Kıymetli okurlarımız,
Emin Grup olarak çıkarmış olduğumuz Elbirliği Dergimizin 18. sayısında sizleri sevgi
ve saygı ile selamlıyorum.
Her anlamda dolu dolu geçen 2019 yılı bizler için önemli başarılara imza
attığımız bir yıl oldu. Geride kalan yılda şube sayımızı 120’ye ulaştırırken toplam
teslimatlarımızı ise 150.000’ne ulaştırmanın gururunu yaşıyoruz.
Yeni sayımızda Emin Grup bünyesinde hizmet veren firmalarımızın yeni
çalışmalarımızı, özel kampanyalarımızı, geride kalan 2019 yılında yaptığımız
çalışmalarımızı, sektördeki güncel haberleri, değerli isimlerle yaptığımız özel
röportajları sizler için hazırladık.
Bu sayımızda Anadolu medeniyetinin öneminden bahsettiğimiz ve Anadolu
insanının kendi ekonomisi için kullandığı, keşfedilmeyi bekleyen ve iş dünyasına
model olabilecek yöntemler üzerine verdiğim röportajda el birliğinin bizim için ne
ifade ettiğini ve üretimin günümüzde ne kadar kıymetli olduğuna dair görüşlerimi
paylaştım. Keyifle okuyabileceğinizi umuyorum.
Sizler için hazırladığımız dergimizde keyifle okuyabileceğiniz özel röportajları da
bulabileceksiniz. Emlak sektörünün yakından tanıdığı isim olan başarılı gazeteci
Seda Tabak’ın sektör hakkındaki değerlendirmeleri, edebiyatçı yazar Mehmet Nuri
Yardım’ın el birliği unsuru üzerine paylaştığı görüşleri ve ebru sanatının ustası
Fuat Başar’dan sanatın inceliklerini anlattığı röportajlar, dergimizde yer alan özel
röportajlardan bazıları.
Her sayımızda olduğu gibi bu sayımızda da farklı ve güncel konular üzerinde
durmaya ve bu vesile ile siz okurlarımızın dünyasında farklı pencereler
açmaya gayret ettik. Üretimimizin tüketimimizden, sevgimizin nefretimizden,
mutluluklarımızın hüzünlerimizden daha çok olduğu nice güzel günler diliyorum.
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12
29 Yılda
Rekor Teslimat

Tasarrufa dayalı faizsiz Elbirliği Sistemi ile
Türkiye’de konut sektörüne can suyu olan
Eminevim, 29. yılında 150 bininci teslimatını
gerçekleştirdi. Düzenlenen törende 150 bininci
kişi olan Salih Köse, anahtarını Emin Grup
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün’den aldı.
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Erkan Tan’ın da Tercihi
Eminevim Oldu

Ünlü gazeteci ve A Haber’in
sevilen sunucusu Erkan
Tan, faizsiz sistemin öncüsü
Eminevim’i tercih ederek araç
aldı.

22

Emin Akademi “Geleceğin
Yöneticileri Projesini” Başlattı

Emin Grup bünyesinde eğitim
çalışmaları yürüten Emin Akademi,
çalışanların liderlik yetkinliklerini
geliştirmek amacıyla üst düzey bir eğitim
programı olan Geleceğin Yöneticileri
Projesi’ni hayata geçirdi.
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Eminevim Faizsiz Sistemle
Kentleri Dönüştürecek

Kış Turizminin Başkenti
Erzurum’a Misafir Olmak

Faizsiz sistemle bugüne kadar on
binlerce insanı ev sahibi yapan
Eminevim, kentsel dönüşüm
ihtiyacına da çözüm olmaya
hazırlanıyor.

1514 yılında bu güzel şehri ve çevresini
fetheden Osmanlılar, bu topraklarda
hüküm sürmüşlerdir. Şehir 6 bin yıllık
tarihi bir geçmişe sahip olup Doğu
Anadolu Bölgesi’nin en büyük kenti olma
özelliği taşımaktadır.

EMİNEVİM’DEN GÜÇLÜ EKONOMİ
İÇİN 2023 HEDEFLERİNE DESTEK

KISA KISA

Eminevim, dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri
olma misyonu çerçevesinde İstanbul’da düzenlenen ve dört bakanı buluşturan 2. Türkiye 2023
Zirvesi’ne güçlü ekonomi için destek verdi. T.C.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın iş
adamlarıyla bir araya geldiği zirveye Emin Grup
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün ve Emin
Grup İcra Kurulu Başkanı Sefa Üstün de katıldı.
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Geleceğin Bilge Çocuklarına
Destek

İEF’de Faizsiz Sisteme
Uluslararası Açılım

Bilge Çocuk Dergisi ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen Mars’ta Hayat Hikâye Yarışması
ödül törenine sponsor olan Eminevim, geleceğin
yaratıcı ve bilge çocuklarına destek oldu. Binlerce
öğrencinin katılımıyla İstanbul Tema Park’ta gerçekleştirilen etkinliğe Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da
katıldı. Törende dereceye giren çocuklara ödülleri
verildi.

Türkiye’de Elbirliği Sistemi’ni kuran ve başarıyla uygulayarak her ay piyasaya yaklaşık 250 milyon TL
nakit akışı sağlayan Eminevim, uluslararası katılımcıların olduğu İzmir Enternasyonal Fuarı’nda faizsiz
finansman sistemini tanıttı. Eminevim’e, açılan standında Türkiye’nin farklı noktalarından ve yurt dışından gelen ziyaretçilere, faizsiz sistemle ev ve araç
sahibi olabilmenin kolaylıkları anlatıldı.

023 yılında dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri
olma hedefleri doğrultusunda önem arz eden
sektörlerin önde gelen temsilcilerini bir araya
getiren 2. Türkiye 2023 Zirvesi, İstanbul Lütfi Kırdar
Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirildi. T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın iş adamlarıyla
bir araya geldiği zirvede T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, T.C. Milli Savunma Bakanı Hulusi
Akar ve T.C. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan katıldıkları panellerde açılış konuşmalarını yaptı. Bakanların
yanı sıra bürokratlar ve iş dünyasının önemli isimlerinin yer aldığı zirveye Emin Grup Yönetim Kurulu
Başkanı Emin Üstün ve Emin Grup İcra Kurulu Başkanı Sefa Üstün de katıldı.

ki yeni gelişmeleri en yetkili isimlerden dinleme ve
faizsiz Elbirliği Sistemi’nin ekonomiye sağladığı katkıları, yaşadığı büyümeyi anlatabilme fırsatı bulduklarını dile getirdi. Zirvenin ekonomide faizsiz finans
sistemlerine duyulan ihtiyacı da ortaya koyduğunu
belirten Üstün, dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri
olma misyonunda son yıllarda Türkiye ekonomisine
önemli katkılar sağlayan tasarrufa dayalı faizsiz sistemin önemli bir rol oynadığını dile getirdi. Üstün,
şöyle konuştu: “Türkiye ekonomisinin 100. yıl hedeflerine ulaşılmasının konuşulduğu 2. Türkiye 2023
Zirvesi’nde değerli bakanlarımız ve iş adamlarıyla
önemli değerlendirmeler yaptık. Türk ekonomisinin
kırılgan ve hassas yapısı, artık krizlerden etkilenmeyen, sağlam ve temeli güçlü hedeflere oturtulmuş bir
yapı haline geldi. Burada belirlenen doğru stratejiler
ile gerçekleştirilen kalkınma ve büyüme hamlelerine
biz de öncüsü olduğumuz faizsiz Elbirliği Sistemi ile
destek veriyoruz.”
Düzenlenen zirvede bakanlara Besmele-i Şerif ve Kelime-i Tevhid yazılı tabloları da hediye edildi.

“2023 yılı ekonomisinin
temelini faizsiz finans
sistemleri oluşturacak”
Eminevim’in sponsorluk desteği verdiği 2. Türkiye
2023 Zirvesi’ne katılan bakanlar ve bürokratlarla
bir araya gelen Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı
Emin Üstün, finans, ekonomi ve ihracat konularında-

Eminevim Tekonofest
katıldı

Eminevim, Boluspor’un Forma
Sponsoru Oldu

İstanbul’da bu yıl ikincisi düzenlenen ve dünyanın
en kapsamlı festivallerinden olan TEKNOFEST, yerli ve milli teknolojileri bir araya getirdi. Düzenlenen
festivalde yerli ve inovatif bir finansman modelinin
gelişmesine öncülük eden Eminevim de yerini aldı.
İnovasyonların yarıştığı festivalde yeni icatların yer
aldığı ve katılımcıların programı izleyebileceği özel
olarak hazırlanan dev bir alan oluşturan Eminevim,
mucitleri bir çatı altında buluşturdu.

Türk sporuna desteğini sürdüren Eminevim, TFF 1.
ligde mücadele eden Boluspor Futbol Takımı’nın
forma göğüs sponsoru oldu. Düzenlenen törende
Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün ve
Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkçı, 2019-2020
sezonunun sponsorluk anlaşmasına imzaları attı. Bir
yıl boyunca devam edecek sponsorluk anlaşmasıyla
Boluspor Futbol Takımı’nın formasında Eminevim logusu yer alacak. Ayrıca Bolu Atatürk Stadyumu’nda
anlaşma çerçevesinde tanıtım çalışmaları yürütülecek, statta reklamlar ve görsel giydirmeler yapılacak.
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“BİNLERCE YILLIK ANADOLU
MEDENİYETİNDE
KEŞFEDİLMEYİ BEKLEYEN YENİ
İŞ MODELLERİ VAR
”

F

aizsiz sistem denince ilk akla gelen, sistemi Türkiye’de ilk defa kuran ve bir iş modeli haline
getiren başarılı iş adamı ve girişimci Emin Grup
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, Elbirliği Dergisi’nin sorularını yanıtladı. Anadolu’nun kültüründe
var olan, Anadolu insanının kendi ekonomisi için kullandığı, keşfedilmeyi bekleyen ve iş dünyasına model
olabilecek yöntemler hakkında görüşlerini paylaşan
Üstün, kökleri Anadolu’nun kaynağına uzanan Elbirliği Sistemi’nin geliştirilmesinde nelerin ilham kaynağını olduğunu ve günümüzün genç girişimcilerinin,
iş dünyasının bu coğrafyadan nasıl yeni iş modelleri
oluşturabileceğinin ipuçlarını anlattı.

