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Türkiye’de yaklaşık 3.5 milyon aşkı 
İnternet’te arıyor
Bu yıl bitmeden bir ülkede daha faaliyete geçmeyi planladıklarını bildiren Ekmekçi, 
“e-flört”ü, “ kolay ve  eğlenceli” buluyor. Ekmekçi,  “aşkı İnternet’te arayanlara”, 
güvenilir olduğuna emin oldukları, istedikleri an ulaşabileceklerini bildikleri siteleri 
seçmelerini öneriyor.
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Dünyada en popüler evlilik siteleri ve bunların en popüler 
olduğu ülkeler hangileri? 

-Dünyada arkadaş bulma ve evlilik siteleri çok yaygın olarak kullanılıyor. 
1996 yılında açılmış olan Match.com, Eharmony.com, Meetic.com dünya 
çapında büyük siteler. Artık dünyanın her yerinde yoğun olarak kullanılsa 
da özellikle Amerika ve Avrupa’da, bekâr, kendine arkadaş/sevgili/eş 
bulmak isteyenlerin yaklaşık yarısı bu siteleri kullanıyor. 

-2010’da online flört endüstrisi ile ilişki danışmanlığı ve 
çöpçatanlık endüstrisinin yıllık cirosunun ne kadar olduğu 
tahmin ediliyor? 

-3,5 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. 2011 için tahminlerse 
4 milyar dolar civarında.

-Arkadaşlık servisleri neden kullanılıyor?

Müşteri araştırmamız sonucunda site olarak katılımcılara, İnternet’teki 
arkadaşlık servislerini ne için ve nasıl kullandıklarını şöyle açıklayabiliriz:
- Yeni insanlar tanımak için pratik bir yol.
- Birileriyle tanışmak için en masrafsız yol. Süslenip püslenip dışarı 
çıkmak, bir kafede ya da barda para harcamak yerine pijamalarla ekran 
karşısında oturmak çok kolay! 
- Gerçek kimliği açıklamadan, kişisel bilgileri paylaşmadan iletişim 
kurabilmek büyük rahatlık. Biriyle ancak daha derin bir ilişki kurmaya 
karar verirsen özel bilgilerini paylaşabilirsin. Oysa gerçek hayatta 
tanıştığın anda her şeyinle onun karşındasın!
- Online ortamda size gelen arkadaşlık tekliflerini reddetmek daha kolay. 
Gerçek hayatta konuşmak istemediğiniz birine bunu izah etmek biraz zor 
ve sıkıcı bir şey. Oysa İnternet’te en fazla “Bana uygun değilsin!” demek 
yeterli.

- Kadınlar için, arkadaşlık sitelerinde takılmak, birinden ayrıldıktan sonra egonu okşamanın 
en kolay yolu! Ortama giriyorsunuz ve kadınların sayısı, İnternet’te erkeklerin sayısından az 
olduğundan, prenses muamelesi görüyorsun, kendini iyi hissediyorsun!
- Burada biriyle tanışmadan evvel, onun hakkında envai çeşit bilgiyi alma şansın var. Herhangi 
bir yerde tanıştığın kişinin hangi yönetmeni sevdiğini, en sevdiği çizgi film kahramanını ya da 
nasıl bir evde yaşamayı hayal ettiğini öğrenmen epeyce vakit alır. Oysa burada, ona “Selam” bile 
demeden evvel onun hakkında 70 çeşit bilgiye ulaşmak mümkün. Bu da işi kolaylaştırıyor, en 
azından uygun olmayanları hemen eleyebiliyorsunuz.
- Kadınlar için profildeki detaylar çok önemli. Kadınlar biriyle konuşmadan evvel profili detaylı 
biçimde okuduklarını ifade ediyor. Erkeklerse daha çok fotoğraf, fiziksel özellikler ve üyenin 
kendini anlattığı birkaç cümleye baktıktan sonra hemen muhabbete girmeyi tercih ediyor.

-Karşı cinsle ilişki veya evliliklerin İnternet aracılığıyla gerçekleşmesinin 
avantaj-dezavantaj kolaylık ve tehlikeli noktaları hakkında görüşlerinizi alabilir 
miyiz?

