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Kayıtlı 27 bin 500 İnternet kafe var
Türkiye’nin her ilinde bulunan İnternet kafelerin 3 bin 125’i (yüzde 
10) İstanbul’da faaliyet gösteriyor. 30 İnternet kafe ile Ardahan, en az 
İnternet kafe bulunan kent oldu. 
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Başkanlığı (TİB) verilerinden yapılan 
derlemeye göre, Türkiye’nin her ilinde 
internet kafe bulunuyor. Türkiye’de 
kayıtlı 27 bin 500 İnternet kafenin 
yaklaşık yüzde 10’u İstanbul’da 
faaliyet gösteriyor. İnternet kafe sayısı 
bakımından Türkiye’de ilk 10’a giren 
iller, 3 bin 125 ile İstanbul, bin 793 
ile İzmir, bin 97 ile Ankara, bin 81 ile 
Bursa, bin 45 ile Antalya, 892 ile İçel, 
780 ile Konya, 705 ile Gaziantep, 668 
ile Manisa, 627 ile de Adana. En az 

İnternet kafenin bulunduğu kent ise 30 ile Ardahan. 
BTK Başkanı Tayfun Acarer,  yaptığı açıklamada, İnternet kullanımının 
yaygınlaşmasında önemli bir etkisi olan İnternet kafe ile İnternet 
kullanıcılarının ilk olarak tanışmalarının 1994 yılında Londra’da olduğunu 
anımsattı. “Ülkemizde ise İnternet kafeler, 1995 yılında açılmaya 
başlamış, 1996 yılında ticari bir sektör haline gelmiş ve Türkiye’de 
internet kafe patlaması yaşanmıştır” diyen Acarer, Türkiye’de ilk internet 
kafe 1995 yılında Cyber Cafe ismi ile kurulduğunu izleyen yıllarda 
yaklaşık 30 bin İnternet kafenin açıldığı görüldüğünü kaydetti. 
Acarer, bilgisayar sahipliğinin artması, geniş bant internet abonesi 
sayısının 18 milyona yaklaşması, 3. Nesil mobil internet kullanıcı 
sayısının artması gibi nedenlerle internet kafe sayısının eskiye oranla 
fazla artmadığını bildirdi.
“Ancak özellikle gençler olmak üzere hâlâ çok sayıda kullanıcı 
için internet kafeler, İnternet ve bilgisayar oyunları için kullanılan 
vazgeçilmez sosyalleşme alanlarıdır” diyen Acarer, bu nedenle internet 
kafelerin önemli olduğunu vurguladı.

İnternet kafelerle ilgili olarak geçen yıl BTK tarafından İçişleri Bakanlığı ile 
koordineli olarak 2 çalıştay yapıldığını ve tüm illerin bu konudaki yetkileriyle 
bilgi paylaşımında bulunulduğunu ifade eden Acarer, anne ve babaların İnternet 
kafelerle ilgili bilmesi gereken bilgileri ise şöyle açıkladı:
“12 yaşından küçükler, ancak, yanlarında veli veya vasileriyle İnternet kafelere 
girebilirler. 15 yaşından küçükler yanlarında veli veya vasileri olmadan saat 
20.00;den sonra İnternet kafelere alınmazlar. İnternet kafelerde elektronik ve 
mekanik oyun alet ve makineleri bulunamaz. İnternet kafeler İş Yeri Açma ve 
Çalışma Rusatı ve mülki idare amirliklerinden izin belgesi almak zorundadırlar.”
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