Anadolu’da ailelerin kendi
ekonomisini yönetirken
uyguladığı yöntemler bile
günümüzün iş dünyasına bir
model olarak uyarlanabilir.

Türk toplumu olarak el birliği
yapmaya yatkın bir toplumuz.
Bir arada olmak ve paylaşmak
karakteristik özelliklerimiz
arasında. Problemlerimizi
beraber çözeriz, acılarımızı
birlikte yaşarız, cenazeye de
birlikte gideriz, düğüne de…

Yeni bir iş modelini hayata kazandırmak için Anadolu, ilham alınabilecek önemli yerlerden birisi.
Anadolu’da Elbirliği gibi iş modeli haline gelebilecek yöntemler keşfedilmeyi bekliyor. Bu da Anadolu
insanının kabiliyetini keşfetmekle mümkün olabilir.
Anadolu’da özellikle köylerde ailelerin kendi ekonomisini yönetirken uyguladığı yöntemler bile günümüzün iş dünyasına bir model olarak uyarlanabilir.
Çünkü Anadolu insanı üretkendir ve asgari şartlarda
bile çözümler geliştirebilir. Hayatını sürdürmek için
asgari şartlarda nasıl bir üretim yaptıklarını görmek,
onları keşfetmek bile onlarca iş modeli yaratabilir.
Anadolu insanı kısıtlı şartlarda ekonomik yaşayabilmenin yollarını iyi bilir. Bu yüzden Anadolu’yu tanımak ve keşfetmek iş dünyası için yeni iş modellerinin
geliştirilmesinde büyük fırsatlar sunabilir. Bu konuda
girişimcilere ve iş dünyasında bir model oluşturmak
isteyenlere Anadolu’yu gezmelerini, insanların farklı
şartlarda muhtaç olmadan nasıl yaşadıklarını görmelerini tavsiye ederim. Anadolu koca bir medeniyettir. Yeni bir model, yeni bir sistem geliştirmek için
buranın zengin kültüründen faydalanılmalıdır. Binlerce yıllık bir medeniyetin iş hayatımıza katacağı, günümüze uyarlanabilecek, ilham alınabilecek yöntemler
değerlendirilebilir.

Başarılı bir girişiminiz ve iş modelliniz olan
Elbirliği Sistemi, Türkiye’de 30 yıla yakın
bir süredir uygulanıyor. Girişimcilik özelliğinizi ve sistemin ilk ortaya çıkış noktasını
sizden dinleyebilir miyiz?
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Girişimcilik duygusunun bana babamdan miras kaldığını düşünüyorum. Bu yönde kendisinin çalışmaları
olmuştu. Örneğin ilk değirmeni yaptı, ilk otomobil
yapmayı deneyen insanlardan. Bize de kendisinden
geçmiş. Biz de bu duygularla toplumun problemlerini çözmek için gayret gösteriyoruz. Elbirliği’ni ise
ilk olarak 1984’lü yıllarda iş hayatına adım attığım
sırada uygulamaya başladım. Yine insanları bir araya
getirmek suretiyle paylaşım ekonomisine dayalı bir
sistem halinde iş hayatına uyarladık. O yıllarda daha
küçük adımlarla başladığımız bu sistem, bugün 8
farklı sektörde uygulayabildiğimiz bir model haline
geldi. İlham kaynağımızı kendi kültürümüzden, yaşayış şeklimizden ve hayata bakışımızdan aldık. Türk
toplumu olarak el birliği yapmaya yatkın bir toplumuz. Kültürümüzde bu var. Bir arada olmak, paylaşmak karakteristik özelliklerimiz arasında. Problemlerimizi beraber çözeriz, acılarımızı birlikte yaşarız,
cenazeye de birlikte gideriz, düğüne de. Bu kültürü
bu haliyle Avrupa’da göremezsiniz. Çünkü Avrupa’da
olmayan bu özellik bizim toplumumuzda, inancımızda var. İşte kaynağımızı buradan alarak sistemimizi
kurduk. Bu sistemi ekonomiye de uyarladık. İnsanların tek başına karşılayamayacağı birtakım ihtiyaçları
var, ev gibi araç gibi… El birliği yaparak herkes bu
ihtiyaçlara kavuşabilsin, evini arabasını alabilsin diye
insanlarımıza hizmet ediyoruz.

Elbirliği Sistemi, Anadolu kültüründen ilham almış bir model. Siz de yarattığınız bu
modele öncülük ediyorsunuz. Günümüzde
de Anadolu’da keşfedilmeyi bekleyen, iş
dünyasına uyarlanabilecek yeni modeller
çıkarılabilir mi?

Günümüzde yaşanan gelişmeler fikirsel anlamda öz kaynağımızdan beslenmemizin,
kültürümüzden esinlenerek yeni modeller
geliştirmemizin önüne geçiyor mu? Hep ileriye bakarken aslında kaynağımızda olan ve
sahip olduklarımızı değerlendirmeyi unutuyor muyuz?
Öncelikle günümüzün gelişmelerini de dikkate alarak ilim neredeyse onu almalıyız. İster Çin’de ister
Amerika’da olsun, onlardan alıp kendi kaynaklarımızla harmanlayarak yerli ve bize özgün hale getirebilmeliyiz. Alındığı gibi değil, katma değerli hale getirip
kullanmalıyız, özümsemeliyiz. Bu bilgiler ve fikirlerden kültürümüze göre yeni fikirler yaratmalı ve modeller geliştirmeliyiz.
Elbirliği Sistemi, Eminevim tarafından ev
ve araç alımlarında uygulanıyor. Bu modeli
başka hangi sektörlerde uygulamak mümkün?
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Elbirliği Sistemi, Türkiye’de çok başarılı olmuş bir
model. Bugün ağırlığımızı verdiğimiz konut sektörünü ayakta tutan en başarılı sistemlerden biri. Sisteme
otomotiv ile başladık, ardından konutla devam ettik
ancak sistemi şimdi daha da genişletmeye çalışıyoruz.
Sistemi biraz daha genişleterek enerji sektöründe uygulamaya başladık. Enerji sektöründe insanların tek
başına yapamadığı yatırımları, düşük sermayeleri bir
araya getirip bir enerji ortaklığı yapmalarını sağladık.
Bugün çok küçük bütçelerle enerji üretebilmeniz
çok zor ama 30 kişi bir araya geldiğinde ve sermayeleri birleştiğinde 1 MW gücünde enerji üretebiliyoruz. Bu sayede hem Türkiye’nin enerji ekonomisine
katkı sağlarken hem de insanları üretime teşvik ettik.
Tarımda da aynı şekilde sistemi uyguluyoruz. Bugün
birkaç dönümlük tarlalarla iş yapabilmeniz çok zor
ancak bunu birkaç bin dönümlük araziler haline getirdiğinizde daha büyük bir güç oluşturabiliyorsunuz.
Bunun gibi farklı çalışmalarımıza şirketimizin bünyesindeki firmalarımızla devam ediyoruz.

Yurt dışında da küçük
sermayeleri bir araya getirerek
adımlarımızı güçlendirmeye
ve markamızın modeli olan
Elbirliği Sistemi’ni global bir
iş modeli haline getirmeyi
hedefliyoruz.

Son olarak yurt dışında paylaşma ve beraberlik anlayışı ülkemizden çok farklı. Bu anlamda Elbirliği Sistemi’ni yurt dışına çıkarmayı planlıyor musunuz ve başarılı olması
mümkün mü?
Evet, bu konuda adımlar attık. Daha önce Almanya’da çalışmalara başlamıştık. Orada pasif durumda
olan işimizi aktif hale getiriyoruz. Aynı şekilde inşaat sektöründe Romanya’da bazı adımlar attık. Enerji
konusunda da araştırmalar yapıyoruz. Ardından da
Macaristan’da yapmak istediğimiz işlerle ilgili bazı
hazırlık aşamasında olan çalışmalarımız var. Planlarımız olgunlaştığında yurt dışında da Elbirliği Sistemi’ni hayata geçirmeye çalışacağız. Yurt dışında da
küçük sermayeleri bir araya getirerek adımlarımızı
güçlendirmeye ve markamızın modelli olan Elbirliği
Sistemi’ni global bir iş modeli haline getirmeyi hedefliyoruz.
Şu tavsiyelerde bulunarak sözlerimi tamamlamak isterim; kimi insanın sermayesi akıldır, kiminin paradır,
kiminin ise fiziksel gücüdür. İşte biz de bunları bir
araya getirerek bir birlik ve bütünlük oluşturuyoruz.
Sermayesi küçük diye insanlar üretimden çekilmesin. Çünkü üretime ihtiyacımız var. Üretmeden tüketemeyiz. Üretimimizin daima tüketimimizden fazla
olması gerekiyor. Üreten insan ve üreten ülke olmalıyız. Bunu da birlikte yapmalıyız.

ÖZEL SPORCULARI
DÜNYA ŞAMPİYONALARINA
EMİNEVİM HAZIRLAYACAK

Türkiye’ye yüzlerce madalya kazandıran ve büyük bir gurur yaşatan down sendromlu, otizmli, zihinsel
engelli özel sporculara Eminevim sponsor oldu. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu ile 3 Aralık
Dünya Engelliler Günü kapsamında yapılan dev anlaşmayla özel sporcular Eminevim desteği ile Avrupa
ve dünya şampiyonalarına hazırlanacak.

