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Evlil ikmerkezi.com Direktörü Selvi:
Uyumsuz ilişki yaşanabilecek eş adayları, baştan eleniyor

Evlilik sitelerinin, dünyada 
online aktiviteler arasında 
13. sırada yer aldığını 
belirten Selvi, 1.5 milyonun 
üzerinde bekârın üye olduğu 
evlilikmerkezi.com’a yeni 
üyelikte ortalama yüzde 26’lık 
artış yaşandığını söyledi.

T
ürkiye’nin “ ilk bilimsel evlilik sitesi”, sloganıyla faaliyet gösteren ve bir Elektronik Bilgi İletişim (EBİ) Hizmetleri Reklamcılık ve Tic. A.Ş. markası olan 
Evlilikmerkezi.com Direktörü Ebru Selvi, online evlilik ve arkadaşlık sitelerinde aşk, sevgi ve evliliklerin gelişmediğini bu sitelerin belirli bir hizmet için bir 
araç olduğunu vurguladı. Selvi, evlilik sitelerinin temel amacının, bireylerin İnternet’ten tanışmalarına aracılık etmek, tanışıp görüşme kararı alındıktan sonra,  
ilişkilerin devamının site dışında yaşamalarına yönelik olduğunu belirtti. İlk tanışma ve siteden görüşme sonrasında, birbirlerini tanıma sürecinin site dışına 
taşınması nedeniyle “sanal ortamda yaşanan bir durum” olmadığına işaret eden Selvi, şu an dünya genelinde evlilik sitelerinin, 13.sırada yer aldığını bildirdi. 

Toplam 780 bin aktif üyesi bulunan ve bugüne kadar 1.5 milyonun üzerinde bekârın üye olduğu evlilikmerkezi.com’a yeni üyelikte ortalama yüzde 26’lık bir artış yaşandığına 
değinen Selvi, 286 çiftin evlendiğinden emin olduğunu söyledi. Selvi, kullandıkları “Akıllı Eşleştirme Sistemi”nin, bekâr bireylere sunduğu en temel yararın, “uyumsuz 
ilişki yaşayabilecekleri eş adaylarını baştan elemesi” ve “uyumlu ilişki yaşayabilecekleri potansiyel eş adaylarıyla tanışmalarına olanak sağlaması” olduğunun altını çizdi.

Marketdata Enterprises Inc.’in, 2012 sonunda sektörün 1,210 milyon dolarlık bir pazar payına sahip olacağını öngördüğünü anımsatan Selvi, tüm dünyada bu tarz siteleri, 
daha çok şehirli, çalışan ve eğitim seviyesi yüksek olan bekârların kullandığına dikkat çekti. 

Sosyal yaşamında uzun vadeli bir ilişki ve evlilik niyetinde olanların sitelerine başvurduğunu anlatan Selvi, üyelerinin yüzde 97’sinin aktif olarak iş hayatında olan, 29 - 44 
yaş grubundan bekârlardan oluştuğunu bildirdi. Sitelerinden ayrılan çiftlerle yaptıkları görüşme ve geri bildirimlerde mutluluğu yakaladıkları yönünde bilgi edindiklerini 
belirten Selvi, hiçbir markanın böyle bir vaatte bulunmasının gerçekçi olmayacağını, “mutluluk” kavramının bireyden bireye göre değiştiğini söyledi.
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-Sanal ortamda gelişen aşk, sevgi ve evlilikler dünyada ne 
kadar yaygın? Neden tercih ediliyor?

-Öncelikle şunu belirtmek isterim, online evlilik ve arkadaşlık sitelerinde 
aşk, sevgi ve evlilikler gelişmiyor. Bu sitelerin, özellikle evlilikmerkezi.
com gibi evlilik üzerine kurulu sitelerin temel amacı;  bu tür kavramları 
yaşayabilecek oldukları kişilerle bireyleri tanıştırmaya İnternet üzerinden 
aracılık etmek ve site vasıtasıyla tanıştıktan ve görüşme kararı aldıktan 
sonra,  ilişkilerinin devamını site dışında yaşamalarına yönelik kurulmuş 
olmalarıdır.

