
iş makineleri ve sanayi, yedek parça - aksesuar - 
donanım ve tuning, hizmet, kariyer ve hayvanlar 
alemi olmak üzere toplam sekiz kategoride hizmet 
veriyor.
 sahibinden.com, Türkiye’nin önde gelen markaları 
ile birçok alanda birlikte çalışıyor. Özellikle mobil 
uygulamaları ve sitesi, önemli birer reklam mecrası 
haline de geldi. 
 sahibinden.com, kullanıcılarına aynı zamanda 
platformdan daha hızlı sonuç almalarını sağlamak 
için ilanları öne çıkaran bir çok doping seçeneği 
sunuyor. Kullanıcılar, bu seçeneklerden ihtiyaçlarına 
uygun olan dopingi seçiyor, daha fazla etki sağlamak 
için birden fazla doping seçeneğinden aynı anda 
yararlanabiliyor.
 Diğer taraftan alım gücü yüksek bir ziyaretçi 
kitlesi olan sahibinden.com, önemli bir reklam 
mecrası olarak Türkiye’nin büyük markaları ile 
reklam çalışmaları da gerçekleştiriyor.
 sahibinden.com’da yapılan alışverişlerde, alıcıların 
kargolanabilir ürünleri anında kredi kartıyla güvenle 
ödeyerek ürün satın alması olanağı sağlayan 
uygulamalara “Güvenli e-Ticaret”, kısaca “GeT” 
adı veriliyor. GeT ile yapılan alışverişlerde 
sahibinden.com ödeme ve teslimat sürecini alıcı ve 
satıcının onay mekanizmalarıyla kontrol etmesi ile 
birbirini tanımayan alıcı ve satıcılar arasında daha 
güvenli bir ortam yaratmayı hedefliyor. 
 2012’de ise sahibinden.com, gayrimenkul 
ofislerinin ve emlakçıların kendi internet sitelerini 
ve portföylerini kolayca yönetmelerini sağlayan 
“sahibinden.com Emlak Ofisim” uygulamasını 
sundu. Bir “online asistan” gibi çalışan Emlak Ofisim 
ile emlakçılar hem kendi internet sitelerini hem 
de sahibinden.com’daki mağazalarını aynı anda 

yönetebiliyor. Emlak Ofisim ilanların, müşterilerin, 
müşterilere yapılan yer göstermelerin, gelen 
taleplerin kayıt ve kontrol alınabilmesini sağlayan 
bir altyapı da sunuyor.   
 sahibinden.com, iPhone, Android, mobil siteden 
sonra mobil dünyadaki yeniliklerini 
de aynı hızla sürdürerek 2012’de 
iPad Emlak Uygulaması’nı da 
hayata geçirdi. Ücretsiz olan 
uygulama ile sahibinden.com’da 
yer alan bir milyondan fazla 
emlak ilanı harita üzerinde 
aranabiliyor.
 
En Son Gelişmeler 
sahibinden.com ilanlarına göre 
Türkiye genelinde her 34 saniyede 
1, saatte 105 ve günde 2 bin 538 
adet emlak satıldı ya da kiralandı.
 sahibinden.com ilanlarına göre 
Türkiye genelinde her 28 saniyede 
1, saatte 130 ve günde 3 bin 139 
adet araç satıldı ya da kiralandı.
 2012 yılında sahibinden.com’a 
26 milyona yakın ilan verildi. 
İlanların %40’ı konut; %13’ü vasıta 
kategorisinden verildi. 
 Konut ve vasıtayı giyim& 
aksesuar; bilgisayar; ile cep 
telefonu kategorisinde verilen 
ilanlar takip etti.
 İstanbul, 15 milyona yakın ilan 
ile ilan verme sırasında birinci 
olurken İstanbul’u, Ankara, İzmir 
ve Bursa takip etti.

Marka Değerleri 
E-ticaretin öncü markalarından biri olmak büyük 
bir sorumluluk. Öncelikle alıcı ve satıcı arasında 
güven ortamını oluşturmak için çalışan sahibinden.
com, müşteri nezdindeki değerinin, kullanıcıları ve 
ziyaretçilerinin hızlı, etkin ve memnun kalacakları 
sonuçlara ulaşmalarını sağlamasıyla doğru orantılı 
olduğuna inanıyor.
 sahibinden.com, sorumluluk bilinciyle, işine 
tutkuyla sarılarak müşterilerine hizmet etmeyi 
hedefleyen meraklı ve çalışkan 270 kişilik bir ekiple 
yeni hizmetlerle işini büyütüyor. %100 müşteri 
memnuniyetini sağlamaya yönelik yatırımlarını 
sürdürerek sektördeki yerini koruyor. 

