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Türkiye’nin ilk 
sosyal ağ sitesi: 

Quizy.me
Şili ve Brezilya gibi 8 ülkede kullanılan Quizy.
me, dünyadaki en büyük 3 sosyal paylaşım 
sitesi arasında yer almayı hedefliyor. 

Desnet yazılım firmasının yöneticisi Ömer Ekinci’nin kurduğu Türkiye’nin ilk global sosyal paylaşım 
sitesi Quizy.me, dikkatleri üzerine çekti. 2009’da “Yılın Genç Girişimcisi” seçilen Ekinci’nin imzasını 
taşıyan girişim, Şili ve Brezilya gibi 8 ülkede yaygın şekilde kullanılmaya başlandı. Quizy.me, Al-
exa verilerine göre çok kısa bir süreç içerisinde dünyanın en iyi ilk 250 bin sitesi ve Türkiye’nin en 
iyi ilk 6,800 sitesi arasına girdi. Türk sosyal paylaşım sitesinin, bütün dünyada yaygınlaşması ve 
Twitter gibi global bir İnternet projesi olması bekleniyor.
Çince, Rusça, Türkçe ve İngilizce yayını olan quizy.me’nin kullanımının çok kısa bir süreç içer-
isinde yaygınlaşmasının beklendiğini açıklayan Ekinci, günde 10 bin kişinin sisteme girip soru 
yanıtladığını kısa sürede iki milyon üyeye sahip olmayı hedeflediklerini belirterek “Türk sitesi 
olarak dünyadaki en büyük üç sosyal paylaşım sitesi arasında yer alacağız” dedi.
Sitenin tasarım ve yazılım dahil 1000 liraya mal olduğunu anlatan Ekinci, site adını Türk bir isimle 
tanıtmak istediklerini ancak global dünyanın istekleri doğrultusunda yabancı bir isim vermek du-
rumunda kaldıklarını söyledi.
Quizy.me paylaşım ağını, dünyanın en dev global paylaşım siteleri olan “Facebook” ve 
“Twitter”dan ayıran en önemli özelliği, sorularla paylaşım olanağı vermesi.  Quizy.me’nin esası 
lise kitaplarımızdaki boşluk doldurmalı sorulara dayanıyor. Aklınıza gelen her konuda, boşluk 
doldurmalı soru üretmenize olanak veren Quizy.me, oluşturduğunuz boşluk doldurmalı soruları 
rastgele tüm üyelere soruyor. Üyelere de çok çeşitli sorulara yanıt vererek kendilerini ifade etme 
olanağı tanıyor.
Üyeliğin ücretsiz olduğu quizy.me’ye birkaç saniyede üye olup soru sormaya başlayabilen 
üyeler ayrıca “ANSWER RANDOMLY” seçeneğine basıp sırayla diğer üyelerin sorduğu soruları 
yanıtlayabiliyor. Yanıtlanan sorular Facebook, Twitter hesaplarınıza da otomatik düşüyor. 
Quizy.me’de markalar, şirketler kendilerine hesap açıp anketlere ihtiyaç duymadan insanların 
yaklaşımlarını, fikirlerini, beğenilerini ve davranış biçimlerini görebiliyorlar.
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