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Gleeden, tümüyle güvenli
kaçamak ilişkiler

2009 Aralık’ında Fransa’da lansmanı yapılan Gleeden, evli ve 
beraberliği olan insanlara özel olarak hazırlanan ilk tanışma 
platformudur.

Klâsik dating sitelerindeki insanların %30’unun, bekâr 
olmadıkları halde ilişki durumları hakkında yalan söylediklerini 
gözlemlememiz, bu yenilikçi konseptin yaratılmasının temel 
sebebi oldu. Zirâ bu bağlamda yaşanan her tanışma bir yalan 
üstüne kurulduğu gibi; beklentiler ve algılar konusunda da pek 
çok yanlış anlaşılmaya kapı açıyordu.

Gleeden, böyle bir premium topluluk uygulaması geliştirerek; evli 
insanların iki yüzlülük yapmadan da kaçamak ilişkiler yaşayabilme 
talebini karşılamaktadır.

Evlilere yönelik dating sitelerinin öncüsü ve lideri olan Gleeden; 
2 milyonu Fransa’da olmak üzere dünyâ üzerinde 5.5 milyon üyeyi 
aşmış durumdadır.

Bunu biliyor muydunuz? 
Gleeden, İngilizce’deki Glee (keyif) 

ve Eden (cennet) kelimelerinin 
birleşiminden oluşur
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R A KA M L A R L A 
G LEEDEN

Fransa ve Avrupa’nın, kadınlar 
tarafından tasarlanan ilk kaçamak 
ilişkiler sitesi

Dünya çapında 5.5 milyon üye

2009 yılından beri Gleeden kaçamak 
ilişkiler uygulamalarının lîderidir

Üyelerimizin %60’ı erkektir, çoğu evli ya 
da birlikte yaşadığı bir ilişkisi var

Üyelerimizin %40’ı kadındır, çoğu evli 
ya da uzun süreli ilişkileri var

Üyelerimizin %12’i eşcinsel ya da bisek-
süel tanışmalar arıyor

Üyelerin %34’ü siteye ilk girişten son-
raki 10 gün içinde biriyle tanışıyor
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G LEEDEN, 
KA DINL A R IN 
K EYFİNE G ÖR E 
BULUŞM A L A R

Kadınlar için kadınlarca 
geliştirilmiş bir site
İhtiyaçlarını bilen, aynı dili konuşan ve aynı değerlerle yaşayan kadınlar 
tarafından kadınlar için hazırlanmış, dünyâda eşi olmayan bir konsept. 

Kadınlar bu sitenin kraliçeleridir. Onlar için özenle hazırlanmış bir tasarım 
ve fonksiyonlar eşliğinde; huzur içinde kendi saklı bahçelerini yaratabilirler. 
Burada hüküm kadınlarındır. 

Kadınları esârete erkekleri serbestliğe iten sosyo-kültürel ortam bağlamında 
Gleeden, çiftler arasındaki tartışmaya kapalı sadâkat kavramına dâir zihniyeti 
geliştirmek için konunun uzmanlarıyla çalışmaktadır. Yazarlar, seksologlar, ev-
lilik danışmanları, hayat koçları, blog yazarları, astrologlar... Bir düzine uzman 
sürekli olarak sitede düşüncelerini üyelerle paylaşırlar.

Evli kadınların en favori sitesi

Gleeden konunun uzmanlarıyla 
çalışırBunu biliyor muydunuz? 

Fransa’da arkadaşlık sitelerine 
kayıt olan kadınların %41’i 

Gleeden’ı tercih ediyor



8

GLEEDEN

SIR L A R INIZI  
SA K L A M A K
İ ÇİN ÖZEL 
FONK SİYONL A R

Âcil Çıkış Butonu : 
Bu fonksiyon sâyesinde siteden âcil 
çıkış yapabilir ve önceden belirlediğiniz 
başka siteye otomatik olarak 
yönlendirilirsiniz. Klâvyenizdeki 
ESC tuşuna iki kere basarak da aynı 
fonksiyonu kullanabilirsiniz.

Özel albüm :  
Üyelerimizin güvenli bir şekilde 
kişisel fotoğraflarını sergilemeleri için 
ayrılmıştır. Bu albüme diğer üyelerin 
erişimi; ancak sâhibinin onay vermesi 
ile mümkün olabilmektedir.

