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Bilindiği üzere, rl satl nY ikte Df
yapılmasın a Dair Yön tmelik 25 Ocak 2020 tarihli ve 31O19 sayıIı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir

Buna göre;

o AYnl Yönetmeliğin 32 nci maddesinin 6 ncı fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

"MeYhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri, internet salonu gibi
umuma açık yerler ile alkollü içkilerin açık olarak satışının yapıtdığı yerlerin; örgün eğitim
kurumlan, özel öğretim kursları, yükseköğretim hariç öğrenci yurtları ile anaokullarından,
kapıdan kapıya en az yüz metre uzaklıkta bulunması zorunludur."

. AYnı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan "elektronik oyun
merkezIeri" ibaresinden sonra gelmek üzere "Internet salonu'ibaresi eklenmiştir.

. Aynl Yönetmeliğin eki (EK-l)de yer alan ,SlHHİ MUESSESELER iÇiN slN|FLAR|NA VE
oZELLiKLER|NE GÖRE ARANACAK N|TELiKLER" kısmının "E- KAHVEHANE, KlR KAHVES|,
oYUN SALONU, iıırrRıırı 5ALONU, çAY BAHÇES|, ÇAY ocAĞl VE BENZERI işvrnııai,
bölümündeki "f- internet salonu" alt başlıklı bölümünün 2 nci maddesinde yer alan "Masalar"
ibaresinden sonra gelmek üzere "ve sırt sırta gelen sandalyeler" ibaresi eklenmiş ve söz konusu
alt başlıklı bölümün sonuna '] o uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler
eklenmiştir.

11 - İnternet Satonu için ruhsat başvurusu yapacak kişilerde Milli Eğitim Bakanlığı onaylı
bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki
dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek şartı aranır; sorumlu müdür görevlendirilen
hallerde ise bu şart, işyeri sahibi veya sorumlu müdürden birisi için aranır. Bu diploma ve
belgelerin yurt dışından alınmış olması halinde bunların ilgili mevzuata göre denkliğinin kabul
edil miş ol ması şarttır.

12 - İnternet salonları zemin altı katlarda faaliyet gösteremez.

1 3 - Masalar en az 7 2x52 cm ölçülerinde olacak ve masa ile sandalye sırtı arasında en az 55
cm boşlu k bulu ndu rulacaktı r.

14 - Pencereler, dışarıdan içerisinin görünmesini sürekli olarak engellemeyen perde, jaluzi
vb. malzemeler ile kapatılacaktır.
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15 - Duvarlarda, bilgisayar donanım birimlerinde (monitör, klavye, fare, yazıcı, tarayıcı, fare
altlıklan vb.) ve bilgisayar yazılım birimlerinde (masaüstü ekran koruyucusu, masaüstü ekran arka
planı vb.) ilgili mevzuatça yasaklanmış olan içeriklere sahip görseller, optik oyunlar, hologramlar
(lazer fotoğrafla), sloganlar ve yazılar bulunamaz,

16 - İnternet salonlarında, ana faaliyet dışında başka bir faaliyette bulunulması yasaktır.

17 - İnternet salonlarında, kullanıcılar arası paravan1 kabin veya ayırıcı gibi unsurlar
bulundurulamaz ve özel oda türü uygulamalar yapılamaz."

. Aynı yönetmeliğe geçici 4 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici
madde eklenmiştir.

,GEÇici MADDE 5 _ (1) Bu Yönetmeliğin eki (EK-I),de yer alan ,SlHHi MÜEiSESELER
ıçıv sııvlrun NA VE ÖzrttirtraiNr GORE ARANA,AK N]TEL]KLER" kısmının .E-

KAHVEHANE, KlR KAHVES:, )YUN SAL2NU, /NIERNEI sAto NU, ÇAY BAHÇESI, ÇAY ocAĞl
VE BENZERİ İŞvratmİ bölümündeki 'f- İnternet Salonu" alt başlıklı bötümüne bu maddeyi
ihdas eden yönetmelik değişikliği ile eklenen 12 ncı, 14 üncü, 15 inci ve 17 nci maddeleri
hükümlerine aykırı durumlar sırasıyla 4 yıl, 3 ay, 1 ay ve 3 ay içinde söz konusu hükümlere
uygun hale getirilir.'

Bilgilerinizi ve esnaf ve sa natk6rla rım ıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.
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