BİLİŞİM SUÇLARI YASASI
(32/2020 Sayılı Yasa)
Madde 24 Altında Yapılan Tüzük
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Bilişim Suçları Yasası’nın 24’üncü
maddesinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar:
Kısa İsim

1. Bu Tüzük, “Bilişim Suçları Tüzüğü” olarak isimlendirilir.
BİRİNCİ KISIM
Genel Kurallar

Tefsir

2.

Bu Tüzük’te metin başka türlü gerektirmedikçe;
(1)“Bakanlık”, Elektronik Haberleşme İşleri ile Görevli
Bakanlığı anlatır.
“Denetçi”, Yasa ve diğer yasa kuralları uyarınca Kurumun
denetimine tabi olanları denetlemekle görevlendirilen
personeli veya mevzuat kuralları uyarınca Kurum
tarafından yetkilendirilen teknik bilgi ve/veya mühendislik
bilgisi, ekonomi, hukuk, muhasebe veya finans alanlarında
uzman üçüncü kişileri anlatır.
“Denetim”, Denetleme faaliyetlerinin, sayılanlarla sınırlı
olmamak üzere, yerinde inceleme, yazılı veya sözlü bilgi
talep etme ve/veya soruşturma teknikleri gibi farklı
teknikler ile ve bir veya birden fazla teknik kullanılarak
yapılmasını anlatır.
“Denetime Tabi Olanlar”, Bu Tüzük kapsamında Kurum
tarafından denetim faaliyetlerine tabi tutuları anlatır.
“Erişim
Sağlayıcı”,
Kullanıcılarına
elektronik
haberleşme şebekesine erişim olanağı sağlayan elektronik
haberleşme hizmet sağlayıcılarını anlatır.
“IP Adresi”, belirli bir ağa bağlı cihazların birbirini
tanımak, birbirleriyle iletişim kurmak ve birbirlerine veri
yollamak
için
kullandıkları
internet
protokolü
standartlarına göre verilen adresi anlatır.
“İçerik Sağlayıcı”, Elektronik haberleşme şebekesi
üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi
üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişileri
anlatır.
“İnternet Haber Sitesi”, haberleşme ile kişisel veya
kurumsal bilişim sistemleri dışında kalan ve kamuya açık
olan, internet üzerinde oluşturulan ortamda, haber ve

yorum niteliğinde yazılı, görsel veya işitsel içeriklerin
sunumunu yapan yayınları anlatır.
“İşlem kaydı”, Erişim sağlayıcılar tarafından saklanması
gereken verilere erişen kişiler tarafından yapılan işlemin
ileriki bir tarihte tanımlanabilmesini teminen asgari olarak
işlem, işlemin detayı, işlemi yapan kişi, işlemin yapıldığı
tarih ve zaman ile işlemi yapan kişinin bağlandığı nokta
bilgilerini içeren elektronik kayıtları anlatır,
“İşyeri”, Ticari amaçla faaliyet gösteren veya kamu
hizmeti veren toplu kullanım sağlayıcılar tarafından
internet hizmeti için açılan ve işletilen umuma açık yeri
anlatır.
“İzin Belgesi”, Kurum tarafından bu Tüzük kapsamındaki
işyerlerinde internet kullandırılması için verilen izni anlatır.
“Kamu Hizmeti Veren Toplu Kullanım Sağlayıcı”,
Belediyeler, okullar, hastaneler, devlet daireleri,
bakanlıklar gibi interneti toplu kullandıran tüzel kişileri
anlatır.
“Kurul”, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumunun
Yönetim Kurulunu anlatır.
“Kurum”, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumunu
anlatır.
“Sabit IP adresi”, Belirli bir ağa bağlı cihazların birbirini
tanımak, birbirleriyle iletişim kurmak ve birbirlerine veri
yollamak için kullandıkları, zamana, oturuma göre
değişmeyen ve sistem yöneticisi tarafından belirlenip
tanımlanan ve değiştirilebilen IP adresini anlatır.
“Ticari Amaçla Faaliyet Gösteren Toplu Kullanım
Sağlayıcı”, Oteller, alışveriş merkezleri, üniversiteler,
kafeler, internet kafeler, fabrikalar gibi interneti toplu
kullanıma açan tüzel kişileri anlatır.
“Ticari veya Kurumsal İçerik Sağlayıcı”, Elektronik
haberleşme şebekesi üzerinden ticari veya kurumsal amaçla
kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten,
değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişileri anlatır.
“Toplu Kullanım Sağlayıcı”, Kişilere belli bir yerde ve
belli bir süre elektronik haberleşme şebekesine kullanım
olanağı sağlayan tüzel kişileri anlatır.
“Trafik Bilgisi”, İçerik hariç olmak üzere, elektronik
haberleşme şebekesinde gerçekleştirilen her türlü erişime
ilişkin olarak tarafları, zamanı, süreyi, yararlanılan
hizmetin türünü, aktarılan veri miktarı ve bağlantı
noktalarını anlatır.