T

asarrufa dayalı faizsiz Elbirliği Sistemi’nin öncüsü Eminevim, Türkiye Özel Sporcular Spor
Federasyonu’na (TÖSSFED) ana sponsor oldu.
15 branşta 527 spor kulübü ve 30 bini aşkın sporcuyu
temsil eden Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu ile varılan sponsorluk anlaşması kapsamında, ülkemizde bulunan down sendromlu, otizmli, zihinsel
engelli sporcular 2020 yılı boyunca Avrupa ve dünya
10

şampiyonalarına Eminevim desteğiyle hazırlanacak.
3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü kapsamında
duyurulan anlaşmayla TÖSSFED Futbol Süper Ligi
“Eminevim Futbol Süper Ligi” adını alacak. Milli Takımların seremoni eşofmanlarında, yurt içi müsabaka
ve şampiyonalarda Eminevim logosuna yer verilecek.
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29 YILDA REKOR TESLİMAT

EMiNEViM

150.000’İNCİ TESLİMATINI
COŞKULU BİR TÖRENLE
GERÇEKLEŞTİRDİ
Tasarrufa dayalı faizsiz Elbirliği Sistemi ile Türkiye’de konut sektörüne can suyu olan Eminevim, 29.
yılında 150 bininci teslimatını gerçekleştirdi. Düzenlenen törende teslimatını alan 150 bininci kişi olan
Salih Köse, anahtarını Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün’den aldı.
Türkiye’de faizsiz Elbirliği Sistemi’yle on binlerce
kişiyi faizsiz ev ve araç sahibi yapan Eminevim. 29.
yılında rekor bir teslimata ulaştı. Geliştirdiği faizsiz
finans sistemiyle ev ve araç sahibi olmayı kolaylaştıran firma, 150 bininci teslimatı gerçekleştirerek sektörde faizsiz sistemle şu ana kadar yapılan en yüksek
teslimat sayısına ulaştı. Eminevim Genel Merkezi’nde
gerçekleşen teslimat töreninde Emin Grup Yönetim
Kurulu Başkanı Emin Üstün, sistemle 150 bininci kişi
olarak araç sahibi olan Salih Köse’ye anahtarını teslim
etti. Törene Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün’ün
yanı sıra İcra Kurulu Başkanı Sefa Üstün, yönetim kurulu üyeleri, şirketin yöneticileri ve çalışanları katıldı.
12

uygulamaya başladık ve o yıllarda krizlerden ve faizlerden etkilenmeyecek, dar veya orta gelirli insanların ihtiyaçlarını karşılayacak bir sistem kurduk. İşte o
zamanın şartlarında kurduğumuz Elbirliği Sistemi ile
ihtiyacı olan herkesi ev ve araç sahibi yapmak, mutlulukları çoğaltmak ve birlikte bu mutluluğu paylaşmak
için 29 yıl önce yola çıktık. Elbirliği ile önce kendi
çevremizdeki bir grubu ev ve otomobil sahibi yapmaya başladık. Ardından 100’lerce kişiye, daha sonra
ise 1000’lerce kişiye ulaşarak onların ihtiyacını karşılamaya başladık. Şimdi de 100 binleri aştık ve 150
binlere ulaştık. Sırada ise milyonları ev ve araç sahibi
yapmak, mutluluğu milyonlarca kişiyle paylaşmak ve
milyonlarca hayale ortak olmak var. Birlikte nice hayallerin ve umutların mutluluğa ulaşması dileğiyle.”

Tasarrufa dayalı sistem
Türkiye’de ekonominin gücü
haline geldi

“Bir rekora imza attık”
Tasarrufa dayalı faizsiz sistemin öncüsü olarak Türkiye’de ilk defa 150 bin teslimata ulaşmaktan duyduğu
mutluluğu ifade eden Emin Üstün, 29 yıl önce bir iş
modeli olarak geliştirdiği faizsiz sistemin Türkiye’de
bir sektör haline geldiğini ve Türk ekonomisine büyük katkılar sağladığını dile getirdi. Yapılan teslimatla
bir rekora ulaştıklarını belirten Emin Üstün şöyle konuştu: “150 bininci teslimatımızı büyük bir heyecanla ve gururla gerçekleştirdik. Yaptığımız 150 bininci teslimatla bir rekora da imza atmış olduk. Faizsiz
Elbirliği Sistemi’ni Türkiye’de ilk defa 90’lı yıllarda

Törende konuşan Emin Grup İcra Kurulu Başkanı
Sefa Üstün ise Türk ekonomisinin de krizlerden etkilenmeyecek faizsiz bir finans sistemine ihtiyacı olduğuna değinerek şöyle konuştu: “Sürdürülebilir bir büyüme için faizsiz sistem başarılı bir alternatif. Çünkü
faizsiz sistem ekonomideki büyümenin günümüzdeki anahtarı konumunda. Özellikle konut satışlarında
istikrarın sürdürülmesi ve düşüşlerin önlenebilmesinde önemli bir rol oynayabilir. Ekonomimizde bu
ihtiyaç hissediliyor. Biz de Elbirliği Sistemi’yle bu ihtiyacı karşılamaya çalışıyoruz.”
Sefa Üstün sözlerine şöyle devam etti: “Ekonomimize
kazandırdığımız yerli bir finansman modeli olan tasar-

rufa dayalı faizsiz sistem, bugün ekonomi için önemli
bir güç haline geldi. Sektör, yılda yaklaşık %50 büyürken Eminevim, yıllık %60 büyüme ile yaptığı teslimatlarla ekonomiye bir yılda 5 milyar TL katkı sunuyor.
Faizi ortadan kaldıran, aynı zamanda tasarruf odaklı
bir sistem olarak ekonomiye olan katkı da artacak.”

Üç nesildir ihtiyaçlarımızı
tasarrufa dayalı faizsiz sistemle
gideriyoruz
Eminevim ile 150 bininci kişi olarak teslimatını alan
Salih Köse ise Elbirliği Sistemi ile ilk tanışmalarının
1996 yılında Emin Üstün sayesinde olduğunu söyledi. 1996 yılında ilk kez büyükbabasının Eminevim ile
araç sahibi olduğunu anlatan Köse, o tarihten bu yana
ailece faizsiz bir şekilde ev ve araç ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirterek “Şirketin henüz yeni kurulduğu
1996 yılında büyükbabam bu sisteme başvurarak ilk
aracını aldı. Ardından ev almaya imkanımızın olmadığı o yıllarda sistemin sunduğu avantajlarla babam da
evini aldı. Şimdi ise ailemizin üçüncü nesli olarak ben
araç sahibi oldum. İlk olarak 1996 yılında büyükbabama anahtarını Emin Üstün Beyefendi teslim etmişti.
Bundan 23 yıl sonra bu duyguyu yaşamak, böylesine
ortak bir anımızın olması benim için oldukça mutluluk verici. Aracımı aldım ve ev ihtiyacımı da sistemle
karşılayacağım.” şeklinde konuştu.
Anahtar tesliminin yapıldığı törenin sonunda Salih
Köse’ye iPhone 11 hediye edildi.
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EMİNEVİM
FAİZSİZ SİSTEMLE
KENTLERİ DÖNÜŞTÜRECEK

ERKAN TAN’IN DA TERCİHİ
EMİNEVİM OLDU
Ünlü gazeteci ve A Haber’in sevilen sunucusu Erkan Tan, faizsiz sistemin öncüsü Eminevim’i tercih
ederek araç aldı. Oğluna hediye ettiği aracı almak için şirketin genel merkezine gelen başarılı sunucu,
Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün ve İcra Kurulu Başkanı Sefa Üstün ile bir araya geldi.

T

elevizyonların deneyimli habercisi Erkan Tan,
araç almak için Eminevim’i seçti. Teslimat
için Eminevim’in Altunizade’deki genel merkezine gelen Erkan Tan, Emin Grup Yönetim Kurulu
Başkanı Emin Üstün ve İcra Kurulu Başkanı Sefa Üstün ile bir araya geldi. Ardından Emin Grup Genel
Müdürü İbrahim Conkar ve Yönetim Kurulu Başkan
Danışmanı Nihat Eren ile buluşan Erkan Tan, sisteme ve Eminevim’e duyduğu güvenle aracını buradan
almak istediğini belirtti ve gösterdiği ilgiden ötürü
Emin Üstün’e teşekkür etti. Deneyimli sunucu şunları söyledi: “Eminevim ailesine gösterdikleri ilgi için
teşekkür ediyorum. Eminevim’e gelerek ihtiyaçların
kolayca karşılandığı faizsiz Elbirliği Sistemi ile nelerin
yapıldığını gördüm. 30 yıllık bir tecrübe, sistemle ev
ve araç sahibi olan 150 bin kişi ve en önemlisi de
sistemin mucidi Emin Üstün’ün uzmanlığı, tecrübesi
bu güvenirliliği ortaya koyuyor. Ben de duyduğum
güvenle çalışma hayatına atılan oğluma hediye etmek
istediğim aracı Eminevim’den aldım. Şirketin değerli
yetkilileri ile bir araya gelerek aracımızı teslim aldık.”
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“Araç aldık, sırada ev var”
Elbirliği Sistemi’ne olan güvenini ifade eden Erkan
Tan, “İlk adımı aracı alarak attık. Bu sistemle ev almayı da düşünebilirim. Çünkü artık yaygın ve güven
duyulan bir sistem haline geldi. Benim de ev ihtiyacımı karşılamada düşünebileceğim bir alternatif odu.”
dedi.
Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün de,
aracını Eminevim’den alarak oğluna hediye eden başarılı gazeteciye teşekkür etti.

Faizsiz sistemle bugüne kadar on binlerce insanı
ev sahibi yapan Eminevim, kentsel dönüşüm
ihtiyacına da çözüm olmaya hazırlanıyor.

T

ürkiye’de faizsiz finans modelinin öncüsü
Eminevim, konut ve araç pazarındaki başarısını kentsel dönüşüme taşıyor. 30 yıla yakın bir
süredir uyguladığı sistemle ev ve otomotiv sektörüne
büyük katkı sunan firma, kentsel dönüşme de cansuyu olmaya hazırlanıyor. Emin Grup Yönetim Kurulu
Başkanı Emin Üstün “Kentsel dönüşümün önündeki
en büyük tıkanıklık finansal sorunlardan kaynaklanıyor. İnsanlar evlerini dönüşümden geçirmek için istenen yeterli imkana sahip değil. Bu sorun nedeniyle
hayati önem taşıyan kentsel dönüşümde istenen ivme
sağlanamadı. Biz de bu soruna finansal bir çözüm sağlamak için önemli bir adım atıyoruz. Konut ve araç almak isteyenleri bir araya getirdiğimiz gibi bu kez aynı
binadaki daire sahiplerini bir araya getirerek konutları yenileyeceğiz. Dönüşümün hızlı gerçekleştirilmesi
için finansal çözüm olacağız. Bu yöntemle düşük bir
organizasyon bedeli ekleyerek maliyetleri en uzun 60
ay vadeye böleceğiz ve evini dönüşümden geçirmek
isteyenlere faizsiz taksitlerle ödeme kolaylığı sağlayacağız. Böylece hem kentsel dönüşüm hızlanacak hem
de insanlarımız güven içinde yaşayacakları evlerini
yenilemiş olacak.” açıklamasını yaptı.