Bu tarz siteler vasıtasıyla tanıştıktan sonra ise bu belirtmiş olduğunuz 
duyguların olması durumunda bireyler, ilişkilerini site dışında başlatıp 
devam ettiriyor veya evlenme kararını veriyorlar.

Yani online evlilik siteleri, tıpkı evlilikmerkezi.com’da olduğu gibi belli bir 
hizmete yönelik kullanılan bir araç. Ve site aracılığı ile ilk tanışma ve site 
üzerinden görüşmenin başlaması sonrasında, birbirlerini tanıma süreci 
site dışına taşınıyor ve sanal ortamda yaşanan bir durum söz konusu 
olmuyor. 

Online evlilik ve arkadaşlık sitelerinin yurtdışındaki kullanımına 
baktığımızda ise, ilk temelleri 90’lı yıllarda Amerika’da atılmış ve büyük 
bir hızla başta Amerika olmak üzere tüm dünyada yayılmış ve popüleritesi 
gittikçe artmaya devam etmiş. Şu an dünya genelinde kullanıcıların online 
aktiviteleri arasında evlilik siteleri, 13.sırada yer alıyor.

Tercih edilmesinin iki temel sebebi bulunuyor. Öncelikle bireylerin 
İnternet’i sadece bilgi erişimine yönelik değil birçok sosyal aktivite ve 
kendini ifade etmek üzere de kullanıyor olması. Öte yandan, yoğun iş 
temposu, zamansızlık ve sosyal ortam eksikliği gibi birçok olumsuz etkeni 
ortadan kaldırarak, bireylere alternatif bir tanışma ortamı sunulması ve 
kendilerini bu kanallar vasıtasıyla ifade edebiliyor olması da evlilik ve 
benzeri sitelerin bu derece tercih edilme sebeplerinin başında yer alıyor.
 
-Karşı cinsle ilişki veya evliliklerin İnternet aracılığıyla 
gerçekleşmesinin avantaj-dezavantaj, kolaylık ve tehlikeli 
noktaları hakkında görüşlerinizi alabilir miyiz?

-Aslına bakarsanız demin de belirttiğim gibi evlilik siteleri ve arkadaşlık 
siteleri tamamen bir araç. Her şeyde olduğu gibi bu uygulamanın da 
avantaj ya da dezavantaj olma noktası, kullanan kişinin kullanım şekli 
ve yetişkin bir birey olarak sahip olması gereken sorumluluklarla ilintili. 
Sonuçta, tıpkı bir arkadaşınız vasıtasıyla, bir iş toplantısında ya da cafede, 
tatilde biri ile tanıştığınızda ne tarz riskler ve hoşlukların gerçekleşme 
olasılığı varsa, İnternet vasıtası ile tanışacak olduğunuz kişi için de aynı 
durum geçerlidir. Bu bir tanışma sürecidir ve bu tanışma süreci içerisinde 
bu tarz sitelerin görevi de bireyleri site üzerinden güvenli bir ortamda 

tanışmalarına olanak sunmaktır. Site içerisinde güvenli bir şekilde ilk iletişimin sağlanması 
sonrasında, bireylerin görüşme kararı alması ile görüşme süreci başlamış olur. 

-Dünyada en popüler evlilik siteleri ve bunların en popüler olduğu ülkeler 
hangileri? 

