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İstanbul, Ankara ve Diyarbakır İnternet kafe oda başkanlarını 
Bakanlıkta kabul eden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 
Fatma Şahin, , İnternet kafelerin fiziki şartları ve hizmetleri 
konusunda standartlar getirecekleri ve yeni bir dönem 

başlatacaklarını açıkladı. Bakanlığın üst düzey yöneticileri ve 
İnternet kafe sahipleri ile birlikte yaklaşık 3 aylık bir çalışma 
yaptıklarını belirten Şahin, Türkiye’de 22 bin İnternet kafe 
bulunduğunu ve İnternet kafelerin günlük kullanıcı sayısının ise 
en az 5 milyon olduğunu söyledi. 
İnternet kafelere ilişkin kendi eylem planlarını oluşturdukları, 
bu plan içerisinde özellikle 22 bin İnternet kafenin sorumlu 
müdürleri ve görevlilerinin bulunduğunu anlatan Bakan Şahin, 
“Biz, bunların eğitici eğitiminin hızlı bir şekilde yapılması 
gerektiğini ve onların özellikle çocuklarımızın, ergen profilinin, 
onların bilmesi gerektiği noktada sivil toplumla akademik 
dünyayla beraber onları hızlı bir şekilde eğitici eğitimine alacağız” 
dedi.

23 modülde aile eğitim programları başlattıklarına değinen 
Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“ Milli Eğitim Bakanlığı’nda medya okur-yazarlığı dersinin 
içerisine de dijital okur-yazarlığın ihtisaslaşacağı ve Talim 
Terbiye’nin de bu müfredata göre güncelleneceği bir çalışmanın 
yapılması için ilgili bakanlıkla da çalışmaya başladık. Dijital okur-
yazarlığı artırır ve güçlendirirken en önemli şeyimiz araştırma ve 
geliştirme. Buradaki tüketicilerin, hizmet alan bireylerin profilleri 
nelerdir. Burada alınan hizmetlerden dolayı araştırmalar bize 
neyi göstermektedir, talepler nelerdir ve etki analizleri bize 
neyi hedeflemektedir. Bununla alakalı da Bakanlık olarak bir 
araştırma yapacağız. Sertifikasyona geçip, İnternet kafelerin 
daha iyi İnternet kafelere dönüştürüleceği, markalaşacağı bir 
sistemi ve özellikle yaş gruplarına göre oyunların eşleştirildiği, 
sertifikasyon ve barkod sistemine geçilen bir sistemi hayata 
geçireceğiz. Nasıl bir sertifikasyona geçeceğiz, nasıl bir barkod 
sistemi oluşturacağız, akademik dünya ile altyapısını çalışıyoruz. 
Sınıflandırmayı yaptığımız zaman bugün hiçbir ailenin, annenin 
babanın, çocuğu İnternet kafeye gittiği zaman ‘Acaba ne izliyor, 
acaba noluyor’ dediği bir endişenin olmasını istemiyoruz.”

Ttemel görevlerinin toplumun bilinçlendirilmesi ve farkındalığının 
artırılması olduğunu vurgulayan Şahin, İnternet kafelerle ilgili 
kamu spotları da hazırlanacağını bildirdi. 

İ n t e r n e t  k a f e l e r e

yeni düzenleme

Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı, İnternet kafeleri daha 
iyi İnternet kafelere dönüştürecek. 
Sertifikasyon ve barkoda geçilen 
bir sistem hayata geçirilecek.
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Uygulanan cezalar katı 
İnternet kafelere uygulanan cezaların katı olduğu ileri sürülerek, cezaların bu işletmeleri 
merdiven altına itebileceği savunulan raporda, İnternet kafelerin teknik denetimlerinin on-line 
İnternet üzerinden yapılabileceğine işaret edildi. Raporda, şu görüşlere yer verildi:  
“Pastane ve kafe gibi wireless İnternet hizmeti veren yerler denetime tabi tutulmalı. 5651 
sayılı Kanun’daki eksikler tespit edilip çalışması yapılmalı. Cezalar iş yeri kapatır şekilde değil, 
uyarı nitelikli olmalı. Öte yandan İnternet kafelerde, gençlerin ruhsal ve fiziksel gelişimini 
olumsuz yönde etkileyecek oyunların oynandığının farkındayız. Fakat hangi dijital oyunun 
zararlı, hangisinin zararsız olduğunu bilmemekteyiz. Sanal karakterlerin gelişen teknoloji 
ile görsellikleri gerçeğe yaklaşmaktadır. Televizyonlardaki filmlerin birçoğunun dijital oyunu 

gençlerimizin kendi kurgu ve senaryolarıyla 
bilgisayar ekranlarına taşınmıştır. Dijital oyunları 
kriterlerine ve yaş gruplarına göre ayırarak 
sunmalıyız. Akıllı işaretler kullanarak hangi yaş 
grubunun hangi oyunu oynayacağını belirleyebiliriz. 
Oyun klasörlerini şifreleyip küçük yaş gruplarını 
kendilerine göre olmayan oyunları oynamalarını 
engelleyebiliriz. Sadece İnternet kafede değil, 
evlerdeki bilgisayar oyunlarının hangisinin belirli yaş 
gruplarına zararlı olduğunu tespit edip, bu hususta 
velileri bilinçlendirmeliyiz. Dijital oyunlar ile ilgili 
yurt dışında yapılmış çalışmalar değerlendirilmeli ve 
modellendirilmelidir.”