Deprem bizi bu sisteme
girmeye tetikledi
İstanbul’da Ekim ayında yaşanan 5.9’luk depremin
kentsel dönüşüme girme konusunda kendilerini tetiklediğini belirten Emin Üstün, “Türkiye’de dönüşüm bekleyen 1 milyondan fazla konut var. Önemli
bir kısmı da İstanbul’da. Deprem bölgesi üzerinde
yer almamız, eski ve güçlendirilmesi gereken binalarda yaşayanları oldukça tedirgin ediyor. Son yaşanan
deprem, ödeme gücü olmayan insanların çaresizliğini ve kentsel dönüşümün hızlandırılması gerektiğini
ortaya koydu. Bu konuda Türkiye’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın başlattığı çok önemli çalışmalar
var. Biz de hem bu sürece destek sağlamayı hem de
Elbirliği Sistemi ile kentsel dönüşüm bekleyenlere finansal bir çözüm sunmayı amaçlıyoruz.” dedi.
Müteahhitlerin de kendi projeleri için bu sistemden
yararlanabileceğini belirten Emin Üstün, Eminevim
modeli ile kentsel dönüşüm çalışmalarına önce İstanbul’da başlanacağını, ardından da tüm Türkiye’de bu
hizmetin verileceğini bildirdi.
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Kiradan
Kurtararak

Ev Sahibi Olmaya Katkıda
Bulunacak Her Sistem

Türkiye Ekonomisi İçin Faydalıdır
Elbirliği Dergisi’nin yeni sayısına, emlak sektörünün yakından tanıdığı bir isim olan
tecrübeli ve başarılı gazeteci Seda Tabak konuk oldu. Uzun yıllar inşaat ve konut sektörünün
haberlerini ve tecrübeli isimlerin röportajlarını sayfasında okuduğumuz Tabak, bu kez
dergimizin konuğu olarak sektör hakkında kendi değerlendirmelerini bizimle paylaştı.

Emlak haberciliğine girişinizi ve buradaki
serüveninizi sizden dinleyebilir miyiz?

yapmak yerine tasarrufa yönelmesi gayrimenkul
sektörünü zorladı.

Gazeteciliğe 2006’da Vatan Gazetesi’nde başladım. İnternet servisinde içerik editörü olarak
çalışıyordum. O sırada yakın bir gazeteci arkadaşım (Tebernüş Kireçci) bir emlak haber sitesi
kurmuştu. İnternet gazeteciliği tecrübem olduğu için kendisine destek vermemi istedi. Ben
de kendimi bir anda emlak sektöründe buldum.
Birkaç yıl bu alanda çalıştıktan sonra 2010 yılında Hürriyet Gazetesi’nin emlak ilavesinde çalışmaya başladım. Önce muhabir, kısa bir süre
sonra editör ve yazar olarak Hürriyet’te çalışmaya devam ettim. 2012’de ise Sabah Gazetesi’nde
emlak editörü olarak çalışmaya başladım.

Şu an bir durgunluk var. Sizce bu aşamada
yapılan kampanyaların sonraki 6 aya etkisi nasıl olacak?

Uzun yıllar sektörde habercilik deneyimi
olan biri olarak sizin yorumlarınızla geride kalan ilk 6 ayı konut sektörü nasıl geçirdi?
Sektör için zor bir dönemdi. Kredi faizlerinin
yüksekliğine bağlı olarak konut satışlarının düşmesiyle birlikte stokların şişmesi, ekonomik
kriz söylentileri sebebiyle tüketicinin yatırım
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Bildiğiniz gibi, Merkez Bankası Ağustos ayı
başında kredi faizlerini düşürdü. Bunun üzerine kamu bankaları da yüzde 2’lerde seyreden
konut kredisi faiz oranlarını, “psikolojik sınır”
diye adlandırılan yüzde 1’in altına yani yüzde
0,99’a çekti. Bu da, konut alımını bir buçuk yıldır erteleyen tüketiciyi harekete geçirdi. Zaten,
faiz indirimini takip eden ilk iki günde 13 bin
vatandaşın 2.1 milyar TL’lik konut kredisi başvurusunda bulunması da, bu hareketliliğin göstergesi oldu. Bu arada, şunu da belirtmek gerekir ki, yaz tatili dönemleri ve bayram tatilleri,
konut sektörü için “ölü” diye nitelendirebileceğimiz bir sezondur. Kimi büyük inşaat şirketleri, ellerini taşın altına koyarak, müşterilerine
uyguladıkları faizi yüzde 0.69’a kadar indirerek,
sektörün canlanmasına destek verdiler. Son bir
buçuk yıldır inşaat maliyetlerinde önemli artış-

lar oldu, ancak bugüne kadar emlak şirketleri
bu artışı tüketiciye yansıtmadı, yani satış fiyatlarını artırmadılar. Bugün konut edinmek isteyenler için faizlerdeki düşüşün ötesinde piyasadaki
fiyatların da son derece avantajlı olduğunu söylemek mümkün. Yani konut almak için uygun
bir zaman diyebiliriz. Bilinçli tüketicinin de bu
fırsatı iyi değerlendirmesini bekliyorum.
Devletin bu konuda yaptığı çalışmalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Özellikle faiz
indirimi ve vatandaşlık hakkı gibi… Sektörü kalkındırabilecek hangi çalışmaları
önemli buluyorsunuz?
Faiz indirimlerinin olumlu bir etkisinin olacağını ve hatta şimdiden bir canlanma yarattığını
görüyoruz. Yabancılara vatandaşlık hakkı verilmesinin emlak piyasasına etkisine gelince,
TÜİK’in her ay açıkladığı rakamlar, yabancıların
Türkiye’ye duyduğu yatırım iştahını gösteriyor.
Bu uygulamanın zamanla daha iyi duyulmasıyla etkisi daha da artacaktır. Sorunuzun ikinci
bölümüne gelince, yapılan bütün bu çalışma
ve uygulamalar sektör açısından son derece
olumlu. Ancak, tüketicilerden gelen bir şikayeti
devlet kademelerine duyurmak gerekiyor, o da
şu: Alınan bütün bu olumlu kararlar, bürokratik engeller veya pratik uygulamalardaki sorunlar sebebiyle her zaman tüketiciye yansımıyor.
Bir örnek verirsem daha iyi anlaşılabilir. Mesela konut kredisi faizleri düşürüldü ancak kredi
kartı borcu veya borç ödemedeki bir aylık bir
gecikme sebebiyle konut kredisi talebi reddedilen çok sayıda tüketici, yani potansiyel konut
alıcısı var. Yukarıda alınan kararların ve verilen
teşviklerin alt kademelere de iyi anlatılması ve
uygulanmasının sağlanması çok önemli.

Eminevim’i ve sektörde öncüsü olduğu Elbirliği Sistemi’ni daha önce duydunuz mu?
Firmayı ve geliştirdiği sistemi nasıl buluyorsunuz?
‘Elbirliği’ sistemini ilk olarak, birkaç yıl önce,
Eminevim Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Emin
Üstün’den dinledim. Bir gazeteci olarak firma
ve ‘Elbirliği’ sistemi hakkında ne düşündüğümden ziyade önemli olan tüketicinin ne düşündüğü. Emin Bey daha o yıllarda yaptığımız röportajda ve basına yaptığı çeşitli açıklamalarda
bu sistemin 27 yıldır sorunsuz işlediğini, 100
binden fazla kişinin bu yolla ev sahibi olduğunu
ve 10 yılda 1 milyon kişiyi ev sahibi yapmayı
hedeflediklerini söylüyordu. Binlerce müşterimiz var diyordu. Bu açıdan bakıldığında demek
ki tüketicinin ihtiyacına cevap veren, ekonomik
şartlarına uyan bir sistem.

Banka kredilerine erişme
şansı ve konut alımı için
tasarruf yapma şansı olmayan
düşük gelirli tüketici için
cazip bir sistem
Faizsiz sistemle ev sahibi olma modellerini
nasıl değerlendiriyorsunuz? Sistemin konut satışlarına bir alternatif sunabileceğini
düşünüyor musunuz?
Kredi kullanmaksızın konut sahibi olmak elbette tüketici açısından ideal bir yöntem olurdu.
Sizin de dediğiniz gibi yaygın bir sistem değil.
Özellikle konut faizlerinin yüksek olduğu dönemlerde ve inançları gereği faizden kaçınan tüketici açısından tercih edilen bir yatırım yöntemi olduğu muhakkak. Ayrıca, banka kredilerine
erişme şansı ve konut alımı için tasarruf yapma
şansı olmayan düşük gelirli tüketici için cazip
bir sistem. Böyle bir “el birliği” felsefesi zaten,
ev kadınlarının çok iyi bildiği “altın günü” geleneği sebebiyle, halkımıza tanıdık gelmektedir.
Bu sistemin büyümesinin ve gelişmesinin
sektöre ne gibi katkılar sağlayabileceğini
düşünüyorsunuz?

Elbirliği Sistemi tüketicinin
ihtiyacına cevap veren,
ekonomik şartlarına uyan bir
sistem

Bu sistemin sektöre en önemli faydaları, bir;
kredi kullanımına alternatif oluşturması, iki;
krediye erişim zorluğu olan düşük gelirli vatandaşları ve/veya inançları sebebiyle kredi kullanmaktan imtina eden vatandaşları da sektöre kazandırması ve konut sahibi olmalarının önünün
açılmasıdır. Konut sahipliğinin tabana yayılmasına ve düşük gelirli vatandaşların da kiradan
kurtularak ev sahibi olmasına katkıda bulunacak her sistem, hem emlak sektörü hem de Türkiye ekonomisi ve Türk toplumu için faydalıdır.
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Emin Grup İK Departmanı Üniversitelerde
Kariyer Yolculuğuna Başladı

Emin Akademi
Geleceğin Yöneticileri Projesini

Başlattı

E

min Grup bünyesinde eğitim çalışmaları yürüten Emin Akademi, çalışanların liderlik yetkinliklerini geliştirmek amacıyla üst düzey bir eğitim programı olan Geleceğin Yöneticileri Projesi’ni
hayata geçirdi.
Emin Grup bünyesinde çalışanlara kariyer anlamında
önemli fırsatların sunulacağı projede çalışanların sahip olduğu yeteneklerin değerlendirilmesi ve yönetici adaylarının belirlenmesi için üst düzey bir eğitim
programı uygulanıyor.
Geleceğin Yöneticileri Programı ile Emin Grup bünyesinde ihtiyaç duyulan yönetici adayları titizlikle
seçilerek, geleceğe hazırlanıyor. Çalışanların kariyer
yolculuklarına yön verecek projede aday yönetici
havuzu oluşturulacak ve personellerin uygun görülen pozisyonlara atamaları gerçekleştirilecek. Emin
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Akademi, bu model ile liderleri yine şirketin kendi
içinden çıkararak kurumun yönetici ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.