-İlk akla gelen avantajlar, evden bile çıkmadan pek çok kişiyi tanıyıp ilk elemeyi bilgisayar başında 
yapma kolaylığı, seçenek bolluğu, reddetme kolaylığı. Birinin profilini okuduğunuzda ve onun 
cevap erdiği 70 soruyu gördüğünüzde, yani onun hakkında çocukluk kahramanından tutun, hiç 
sevmediği yönetmene kadar pek çok bilgiye haiz olarak konuşmaya başladığınızda aslında normal 
ortama göre 1-0 önde başlarsınız muhabbete. Sonra, onun yazı stili, dili kullanma becerisi de size 
pek çok şey söyler. 
Sonra, hangi ortam size,  “30-35 yaş arasında, Fransızca bilen mühendisler görmek istiyorum” 
dediğinizde yüzlerce alternatif getirebilir ki. Online dating kolaydır, eğlencelidir.
Dezavantajlara gelince. Aslında nasıl kullanıldığına bağlı. Eğer İnternet’i yeni insanlarla 
karşılaşmak için bir vesile olarak kullanıyorsanız bir dezavantajı olamaz. Ama İnternet’i bir 
ilişkinin başlayacağı değil de yürütüleceği bir platform olarak görürseniz, aylar boyunca birbirinizi 
görmeden bir ilişki yürütürseniz bunun elbette sakıncaları olabilir.
 
-Siteniz aracılığıyla gelişen aşk, sevgi ve evliliklere ilişkin bilgi verir misiniz?

Bu sorunun cevabını şöyle vereyim: Siberalem’de şu anda 14 milyonu aşkın profil var. Bunlardan 
yaklaşık 1 milyonu aktif. Şu anda Türkiye’de yaklaşık 3-3,5 milyon kişinin aktif olarak aşkı 
İnternet’te aradığını düşünüyoruz. Siberalem şu anda 11. yılında ve 11 yılda bize gelen on binlerce 
mutluluk hikâyesi var.

- Siberalem.com’u neden, hangi amaçla kurdunuz? Kaç yıldır faaliyettesiniz? 

Siberalem.com 2000 yılında kuruldu. Amaç, insanların doğru araçları kullanarak, güvenli ve 
eğlenceli bir ortamda birbirlerini bulmasıydı tabii. 11 yıldır faaliyetteyiz.
 
-2011 Ocak ayı itibariyle kaç aktif üyeniz var? Kurulduğundan bu yana siteniz 
aracılığıyla evlenen kişi sayısı nedir? 

1 milyon aktif üyemiz var. Evlenen kişi sayısını tam bilmiyoruz, çünkü herkes bizimle paylaşmıyor 
tabii ama bizim nikâh şahidi olarak katıldığımız onlarca nikâh bile oldu.  
Bugüne kadar sitemizden 360 bin kişi, “Ben aradığımı buldum” diyerek istifa etti. 

http://www.bilisimdergisi.org/s129
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Çok daha fazlasının bu bildirime gerek duymadan birini bulup siteden 
ayrıldığını biliyoruz. 

-Siberalem olarak yurtdışı pazarlarda hizmet veriyor 
musunuz? Hangi ülkelerde faaliyettesiniz?

Şu an için hayır ama değişik pazarlarla ilgili çalışmalarımız sürüyor. 2011 
bitmeden en az 1 ülkede daha faaliyette olmayı planlıyoruz.

-Aşkı İnternette Bulma Kılavuzu’nu yazmaya nasıl karar 
verdiniz?

11 senedir, üyelerimizden gelen binlerce soruya muhatap olduk ve bu 
sorulara artık bir kitapla cevap vermeye karar verdik. Siberalem’de 
yönetici arkadaşım Burcu Burhan ve İlişki Danışmanı Psikolog Ayşegül 
Denizci ile birlikte bir arkadaşlık sitesinde profil yaratmaktan, ilk mesaja 
ya da buluşmaya kadar pek çok konuda dikkat edilecek noktalara yer 
verdik kitapta. 

-Kitabın en ilgi çeken bölümlerinden biri de aşkı İnternet’te bulan 
çiftlerle yapılan söyleşiler. Bu bölümde yer alan ilginç deneyimlere ilişkin 
bilgi alabilir miyiz? Okurlarımızla paylaşabileceğiniz yaşanmış ilginç 
deneyimler var mı?

Aslında bu konu, giderek azalsa da pek çok kişi arasından hâlâ bir “tabu” 
olarak görülüyor. Bunun için de bizimle paylaşılan on binlerce hikâyenin 
çok azını sitemizde yayınlayabiliyoruz. “İş arkadaşlarım görmesin”, 
“Kimseye İnternet’ten tanıştığımızı söylemedik” gibi gerekçelerle bizden 
yayınlamamızı rica ediyorlar. Ama yine de bu kadar çok insanın hayatını 
güzelleştirebildiğimizi bilmek çok güzel. Nişanlananlar, evlenenlerden 
sonra son birkaç yıldır biz artık doğan bebekleri takip ediyoruz. 