“Vekil sunucu trafik bilgisi (Proxy Server veya Proxy)”,
İnternet ortamında erişim sağlayıcı tarafından kullanılan
vekil sunucu hizmetine ilişkin talebi yapan kaynak IP adresi
ve port numarası, erişim talep edilen hedef IP adresi ve port
numarası, protokol tipi, URL adresi, bağlantı tarih ve saati
ile bağlantı kesilme tarih ve saati bilgisi gibi bilgileri
anlatır.
“Veri”, bilişim sistemleri tarafından üzerinde işlem
yapılabilen her türlü değeri anlatır.
“Yasa”, Bilişim Suçları Yasası’nı anlatır.
“Yer Sağlayıcı”, hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri
sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişiler anlatır.
“Zaman Damgası”, 93/2007 sayılı Elektronik İmza
Yasası’nda tanımlandığı şekilde bir elektronik verinin,
üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı veya
kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla, elektronik
sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından elektronik imzayla
doğrulanan kaydı anlatır.
(2) Bu tüzükte yer almayan tanımlar için Yasa’da yer alan
tanımlar geçerlidir
Amaç
ve
Kapsam

3.

Bu Tüzük, yer ve erişim sağlayıcıları ile ticari ve kurumsal
içerik sağlayıcıların kimlik ve iletişim bilgilerini, elektronik
hizmetlerinin teknolojisini, türünü, barındırma yerini ve
benzeri tanıtıcı bilgilerini yayınlanmasına ilişkin kuralları,
erişim sağlayıcıların denetim sıklığı, yöntemi, denetçilerde
aranacak nitelikler, denetim sonuçlarının Kurum tarafından
yayınlanması ve denetimle ilgili diğer hususları, erişim
saylayıcıların faaliyetlerine son vermesi halinde trafik
bilgilerine ilişkin kayıtları Kuruma aktarmasının usul ve
esasları, toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülüklerine
ilişkin izin belgesinin verilmesine ve denetimine ilişkin esas
ve usulleri, ve yasa uyarınca soruşturma memurlarının
mahkemeye başvuru esnasında kullanacağı formların biçim
ve içerikleri kapsar.

İKİNCİ KISIM
Yer, Erişim ve Ticari İçerik Sağlayıcıları ile İnternet Haber Sitelerinin Bilgilendirme
Yükümlülüğü Hakkında Kurallar
Ticari veya
Kurumsal İçerik
Sağlayıcıları,
Yer Sağlayıcıları
ve Erişim
Sağlayıcılarının

4.

Ticari veya kurumsal içerik sağlayıcıları, yer sağlayıcıları ve
erişim sağlayıcıları aşağıda belirtilen tanıtıcı bilgilerini her
türlü elektronik haberleşme şebekesi kullanarak erişebildikleri
kendilerine ait içerikleri yayınladıkları ortamlarda ve asgari
olarak kendilerine ait internet sitelerinin ana sayfasından veya
uygulama menüsünden kullanıcıların doğrudan ulaşabileceği

şekilde ve iletişim başlığı altında, doğru, eksiksiz ve güncel
olarak bulundurmakla yükümlüdürler:
(1) Gerçek kişi olması durumunda,

Bilgilendirme
Yükümlülüğü

(A) Adı ve Soyadı
(B) İkametgâh Adresi
(C) Elektronik posta adresi
(Ç) İletişim numarası
(2) Gerçek kişiler haricindeki
durumunda,
(A) Kayıtlı Unvanı

Tüzel

kişi

olması

(B) Yetkili ve/veya Sorumlu Kişilerin Adı ve Soyadı
(C) Olması durumunda Ticaret Sicil Numarası
(Ç) Merkez Adresi
(D) Elektronik posta adresi
(E) İletişim numarası
(3) Sunulan hizmet, bir merciin iznine veya denetimine tabi
bir faaliyet çerçevesinde yapılıyor ise, yetkili denetim
merciinin bilgileri.