-ABD başta olmak üzere, İsviçre, AB ülkeleri ve özellikle son yıllarda İran ve Hindistan İnternet’ten 
evlilik siteleri aracılığıyla tanışarak evlenme konusunda önde gelen ülkelerin başında yer alıyor. 
Amerikalıların yüzde 31’i bu ve benzeri siteleri kullanan en az bir tanıdıkları
olduğunu belirtiyor ve sadece Amerika’da online evlilik ve arkadaşlık sitesi 1500 civarında. Yine 
sadece Amerika’da 2010’da Marketdata Enterprises Inc.’in hazırladığı rapora göre; 2012 yılı 
sonunda online dating (flört etmek, buluşmak) sektörünün 1,210 milyon Dolarlık bir pazar payına 
sahip olacağı öngörülüyor.
Kimler bu siteleri kullanıyor derseniz, tıpkı Türkiye’de evlilikmerkezi.com’da olduğu gibi tüm 
dünyada bu tarz siteleri daha çok şehirli, çalışan ve eğitim seviyesi yüksek olan bekârlar kullanıyor.
Yine Avrupa ülkeleri ve ABD’de evlilik siteleri üyelerinin yüzde 50’si büyük metropollerde yaşayan, 
yüzde 79’u yüksek öğrenim görmüş, eğitimli kişiler. ABD, İsviçre ve Avrupa Birliği (AB)  ülkelerini 
takiben Hindistan’da 100 civarında evlilik sitesinin olması ve yaklaşık 12 milyon Hintlinin evlenmek 
için bu siteleri kullanması oldukça dikkat çekicidir. Son yıllarda İran’da da evlilik sitelerindeki 
artış ve ilginin yoğunluğu sektörde son dönemde yaşanan önemli gelişmeler arasında yer alıyor.

-Kişiler, İnternet sitesi aracılığıyla evlenmeye nasıl karar veriyor?

-Sadece evlilik sitelerine yapılan başvurulara değinecek olursak, bu siteleri bir kanal olarak 
kullanıyorlar. Sonuç itibariyle, başvuran kişilerin niyetleri evlilik olduğundan dolayı, burada 
kendileri ile aynı hedefi paylaşan bekârlarla tanışma şansını yakalıyor ve evlilik kararını vermeleri 
ise kişiden kişiye göre değişmekle beraber,  site dışında geçirdikleri zaman ve paralelinde 
ilişkilerini bir sonraki seviyeye taşıma istekleri doğrultusunda gerçekleşiyor. Bu noktada, İnternet 
dışındaki kanallar aracılığıyla biri ile tanışıp, ilişkinin ilerleyen aşamasında evlilik kararının 
alınmasından farklı bir tarafı bulunmuyor. 
-Türkiye’de İnternet’ten tanışıp evlenenlerin sayısı belli mi? Sanal ortamda eş 
bulma hangi durumlarda daha fazla kullanılıyor?

-Dünyada her yıl 1 milyondan fazla çift, evlilik ve benzeri arkadaşlık siteleri aracılığıyla tanışarak 
evleniyor. ABD’de örneğin, toplam evlenen nüfusun yüzde 18’i İnternet’ten tanışıyor. Türkiye’de 
ise bu konu henüz çok yeni ve evlilik ve arkadaşlık sitelerinin kullanımı her ne kadar çok popüler 
olsa da, Türk insanı İnternet aracılığıyla eşi ile tanıştığını söylemekte çekinceler ve toplumsal 
kaygılar yaşıyor. Eminim bu durum zaman içerisinde değişecektir. Bu sebeple evlilikmerkezi.com 
verilerinin dışında Türkiye’de İnternet’ten tanışarak gerçekleştirilen evlilikler ile ilgili gerçekçi bir 
rakam verebilmemiz çok zor. Yine evlilikmerkezi.com verilerine ve üye profiline dayanarak şunu 
söyleyebilirim, sosyal yaşamında uzun vadeli bir ilişki ve evlilik niyetindeki bireyler, evlilikmerkezi.
com’a başvuruda bulunuyorlar. Yurtdışında benzer modelleri incelediğimizde, kullanımın daha 
çok metropollerde yaşayan çalışan kesimden olduğunu görüyoruz. Aynı durum evlilikmerkezi.
com için de geçerli. Evlilikmerkezi.com üyelerinin yüzde 97’si, aktif olarak iş hayatında olan, 29 - 
44 yaş grubundan bekârlardan oluşuyor.

