rmek ve �z�n belges�n� tesl�m etmek.

İşyerler�n�n açılması
MADDE 6 – (1) T�car� amaçla �nternet toplu kullanım sağlayıcı olarak faal�yet göstermek �steyen gerçek ve

tüzel k�ş�ler, İşyer� Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İl�şk�n Yönetmel�kte bel�rt�len usule uygun olarak �şyer� açma ve
çalışma ruhsatı aldıktan sonra mülk� �dare am�rl�kler�ne b�r d�lekçe �le başvurur.

(2) İşyerler�n�n faal�yette bulunması �ç�n mülk� �dare am�rler� tarafından Ek-1’de yer alan �z�n belges� ver�l�r.
(3) İşyerler�n�n açılması hususundak� başvurular mülk� �dare am�rl�kler� tarafından on beş gün �ç�nde

sonuçlandırılır.
İz�n alınmadan açılan �şyerler�
MADDE 7 – (1) Mülk� �dare am�rler�nden �z�n alınmadan açıldığı tesp�t ed�len �şyerler�, mülk� �dare

am�rl�kler� tarafından sebeb� b�r tutanakla bel�rlenmek ve mühürlenmek suret�yle resen kapatılır.
İz�n belges� sah�b� ve sorumlu müdür
MADDE 8 – (1) İz�n belges� sah�b�n�n tüzel k�ş� olması durumunda, �şyer�n� �dare etmek üzere b�r sorumlu

müdür görevlend�r�l�r. Gerçek k�ş�ler de �şyer�nde sorumlu müdür görevlend�reb�l�r. Sorumlu müdür mülk� �dare
am�rl�kler�ne b�ld�r�lerek �z�n belges�nde bel�rt�l�r.

(2) İz�n belges� sah�b� veya sorumlu müdürlere, mülk� �dare am�rl�kler�nce yılda en az b�r kez b�lg�lend�rme
eğ�t�m� ver�l�r. Eğ�t�m�n �çer�ğ�, M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı tarafından, İç�şler� Bakanlığı, A�le ve Sosyal Pol�t�kalar
Bakanlığı ve Kurumun görüşü alınarak bel�rlen�r.

(3) B�lg�lend�rme eğ�t�m� val�l�k ve kaymakamlıkların b�lg� �şlem şube müdürlükler�, şefl�kler� veya olmayan
yerlerde yazı �şler� müdürlüğü bünyes�nde yürütülür.

İşyerler�nde uyulması gereken kurallar
MADDE 9 – (1) İşyerler�nde uyulması gereken kurallar şunlardır:
a) 12 yaşından küçükler, ancak  yanlarında vel� veya vas�ler�yle �şyerler�ne g�reb�l�rler.
b) 15 yaşından küçükler yanlarında vel� veya vas�ler� olmadan saat 20.00’den sonra �şyerler�ne alınmazlar.
c) İşyerler�nde tütün ve tütün mamuller� �ç�lemez, �ç�lmes�ne müsaade ed�lmez. Hükme aykırılığın tesp�t�

hal�nde �lg�l�ler hakkında 7/11/1996 tar�hl� ve 4207 sayılı Tütün Ürünler�n�n Zararlarının Önlenmes� ve Kontrolü
Hakkında Kanun uygulanır.

ç) İşyerler�nde 21/6/1927 tar�hl� ve 1117 sayılı Küçükler� Muzır Neşr�yattan Koruma Kanununa aykırı hareket
ed�lemez.

d) İşyerler�nde 8/6/1942 tar�hl� ve 4250 sayılı İsp�rto ve İsp�rtolu İçk�ler İnh�sarı Kanununun 19 uncu maddes�
gereğ�nce alkollü �çecek satılması, bulundurulması veya sunulması yasaktır.

e) İşyerler�nde 5/12/1951 tar�hl� ve 5846 sayılı F�k�r ve Sanat Eserler� Kanunu kapsamında korunan hakların
�hlal ed�lmes�n�n önlenmes� �ç�n gerekl� tedb�rler alınır.

f) İşyerler�nde elektron�k ve mekan�k oyun alet ve mak�neler� bulunamaz.
g) İşyerler�ndek� b�lg�sayarlarda uyuşturucu veya uyarıcı madde alışkanlığı, �nt�hara yönlend�rme, c�nsel

�st�smar, müstehcenl�k, fuhuş, ş�ddet, kumar ve benzer� kötü alışkanlıkları teşv�k eden ve 18 yaşından küçükler�n
ps�koloj�k ve f�zyoloj�k gel�ş�m�ne olumsuz etk�s� olab�lecek çevr�m�ç� ve çevr�mdışı (onl�ne-offl�ne) oyunlar
oynatılamaz.