-Aşkı bulmak isteyenlerin arkadaşlık sitelerinde dikkat 
etmeleri gereken detayları sıralayabilir misiniz? 

İlk olarak güvenilir olduğuna emin oldukları, istedikleri an 
ulaşabileceklerini bildikleri bir site seçmelerini öneriyorum. Kendilerini 
iyi yansıtan, kapsamlı bir profil yaratmaları önemli. Sonrasında, seçtikleri 
sitedeki araçları en doğru şekilde kullanarak konuşacakları kişileri 
seçebilir ve ilk elemeyi bilgisayar başında yaptıktan sonra da karşı karşıya 
gelme kararını verebilirler.
İlk buluşmada kafe, restoran gibi kalabalık bir ortamda görüşmek her 
zaman için daha güvenlidir.

Aşkı İnternet’te arayanlara özel

Türkiye’nin ilk arkadaşlık ve aşk sitelerinden 
olan Siberalem.com’un üç kadın yöneticisi, 
yaşadıkları deneyimlerden yola çıkarak, aşkı 
İnternet’te arayanlar için, “Sahici İlişkiler” 
adında bir kitap hazırladı.

Yıllardır siberalem.com’da İlişki Danışmalığı 
yapan Ayşegül Denizci, Direktör Ayşe 
Gözde Ekmekçi ve yönetici Burcu Burhan’ın 
ortaklaşa kaleme aldıkları kitap ile, İnternet’te 
kaybolmadan, kolayca insanları aşka 
ulaştırmayı hedefliyor.  “Sahici İlişkiler, Aşkı 
İnternette Bulma Kılavuzu”, aşkı İnternet’te 
arayanlar için bir rehber niteliğindeki 101 
sayfalık kitapta, İnternet’te doğru kişiyi bulmak 
isteyenler için önemli tüyolar veriliyor. 
 
• İyi profil nasıl oluşturulur?
• Rumuz nasıl seçilir?
• Arama yaparken nelere dikkat etmeli?
• İlk mesajda ne yazarsanız cevap alma 
olasılığınız yükselir?
• Buluşma kararını ne zaman almalı?

Bu tür birçok ayrıntının yer aldığı kitabın en ilgi çeken bölümlerinden biri de aşkı İnternet’te 
bulan çiftlerle yapılan söyleşiler. Bu bölümde çiftler, kendi deneyimlerini detaylarıyla anlatıyor.
“Sahici İlişkiler,  Aşkı internette bulma kılavuzu”, öğretici olmaya çalışan uzun ve sıkıcı 
cümlelerden çok yaşanmış örneklerden  ve soru-cevaplar üzerinden bir anlatıma sahip. Kitap, 
her bölümün sonundaki uzman ilişki danışmanı görüşü ve cevaplanan bir soru ve örneklerle 
aşkı bulmak isteyenler için uygulamalı bir rehber...
“Aynı semtte oturuyor, aynı yerlere gidiyormuşuz ama birbirimizi hiç görmemiştik bile. 
Bilgisayarın başında, o siteye girip bir profil doldururken hayatımı değiştirecek kişiye rastlamak 
üzere olduğumu bilemezdim. Her şey, bana ”Puslu Kıtalar Atlası benim de en sevdiğim kitap” 
demesiyle başladı ve 2,5 yıldır hiç ayrılmadık... ”
-Pınar & Cenk-

Son 10 yılda, Türkiye’de yüzbinlerce kişi aşkı internette buldu, buluyor. “Sahici İlişkiler” 
arkadaşlık sitelerinde profil doldurmanın inceliklerinden, ilk merhabanın nasıl olması 
gerektiğine, buluşmaya dair önerilere kadar çeşitli konularda aşkı internette ararken size 
eşlik edecek bir rehber.
(Arka Kapak)
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İşte ilişkilerin haritası 
-Kendine en çok güvenen kadınlar İzmir’de
-En cesaretli şehir – Kocaeli
-Din ve mezhebi  en çok önemseyen şehir - Erzurum 
-Etnik köken fark etmez diyen şehir - Mardin 
-Fiziksel özellik olmalı diyen şehir - Adana
-Meslek çok önemli diyen şehir - Malatya 
-Aşkın yaşı yok diyen şehir - İstanbul
-Çiçeği burnunda âşık şehir - Şanlıurfa
-Düğün dernek isteyen şehir - Iğdır
-Bağlanmaktan korkan şehir  - Çankırı 
 
Türkiye’nin gündeminde referandum sonrası çizilip ve renklendirilen 
Türkiye siyasi  haritası var. Ancak Türkiye’nin en büyük arkadaşlık 
sitesi Siberalem.com’un “Türkiye İlişkiler Haritası” en az siyasi harita 
kadar dikkat çekici. Siberalem.com, 1 milyon aktif üyesiyle yaptığı 
araştırmada, Türkiye illerinin aşk&meşk meselesinin röntgenini çekti. 
 