-Siteyi neden, hangi amaçla kurdunuz? Kaç yıldır faaliyettesiniz? 
-Evlilikmerkezi.com, idefix.com, itiraf.com ve siberalem.com’un sahibi, 
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olduğu Türkiye’nin önde gelen İnternet şirketlerinden EBİ’nin 
yatırımlarından olup, EBİ bünyesinde uzun süren Ar-Ge çalışmaları 
sonunda ortaya çıkardığı son projedir. 10 seneyi aşkın tecrübemiz ve 
yaptığımız araştırmalar, bize Türkiye’de sadece evliliğe yönelik ciddi 
bir siteye olan ihtiyacın büyük olduğunu gösterdi. Zira, modern dünyada 
bekâr insanlar, sosyal ortam eksikliği, zamansızlık ve daha birçok sebeple 
aradıkları nitelikte bir eşi bulma konusunda güçlük yaşıyor. Sorunun bir 
başka boyutu da potansiyel eşlerin kişilik, dünya görüşü, yaşam felsefesi 
açısından uyumlu olup olmayacakları konusundaki değerlendirme 
güçlüğü. Evlilikmerkezi.com bu ihtiyaçlara cevap vermeyi hedefleyerek 
2009 Haziran ayında Türkiye’nin ilk ve tek kişilik analizi doğrultusunda 
eşleştiren evlilik sitesi olarak yayın hayatına başladı. 

-Siteniz aracılığıyla evlenen kişi sayısı nedir?

-Şu ana kadar 4 bin 600 kişi aradıkları kişiyi bulduklarını belirterek 
sitemizden ayrıldılar. Ancak net olarak evlendiklerinden emin olduğumuz 
ve bu bilgiyi bizimle şu ana kadar paylaşmış olan 286 çiftimiz bulunuyor.
-Üyeleriniz İnternet sitesi aracılığıyla evlenmeye nasıl karar veriyor?
-Türkiye’de arkadaşlık siteleri, e-dating ve sosyal iletişim ağları, 2000 
yılından beri yani 11 yıldır en yüksek trafikli siteler arasında. EBİ’nin en 
eski markalarından Siberalem bu alanda ilk site olup kurulduğundan 
beri kaydolmuş üye sayısı 13 milyonu geçiyor. Evlilik odaklı siteler ise 
daha yeni. Türkiye’de İnternet kullanıcı sayısı 35 milyona ulaştı, günlük 
iş ve kişisel iletişimimizin büyük kısmı İnternet üzerinden yapılıyor. Çok 
doğaldır ki insanlar giderek artan oranda bu iletişim ortamında var olmaya, 
kendilerini ifade etmeye, tanışmaya, sosyalleşmeye ve paylaşmaya 
başladılar. Uzun vadeli ciddi ilişki arayışının da bu ortamda yürütülmesi 
bu anlamda kaçınılmaz. İnsanlar güven duydukları bir ortamda aktif ve 
seçici olabilmenin, tercihlerine uygun insanlara kolaylıkla ulaşabilmenin 
ve iletişim kurabilmenin avantajını kullanmak istiyorlar doğal olarak. 
Bu aşamadan sonra ise, sitemiz üzerinde üyelik yarattıktan sonra, 
“Akıllı Eşleştirme Sistemi” adını verdiğimiz eşleştirme algoritması 
sayesinde evlilikmerkezi.com üzerinden kişilik analizleri ve kriterleri 
doğrultusunda sistem tarafından kendilerine sunulan eş adayları ile 
iletişim kurup, mesajlaşmaya başlıyorlar ve tanışmak istedikleri aşamada 
da tanışıp, görüşmeye başlıyorlar. Elbette sonrasında da evlilikmerkezi.
com üzerinden kurdukları iletişimi daha ileriye götürüp, birbirleriyle 
evlenmeye karar verdikleri aşamada da evleniyorlar.

-Site olarak kullandığınız “Bilimsel evlilik” ne demek? 
“Akıllı eşleştirme” yöntemi mutluluk getiriyor mu? 