ğ) Güvenl�k amacıyla �şyerler�n�n g�r�ş ve çıkışlarını görecek şek�lde yüksek çözünürlüklü (en az 3 mega
p�ksel)  ve “IR” (gece görüşlü) kamera kayıt s�stem� kurulur. Bu s�stem aracılığıyla elde ed�len kayıtlar doksan gün
süreyle saklanır ve bu kayıtlar yetk�l� makamlar har�c�ndek� k�ş� ve kuruluşlara ver�lemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Denetleme ve Cezalar

Denetleme usul ve esasları
MADDE 10 – (1) T�car� amaçla �nternet toplu kullanım sağlayıcılar;
a) Mülk� �dare am�rl�kler� bünyes�nde oluşturulan denetleme kom�syonu tarafından, 5 ve 9 uncu maddelerde

yer alan yükümlülükler ve şartlar açısından denetlen�r. Denet�m yapılırken kom�syonda bulunan görevl�lerden en az üç
üye hazır bulunur. Denet�m sonucunda tutanak düzenlenerek hazır bulunanlar tarafından yer�nde �mza altına alınır.
Tutanağın b�r suret� denetlenen �şyer�n�n sah�b� veya sorumlu müdürüne �mza karşılığında ver�l�r.

b) Kolluk tarafından genel güvenl�k ve asay�ş yönünden denetlen�r ve tesp�t ed�len hususlar gereğ� yapılmak
üzere mülk� �dare am�rl�kler�ne b�ld�r�l�r.



İdar� yaptırımlar
MADDE 11 – (1) 5 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasındak� yükümlülüklere aykırı hareket ett�ğ� bel�rlenen t�car�

amaçla �nternet toplu kullanım sağlayıcılara, mülk� �dare am�r� tarafından �lk �hlalde yazılı olarak uyarma; �hlal�n
devamı hal�nde üç güne kadar kapatma; �hlal�n tekrarı hal�nde �se b�n Türk L�rasından on beş b�n Türk L�rasına kadar
�darî para cezası vermeye mahall� mülk� am�r yetk�l�d�r.

(2) 9 uncu maddeye aykırılık hal�nde mülk� �dare am�r� tarafından, 4/7/1934 tar�hl� ve 2559 sayılı Pol�s Vaz�fe
ve Salâh�yet Kanununun 6 ncı  maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (d) bend� uyarınca �dar� para cezası ver�l�r.

(3) İdar� para cezaları 30/3/2005 tar�hl� ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununda bel�rt�len usul ve esaslara göre
uygulanır.

İdar� para cezasının tesp�t�nde göz önünde bulundurulacak ölçütler ve cezanın hesaplanması
MADDE 12 – (1) İdar� para cezasının m�ktarı aşağıda sayılan ağırlaştırıcı ve haf�flet�c� nedenler�n varlığı ve

etk�s� göz önünde bulundurularak tesp�t ed�l�r.
(2) Ağırlaştırıcı nedenler şunlardır:
a) İhlal sonucunda elde ed�len ekonom�k kazancın büyüklüğü,
b) İhlal�n devam etmes�,
c) Tekerrürün varlığı.
(3) Haf�flet�c� nedenler şunlardır:
a) İhlal sonucunda herhang� b�r ekonom�k kazanç elde ed�lmem�ş olması veya elde ed�lm�şse önem dereces�n�n

düşüklüğü,
b) İşyer�n�n kurallarına uymada geçm�ş dönemde gösterd�ğ� olumlu tutum.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Uygulamaya �l�şk�n �şlemler
MADDE 13 – (1) T�car� amaçla �nternet toplu kullanım sağlayıcılara ver�len �z�n belgeler�ne �l�şk�n �şlemler;

val�l�klerde b�lg� �şlem şube müdürlükler�, kaymakamlıklarda b�lg� �şlem şefl�kler�, b�lg� �şlem şefl�ğ� bulunmayan
�lçelerde yazı �şler� müdürlükler� bünyes�nde yürütülür.

(2) İzne �l�şk�n b�lg�ler otuz gün �ç�nde mülk� �dare am�r� tarafından Kuruma elektron�k ortamda veya yazılı
olarak b�ld�r�l�r.

(3) T�car� amaçla �nternet toplu kullanım sağlayıcıların faal�yetler�n�n herhang� b�r şek�lde sona ermes� hal�nde
durum üç gün �ç�nde mülk� �dare am�r� tarafından Kuruma elektron�k ortamda veya yazılı olarak b�ld�r�l�r.

Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k
MADDE 14 – (1) 1/11/2007 tar�hl� ve 26687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnternet Toplu Kullanım

Sağlayıcıları Hakkında Yönetmel�k yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� B�lg� Teknoloj�ler� ve İlet�ş�m Kurumu Başkanı yürütür.
 

Ek� �ç�n tıklayınız
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