Ticari ve
Kurumsal İçerik
Sağlayıcılarına
İlişkin Ek
Bilgilendirme
Yükümlülüğü

5.

İnternet Haber
Sitelerinin
Bilgilendirme
Yükümlülüğü

6.

Ticari ve kurumsal içerik sağlayıcılar, yukarıdaki 4’üncü
maddede belirtilen bilgilere ek olarak aşağıdaki bilgileri de
eksiksiz olarak bulundurmakla yükümlüdürler:
(1) İşletme adı ve/veya Ticari Ünvanı
(2) Barındırma için hizmet alınan yer sağlayıcıya ilişkin
tanıtıcı bilgileri.
İnternet haber siteleri ticari ve kurumsal içerik sağlayıcı
olduklarından, yukarıdaki 4’üncü ve 5’inci maddelerinde
belirtilen bilgilendirme yükümlülüklerine ek olarak;
(1) Genel Yayın Yönetmeni ve/veya Sorumlu Yayın
Yönetmeninin Adı ve Soyadı,
(2) Yayın merkezini tanımlayan ulaşılabilir bir adres ve
iletişim numarasını içeren,
bilgileri internet haber sitelerinin ana sayfasından veya
uygulama menüsünden kullanıcıların doğrudan ulaşabileceği
şekilde Künye ve İletişim başlığı altında, doğru, eksiksiz ve
güncel olarak yayınlamakla yükümlüdürler.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Erişim Sağlayıcıların ve Toplu Kullanım Sağlayıcıların Denetimi Hakkında Kurallar
Denetim
Kapsamı,
Denetçiler ile
Denetlenen
Tarafların
Yetkileri ve
Yükümlülükleri

7.

(1) Kurum re’sen veya kendisine intikal eden ihbar veya
şikâyet üzerine veya yayınlayacağı yıllık iş planı
kapsamında; Yasada belirlenen görevleri ile ilgili olarak
erişim sağlayıcılar ve toplu kullanım sağlayıcıları
denetleyebilir veya denetlettirebilir.

(2) Denetleme faaliyetleri, denetimle görevlendirilen ve en az
iki kişiden oluşan denetçiler tarafından gerçekleştirilebilir.
Kurum, Yasanın kendisine verdiği görevleri yerine
getirirken gerekli gördüğü hallerde, mahallinde inceleme
ve denetim yapabilir veya yaptırabilir. Mülki amirler, Polis
Örgütü mensupları ve diğer kamu kurumlarının amir ve
memurları, denetimle görevlendirilenlere her türlü
kolaylığı
göstermek
ve
yardımda
bulunmakla
yükümlüdürler.
(3) Denetçiler, inceleme veya denetime giderken yanlarında
denetçilerin isimlerini, denetimin konusunu, amacını ve
yanlış bilgi verilmesi halinde idari para cezası
uygulanacağın gösteren, Kurum tarafından tanzim edilmiş
bir yetki belgesi bulundururlar.
(4) Denetim süresi, münferit yapılacak denetimler için
denetimin fiilen başlamasından itibaren iki ayı geçemez
ancak bu süre Kurul kararı ile toplamda dört aydan fazla
olmayacak şekilde uzatılabilir. Toplu olarak planlanan
denetimler için bu süre Kurum tarafından belirlenir.
(5) Denetçiler, denetime tabi olanlar veya tesisleri nezdinde,
her türlü evrak ve emtianın, elektronik ortamdaki bilgilerin,
elektronik haberleşme alt yapısının, cihaz, sistem, yazılım
ve donanımlarının incelenmesi, suret veya numune
alınması, konuyla ilgili yazılı veya sözlü açıklama
istenmesi, gerekli tutanakların düzenlenmesi, tesislerin ve
işletiminin incelenmesi konularında yetkilidir.
(6) Bu işlemler neticesinde denetçiler, tutanak düzenlemek
suretiyle bunlardan suret veya numune almak, tutanağın bir
suretini denetlenen tarafa vermek ve denetlenen tarafın
imzadan kaçınması durumunda bu hususu tutanağa
geçirmekle yükümlüdür.
(7) Denetime tabi tutulanlar, denetçilere her türlü kolaylığı
göstermek, yukarıda (5)’inci fıkrada belirtilen konularla
ilgili taleplerini Kurul tarafından belirlenen süre içinde
yerine getirmek, cihaz, sistem, yazılım ve donanımları
denetlemeye açık tutmak, denetim için gerekli alt yapıyı
temin emek ve çalışır vaziyette tutmak için gerekli
önlemleri almak zorundadır.
(8) Denetçiler, denetim sürecinde;

