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sadeceon.com

Komik ve tuhaf yeteneklerden, 
pazarlamaya, grafik tasarımdan, 
çeviriye, teknolojiden, akademiye kadar 
farklı kategorilerde yeni iş fırsatları 
sunan sitede, kişiler eğlence hizmetlerini 
10 TL’ye satın alabiliyor.

İnternet ve çevrimiçi sosyal faaliyetlerin önemi gün geçtikçe 
artıyor. Bununla birlikte iş alanları da on-line ortamlara 
taşınıyor. Bilişim ve oyun sektörünün başarılı isimlerinden, 
genç girişimciler Kazım Akalın ve Evren Dinç’in hayata 
geçirdiği sadeceon.com sitesi gençlere ve ek iş arayanlara 

yeni iş fırsatlarının kapılarını aralıyor. sadeceon.com, beceri ve 
yetenekleri gelir kaynağı haline getiriyor.
sadeceon.com, kişilerin yetenekleri ve servisleri ile para kazanmalarını 
sağlayan ve müşterilerine çeşitli olanaklar sunan İnternet tabanlı bir 
platform. İlgi çekici mikro servisleri ve yetenekleri, potansiyel alıcılarla 
buluşturan sadeceon.com, komik ve tuhaf yeteneklerden, pazarlamaya, 
grafik tasarımdan, çeviriye, teknolojiden, akademiye kadar farklı 
kategorilerde hizmetler sunuyor. Sadeceon.com sitesi yeni iş fırsatları 
sunarken, kişilerin eğlenceli hizmetleri de 10 TL fiyatla satın almasını 
sağlıyor. Site 6 ayda 500 bin üye hedefliyor. 
Sitenin Kurucu Ortağı Dr. Mühendis Evren Dinç, sadeceon.com sitesi 
ile Türkiye’de iş alanına yeni bir soluk getirdiklerini belirterek, kişilerin 

başarılı oldukları alanda sergiledikleri 
yetenekleri ile kendi işlerini yapmalarını 
ve bu yeteneklerinden para kazanmalarını 
sağladıklarını kaydetti. Dinç, konuşmasını şöyle 
sürdürdü:
“Bireysel inisiyatifli çalışma modeline sahip 
olan bu sistem, kişilere yeni iş imkanları 
sunuyor. Biz bu sistemle özellikle gençlerin 
hem yeteneklerini sergilemelerini hem 
de kazançlarına katkı sağlamalarını 
istiyoruz. sadeceon.com,  amatör kişilerin 
profesyonelleşmesine ve kişilerin 
tanınmalarına da olanak sağlıyor. sadeceon.
com ile ayrıca kişilere 10 TL karşılığında 
birbirinden yaratıcı fikirler ve yetenekler 
de sunuyoruz. sadeceon.com’da yetenek ve 
hizmetler ile ilgili bir sınırlandırma olmadığı 
için aklınıza gelebilecek en çılgın fikirlerden,  
en yaratıcı iş çözümlerine kadar aradığınız her 
şeyi bulmanız çok kolay oluyor.
sadeceon.com benzeri platformlar yurtdışında 
ve özellikle Amerika’da da başarısını kanıtlayan 
siteler. Kullanıcıların küçük sermayeli 
girişimleri olmasına karşın bu tarz platformlar, 
ekonomiye çok büyük katkıda bulunuyor. 
Biz de ilk altı ay içerisinde 500 bin üyeye 
ulaşarak yetenekli kişilere maddi olarak bir 
kazanç sağlamayı ve Türkiye’deki ekonomiyi 
canlandırmayı hedefliyoruz.”

Kendi işinizin sahibi olun
Herkes kendi işine sahip olmak ister. 
sadeceon.com kişilerin sahip oldukları 
yetenekleri sergileyerek kolay bir şekilde 
para kazanmasını sağlıyor. Kişiler takma bir 
isimle satmak istediği yeteneğinin görselini ve 
videosunu sadeceon.com’a yüklüyor ve para 
kazanmaya başlıyor. Sitede yeteneğini satışa 
çıkaran kişiler, potansiyel alıcılar tarafından 
tercih ediliyor ve hizmetleri minimum 10 
TL ile satın alıyor. İçerik ve kategorilerin 
tamamen kullanıcıya bağlı olduğu bu sitede; 
kişiler şarkı söyleme, tercüme etme, dans 
etme, logo tasarlama gibi yeteneklerini satışa 
sunarken, farklı ülkeler ve kültürler hakkında 
merak ettiklerinizi de 10 adımda 10 TL’ye 
cevaplayabiliyor.
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