Salla Çık :  
Bu fonksiyon sâyesinde ufak bir el 
hareketi (telefonu sallayarak) ile 
uygulamadan âcil çıkış yapabilir ve 
daha önceden belirlediğiniz bir siteye 
otomatik olarak yönlendirilirsiniz, 
kimsenin şüphesini uyandırmazsınız.

Güvenli Mod :  
Gleeden’ın icâdı olan « güvenli 
mod » fonksiyonu, uygulamayı 
her yerde ve her zaman güvenli bir 
şekilde kullanabilmeniz için, mor 
olan ara yüz temasını, sosyal medya 
sitelerine benzer şekilde mâvi olarak 
kullanmanızı sağlar.

Güvenli İkon :  
Gleeden mobil aplikasyonu ikonu göze 
çarpmaz ve fark edilmez 

Teknoloji nerdeyse orda 
:  
Gleeden; bilgisayar, 
akıllı telefon ve tablet 
üzerinden kullanılabilir.
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GÜVENLİK 
VE GİZLİLİK

Güvenlik ve gizlilik, Gleeden’ın en hassas olduğu 
öncelikleridir. Kullanıcılarına güvenli ve gizli 
bir ortam sağlamak için sürekli yeni servisler ve 
fonksiyonlar geliştirmektedir.

Banka ekstresinde göze çarpmayan 
ödeme bilgisi

Kişisel verileri koruma sistemi

Tâvizsiz topluluk yönetimi politikası

%100 gerçek profiller politikası

Kullanıcılar için suistimal ihbar sistemi
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GLEEDEN’IN  
SÂDIK ÜYELERİNİN 
SAYISI HER GEÇEN 
YIL ARTIYOR !

Gleeden 10 yıldır Avrupalılara tutkularının peşinden 
koşabilecekleri Avrupa’nın en geniş sadâkatsizler ağını sunuy-

pr. Gleeden topluluğunun düzenli büyümesi, modern toplum 
içerisinde sadâkatsizlik konusunun eskisi gibi bir tabu olmadığını 

ortaya koyuyor.
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SIR ADIŞI 
SADÂKATSİZLİK 
VERİLERİ

Kadınların %31’i ve erkeklerin %23’ü 
komşularıyla kaçamak yapmış 

Sadâkatsiz erkeklerin %16’sı gizli bir 
banka hesâbı kullanmakta, kadınların 
ise %32’si kaçamaklarını perdelemek 

için bir arkadaşını  kullanmakta

Kaçamaklar yapan 10 kadından 8’i 
pişman olmadığını belirtiyor

Sadâkatsizlerin %23’ü âile tâtili 
esnasında kaçamak yapmışlar

Kadınların %58’i kaçamak yapmaya 
giderken alışverişe gittiğini söylüyor

Fransızların %27’si tek çiçekle ömür 
geçmeyeceğini düşünüyor

Sadâkatsiz kadınların %69’u 
kocalarının pintiliğinden şikâyet ediyor

2018 yılında online dating ve kaçamaklar
(Ifop araştırması – şubat 2018)

%26
Fransızların %26’sı 

bir dating sitesi ya da 
uygulamasını kullanıyor %39

Kullanıcıların %39’u 
bu uygulamalar üzerin-
den en az bir kişiyle ilişki 
yaşadıklarını belirtiyorlar%33

Bu uygulamalar üzerinde 
tanışan Fransızların %33’ü evli 

ya da ilişkisi var
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www.gleeden.com

Fransızların %42’si hayatları boyunca 
en az bir kere aldattıklarını söylüyor

Sadâkatsiz kadınların %73’ü 
kocalarının ev işlerinde yeterince 

yardımcı olmadığından şikâyet ediyor

Fransızların %35’i, duyulmayacağından 
emin olsaydı kaçamak yapabileceğini 

söylüyor

Evli ve ilişkisi olan Fransızların %63’ü, 
birbirine sâdık kalmadan da insanların 
birbirlerini sevebileceklerini düşünüyor

Erkeklerin %53’ü ve kadınların %27’si, 
iş arkadaşlarıyla kaçamak yapmışlar

Paris (%18.2) , Lille (%16.9) ve Bor-
deaux (%16.1) en yüksek sadâkatsizlik 

oranına sâhip şehirler

Sadâkatsiz erkeklerin %51’i, kaçamak 
yapmaya giderken iş yerinde fazla  

mesaiye kalacağını söylüyor

https://tr.gleeden.com/