(A) İncelenen belge ve kayıtlar üzerinde şerh, ilave veya
değişiklik yapmamak,
(B) Donanım ve cihazları olduğu gibi muhafaza etmek,
(C) Denetime tabi tutulanın yönetim ve yürütme işlerine
müdahale etmemek,
(Ç) Denetim sürecinde edindikleri bilgi ve belgelerin
gizliliğini sağlamak,
(D) Gizli bilgileri yasa ile yetkili kılınanlardan başkasına
açıklamamak, doğrudan veya dolaylı şekilde kendisi
veya üçüncü kişilerin yararına kullanmamakla
yükümlüdürler.
(9) Denetlenen taraflar denetim süresince,
(A) Denetçiye elverişli bir çalışma ortamı sağlamak ve her
türlü kolaylığı göstermek,
(B) Denetçi tarafından, denetim süreci boyunca talep edilen
her türlü bilgi ve belgeyi gizlilik hükümlerini ileri
sürmeksizin yazılı ve/veya sözlü olarak belirlenen süre
içerisinde vermek,
(C) Yönetim yerlerini, binalarını, eklentilerini, cihazlarını,
sistemlerini, yazılım ve donanımlarını denetçinin
erişimine açık tutmak ile denetim süresi boyunca
denetlenen tarafı temsile yetkili ve ilgili kişilerin hazır
bulundurulmasını sağlamak,
(Ç) Denetim için gerekli altyapıyı temin etmek ve denetim
süresince çalışır vaziyette bulundurmakla yükümlüdürler.
(10) Bu madde kurallarına aykırı davrananlara Yasa ile
belirlenen idari ceza ve/veya cezalar uygulanır.
Denetim
Yöntemi ve
Denetimle İlgili
Diğer Hususlar

8.

(1)

(2)

Kurum, Yasa ile belirlenen görevleri kapsamında erişim
sağlayıcılar ve toplu kullanım sağlayıcılar tarafından
yapılan işlerin mevzuata uygunluğunu denetler veya
denetlettirebilir.
(A) Kurum erişim sağlayıcılara yönelik yaptığı
denetimlerinde;
(a) Erişim sağlayıcıların sağladığı hizmetelere
ilişkin trafik bilgilerinin (2) yıl süre boyunca
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları
içerisindeki sunucularda saklandığını;
(b) Bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve
gizliliğini sağlandığını,
denetler.
(B) Yukarıda (A) fıkrasındaki denetimlerde, halihazırda
kullanıcıların oluşturduğu gerçek trafik bilgilerini
denetleyebilir veya denetime özel test senaryoları

hazırlayarak denetimlerini bu test bağlantı ve/veya
erişimleri üzerinden yapabilir.
(C)(a) Kurum, toplu kullanım sağlayıcıların
yükümlülüklerine ilişkin yaptığı denetimlerde;
(i)Toplu kullanım sağlayıcıların kendi iç ağlarında
dağıtılan IP adres bilgilerini,
(ii)
Kullanıcıların kimlik bilgileri ile birlikte
kullanıma başlama ve bitiş tarih ve saatini,
(iii) IP adreslerini kullanan cihaz ve/veya bilişim
sistemlerinin tekil ağ cihaz numarasını (MAC
adresini) gösteren bilgilerini,
(iii)
Yukarıdaki
bendlerde
belirtilen
bilgilerin iki (2) yıl süre ile saklandığını ve bu
bilgilerin doğruluk, bütünlük ve gizliliğinin
sağlandığını,
denetler.
(b) Denetçiler, yükümlülük kriterlerini içeren test
senaryoları hazırlamak ve denetimlerini test
bağlantısında yer alan bilgilerinden yapmakla
yükümlüdürler.
(D) Erişim sağlayıcılar ve toplu kullanım sağlayıcılar, bu
madde uyarınca yapılan denetimlerde denetçiler
tarafından, saklanan verilere erişim kaydını
‘Denetim’ başlığı ile tutmakla yükümlüdürler.
(3)

