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İnternette hangi tip erkekler daha çok ilgi görüyor? Arkadaşlık siteleri(sosyal network) arasında 

farklılıklar var mı? Hangi arkadaşlık sitesinde hangi tip erkeğe rağbet ediliyor? Bu sitelerdeki 

bayanlar erkeklerden ne bekliyor? Karakterlerine göre farklı arkadaşlık siteleri seçen erkeklerin 

şansı yükseliyor mu? 

 

Bu soruları cevaplayabilmek için amatör olarak bir sosyal deney hazırladık. Bu deneyde 

İstanbul’da yaşayan 3 adet farklı erkek profili ve 5 tane arkadaşlık sitesi kullandık. Deneyden 

çıkan sonuç şaşırtıcıydı: 

• Çoğu sosyal networkte bayanlar iyi bir meslek sahibi, iyi gelir sahibi izlenimi 

veren, “düzgün ve elit” olarak tabir edilen modern erkeği tercih ettiler. 

• Eğlenceye ve gece hayatına düşkün, cinsel içerikli mesajlar atan üniversite 

öğrencisi genç attığı mesajlara beklenenden daha yüksek cevaplar alsa da bu 

mesajların çoğu olumsuzdu. Ancak test sonuçları olumlu/olumsuz ayrımı 

yapılmadan sergilendi. 

• “Kro” olarak tabir edilebilecek aşırı romantik erkek ise sosyal networklerin 

çoğunda aldığı geri dönüş ve bu geri dönüşlerin olumluluğu bakımından diğer 2 

erkek profiline yetişemedi.  

Kullandığımız 3 erkek profilinin özellikleri aşağıdaki tablodaki gibiydi: 



Karakter Kerem: Günübirlik ilişki 

(cinsel) insanı 

Cem: Düzgün adam, ciddi 

ilişki insanı, iyi iş sahibi 

Gökhan: “Kro” derecesinde 

aşırı romantik 

Profil 

Fotoğrafı 

 

 
 

Meslek Öğrenci Uluslarası Satış Sorumlusu Finansçı 

Müzik 

Zevki 

Serdar Ortaç, Betül Demir, 

Kenan Doğulu 

İncesaz, Queen, Loreena 

McKennit 

Sezen Aksu 

Doğum Yılı 1985 1982 1984 

Mesaj Merhaba güzelim. Bu fotoğraflar 

gerçekten senin mi? Eğer 

öyleyse seninle çok güzel şeyler 

yaşayabiliriz. Ben güzelliğin her 

türlüsüne varım. Ne dersin? 

Merhaba. Profilinizi gezdim 

ve çok beğendim. Pek çok 

ortak özelliğimiz olduğunu 

düşünüyorum. Tanışmak 

isterim. 

Bir gülüşün yıllar katar ömrüme. 

Bu hayat iksirine susamış 

gönlümü, senden mahrum etme, 

papatyanın kelebekten 

esirgemediği hayat iksiri gibi. 

Tanışalım ne olur... 

 

 

 

 



Metodoloji:  Her sosyal networkte Random Sampling (Rastgele Örneklem) yöntemi kullanılarak, 

İstanbul’da yaşayan 600 kişi belirledik ve her karakterin hesabından 200’er kişiye mesaj attık. 

Toplamda 3000 adet mesaj gönderildi ve geri dönüş sayıları kaydedildi. Testimizin amacı 

nedeniyle karakterlerin tipleri profillerine uygun seçildi. Ancak yine de, profilden bağımsız 

olarak karakterlerin çekicilik seviyeleri sonuçları etkilemiş olabilir. 

 

Ön bilgi: Aşağıdaki hesaplamalar mesajlara atılan toplam cevaplar bazında verilmiştir. Bu 

hesaplamada cevapların olumlu/olumsuz olması dikkate alınmamıştır. Ancak özellikle Kerem 

karakterinin yoğunlukla olumsuz cevap aldığı gözükmüştür.  

 

Sosyal Network Aktiflik Sonucu: 

 

 

 

 



Her bir erkek profilinin mesajlara aldığı geri dönüş sayıları:  

 

 

DETAYLI SONUÇLAR:  

 

Özet: Genel olarak tüm sitelerde iş sahibi, seviyeli ve düzgün bir profil çizen Cem karakteri 

önde bulunmaktadır. Siteler arasında ise, yonja.com tüm profiller için en çok geri dönüşe 

sahip sitedir. Bu durumda, genel olarak yonja.com un tercih edilebileceğini söyleyebiliriz 

 

Buna ek olarak, siberalem’in Günübirlik ve cinsel yönelimli mesajlar gönderen Kerem 

karakterine diğer networklere oranla daha yüksek cevap vermiş olması dikkat 

çekmektedir. Gayet.net’de aşırı romantik olan Gökhan, diğer sitelere göre daha yüksek 

oranda dönüş almıştır. Öyle ise profile göre özetleyecek olursak aşağıdaki profildeki 

kullanıcılara tavsiye edilen siteler şu şekildedir. 