www.sahibinden.com

Pazar
2000 yılından itibaren sahibinden.com ile birlikte 
ülkemizde seri ilan bakma alışkanlıkları değişmeye 
başladı. Önceleri gazeteden takip edilen seri ilanlar 
yoluyla ev ve otomobil bulma alışkanlığı yerini 
internet platformlarına bıraktı. Bugün sahibinden.
com’da şu anda 1 milyondan fazla aktif emlak, 
550 bine yakın vasıta ilanı başta olmak üzere 
toplam 3 milyonu aşkın aktif ilan bulunuyor ve 
her gün yaklaşık yeni 80 bin ilan giriliyor. Bireylere 
limitler dahilinde ücretsiz olarak sunulan ilan verme 
hizmeti, ticari amaçlı ilan veren üyelere hizmet 
bedeli karşılığında sunuluyor. 
 Türkiye’de internetin gelişimine paralel olarak 
özellikle son beş yılda katlanarak büyüyen e-ticaret 
alanında ise sahibinden.com yine alıcıları ve 
satıcıları buluşturan bir platform olmanın yanında 
vermiş olduğu güvenli e-ticaret hizmetiyle alıcıların 
diledikleri satıcıdan kredi kartı yoluyla alışveriş 
yapmasını sağlıyor. Bu anlamda sahibinden.com 
hem ilan hem de alışveriş alanında akla gelen ilk 
adres olmaya devam ediyor. 
 
Başarılar
270 çalışanı, ayda 26.5 milyon tekil ziyaretçisi, 
3 milyon aktif ilanı ve on binlerce ürün çeşidiyle 
sahibinden.com Türkiye’nin en büyük e-ticaret 
platformlarından birisi olma özelliği taşıyor.
 Ipsos KMG’nin gerçekleştirdiği “Digital 
Lovemark”lar araştırmasında, üçüncü kez üst 
üste Türkiye’nin en sevilen emlak, otomotiv ve 
ikinci el alışveriş markası seçilen sahibinden.com, 
Superbrands Türkiye Seçici Kurulu’nun oyları 
ve Nielsen’in gerçekleştirdiği “Superbrands - 
Türkiye’nin Süpermarkaları 2012” araştırması 
sonucunda ise Türkiye’nin Süpermarkaları’ndan 
biri olmayı başardı.
 Bunların yanı sıra Türkiye’nin en popüler 
teknoloji sitelerinden Webrazzi’nin, internet 
dünyasının en başarılı çalışma ve girişimlerini 
belirlemek amacıyla düzenlediği “Webrazzi 
Ödülleri 2012” kapsamında sahibinden.com “En 
İyi Web Girişimi”, “En İyi Seri İlan Sitesi” ve “En İyi 
Yerli Mobil Uygulama” kategorilerinde birinci oldu.

 IAB Türkiye (Interactive Advertising Bureau) 
tarafından gerçekleştirilen “İnternet Ölçümleme 
Araştırması”nın Ocak 2012 sonuçlarına göre, 
sahibinden.com, kendi rekorunu bir kez daha 
kırarak ayda 2.84 milyar sayfa ile Türkiye’de en çok 
sayfa görüntüleyen internet sitesi unvanını korudu.
 sahibinden.com 2013’te de sektörün öncü 
şirketleri arasındaki yerini koruyor ve büyümesini 
sürdürüyor. Şirket, stratejiler ve ihtiyaçlar 
paralelinde işe alımları gerçekleştirmeye devam 
ederek, 2013’te de ekibini yaklaşık olarak %30 
büyütmeyi amaçlıyor. sahibinden.com, emlak, vasıta 
ve ikinci elde farkı daha da artırarak, Türkiye’nin en 
büyük pazaryeri olmayı hedefliyor. 
 sahibinden.com, Kuponmatik’te olduğu gibi diğer 
alanlarda da dikey yeni ürünleri kullanıcılarının 
beğenisine sunmaya devam ediyor.
 
Tarihçe
Alıcılar için hızlı ve kolay ilan arama olanaklarını 
internete taşıma fikri, Türkiye’de ilk kez sahibinden.
com’un kurucusu ve Aksoy Group Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Taner Aksoy tarafından 1999 
yılında ortaya atıldı. 2000 yılında da Aksoy Group 
bünyesinde, üç kişilik bir ekiple, altı kategori altında 
ve 2 bin 700 ilanla faaliyet göstermeye başladı.
 Yeniliklerin takipçisi olan sahibinden.com, 2001 
yılında yeni girilen ilanları kullanıcılarına SMS 
göndererek haber vermeye başladı. 2004 yılında 
ise Canlı Destek hattını açarak kullanıcılarına 
anında yazılı hizmet vermeye başladı. 2007 yılında 
3D Secure uygulamasını başlatarak kredi kartıyla 
alışverişte güvenliği artırdı. 
 2008 yılında Ankara’da ilk bölge ofisini 
açan sahibinden.com, 2009’da da büyümesini 
sürdürerek, İç Anadolu’dan sonra Ege, Akdeniz ve 
Karadeniz bölge ofislerini de açtı. Aynı yıl siteye 
İngilizce dil seçeneğini de ekleyerek hizmet alanını 
genişletti.
 Kullanıcılarından aldığı önerileri değerlendirerek 
mevcut yapısını sürekli olarak geliştiren, Türkiye’de 
“Megafoto”, “Cebinden Onaylı”, “Videolu İlan” gibi 
birçok hizmetin öncüsü olan sahibinden.com sunduğu 
hizmetlerde her zaman müşteri memnuniyetini 

