Basın Bülteni
İnternet Üzerinden Kurban Kesen Site: Avantajix.com
“Taraftarın tuttuğu kulüpten yıldız futbolcu istemesi kolay. En pahalı takımı
kurmasını, her sene şampiyon olmasını istemesi doğal. Üstelik şurada
milyonlarca taraftarız, elimizi sallasak en pahalı futbolcuyu alırız deniyor. Ama
pamuk eller cebe öyle kolay gitmiyor. Çünkü taraftar da insan ve çok daha
öncelikli harcama kalemleri var. Eve ekmek götürülecek, kira yine artmış,
çocuğun okul masrafları falan...” diyor Avantajix kurucu ortaklarından Tunç
Buyurgan. Ona göre bu bir tezat ama çözümünü bulmuş.
“Ama” diyor Buyurgan, “Şöyle bir sistem olsa: Mesela bir kulübümüz diyor ki
bizim 10 milyon taraftarımız var; diğer kulüp diyor ki bizim taraftar sayımız 20
milyon, 25 milyon... 30 diyen var. Şimdi bu taraftarlardan herbiri elini cebine atıp
5’er Lira verse...” Sözün burasında gülüyor. “Vermez.” Duruyor, “Ama başka biri
onlar adına verse?” Bunun bir çözüm olduğunu bulmuş gibi parmağını sallıyor:
“Biz işte bunu yarattık.”
Yarattık dediği şey yeni bir internet sitesi.
Tuttuğun takımı şampiyon yapacak site!
Avantajix.com, internetteki mağazaların satıştan sonra “para iadesi” verdiği bir
site. “Para iadesi” Türkiye için yeni bir konsept, ama dünyada hayli yaygın. Şöyle
ki, bir para iade sitesine girdiğinizde karşınıza birçok mağaza çıkıyor. Bunlardan
alışveriş yapınca bu mağazalar “para iade sitesi”ne komisyon ödüyor; “para iade
sitesi” de bu komisyonu size ödeyince ortaya “para iadesi”, yani bir nevi indirim ama ama gizli indirim- ortaya çıkıyor. Avantajix “avantajlarla dolu bir site”
olduğunu söylüyor.
Avantajix bu sistemi yurtdışında uygulayan birçok siteyi incelemiş, ve Türk
insanının bünyesine en uygun şekilde yeniden tasarlayarak lansmanını yapmış.
“Bazıları 5 Liralık alışveriş yaptığında 1 Lira indirim almaya burun kıvırır. Çünkü o
1 Lira indirimi veren taraf indirimin zor olması için işi yokuşa koşar, yok şunu
imzalat, yok yanında şunu da al, yok kuyrukta bekle. Ama internette bu 1 Lirayı
almak çok kolaydır. Oturduğunuz yerden 2 tık fazladan yapacaksınız o kadar.”
diyor Tunç Buyurgan, “1 Lira benim ne işime yarayacak” diyorsanız Avantajix
yine de size göre. Çünkü o 1 Liraları biriktirip, tuttuğunuz takıma veya mezun

olduğunuz okula veya ulvi bir görev için desteğinizi bekleyen bir yardım
kuruluşuna gönderebilirsiniz. Bunun size maliyeti sıfır kuruş. Avantajix size elinizi
cebinize attırmadan bağış yaptırıyor.” Facebook’ta 25 milyon’un üzerinde Türk
kullanıcı olduğuna dikkat çeken Buyurgan şöyle ekliyor: “25 milyon Lirayı nereye
bağışlasanız çok büyük bir iş yapmış olursunuz.”
İslamın 5 şartından biri ama cebinde 5 kuruşu olmayan bir kişi nasıl
zekat verir?
“Mezun olduğunuz okula en son ne zaman bağışta bulundunuz?” diye soruyor
Avantajix kurucu ortaklarından Güçlü Kayral. “Avantajix okulların, Sivil Toplum
Kuruluşlarının ve internetten yardım toplamak isteyen her türlü vakıf ve derneğin
kaynak çeşitlendirme çalışmalarına yardımcı olacak bir site,” diyor ve ekliyor,
“Türk insanı çok yardımsever, bağış yapmak istiyor ama ona bu altyapıyı şu ana
kadar sağlayan olmadı... Şimdi Ayşe Teyze bilse ki internetten alışveriş yapacak,
oradan Avantajix’teki hesabına hiç yoktan bir para gelecek, bununla da bu sene
keseceği kurban bedavaya gelecek...” İşin burasında Ortağı Tunç Buyurgan’a
bakıp muzipçe gülüyor, “Ben şu ana kadar böyle bir sistem duymadım. Bu
dünyada bir ilk. Kurban keseceksin, para vermeyeceksin, sevap alacaksın. Para
vermeyeceksin ama zekat vereceksin. Para vermeden eğitime katkıda
bulunacaksın, Darülaceze’ye Kızılay’a WWF’e Tema Vakfına bağış yapacaksın.
Bunların hepsini bir siteden, oturduğun yerden, üstelik te elini cebe atmadan
yapacaksın. Bu artık mümkün.”
Anlatılanları duydukça insan kendi kendisine sormadan edemiyor: “Peki para
vermeden kesilen kurban, elini cebine atmadan verilen zekat insana sevap yazar
mı?”
Bunun cevabına bazı kesimler ne der bilemeyiz ama “kurban kesenin ve zekat
verenin amacı para harcamak değil, yoksulları sevindirmek, açları doyurmaktır;
bu sistemde de bu amaca yüzde yüz ulaşılmaktadır,” diyen Avantajix yetkililerine
hak vermemek elde değil. Onlara göre “Amaç hayır işlemekse bunu elini cebine
atmadan da yapmak mümkün.”
Anlaşılan o ki internet bizi şaşırtmaya devam edecek.
Kaynak: www.avantajix.com