 



Erkek Profilleri Analizi 
 

 

Cem, düzgün iş adamı: Her sitede şansı olan bu karakter en çok cevabı yonja.com 

sitesinde alıyor. 

Aldığı örnek bir mesaj: “ Ben de tanışmak isterim, ben gezip yeni yerler görmekten 

hoşlanan biriyim, ya siz? ” 

 

Kerem, günübirlik ilişki insanı: siberalem ve İstanbul.net de diğer profillerle 

arasındaki fark kapanmasına rağmen, toplam sayı bakımında yonja.com hala birinci 

sıradadır.  

Aldığı örnek bir mesaj: “ Sen o güzel şeyleri git okuldaki arkdşlarınla yap ! “  

 

Gökhan, aşırı romantik: Gayet.net de diğer profillere aldığı cevap sayısı 

bakımından yetişirken, en çok cevabı yonja.com da alıyor. 

Aldığı örnek bir mesaj: “ Hahaha, çok güldürdün beni, şair misin? Bu mesajı kaç 

kişiye attın merak ediyorum : ) “ 

Siteler Bazında İnceleme 

 

Siberalem: Günübirlik ilişkiler ve cinsellik temelli olan Kerem karakterinin aldığı cevapların 

diğer sitelere göre daha olumlu olması (göz kırpması dahil) bakımından günübirlik arkadaşlık 

noktasında diğerlerinden daha öne çıkan bir site demek mümkün olabilir. Bu sonucu aşırı 



duygusal karakterli Gökhan’ın aldığı cevapların az olması da destekliyor. Cem ise, tüm sitelerde 

olduğu gibi diğerlerinden yüksek ve olumlu cevaplar aldı. 

 

Istanbul.net: Aşırı romantik Gökhan’ın en az cevap aldığı site Istanbul.net oldu. Günübirlik 

ilişkiler ve cinsellik temelli Kerem karakterinin yüksek geri dönüş almasına rağmen, bu geri 

dönüşlerin çok büyük oranda olumsuz olması test ekibimizin dikkatini çekti ☺ Düzgün iş adamı 

Cem, diğer sitelerde olduğu gibi bu sitede de en yüksek geri dönüşü aldı.  

 

 Yonja.com: Artık unutulmaya yüz tutmuş olduğu sanılan yonja.com’un hala arkadaşlık siteleri 

yarışında ipi göğüslediğini söyleyebiliriz. Geri dönüş sayısı bakımından açık ara 1.olan site 

yonja.com oldu. Düzgün iş adamı Cem, yüksek oranda fark atarak bu sitenin yıldızı oldu. Cem’in 

mesaj atmadığı bayanlardan mesaj alması dikkatimizi çekti. 

 

Gayet.net: En homojen dağılımın olduğu site gayet.net idi. 3 farklı profilde birbirine yakın 

sonuçlar aldı. Düzgün iş adamı Cem’in en az geri dönüş aldığı site oldu. Günübirlik ilişki insanı 

Kerem ve Aşırı romantik Gökhan, Cem’e en yakın sonuçları bu sitede aldı. 



 

Netlog : Günübirlik ilişki insanı Kerem’in en çok olumsuz cevap aldığı site oldu. Diğer sonuçlar 

bakımından Istanbul.net ile paraleldi.  

Editör’ün yorumu ( Doruk ) : 

 

Annelerimizin yıllardır dediği gibi, bir kadın için hayatındaki erkeğin statüsü önemliymiş. İyi bir 

iş ve statü sahibi Cem’in tüm networklerde başı çekmesi bizi bu sonucun doğruluğuna inandırdı. 

Aşırı romantik Gökhan ise ciddiye alınmadı ancak gelen geri dönüşler bayanların Gökhan’ın 

mesajlarından mutlu olduğu yönündeydi.  Hepimizin “çakal” tabir edeceğimiz, hoş görünümlü 

ancak günübirlik, gönül eğlendirme amaçlı, cinsel eğilimli mesajlar atan Kerem ise, 

beklediğimizin üzerinde geri dönüş aldı. Bu geri dönüşler çoğunlukla olumsuz da olsa en azından 

bir cevap almış olması şansı olduğunu gösteriyor.  

 

Dipnot: Sadece merak ve eğlence amacıyla yapılmış, 3 ay süren bir çalışmadır. İletişim için: 
dtirasoglu@ku.edu.tr, deniz.oktar@gmail.com 

 


