Çankırı Valiliğinden :

ÇANKIRI İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN İNTERNET KAFELER VE ELEKTRONİK OYUN YERLERİNE
OKUL SAATLERİ İÇERİSİNDE ÖĞRENCİLERİN ALINMAMASI HAKKINDA KARAR
Karar Tarihi : 05.01.2015
Karar Sayısı : 2015/1
Amaç :
Madde 1- Çankırı İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, kamu esenliğinin sağlanması
amacıyla internet kafe, playstation ve oyun salonlarının olumlu amaçlarla kullanımını teşvik etmek ve bilinçsiz
kullanımın önüne geçilerek, gençler ve çocuklarımızın üzerinde oluşturabileceği fiziksel ve ruhsal zararları
gidermek; ilk, orta, lise ve dengi okullarda öğrenim gören öğrencilerimizin okul ders saatleri içerisinde internet
kafe, playstation ve oyun salonlarında zaman geçirmelerinin önlenmesini sağlamaktır.
Kapsam :
Madde 2- Bu karar Çankırı İl sınırları içerisinde bulunan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
hükümlerine göre açılan umuma açık işyerleri olan internet kafe, playstation ve elektronik oyun yerlerini
kapsar.
Hukuki Dayanak :
Madde 3- Bu karar, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, 5395 sayılı Çocuk
Koruma Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen
Suçlarla Mücadele Edilmesi Kanunu, 01.11.2007 tarih ve 26687 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe
giren İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik ve 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi
Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe göre
hazırlanmıştır.
Genel Esaslar :
Madde 4- Bu kapsamda aşağıda belirtilen tedbirler alınmıştır.
a) Okulların eğitime ve öğretime açık olduğu günlerde 08.00 ile 17.00 saatleri arasında üzerinde okul
kıyafeti olup olmadığına bakılmaksızın, 18 yaşından küçük ilk, orta, lise ve dengi okullarda öğrenim
gören öğrencilerin internet kafe, playstation ve elektronik oyun yerleri gibi açılması izne bağlı yerlere
alınması yasaklanmıştır.
b) İnternet kafe, playstation ve oyun salonlarında “Okul saatleri olan 08:00 ile 17:00 saatleri arasında
ilk, orta, lise ve dengi okul öğrencileri giremez” hükmü içeren levhaların herkes tarafından görünüp
okunacak bir yere asılması zorunludur.
c) İnternet kafeler hakkında uygulamada bütünlüğün sağlanması amacıyla “İnternet Toplu Kullanım
Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik” de belirtilen hususlara uyulacaktır.
Cezai Hükümler :
Madde 5- Alınan kararlara uymayanlar hakkında, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesini ihlalden
gerekli yasal işlem yapılacaktır.
Yürürlükten Kaldırılan Karar :
Madde 6- Uygulamada bütünlüğün sağlanması amacıyla bu kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
18.09.2009 tarih ve 2009/03 sayılı Çankırı Valiliği kararı yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük :
Madde 7- Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme :
Madde 8- Bu kararı Çankırı Valiliği yürütür.
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