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Özeren, İnternet kafelere 
“Business Center” konsepti önerdi

İnternet kafelerin markalaşıp 
şirketleşmelerini öneren İnternet 
Kurulu Başkanı Özeren, iş dünyası ve 
KOBİ’lere hizmet verebilecek 
“Business Center” konseptinde 
çalışabileceklerini söyledi.

İnternet Kafelere ilişkin İçişleri Bakanlığı ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) 
işbirliğinde bir eğitim seminerleri düzenlendi. Seminerin açılış konuşmaları İçişleri Bakanlığı 
Daire Başkanı Sabri Başköy, İnternet Kurulu Başkanı Serhat Özeren ve TİB Başkanı Fethi 
Şimşek tarafından yapıldı.

İlinde ya da ilçesinde 15’in üzerinde İnternet kafe bulunan TİB Yazı İşleri müdürlerinin ve emniyet 
yetkililerinin katıldığı eğitim seminerinde; 5651 Sayılı Kanun ve İnternet aktörleri, güvenli 
İnternet kullanımı, ticari amaçla İnternet toplu kullanım sağlayıcılar ve yükümlülükleri, İnternet 
toplu kullanımı sağlayıcılarda denetim ve e-içişleri İnternet kafe modülü gibi konular ele alındı, 
bununla birlikte uygulamada karşılaşılan zorluk ve deneyimler paylaşıldı. 

İnternet Kurulu Başkanı Özeren, açılışta yaptığı konuşmada Türkiye’de İnternet kafe oluşumunun 
İnternet kullanımının gelişmesinde önemli rol oynadığını vurguladı ve İnternet kafeleri 
işletmecilerine önerilerde bulundu. Evlerde internert kullanım oranı arttıkça İnternet kafelerde 

İnternet kullanım oranının düştüğüne dikkat çeken Özeren, İnternet kafe işletmecilerine 
markalaşmaları ve şirketleşmelerini önerdi ve  “Business Center”  konsepti üzerinde 
çalışabileceklerini söyledi. 

Dünya çapında zincir İnternet kafe markalarının da oluşturulabileceğini belirten Özeren, “Her 
alanda olduğu gibi burada da fırsatlar mevcut. İnternet kafelerin markalaşarak güvenlik, 
konfor, hizmet olarak üst seviyelere gelebilme çalışmaları yapmaları ve hatta şirketleşmeleri 
yollarıyla daha vesayetçi ve sağlıklı yapılara kavuşabilirler. Ayrıca, iş dünyasına, KOBİ’lere hizmet 
verebilecek ‘Business Center’ konseptinde çalışabilirler. İnternet ölmez bir teknolojidir. Yeter 
ki İnternet kafe yatırımcılarımız bu trendi doğru yerde kullanabilsinler, doğru planlamaları 
kurabilsinler ve rekabeti avantajları haline getirebilsinler” diye konuştu.

TİB Başkanı Şimşek ise, 5651 sayılı yasa ile; İnternet aktörleri ve sorumluluklarının ilk kez 
belirlendiğini, yasada yazılı katalog suçlar bakımından erişimin engellenmesi usul ve esaslarının 
ilk kez düzenlendiğini ve konusu suç teşkil eden içerik kapsamında filtreleme usulü ilk kez 
öngörüldüğünü anlattı. Şimşek, yine aynı yasa ile, TİB’in, “bilişim ve İnternet alanında denetim 
işlevi görecek, çözüm üretecek, sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler 
ve bu alandaki diğer tüm aktörlerle iletişim içerisinde, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar 
ile koordinasyonu sağlayacak Kurum” olarak belirlendiğini anımsattı. 

İnternet kafelerde meydana gelebilecek suç konusuna karşı korunmasına yönelik çalıştıklarını 
bildiren Şimşek, kanunun yürürlükte bulunduğu üç yıllık süre sonunda, faaliyette olan İnternet 
kafeler hakkında sağlıklı bilgiye sahip olduklarını söyledi. İlgili mevzuatın yürürlüğe girmesinden 
günümüze kadar geçen süre içerisinde; TİB  web arayüzü aracılığıyla girişi yapılan kayıtlı İnternet 
kafe sayısının yaklaşık 23 bin adet olduğunu açıklayan Şimşek, en fazla İnternet kafe kaydı yapan 
ilin İstanbul, en az kaydın ise Şırnak’ta olduğunu belirterek,  “Türkiye’de nüfusuna oranla en fazla 
İnternet kafe bulunan iller sırasıyla Bartın, Niğde ve Çanakkale’dir” dedi.

AB ülkelerinin gerisindeyiz
Türkiye, internet kullanımından yine AB ortalamasının çok altında 
İnternet kullanım oranı Avrupa Birliği (AB) genelinde yüzde 69 iken, Türkiye’de bu oran yüzde 
38’de kaldı. AB istatistik kurumu Eurostat’ın verilerine göre Türkiye, İnternet kullanımında AB 
üyeleri arasında sadece Romanya’yı geride bıraktı. 
Eurostat’a göre, son 3 ayda en az bir kez internet kullandığını belirtenlerin oranı Norveç’te yüzde 
93, İsveç’te yüzde 91, Lüksemburg ve Hollanda’da yüzde 90, Danimarka’da yüzde 88, Finlandiya’da 
yüzde 86, İngiltere’de yüzde 83, Almanya’da yüzde 80, Fransa’da yüzde 79, Belçika’da yüzde 78, 
Slovakya’da yüzde 76, Avusturya ve Estonya’da yüzde 74. Bu ülkeler, İnternet kullanımında AB 
ortalamasının üzerine çıktı. 
İnternet kullanım oranı Slovenya’da yüzde 68, İrlanda’da yüzde 67, Çek Cumhuriyeti ve Letonya’da 
yüzde 66, İspanya’da yüzde 64, Macaristan ve Malta’da yüzde 62, Litvanya’da yüzde 60, Polonya’da 
yüzde 59, Hırvatistan’da yüzde 54, Kıbrıs Rum kesiminde yüzde 52, İtalya ve Portekiz’de yüzde 51, 
Yunanistan’da yüzde 44, Bulgaristan’da yüzde 43, Türkiye’de yüzde 38 ve Romanya’da yüzde 36 
oldu. 
Türkiye’de internet kullananların yüzde 36’sı bilgisayarına virüs bulaştığını belirtirken, bu oran 
AB genelinde yüzde 31’e geriledi. İstenmeyen elektronik postayla (spam) karşılaşanların oranı 
ise Türkiye’de yüzde 32, AB genelinde yüzde 56 çıktı
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