Geleceğin Yöneticileri “Liderlik
Yolculuğu”na çıkacak
Geleceğin yöneticilerini belirleyecek program “Liderler Liderleri Eğitiyor” modeliyle hazırlandı. Genel
yetenek testleri ve değerlendirme merkezi uygulamaları ile test edilen adaylar 3 modülden oluşan “Liderlik Eğitimi” ile Emin Akademi’de nitelikli bir şekilde
geleceğe hazırlanıyor.

E

min Grup İnsan Kaynakları Departmanı,
eğitim dönemine girilmesiyle üniversitelerde kariyer günü çalışmaları gerçekleş-

tirdi.

Elazığ Fırat, Van Yüzüncü Yıl ve Diyarbakır Dicle üniversitelerinde “Eminevim’le Geleceğin
Emin Ellerde” seminerleri düzenleyen İK departmanı, 600’den fazla üniversite öğrencisi ile
bir araya geldi.
Emin Grup İK Müdürü Erhan Mert, Saha Tanıtım Yöneticisi Alperen Çetin ve İK Uzmanı Hakan Toprak, gerçekleştirdikleri sunumlarla üniversite öğrencilerine merak ettikleri konularda
yanıtlar verdi.
Emin Grup İK Müdürü Erhan Mert, yaptığı sunumlarla, yeni mezunlar için kariyer yolculuğu,
iş hayatı ve öncesinde farkındalık, Eminevim’de
gelişim ve kariyer planlaması hakkında önemli
bilgiler paylaştı. Eminevim’in bir girişimcilik örneği olan Elbirliği iş modelinin başarı öyküsünü
anlatan Erhan Mert, öğrencilere şirket bünye-

sinde öğrenci ve mezunlara yönelik sunulan iş
ve kariyer fırsatları hakkında da bilgiler verdi.
Etkinlikler sonunda öğrencilere ayrıca mülakat
simülasyonu da gerçekleştirildi.
Emin Grup İK departmanı tarafından sürdürülen kariyer günleri yıl boyunca farklı üniversitelerde devam edecek.
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“RENKLERİN
EVRENSEL
ARMONİSİDİR EBRU”
Türkiye’nin önemli ebru sanatçılarından Fuat Başar, ebru sanatı üzerine merak
edilenleri, sanatın insan üzerindeki etkilerini, kültür ve medeniyetimizde sanatın önemini
Elbirliği Dergisi okuyucuları için anlattı. Dünya çapında birçok hattat ve ebru ustası
yetiştiren, eserleri dünyanın birçok müzesinde bulunan sanatçı Başar ile özel olarak
gerçekleştirdiğimiz röportajla sizleri baş başa bırakıyoruz.
1-Siz bir ebru sanatı üstadı olarak ebru sanatını nasıl yorumluyorsunuz? Ebru sanatı
özelinde sanatın insan üzerindeki etkileri
sizce nelerdir?
Sanat aslında tek; ilahi sanat. Bizim hasbelkader
çok değişik dal gibi gördüğümüz, farklı isimler
verdiğimiz her sanat şubesi, kulların Cenab-ı
Hakk’ın yaratıştaki o güzelliklerini fark etmesi için bir yoldur. O ne kadar güzel yaratmış,
hayranlık uyandıran bu yaratış nasıl bir şey? Kul
sanatla uğraşırken sanki onları bulup çıkarma
yolunda bir taklitle başlıyor. Her şey taklittir.
Dini öğrenmek bile önce taklitle başlıyor. Sonra
tahkiki imana geçilir. Sanatta da bu var; sanatın
tahkiki, gerçeklemesi, doğrulaması, kanunları...
Şimdi işin tabiri caizse felsefesinin ilk adımı
budur. Bizler, sanatla uğraşırken ne kazanmış
oluyoruz; bir defa en başta Yaradan’ı tanıyoruz.
Gerçek ve tek olan sanatçının O olduğunu anlıyoruz. Sonra yeni kanunlar, diğer sanat dalları
ile olan bağlantılar, bakıyoruz ki hepsinde ortak
olan şey güzellik... Şu Hadisi Şerif’i gördüğümüzde de bunu anlıyoruz: “İnnallahe cemilun
yuhibbul cemal” “Allah (cc) güzeldir, güzelliği
sever.” Peki, biz bunu öğrendik, günlük hayatımıza bu nasıl yansıyacak? Yaptığımız her şeyde
konuşmada da dahil her şeyde güzellik arayacağız. Güzel konuşacağız, bir iş yaptığımızda
bakanın imreneceği derecede ballandırarak,
hakkını vererek, hak etmiş olanlara teslim etme
düşüncesiyle çalışacağız. Güzelliği hak etmeyene teslim etmek doğru değil. Güzelliğin çirkinleşmesine yol açar. Şimdi o çirkinleştirmelerden birisi bugün benlik iddiasıdır. Bu güne
kadar hiç kimsenin en küçük bir güzelliği bile
tam manası ile kavramış olması mümkün olma20

dı. Bu büyük bir iddia gibi gelir ama cevap olarak şunu söyleriz: Cenab-ı Hakk’ın yarattığı her
şey istisnasız her şey sonsuzluğa açılan bir kapıdır. İnsanın ömrü sınırlı, güzelliği anlamak için
ömürler yetmiyor. Bunu zamanında İtalyanlar
da fark etmiş, onlarda çok meşhur bir söz vardır: “Ars longa, vita brevis.” -Sanat uzun, hayat
kısa- Gerçekten de böyledir bu iş. Şimdi eğer
sanatı anlamak, kavramak istiyorsak bu açıdan
bakmamız lazım. Sanatçı olunmuyor, sanatın
hizmetçisi ve çırağı olunuyor. Her insan, dünyanın gelmiş geçmiş en büyük ustaları bile çırak
olarak kaldıklarını her zaman itiraf etmişlerdir.
Bunu yetiştiğim Hamit Aytaç Bey’den de rahmetli Düzgünman’dan da duymuşluğum vardır.
Bizler çırağız. Hep çırak olarak kalırız. Sanatla
uğraşan kişi kendini sanatın tanrısı olarak ilan
etmemelidir. Sanat baştan aşağı edeptir. Sanat,
güzelliğin edebidir. O edebi bilmeden sanatta
ilerlemek mümkün değildir. Bu güne kadar kendimden bahsederken hiçbir zaman “sanatçıyım”
tabirini kullanamadım. Utandım. Filanca sanatın
hizmetkârıyım… Ona eyvallah...
2. Ebru sanatını tek bir cümle ile ifade edecek olsanız bu cümle ne olurdu?
Renklerin evrensel armonisi derdim. Şöyle bir
hatıramı nakledeyim: 1977 yılı, ebru ile ilgili
ilk ciddi kitap yayınlanmış. Kitapta da Düzgünman’ın çalışırkenki resimleri var. Ebru teknesinin olduğu sehpanın sol yanında küçücük kırmızı kilim parçasının üzerinde bulunduğu bir
sandalye var. Kitabı defalarca okumuşumdur.
Hep içimden geçen şudur: Gün gelse İstanbul’a
gitsem -o zaman Erzurum’dayım- Düzgünman
ile çalışmak nasip olsa, şu sandalyede otursam,
hocayı seyretsem, bana bu işi öğretse… 80’li

yıllardan sonra bu hayalim gerçekleşti; orada
oturdum. Hatta o ara rahmetli Oktay Sinanoğlu
Hoca’dan bahsediliyor. Oktay Sinanoğlu Hoca
ile Ebru’nun fizikokimyasını çalışmayı çok istedim. Ama içimden bir ses bir gün nasip olacak
diye söylüyordu. 1997 yılında da Oktay Sinanoğlu Hoca ile çalıştık bunu. Bakın, hayalleri güzel
tutunca hakikat oluyor. Bu açıdan İslam dünyasında hep şu vardır: Hayalleri güzel tutun, sözleriniz hep güzel olsun, söz vücut bulur derler.
Bu tasavvufta önemli bir şeydir. Sözümüzü her
zaman güzel, yumuşak, şiir gibi tutacağız. Öyle
olması lazım. Şimdi nereden nereye geldik; o kilimin üzerinde oturmuşum, ben ondan önce ebru
sanatı ile uğraşmışım ama bu işin kanunlarını bilmediğim için kağıdın yüzünde minnacık tırnak
kadar bir boya tutunup kalsa göklere uçuyorum.
Öğrendim, öğreneceğim, bunun ayrı bir zevki var
ki yaşamayan mümkün değil anlayamaz. Fakat o
gün, hoca tekneyi açtı, boyaları serpiştirdi. Allah
inandırsın benim dünyam birden bire değişti.
Ayrı bir alemdeyim. Renkler birbirlerine karışmıyor, birbirlerine o kadar uyumlu. İlk yaptığı
ebru şal ebrusuydu. Elindeki biz ile onlara şekil
verirken dikkat ediyorum boyalarda bir karışma
yok boyalar haddini, hududunu, edebini biliyor
diğerine karışmak yok. Ama nasıl oluyor da bu
kadar güzellik meydana çıkıyor. Ebru bu dedim,
benim uğraştığımın ebru ile ilgisi yok. Aceminin
tecrübesi. Ondan sonra anladım iş değişik. Macera hadise epey uzun. 97 yılında Yıldız Teknik
Üniversitesi’nde ebrunun aslını astarını araştırdık. Öyle muazzam sonuçlara ulaştık ki; sanatın
karşısında utandım, teknemi kapattım. Bu kadar
büyük bir sanatla uğraşmak benim gibi bir insanın haddine mi? Sanattan utandım. Öyle bir şey ki
suyun yüzündeki zar, metrenin yüz binde altmış
beşi inceliğinde. O zarın üzerinde cereyan ediyor bu hadiseler. Ya Rabbi, senin bu sanatın ne
kadar büyük! Edep ederim böyle bir şey ile uğraşmaya. Bir yandan çevre baskısı, toplumsal baskı,
müşterilerin talepleri… Döndük tekrar tekneye
ama o ezikliği hep içimde hissederek; tekne ne
verirse eyvallah diyerek çalışmalara devam ettim.
İşin içinden geçmeyenlere bunları anlatmak hakikaten zor iş ama illa edep illa edep... Yunus Emre’nin şu sözü çok güzeldir: “Vardım irfan meclisine ilmi eyledim talep. Her hüner makbul imiş
illa edep illa edep.”