Denetçilerin yerinde inceleme ve/veya denetim
neticesinde tereddüde yer vermeyecek şekilde mevzuata
aykırılık tespit etmesi ve/veya mevzuat ihlali olabilecek
fiilin niteliğinin ek inceleme veya soruşturma sürecini
gerektirmediği kanaatine varması halinde;
(A)
Denetçiler denetimin tamamlanma tarihinden
itibaren 15 (Onbeş) gün içinde, denetim raporu
hazırlayarak Kurul’a sunar.
(B) Kurul, denetim raporunu 30 (Otuz) gün içerisinde
inceler ve denetim konusu iddiaları haklı bulması
halinde; ilgili kararda aşağıdaki (a),(b),(c),(ç),(d) ve (e)
bentlerinde belirtilen hususlara yer vererek Yasada
öngörülen yaptırımları uygular. Kurum kararı Kurumun
resmi internet sitesinde yayınlanır.
(a) Gerekçeleri ile birlikte Kurum tarafından verilen
karar,
(b)Verilen kararın dayandığı yasal mevzuat kural
veya kuralları,

(c) İhlalin giderilmesi için söz konusu gerçek veya
tüzel kişi veya kurum veya kuruluşun alması
gereken tedbirler,
(ç) Bu tedbirlerin hangi süre içerisinde alınması
gerektiği,
(d)Verilen cezanın miktarı,
(e) Karara karşı itiraz yollarına ilişkin detaylar.
(4)

Denetçilerin yerinde inceleme ve/veya denetim
neticesinde mevzuata aykırılık olup olmadığına ilişkin
açık tespitte bulunamaması ve/veya mevzuat ihlali
olabilecek fiilin niteliğinin ileri inceleme gerektirmesi
halinde;
(A) Denetçiler denetimin tamamlanma tarihinden
itibaren 15 (Onbeş) gün içinde denetim raporunu
hazırlayarak Kurul’a sunar.
(B) Kurul denetim raporunu 30 gün içinde inceleyerek
soruşturma açılması veya açılmaması yönünde
kararını alır.

18.06.2014
R.G. 139

(C) Kurum, soruşturma açılmasına karar verilmesi
durumunda soruşturma açılması için yeterli sayıda
denetçi görevlendirerek Bilgi Teknolojileri ve
Haberleşme Kurumu ile Bilgi Teknolojileri ve
Haberleşme Kurumu Yönetim Kurulu Çalışma ve
Denetim Usul ve Esasları Tüzüğü’nün 16’ncı
Madde kuralları uyarınca soruşturma gerçekleştirir.

EK IV
A.E. 397

DÖRDÜNCÜ KISIM
Erişim Sağlayıcıların Trafik Bilgilerine İlişkin Yükümlülükleri
Erişim
Sağlayıcıların
Trafik
Bilgilerine
İlişkin
Yükümlülükleri

9.

(1) (A) Erişim sağlayıcılar sağladıkları hizmetlere ilişkin
olarak, trafik bilgilerini 2(İki) yıl süre boyunca Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisindeki sunucularda
saklamakla ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü
zaman damgası ile birlikte muhafaza etmek ve gizliliğini
temin etmekle yükümlüdürler.
(B) Erişim sağlayıcılar, ticari amaçla faaliyet gösteren toplu
kullanım sağlayıcılar için belirli bir IP bloğundan sabit IP
adres planlaması yapmakla ve bu bloktan IP adresi
vermekle yükümlüdürler.
(2) Bu madde uyarınca saklanan veriler bakımından, Yasa’da
veya işbu Tüzük’te aksine düzenleme bulunmadığı
hallerde, Elektronik Haberleşme Yasası’nın 84’üncü ve
85’inci maddeleri ve bu maddeler uyarınca Kurul