Türkiye ilişkiler Haritası’nda, sitenin en çok üyeye sahip illeri belirlendi. 
Diğer yandan illere göre kadın üye oranları, illere göre fotoğraflı üye 
oranları, illere göre yaş ortalaması, illere göre evlilik istekleri, illere 
göre bağlanmaktan korkan şehirler tespit edildi.
 
Araştırmaya göre, en çok üye olunan şehirler İstanbul, Ankara, İzmir. 
Gece hayatının yoğun olmasına rağmen www.siberalem.com  üyeleri 
en çok bu şehirlerden.  Türkiye İlişkiler Haritası’na göre Adanalılar 

“Fiziksel özellikler her şeyden 
önemli” derken, Konyalılar “Sigara 
içen biriyle asla” diyor. Uşaklılar 
“Gelir düzeyi önemli” derken, 
Manisalılar “Kilosuna Bakarım” 
diyor. Görünüşüne en çok güvenen 
kadınlar İstanbul’dan çıkarken, 
görünüşüne en çok güvenen 
erkekler Kocaeli’nde.

Erzincanlılar da “Eğitim ilişkide en 
önemli faktör” diye konuşurken, 
Malatyalılar” Meslek her şeyden 
önemli” diye fikir veriyor. Haritada 
“Sevgilimin saç rengi çok önemli” 
diyen Gümüşhaneliler, de bu-
lunuyor. Şanlıurfalılar” Kilosuna 
Bakarım” derken, Diyarbakırlılar 
“Sevgilimin boyu boyuma denk 
olmalı”, Mardinliler, “Hiç kimse 
etnik kökeni önemsemiyor” diye 
konuşurken, Erzurumlular “Din ve 
mezhep çok önemli” diyor. Trab-

zonlular da “Sigara içmek hiç fark etmez, isteyen içer istemeyen içmez” diyor. Iğdır ise Evlen-
mek isteyenlerin en yoğun olduğu il. 

Kendilerine en çok güvenen kadınlar İzmir’de
İzmirli kadınların siteye üyeliği daha fazla. Bunu sırasıyla İstanbul, Ankara, Eskişehir, Çana-
kkale, Balıkesir,Bursa Edirne, Mersin ve Adanalı kadınlar izliyor.
 
En cesur il, Kocaeli
www.siberalem.com’a fotoğraflı üye olanlar arasında erkekler daha cesur. En çok fotoğrafını 
gönderen erkekler Kocaeli’nde bulunuyor. Ardından İstanbul, Bursa, Muğla, İzmir, Sakarya, 
Rize, Antalya, Eskişehir, Trabzon geliyor. Kadınlarda ise fotoğraflı üye olanlar sırasıyla İstanbul, 
Muğla, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova, İzmir, Antalya, Kocaeli, Balıkesir, Sakarya geliyor. 
 
Olgun erkekler İstanbul’da, en genç erkekler Urfa’da 
Erkek üyeler arasında yaş ortalaması İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Muğla’da 30 iken, 
Siirt, Şırnak, Mardin, Niğde Şanlıurfa’da 27. Yine kadın üyeler arasında İstanbul, Ankara, İzmir, 
Adana, Bursa, Mersin’de 30 iken, Gümüşhane, Iğdır, Muş ve Sivas’da 25. 

En çok düğünü Iğdır istiyor 
En çok evlenmek isteyenler ise Iğdır, Şanlıurfa, Ağrı, Osmaniye, Ardahan,Bitlis,Yozgat ve 
Bingöllüler olurken, kısa süreli ilişki arayanlar da  Çankırı, İstanbul, Ankaralılar oluyor. 

Bağlanmaktan en çok korkan şehir  - Çankırı
Çankırılılar çoğunlukla kısa süreli ilişki ararken, Yozgat ve Sivaslılar “Gelir Düzeyi 
çok önemli” diyor. 
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