süpürgeyi alıp ben süpüreyim diye. Kardeş ellerine sağlık ortalığı çiçek gibi güzel ettin. Bakın son
cümle önemli. Çöpçü ortalığı çiçek gibi güzel etmiş. Çöpçümüz o zihniyette işini yapsa, en alttan
en üste kadar hepimiz işimizi zıpkın gibi, hakkını vererek yapsak, yapmaya çalışsak her şey çok
daha güzel olur. Kişi, “Allah’ım bu dünyada güzel
işler yapmaya gayret ettim, ümidim ahirette beni
güzel bir yerde ağırlamandır.” diye düşünse, felsefemiz bu olsa vallahi Türkiye’de de dünyada da
hiçbir huzursuzluk kalmaz. Mümkün değil. Sanatçılar da bu bilinçte olsa Türk İslam Sanatları alır
başını yürür. Bir de yeri gelmişken söyleyelim,
“Boş vaktimi değerlendirmek için sanatla uğraşıyorum.” cümlesi korkunç bir cümle. Kâinat kurulduktan sonuna kadarki her an her şey sanattır,
çok önemli bir şey bu. Sanatın içinden geçilir,
öğrenilir, gerçek sanatkâr olan Cenab-ı Hakk’a
boyun eğilir ve o tevazu her an -riyakârlık karışmamak üzere- devam ettirilir. Öyle oldukça da
Cenab-ı Hakk, o kulunun yolunu açar.
4. Ebru sanatının kültür ve medeniyetimize
ve de en önemlisi insana ne gibi katkıları
vardır?
Bizim, bize ait olan, batılıların yürüttüğü, geliştirmeye çalıştığı ama bir türlü de hakkını vere-

3. Sanat anlayışının düşünce ve yaşayış dünyasına olan yansımaları nasıl olmalıdır?
Kişinin anlayışı, günlük hayatına birebir yansıyor.
Toplumda olumlu iş yapan bir kişi kazanmış olur.
Bu düşünceyi toplumun her kesimine yaydığımızı
düşünelim. Çöpçüden başlayalım. Adamın mesleği o, sokağı bir güzel süpürüyor ki görenler hayran, ortalık gıcır gıcır şarkı söyleyerek sokakları
temizliyor. İnsanlar imreniyor ki şunun elinden
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medikleri beceremedikleri bir sanat ebru. Bizde
sanatçı ebru teknesini açarken boy abdestini yeniler. Teknesini besmele ile açar, şunu söyler: Biz
zuhurata tabiyiz, boyaları tekneye serpiştirdik. İş
bizden çıktı, geri kalanı külli iradenin emri ile
olacak şeydir. Ne çıkarsa eyvallah. Osmanlı zamanında böyle düşünen ve çok yaygın olarak icra
edilen bir sanatın mensupları toplumun mümtaz insanları oluyordu. Topluma en azından bu
kişilerden asla zarar gelmemiştir. Dünya tarihinde devletine başkaldıran anarşi çıkartan hiç bir
ebrucu zümresi yok. Dünya tarihinde devletine
başkaldırmış sanatçı zümresi de yok. Benim işim
güzellik diyor bu kimseler. Başkaldırarak çirkinliğe mi bulaşayım. Benim bulunduğum makama,
unvanıma, uğraştığım işe yakışmayan şeyler diye
düşünüyor. Ebru sanatı, toplumdaki bütün mekanizmalarda yerini alacak olsa her işimiz şaheser
olur. Bir defa karşımızdaki insan Cenab-ı Hakk’ın
bir eseri, ikinci bir eşi yok. Dünyaya bir daha gelme şansı da yok. Cenab-ı Hakk’ın bir eseri gözü
ile ona baktığımızda asla kötülük düşünmeyiz.
Kalktı mı kötülük ortadan? Kalkıyor işte ya, sanat
deyip geçmemek lazım.
5. Sizce ebru sanatı hayatta neyi temsil ediyor?
Renkler mozaiğidir ebru. Renkler farklı ama bir
arada öyle armonik duruyorlar ki... Sosyolojik
açıdan hele bir düşünün; inancı, kültürü, hayat
tarzı farklı ama bir armoni içinde. Hiçbir boya bir
diğerine karışmıyor. Asaletini muhafaza ederek,
güzelliğin teşekkürüne katkıda bulunuyor. Peki,
toplumda bundan daha güzel bir armoni tarif
edebilir miyiz?

6. “Sanatınızı üzerinizde taşıyın.” dermiş
büyüklerimiz. Bu ifade ile ne anlatılmak istenmiştir?
O, sanatın gerektirdiği edep ile olur. Sanatın
gerektirdiği gibi işi güzel ve estetik yapmak. Sanattan öğrendiğimiz; ümit vericilik, paylaşımcılık gibi özellikleri ömrümüzde uygulamaya sokmak… Ben filanca sanatın büyük sanatçısıyım
gibi böbürlenme cümlelerindense onun gerektirdiği tevazu içinde kendini çok da belli etmeksizin edeple yaşamaktır. Budur sanatın üstünde
taşınması.
7. Buradan genç arkadaşlarımıza neler söylemek istersiniz?
Gençlerimiz edep ehli olsunlar, allame-i cihan
olmasalar da olur. Tabiata karşı edepli olsunlar,
tabiatın hakkı ne ise onu versinler. Kirletmesinler, pislenmiş tabiatı temizlemeye çalışsınlar. Bu
insan tabiatı da olabilir. Bilimden asla vazgeçmesinler ve mutlak suretle ama mutlak suretle tevhit inancına yapışsınlar. Tevhit birlik demektir.
Birliğin olmadığı yerde tefrika ve boğuşmalar
başlar. Demin söyledik, diğer insanlar da Cenab-ı Hakk’ın bir sanat eseri. Haklarını yemeyelim,
onları sevelim, el üstünde tutalım, baş tacı edelim. Elimizden iki dirhemlik bir yardım geliyorsa
yapalım. Onu da yapamıyorsak birbirimize tebessüm edelim. Selamı yayalım. Niye; dinimiz İslam,
selamet dini, esenlik dini, huzur dini. Bütün dünyanın temeli bundan ibaret yahu. Gençlere tembihimiz budur, mutlak suretle bir de imkanları
nispetinde sanatla uğraşsınlar. Bir elektronik mühendisi olacaklarsa bile sanatın armonisini kavramaya çalışırlarsa bu onların işini kolaylaştıracaktır. Yaptıkları iş şiir gibi olsun.

EMİNEVİM

MÜŞTERİLERİNİ ÖDÜLLENDİRİYOR

E

minevim, başlattığı Müşteri Sadakati kampanyaları ile tavsiye edenleri birbirinden özel hediyelerle ödüllendiriyor.

Tavsiye ettiler, tatil kazandırlar

Başlayan yeni kampanyalarla daha çok kişiye Eminevim’i tavsiye edenler daha çok kazanıyor, indirimli ve
faizsiz ev sahibi olma fırsatını yakalıyor.

Tavsiye edenleri tatil fırsatı sunan Eminevim, Ekim
ayında başlayan hediye kampanyası kapsamında ödül
almaya hak kazananlar 5 yıldızlı otel tatiline kavuştur.
Kampanya kapsamında kriterlere uygun olan 65 kişiyi, 5 yıldızlı otelde 3 gece 4 gün boyunca tatil yaptı.

Tavsiye eden Jeep kazanıyor
Eminevim’i tavsiye edenler 1 adet Jeep Renegade kazanıyor. 29 Şubat 2020 tarihine kadar geçerli kampanya ile siz de Eminevim’i tavsiye edin, bir Jeep sahibi olma fırsatını kaçırmayın.

Siz de hemen Eminevim’e gelin, Eminevim’i tavsiye
edin, kazanmanın tadını çıkarın!
Detaylar Eminevim.com’da.

Mobil kampanya devam ediyor
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Eminevim mutlu müşterilerle büyüyor, Eminevim’i
mobil uygulamadan tavsiye edenler kazanıyor. Sevdiklerinizin de kolayca ev sahibi olmalarını isterseniz
Eminevim uygulamasını indirerek tavsiye edin, hem
siz kazanın hem de sevdikleriniz kazansın. Yapacağınız tavsiyelerde organizasyon ücretinin %10’una varan kısmını ödül olarak anında kazanabilirsiniz.
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Tarihin İzlerinin Capcanlı Durduğu Ülke:

Bosna Hersek
E

ski Yugoslavya topraklarından ayrılarak kurulmuş olan Bosna Hersek, Adriyatik Denizi’ne
kıyısı olan bir balkan ülkesidir. Ülke kuzey,
batı ve güneyden Hırvatistan ile, doğudan Sırbistan
ile, güneydoğundan da Karadağ ile komşudur. Ülkenin güney ucunda 20 km’lik bir kıyı Adriyatik’e
bakar fakat doğal bir limana sahip değildir. Başkenti
Saraybosna olan ülkede, Bosna ülkenin kuzey kısmını oluşturmakta ve ‘Bosna’ ismini ülkenin içinden
geçen ırmaktan almaktadır. Hersek ise ülkenin güneyini oluşturmaktadır.
Tarihi açıdan ülkeye bakıldığında, geçmiş dönemde
acı hadiselerin cereyan ettiği bu topraklarda, savaşın
izlerini ülkenin her yerinde görmek mümkündür.
1463 yılı itibariyle Osmanlı Devleti’ne bağlı olan
Bosna Hersek, 1878 yılında Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’na geçmiş ve Birinci Dünya Savaşı’ndan
sonra Yugoslavya’ya katılmıştır. Bosna Hersek 1990’lı
yılların başında Yugoslavya’nın parçalanmasından
sonra 3 yıl süren yıkıcı bir savaşın ardından kendine yeni gelmeye başlamıştır. Ülkede savaşın izlerinin
hâlâ net bir şekilde görülüyor -gösteriliyor- oluşu ise
24

bilinçli bir tutumdur. Bu izlerin hala duruyor oluşu
-duvarlardaki mermi izleri- Komünizmin etkilerini
yeni yeni üzerinden atmaya çalışan Bosna Hersek’in
yeni neslin tarihi geçmişini unutmamasını sağlamak
içindir.
Oldukça yeşil bir doğaya sahip olan ülkede kültürlerin, dillerin ve dinlerin harmanlandığını görmek
mümkündür. Doğal güzellikleri açısından oldukça
önemli bir yere sahip olan ülkede özellikle de Saraybosna ve Mostar’da Osmanlı kültürünün etkilerine
sıklıkla rastlanmaktadır. Eski Ortodoks Kilisesi, Gazi
Hüsrev Bey Camii, aynı zamanda sinagog olan Bosna
Hersek Yahudiler Müzesi ve Saraybosna Katolik Kilisesi farklı dinlerin ve kültürlerin ülkede buluştuğunu
göstermektedir. Bosna Hersek’te Boşnaklar, Hırvatlar ve Sırplar birlikte yaşadıkları için ülke Boşnakça,
Hırvatça ve Sırpça olmak üzere üç farklı resmi dile
sahiptir. Para birimi olarak da Bosna Hersek Markı
kullanılmaktadır.
Ülkenin mutfak kültürüne bakacak olursak hem Türk
hem de Doğu Avrupa mutfağından etkilenmiştir.
Bosna Hersek’te yemek kültürü oldukça zengindir.

Bosna- Hersek denince akla ilk gelen şeylerden biri
kuşkusuz Boşnak böreğidir. Börek, yanında ya da tercihen üzerine dökülmüş yoğurt ile servis edilir. Ispanaklı, peynirli ve kıymalı gibi çeşitleri bulunmaktadır. Boşnak böreğini köfte takip etmektedir. Boşnak
kültürü ile yapılan köfteye ‘cevapi’ ya da ‘cevapcici’
denilmektedir. Bu yöresel köftenin yaklaşık 400 yıllık bir geçmişi vardır. Genel olarak damak tadı Türk
mutfağı ile uyuşmaktadır.
Osmanlı kültürü ile oldukça benzerlik gösteren bu
ülke; kültürel geçmişinden, güzel doğasından, samimi ve sıcakkanlı insanlarından dolayı muhakkak gezilip görülmesi gereken mütevazı balkan ülkelerinden
biridir. Bosna Hersek, Türkiye’den vize istemeyen
ülkeler arasında olup Türk turistlere bu topraklarda
oldukça fazla değer verilmektedir. Ülkeye vizesiz seyahat edilebilmektedir. Gittiğinizde muhakkak görülmesi gereken noktaları ise sizler için şöyle sıralayabiliriz:

için dikilmiş bir anıt olan; Sönmeyen Ateş Anıtı, iç
savaş zamanında yapılmış olan Umut Tüneli, Birinci
Dünya Savaşı’nın çıkmasına sebep olan suikastın olduğu Latin Köprüsü, ülkenin en önemli ulusal arşivine sahip Viyeçnitsa Kütüphanesi, Bosna halkının
inadını simgeleyen, milli bir sembol haline gelmiş
olan İnat Kuca Evi, kış sporları için oldukça uygun
olan Igman Dağları, Saraybosna Katedrali, Srebrenitsa ve elbette daima ülkenin bütünlüğünü korumak
için mücadele veren Merhum Boşnak Lider Aliya
İzetbegoviç’in başkent Saraybosna’daki Kovaçi Şehitliği’nde bulunan kabri gezilmesi, görülmesi, ziyaret
edilmesi gereken yerlerdir.

Neratva Nehri üzerinde bulunan ve UNESCO’nun
Dünya Miras Listesi’nde bulunan Mostar Köprüsü,
İkinci Dünya Savaşı’nda Saraybosna’nın kurtuluşu
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EMİN ENERJİ’DEN
80 MİLYON TL’LİK
BİYOGAZ YATIRIMI
Emin Grup bünyesinde hizmet veren Emin Enerji, 80 milyon liralık yatırımla Kırşehir’de biyogaz tesisinin
yatırımı yaptı. Biyogaz tesisinin yılda 24 milyon kilovat saat elektrik üretimi yapması ve 14 bin hanenin
elektrik ihtiyacını karşılaması hedefleniyor.

K

ırşehir’de hayvansal atıkları elektriğe dönüştürecek biyogaz projesi hayata geçiyor. Emin
Grup bünyesinde hizmet veren Emin Enerji’nin ilk etapta 40, daha sonra kapasite artışı ve ek
tesislerle 80 milyon liralık yatırımla 2020 yılının ilk
aylarında hizmete hazır hale getirmeyi planladığı tesisin lansmanı Kırşehir’de yapıldı. Düzenlenen lasmana AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, İl
Özel İdare Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, İl Tarım
ve Orman Müdürü Kenan Şahin, İl Genel Meclis Başkanı Hacı Ömer Seyfi, Emin Grup Yönetim Kurulu
Başkanı Emin Üstün, Yönetim Kurulu Üyesi Kemal
Üstün, Emin Enerji Genel Müdürü Ünal Bozalp ile
STK temsilcileri katıldı.

Kırşehir’in atık sorunu
enerjiye çözüm olacak
Yapılan yatırımla ilgili konuşan Emin Grup Yönetim
Kurulu Başkanı Emin Üstün, Kırşehir’e yapılacak
toplamda 80 milyon liralık biyogaz tesisiyle bölgenin
ekonomisi ve istihdamına önemli bir katkı sağlanacağını belirtti. Üstün: “2020’nin ilk aylarında hizmete
girecek tesis için ilk etapta 40 milyon liralık yatırım
planlanıyor. Daha sonra kapasite artırımı ile gübre
tesisi ve seracılık gibi ek tesisler yapılarak toplamda
yatırım bedeli 80 milyon liraya çıkacak. 3 MW gücünde olacak biyogaz tesisinin, tam kapasiteyle hizmete
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geçtiğinde yılda 24 milyon kilovat saat elektrik üretimi yapmasını hedefliyoruz.” açıklamasında bulundu.

Hayvancılığın entegrasyonu
konusunda önemli bir yatırım
Toplantıya katılan AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli ise yaptığı konuşmada Emin Grup’a
enerji konusunda bölgeye yaptığı yatırımlardan dolayı teşekkür ederek duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kendirli, yaptığı konuşmada şunları söyledi:
“Emin Enerji’nin bölgeye yaptığı yatırım, Kırşehir’de
hayvancılığın entegrasyonu konusunda çok önemli
bir yatırım. Besi hayvancılığında Türkiye’nin önde
gelen şehri Kırşehir’in yaşadığı atık sorunu da artık
çözüme kavuşmuş olacak. Böyle faydalı bir tesisi şehrimize kazandıran Sayın Emin Üstün’e ve Emin Enerji’ye teşekkür ediyorum.”
Emin Enerji, 2020’de enerji üretim miktarında %35’e
yakın bir büyüme hedefliyor. Biyogaz santralinin hizmete girmesi ile +3MW enerji üretimi ilave edilecek
ve toplam enerji üretimi 35,4 MW’ye çıkacak ve 35
yılda toplam 73 milyon KWH enerji üretimi yapılacak.
Yeni dönemde ayrıca Hidro Elektirk Santralleri, Biyogaz ve Piroliz yatırımları planlanıyor.
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EMİN SİGORTA’DA
DİJİTAL
SİGORTACILIK
DÖNEMİ BAŞLIYOR
Emin Grup şirketlerinden
Emin Sigorta, yeni yılda dijital sigortacılığa adım atmaya
hazırlanıyor.
2019 yılında 37 milyon
TL’ye yakın toplam prim
elde eden Emin Sigorta,
artık dijitalde de hizmet
verecek. Sigortacılığı dijital
hale getirecek çalışma ile
prim üretiminin artırılması
hedefleniyor. Bu doğrultuda
dijital sigortacılık ile birlikte 2023 yılında toplam 400
milyon TL’ye yakın bir prim
üretimi hedefleniyor.
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HAGEV

“KELEBEK”LERİ YALNIZ BIRAKMADI
Kelebek Hastaları Haftası kapsamında Diyarbakır’daki 46 kelebek hastası için HAGEV İstanbul’da anlamlı
bir etkinlik düzenlendi.

E

min Grup bünyesinde dayanışma ve yardımlaşma faaliyetleri yürüten Merhum Hacı Habibullah Geredevi Vakfı (HAGEV) tarafından kelebek hastaları yararına düzenlenen organizasyonda
Diyarbakır’daki 46 kelebek hastasının acil sağlık ihtiyaçları karşılandı ve az bilinen hastalığın önemine
yönelik bir farkındalık sağlanması amaçlandı.

de, bize desteğini esirgemeyen bugünkü destekçilerimizle Kelebek Hastaları Farkındalık Haftası’nda onların sesini duyurmak, moral vermek istedik. Katılımcıların da desteği ile şuan Diyarbakır’daki 46 hastanın
acil sağlık ihtiyaçları karşılanmış oldu.”

Yardımseverlerin buluştuğu bu özel etkinlikte HAGEV Başkanı Pınar Üstün ve Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı
Şenay Çalışır katıldı.