6/2012
21/2014
39/2016
27/2019
31/2019

tarafından yürürlüğe konulan tüzükler ile kabul edilen
genel ilkeler, veri işleme amaçları ve güvenlik ilkeleri
uygulanır.
(3) Erişim sağlayıcı, yukarıdaki (1)inci fıkra uyarınca sakladığı
trafik bilgilerine yalnızca;
(A) Mahkeme kararıyla,
(B) İşbu Tüzük uyarınca Kurum tarafından yapılan
denetimlerde,
(C) Yasalardan kaynaklanan bir yükümlülüğünü yerine
getirmek amacıyla,
(Ç) Kullanıcılara sağladığı iş ve hizmetler kapsamında
gerçekleştireceği iş ve işlemleri için zorunlu olması
halinde
(D) Yukarıda belirtilen bu amaçlarla sınırlı olmak üzere,
erişebilir ve erişilmesine izin verebilir.
(4)(A) Sakladığı trafik bilgilerine yukarıdaki (3)’üncü fıkra yer
verilen amaçlardan bir veya birkaçı ile erişilmesi halinde
erişim sağlayıcılar, erişilen trafik bilgilerine ilişkin işlem
kaydını hangi amaç için erişildiği açıklaması ile tutmakla
yükümlüdürler.
(B) Yukarıdaki (A) bendinde yer alan trafik bilgilerinin
doğruluğunu, bütünlüğünü, oluşan verilerin dosya
bütünlük değerlerini zaman damgası ile birlikte
muhafaza ve gizliliğini sağlamakla yükümlüdürler.
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(5) (A) Erişim sağlayıcının faaliyetlerine son vermesine ilişkin
talebini Kuruma iletmesi veya Kurum tarafından söz
konusu erişim sağlayıcının yetkilendirmesinin iptal
edilmesine ilişkin karar vermesi halinde Yetkilendirme,
Numaralandırma ve Spektrum Tüzüğü’nün 27’nci
maddesinde yer alan kuralları uygulanır.
(B) Erişim sağlayıcı faaliyetlerine son vereceğine ilişkin
kararını faaliyetlerinin durdurma tarihten en az 3 (Üç)
ay önce Kuruma, içerik sağlayıcılarına ve müşterilerine
bildirmekle yükümlüdür.
(C) Kuruma bildirilen veya Kurum tarafından belirlenen
faaliyetin durdurulması tarihinden geriye doğru 2 (İki)
yıllık süreye ait trafik bilgilerine ilişkin tüm kayıtları
metin dosyası olarak, log formatlarını açıklamalarıyla
birlikte, abonelik bilgilerini CD ve/veya DVD gibi
optik medya ortamında Kurum’a teslim etmekle
yükümlüdür.
(6) Erişim sağlayıcı, kullanıcılarına vekil sunucu hizmeti

sunuyor ise; vekil sunucu trafik bilgisini (1)inci fıkradaki
esaslara sadık kalarak saklamakla, bu bilgilerin

doğruluğunu, bütünlüğünü oluşan verilerin dosya
bütünlük değerlerini zaman damgası ile birlikte muhafaza
etmek ve gizliliğini temin etmekle yükümlüdür.

BEŞİNCİ KISIM
Toplu Kullanım Sağlayıcılarının Yükümlülükleri Hakkında Kurallar
Toplu Kullanım
Sağlayıcıların
Yükümlülükleri
Ve İzin
Belgesinin
Verilmesi

10. (1)Ticari amaçla faaliyet gösteren veya kamu hizmeti veren
toplu kullanım sağlayıcılar, kendi iç ağlarında dağıtılan IP
adres bilgilerini, kullanıcıların kimlik bilgileri ile birlikte
kullanıma başlama ve bitiş tarih ve saatini ve bu IP
adreslerini kullanan cihaz ve/veya bilişim sistemlerinin tekil
ağ cihaz numarasını (MAC adresini) gösteren bilgileri
tutmak, iki (2) yıl süre ile saklamak ve bu bilgilerin
doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamakla
yükümlüdürler.
(2) Toplu Kullanım Sağlayıcıları, internete erişim sağlarken
kısa mesaj servisi (SMS), elektronik posta servisi gibi
benzeri yöntemlerle kullanıcıları tanımlayacak sistemleri
kurmakla yükümlüdürler.
(3) Kurum, toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülüklerine
ilişkin izin belgesi verir. Bu belgenin içeriği, başvuru ve
onaylama yöntemi ve diğer hususlar Kurum tarafından
hazırlanacak Tebliğlerde yer alır.

ALTINCI KISIM
Çeşitli ve Son Kurallar
Mahkemeye
Başvuru

İdari
Yaptırımlar

11.

12.