Türkiye’nin evlilik danışmanlığı konusundaki bilimsel uzmanlığa 
başvurarak kurulmuş olan ilk ve tek evlilik sitesi olma özelliği ile 
evlilikmerkezi.com’un bireylere sağladığı en temel fayda Akıllı Eşleştirme 
Sistemi adını verdiğimiz metodolojiye dayanmasıdır. Buna göre üyelerin 
kişilik özellikleri ölçümlenerek uyumlu ve tamamlayıcı özellikler bazında 
eş adayları kendilerine yönlendirilmektedir. 

Bu sitede siz birini arayıp bulmuyorsunuz! Yapmanız gereken sadece üyelik aşamasında 
uzmanlar tarafından hazırlanmış sorulara yanıt vermek ve aradığınız eş adayına dair tercihlerinizi 
belirlemek. Beraberinde hem yine psikiyatrist görüş ve önerilerine dayalı kişilik analiz raporunuza 
ücretsiz sahip oluyor ve Akıllı Eşleştirme Sistemi 
adını verdiğimiz algoritma her bir birey için özel 
olarak çalışmaya başlıyor. Böylece, siteye üyelik 
aşamasında belirtmiş olduğunuz beyan ve bilgiler 
doğrultusunda hem kişilik yapınızın ölçümlendiği 
kişilik analiz raporunuz, hem de yine belirlemiş 
olduğunuz eş kriterleriniz doğrultusunda sistem 
her gün size yeni eş adayları sunuyor ve sistem 
üzerinden güvenli bir şekilde bu adaylarınız ile 
iletişim kurmaya başlıyorsunuz. Sonrasında ise, 
beğendiğiniz eş adayınız ile site dışında görüşme 
süreciniz başlıyor.
“Mutluluk getiriyor mu? ” sorusuna yanıt 
vermek gerekirse; evlenmiş olan ve aradıkları 
eşi bulduklarını belirterek sitemizden 
ayrılan çiftlerimiz ile yaptığımız görüşmeler 
ve kendilerinin geri bildirimleri mutluluğu 
yakaladıkları yönünde. Ancak bizim marka 
olarak elbette böyle bir vaadimiz bulunmuyor ve 
öyle sanıyorum ki hiçbir markanın da bu şekilde 
bir vaadinin bulunması gerçekçi olmayacaktır.  
İnsan faktöründen bahsedilen bir durumda 
mutluluk kavramı da bireyden bireye göre 
değişiyor. 
Evlilikmerkezi.com ne tür bir yarar sağlıyor 
derseniz; Akıllı Eşleştirme Sistemi’nin bekâr 
bireylere sunduğu en temel fayda, uyumsuz ilişki yaşayabilecekleri eş adaylarını baştan eleyen 
bir sistem olması ve beraberinde,  uyumlu ilişki yaşayabilecek oldukları potansiyel eş adayları 
ile evlilikmerkezi.com  üzerinden tanışmalarına olanak sağlayan, İnternet’te seçkin ve özel bir 
platform olmasıdır.

-2011 Ocak ayı itibariyle kaç aktif üyeniz var? 

-Evlilikmerkezi.com’un toplam aktif üye sayısı şu an 780 bin. Bugüne kadar 1.5 milyon’un üzerinde 
bekar evlilikmerkezi.com’a üye oldu ve yeni üyelikte ortalama yüzde 26’lık bir artış söz konusu. 

-Site olarak yurtdışı pazarlarda hizmet veriyor musunuz? Hangi ülkelerde faali-
yettesiniz?

-Evlilikmerkezi.com’a elbette Türkçe bilen herkes dünyanın her yerinden erişim sağlayabilir. 
Ancak faaliyet alanımız Türkiye’dir. Bununla beraber yurtdışında yönetici olarak çalışan ve 
özellikle Kanada, Belçika, Hollanda ve Fransa’da yaşayan çok sayıda Türk vatandaşı üyemiz 
bulunuyor. Toplam üyelerimizin yüzde 7’si yurtdışında yaşayan Türklerden oluşuyor.
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