Marka İnternet kafeler 
desteklenmeli
“Türkiye’deki İnternet kafelerin doğru hizmeti 
verebilmesi için rehabilite edilmesi şarttır” 
değerlendirmesinin bulunduğu raporda, marka 
İnternet kafelerin desteklenmesi ve daha iyi hizmet 
veren iş yerleri şeklinde yeniden yapılandırılması 

gerektiği savunuldu. Raporda bu konuda şu ifadeler yer aldı:

“Söz konusu çocuklarımız olduğu için onlara en iyi ve güvenli hizmet verebilen yapıların 
markalaşmadan geçeceğini  düşünüyoruz. İnternet kafelerimizde bilgisayar okuryazarılığı gibi 
on-line sertifikasyon programları düzenleyebiliriz. Doğru çalışan İnternet kafeleri, İnternet 
erişim hızını artırarak destekleyebiliriz. Markalaşma yolunda şartları yerine getiren İnternet 
kafeleri ödüllendirebiliriz. İnternet kafelerde engelli vatandaşlarımız için kalıcı çözümler 
uygulanabilir. Bulut bilişim teknolojisi kullanılarak, e-ansiklopediler ve e-eğitim platformları 
kurulabilir, bununla doğru bilgiye ulaşımı kolaylaştırmak ve düzenlemek mümkün olabilir. 
Bankacılık hizmetleri için uygun güvenlik yazılımları kullanılarak, İnternet kafe içerisinde bu tür 
hizmetler için ekstra güvenlikli noktaları oluşturulabilir.”

“İnternet kafelerin rehabilite edilmesi şart”
Türkiye’deki İnternet kafelerin doğru hizmeti verebilmesi için 
rehabilite edilmesi gerektiğine dikkat çeken Ankara İnternet 
Kafeciler Odası, hazırladığı raporda, halk eğitim birimlerinde verilen 
derslerin, İnternet kafelerde verilebileceğini kaydetti.
 

Ankara İnternet Kafeciler Odasının Ankara İnternet Kafeciler Odası Başkanı Önder 
Kaplan, İnternet kafelerin sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin hazırladıkları raporu 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Şahin’e sundu. 
Türkiye’de 45 yaş ve üzerindekilerin İnternet kullanımının, diğer ülkelere oranla 

düşük olduğuna dikkat çekilen 
raporda, bu nedenle anne ve 
babaların çocuklarıyla iletişim 
kurmakta zorlandığına işaret 
edildi. Globalleşen dünyada 
gelişen teknolojinin hızına 
yetişmenin mümkün olmadığı 
belirtilen raporda, okul aile 
birlikleri ile işbirliği yapılarak 
anne ve babaların, teknoloji 
ve internet olgusu konusunda 
bilinçlendirilebileceği anlatıldı.
Raporda, ev kadınlarının İnternet 
kafelere davet edilebileceği ve 
kadınların çocukları ile iletişim 
kurmalarının sağlanabileceği, 
ev kadınlarının yemek ve el işi 
sanatları gibi konuları İnternet 
kullanarak öğrenmelerinin 
sağlanabileceği, yerel yönetimlerce 
halk eğitim birimlerinde verilen 
derslerin, İnternet kafelerde 
verilebileceği önerildi.

İnternet’teki yasak içerik engelleme sistemlerinin “yükseltilmiş duvarlar ve setler” gibi 
olduğuna işaret edilen raporda, en güvenilir filtreleme programlarının dahi 14-21 yaş dönemi 
gençler için aşılamaz bir duvar olmadığı savunuldu.
“Siteleri yasaklarken, yasaklama nedenlerini anlatmalıyız. Bunun için okullarda verilen medya 
okuryazarlığı derslerinden faydalanabiliriz” denilen raporda “Kafe işletmecilerine ahilik 
kültürünü ve mesleki etik kurallarımızı anlatmalıyız ki sağlıklı nesiller yetiştirebilelim. Bu 
konuda meslek odalarımıza ve sivil tolum örgütlerimize görev düşmektedir” ifadesi kullanıldı.
Raporda, yasak içerikli sitelerin, zarar verdiğine ilişkin anti web siteleri oluşturulması ve bu 
web siteleri İnternet kafelerde görseller ile desteklenmesi istendi.
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