(1) Bilişim sistemlerinde ve yazılımlarda arama,
kopyalama ve el koyma işlemlerinde soruşturma
memurları bu Tüzüğe bağlı ekte yer alan formları
doldurmak suretiyle mahkemeye başvururlar.
(2) Yasası’nın 20’nci ve 22’nci maddeleri tahtında
mahkemeye yapılacak başvurular, Genel İstida ile
yapılır. Mahkeme, Yasada düzenlenen çareler veya
istidanın tebliğ ve görüşülmesine ilişkin uygun gördüğü
emirleri verebilir.
Yer, Erişim ve Ticari İçerik Sağlayıcıları ile İnternet Haber
Siteleri ve Erişim Sağlayıcı ile Toplu Kullanım
Sağlayıcılarının faaliyetlerinin veya fiillerinin Yasa, bu
Tüzük ve ilgili mevzuatla belirlenen kural ve koşullara
aykırı olması durumunda, Yasa ve ilgili diğer mevzuat

uyarınca idari para cezası veya diğer yaptırımlar ile
tedbirler uygulanır.

YEDİNCİ KISIM
Geçici ve Son Kurallar
1 1. Yasa’nın Geçici 3’üncü maddesi uyarınca Yasanın yürürlüğe
girdiği tarihte faaliyette olan yer, erişim ve toplu kullanım
sağlayıcıları ile internet haber siteleri, Yasanın yürürlüğe
girdiği tarihten başlayarak 18 (On sekiz) ay içerisinde
Yasadan kaynaklanan yükümlülüklerini ve sorumluluklarını
yerine getirmekle yükümlüdür.

Geçici Madde
Geçiş Süresi

Usul ve Esaslar

13. 1 Kurum, bu Tüzük kapsamında yapılacak denetimlerde
3 kullanılacak belgeler, test senaryolarında kullanılacak içerikler,
. toplu kullanım sağlayıcılarına verilecek izin belgesinin içeriği,
başvuru ve onaylama yöntemi ve diğer hususlara yönelik
Yönetmelik çıkarabilir ve Tebliğler yayımlayabilir.

Yürütme

14. Bu Tüzük Bilişim Suçlarından sorumlu Bakanlık tarafından
yürütülür.

Yürürlük

15.

Bu Tüzük Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten
başlayarak yürürlüğe girer.

EKLER

FORM NO: 1
İNCELEME MÜZEKKERESİ (BİLİŞİM SUÇLARI)

………………. KAZA MAHKEMESİ YARGICI.

..................................... yemin ederim ki .................................. sakin .................................
bilişim sistemlerinde …………………. tarihleri arasında ................................ suçu ile ilgili
olarak emarelerin mevcut olduğu, suç ile ilgili emarelerin bulunduğuna dair şüphe olduğuna
veya mezkur şahsın tasarrufunda mevcut emareler olduğunu beyan ederim.
Adı geçenin tasarrufunda bulunan, ................(imei numaralı cep telefonu, seri no’lu pc, cihaz,
vs. ) bilişim sistemi ve/veya bu sistemlerde bulunan bilişim verilerinde arama yapılması,
incelenmesi, bilişim verilerinde şifre olması halinde şifrenin çözülmesi, bilişim verilerinden
imaj (adli kopya) çıkarılması, bu kayıtların çözülerek metin haline getirilmesi için;
a- Bilişim sistemlerinin el konularak şifrenin çözülmesi, imaj çıkarılması ve bu kayıtların
çözülerek metin haline getirilmesi;*
b- El koyma işlemi yapılmaksızın bilişim sistemleri ve/veya bilişim verilerinin yerinde
incelenmesi, bilişim sistemi ve/veya bu sistemlerde bulunan bilişim verilerinde arama
yapılması, bilişim verilerinde şifre olması halinde şifrenin çözülmesi, bilişim
verilerinden imaj (adli kopya) çıkarılması ve kayıt altına alınması, bu kayıtların
çözülerek metin haline getirilmesi;*
hususlarında tarafımızı yetkili kılan bir müzekkere ısdarı için ……………….
MAHKEMESİ YARGICINA müracaat ederim.

(Yemin Eden).
............................
.............................

*uygun olmayanın üstünü çiziniz.

KAZA

FORM NO: 2
SÜRE UZATMA BAŞVURUSU

…………………. KAZA MAHKEMESİ YARGICI.

……………… Kaza Mahkemesi’nin ……………… tarihli müzekkeresi tahtında el konulan
....................(imei numaralı cep telefonu, seri no’lu pc, cihaz, vs. ) bilişim sisteminin iadesi için
öngörülen sürenin aşağıda belirtilen sebeple ………. ay uzatılması için ………………..
KAZA MAHKEMESİ YARGICINA müracaat ederim.

Süre Uzatım Talebinin Gerekçesi: ……………………………..................................
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………...

(Yemin Eden).
............................
.............................