birinci önceliği olarak 
gördü.
   2012 yılı itibarıyla, 
270 kişilik ekibiyle 
yeni ofisine taşınan 
sahibinden.com, 
Sahiplex adını 
verdiği, modern 
mimarisi ve 
ileri teknolojik 
donanımıyla öne 
çıkan, çalışan dostu 
olma özelliğine 
sahip yeni binasında 
yeni bir yaşam alanı 
yarattı. Sahiplex, 
ofisin etrafını 
dolaşan tartan 
pisti, basketbol ve 
fitness salonları, 
oyun odalarıyla ile 
yoğun iş temposu 
arasında çalışanlarına 

dinlenme fırsatı sunarak Türkiye’nin en özel 
ofislerinden biri oldu.
   Şirket, bunun yanı sıra vizyonunu daha iyi temsil 
ettiğine inandığı şekilde logosunu da değiştirdi.
 sahibinden.com, indirim kuponu sitesi Kuponmatik’i 
kullanıcılarının hizmetine sundu. Kuponmatik, bir 
fırsat veya grup alışveriş sitesi olarak değil, ücretsiz 
üye olunan ve ücretsiz indirim kuponları sağlayan 
yepyeni bir platform olarak kurgulandı. 
 Kuponmatik, kullanıcılarının çevredeki 
kampanyalardan haberdar olmasını sağlayan, 
alışverişe çıkmadan önce indirimlerin 
yakalanabileceği, satın alınacak ürünlerde veya 
yararlanmak istenen hizmetlerde kullanıcılarına 
özel fiyat imkânı sunan tüketici dostu bir uygulama 
olarak öne çıkıyor.  
 Kuponmatik’te kampanyaların kuponları hiçbir 
ödeme yapmadan hemen alınabiliyor. Bu kupon 
ürün veya hizmet alınırken kullanılıyor ve indirimli 
ödemenin yerinde yapılmasını sağlıyor. 
 Alışverişten yeme-içmeye, profesyonel 
hizmetlerden seyahat ve tatile kadar akıllara 
gelebilecek her türlü harcamadan önce Kuponmatik’e 
bakmak, kullanıcılar için avantaj sağlıyor.
 
Ürün
sahibinden.com öncelikle bireylere ücretsiz 
olarak sunulan ilan verme sayesinde ülkemizde 
her alanda satıcıları alıcılarla buluşturuyor. 
Sadece bireylerin değil, her boyutta mağaza 
sahiplerinin ve KOBİ’lerin de ürünlerini internet 
üzerinden sunma fırsatı bulmaları açısından 
büyük önem taşıyor. Bu noktadan hareket eden 
sahibinden.com, 2004 yılından beri kullanıcılarına 
sanal mağaza açma hizmeti veriyor. Emlak, 
vasıta ve diğer alanlarda ticaretle uğraşan ticari 
kurumlar, ufak bir bütçe ayırarak sahibinden.com 
platformunda sanal mağaza sahibi olup ürün ve 
hizmetlerini ayda yaklaşık 26.5 milyon kişinin geldiği 
bir platformda tanıtabiliyor ve satabiliyor. 
 sahibinden.com, emlak, vasıta, alışveriş, 
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BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

sahibinden.com
›	sahibinden.com’un iPad Emlak uygulaması
 120 bin tekil kullanıcıya ulaştı.

›	sahibinden.com’un iPhone uygulaması ise 
 1 milyon tekil kullanıcıya ulaştı.

›	sahibinden.com Android uygulaması kullanıcı
 sayısı 1 milyonu aştı.

›	sahibinden.com’un mobil sitesi 
 m.sahibinden.com, 2013 Ocak ayında  
 2.7 milyon tekil ziyaretçi barajını aşarak, 
 67 milyondan fazla toplam sayfa gösterimi  
 elde etti. 

›	m.sahibinden.com, Türkiye’deki tüm web  
 siteleri arasında sayfa gösterimine göre 66.  
 sırada yer alıyor.

›	sahibinden.com, yurt dışında yaşayan ve
 bilişim sektöründe çalışan Türkleri ülkelerine  
 davet etmek üzere Silikon Vadisi’ne gitti.