“Türkiye’de 1000 kelebek
hastası var”

“Kelebekleri yalnız
bırakmayın”
Etkinlikte açılış konuşmasını yapan HAGEV Başkanı
Pınar Üstün, kelebek hastalarını bu anlamlı günde
yanlız bırakmayan tüm kadınlara teşekkür etti. Üstün
şöyle konuştu: “Kelebek hastalarıyla yolumuzun kesiştiği günden bugüne onları hiç yanlız bırakmadık.
Amacımız onların yaralarına merhem olmak, onlara
destek olmak ve az bilinen bu hastalığın Türkiye genelinde daha fazla bilinmesini sağlamak. Çünkü zor
bir hastalık ve hastalar pek çok sorunla baş etmeye
çalıştıkları için daha çok desteğe ihtiyaçları var. Biz

Bir kelebek hastası annesi olduğunu belirten Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma
Derneği Başkanı Şenay Çalışır ise yaptığı konuşmada HAGEV’e desteklerinden ötürü teşekkür ederek
herkesin bu konuda sorumluluk alması gerektiğini
vurguladı. Türkiye genelinde 130 kelebek hastasına
destek olduklarını belirten Çalışır “ Kelebek hastaları
da bu toplumunun bir parçası. Sadece maddi değil,
manevi desteğe de ihtiyaçları var. Bu anlamda HAGEV’in kelebek hastalarına verdiği desteğin örnek
alınması gerekir. Bugün Türkiye’de resmi rakamlara
göre 1000 kelebek hastası var ve bu hastalık 1 yaşından 56 yaşına kadar görülebiliyor. Vereceğimiz
moralle bu kelebek hastaları daha iyi yerlere geliyor.
Hastalık hayata engel değil. Bu yüzden kelebek hastalarına sahip çıkalım.” dedi.
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2019’DA

20 YENi ŞUBE
İLE HİZMET NOKTASI 120’YE ULAŞTI
Türkiye’de Elbirliği Sistemi’yle on binlerce kişiyi faizsiz ev ve araç sahibi yapan Eminevim, faizsiz
sistemin sınırlarını ülkenin her noktasına taşımak için şubeleşmeye hız verdi.

2

019 yılına 100 şube ile başlayan Eminevim, bir
yılda 20 şube açılışı gerçekleştirerek hizmet
ağını genişletti. Geride kalan 2019 yılında ay
başına neredeyse 2 şube açılışı gerçekleştirmeyi başaran Eminevim, şube sayısını 120’ye çıkardı.
Birçok şehirde artan talep üzerine ikinci hatta üçüncü şubesini açan Eminevim, şubesi olmayan şehirlerde de yeni yılda varlığını artırdı. Siirt, Yalova, Bingöl,
Erzincan, Giresun ve Ağrı gibi şehirlerde ilk Eminevim şubeleri açıldı.
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Yenileme de devam ediyor
Eminevim, üst üste açtığı şubelerle hizmet ağını genişletirken bir yanda da değişim ihtiyacı olan şubelerde de yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürdü.
Yenileme, konsept ve marka standardizasyonu kapsamında yürütülen çalışmalarda şubeler yeni yüzüne
kavuştu ve faaliyetlerini yeni konseptle sürdürerek
yepyeni bir yüzle müşterilerine hizmet vermeye başladı.
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Birlikte

Her Zorluğu Aşabiliriz
Yeter ki Birlik Ruhunu Göz
Ardı Etmeyelim
Edebiyat dünyasında son dönemlerin önemli isimlerinden olan ve beğenilen eserleriyle
geniş bir kesime ulaşan başarılı yazar, edebiyat araştırmacısı ve gazeteci Mehmet Nuri
Yardım, Elbirliği Dergimizin yeni sayısında konuğumuz oldu. Edebiyat ve birlik konuları
ekseninde sorularımızı yanıtlayan Yardım, yazar ve edebiyatçı kimliği ile birlik unsurunun
toplum için önemi ve edebiyatın birliğe olan etkisi üzerine görüşlerini paylaştı.

“Bir elin nesi var, iki elin sesi var” düsturunu benimsemiş bir millet olarak şu an
yaşamakta olduğumuz bazı ekonomik sıkıntıların üstesinden “birlik unsuru” ile
gelmemiz/gelebilmemiz konusunda neler
söylemek istersiniz?
Öncelikle bu röportajı benimle yapmak istediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah ifade-i kelam ederiz ve okuyucularımıza faydalı oluruz.
Ayrıca; Elbirliği Dergisi dolayısıyla sizi kutluyorum. İsmi oldukça güzel. Hakikaten bizim toplum olarak el birliğine, güç birliğine ihtiyacımız
var. Ülkelerin mazisinde bazı sıkıntılar görülebilir. Osmanlı da sıkıntılar yaşamış mesela…
Fetret Dönemi var biliyorsunuz. Timur’un hareketiyle Osmanlı dağılıyor ve bir Fetret Dönemi
yaşanıyor. Daha sonra tekrar Osmanlı ayağa kalkıyor ve Fatih’ler yetiştiriyor, Yavuz’lar yetiştiriyor, Kanuni’ler yetiştiriyor, Sultan Abdulhamid Han’ları yetiştiriyor... Demek ki ülkelerin,
devletlerin ve milletlerin içlerinde bu tür sıkıntılar yaşanabiliyor. Ekonomik sıkıntıya gelince;
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biz aslında dünden çok daha iyi bir noktadayız
ekonomik bakımdan. Bazıları iktisadi hayatımızın çöktüğünü, yok olduğunu iddia ediyorlar,
bence bu kasıtlı bir propagandadır. İktisat açısından tabii zaman zaman iniş çıkışlar olabilir.
Önemli olan, bir yazarın tabiriyle; enseyi karartmamak, yani ümitsiz olmamaktır. Ama çalışmak, çabalamak, gayret etmek mühimdir. Mesela bir örnek vereyim; Japonya. Biliyorsunuz
ilk atom bombası atılan, büyük bir felakete muhatap olan bir ülke. Ama ne yapıyorlar; yediden
yetmişe çalışıyorlar ve bugünkü modern Japonya’yı ortaya çıkarıyorlar. Şu anda dünyanın sayılı devletleri arasında Japonya da var. Bunu niçin
örnek olarak gösterdim; demek ki bir devlet isterse yaşadığı sıkıntıları, acıları, mahrumiyetleri
atlatabilir, küllerinden doğabilir, kendine gelebilir ve daha güçlü bir ülke olabilir. Biz şu anda
çok güçlü bir ülkeyiz. Bunu nasıl anlıyoruz şu
anda dünyada hiçbir devletin barındıramadığı 4
milyona yakın Suriyeli kardeşimizi misafir ediyoruz. Bakın Almanya’ya 100 mülteci gidiyor
kıyameti koparıyorlar. Fransa’ya keza öyle… Bu

kadar ekonomik sıkıntıya rağmen bu kadar insanı
himaye edebiliyoruz. Bu anlamda ben iktisadın,
ekonominin her şey olmadığını ve millet olarak
bugün bütün iktisadi bütün ekonomik müşküllere rağmen dimdik ayakta durabileceğini gösterdiğimizi düşünüyorum. İnşallah daha da iyi noktaya
doğru gideceğiz.
“Birlik” unsurunu destekleyen edebî unsurlar nelerdir?
Çok güzel bir soru. Öncelikle tebrik ediyorum.
Sadece edebiyat değil, sanatın da kültürün de birlik ruhuna bence çok önemli etkileri var. Bir örnek verelim: İstiklal Savaşı. Şimdi Mehmed Âkif,
İstiklal Marşı’nı yazmasaydı, Çanakkale’yi yazmasaydı ve millete o morali aşılamasaydı acaba o heyecanları duyabilecek miydik? Demek ki biz bir
bakıma o edebî ürünlerle; şiirlerle, destanlarla,
hikâyelerle motive olmuş ve moral kazanmışız,
düşmana karşı koymuşuz. Tabii sadece Mehmed
Âkif değil. Mehmed Âkif bir örnek. Onun dışında
o dönemde pek çok yazar var. Böyle yüzlerce şairimiz, yazarımız edebî metinler ortaya koymuşlar.
Denemeler, hikâyeler, şiirler, romanlar yazmışlar
ve âdeta topluma moral vermişler. Toplum onları
okudukça daha çok heyecanlanmış. Sadece edebî
ürünler de değil. Mehmed Âkif bir şair ama aynı
zamanda Kastamonu’da camiye gidiyor ve vaaz
veriyor. O vaaz da bir edebî tat taşıyor tabii. Dolayısıyla edebiyat bu anlamda son derece önem
kazanıyor, sanat ta öyle, musiki de… Mesela mehter marşlarımız var değil mi? Mehter bir bakıma
Osmanlı’yı ayakta tutan dinamiklerden biridir.
Ecdadımız savaşa giderken mehteri de götürüyor akıncılarla birlikte mehter önden yürüyor.
Neden? Çünkü çalınan mehter marşlarıyla askere moral aşılanıyor. İlahilerle, mehter marşlarıyla
bir bakıma askerler heyecana getiriliyor. Onlara
destek oluyor ve askerlerimiz, yeniçerilerimiz o
mehteri dinledikten sonra gazaya daha büyük bir
heyecanla, aşk ile, şevk ile ve büyük bir motivasyonla giriyor ve kazanıyor. Dolayısıyla sanatın
burada bence büyük bir üstünlüğü var. Mesela
15 Temmuz’u hatırlayalım: Okunan selalar, dalga
dalga yayılan Ezan-ı Muhammedi’ler aydınlarımızın metinlerle, şairlerimizin şiirlerle öne çıkması
milletimizin moralini güçlendirmede son derece
büyük önem arz etmiştir.
Toplumlarda “edebiyatın” birliğe olan etkileri konusunda neler söylemek istersiniz?
15 Temmuz’dan sonra, kendine vazife çıkarmalı
herkes. Aydınlar, çiftçiler, memurlar, imamlar,
komutanlar, mühendisler kısacası her meslek
grubunda bulunan vatandaşlarımız, acaba ben bu
ülke için, bu devlet bu vatan için ne yapabilirim
diye düşünmeli ve üzerine düşen görevi yapmalı.
Bir gece sabaha kadar oturup bir yazı yazmıştım.
Malumunuz Milat Gazetesi’nde haftada iki gün

yazıyorum. Orada şu mealde bir yazı yazdım: “Neredesiniz Ey Şairler, Yazarlar?” Yazıda tatlı sert
bir üslup kullandım ve dedim ki: “Hâlâ uyumaya devam ediyor musunuz? Mehmed Âkif olsaydı
uyumazdı, oturup 15 Temmuz Destanı’nı yazardı.
Yahya Kemal hayatta olsaydı uyumazdı, kalkıp bu
destanı kaleme alırdı. Necip Fazıl öyle… Diğer
isimleri sıraladım. Ama siz maalesef bu destanı
görmüyorsunuz, niçin görmezsiniz, basiretiniz
mi bağlandı?” Biraz sert bir yazıydı. Demek ki
o an o yazı samimi bir halet-i ruhiye ile kaleme
alınmış olmalı ki, sosyal medya hesabımda yazımı okuyan çok değer verdiğim şairimiz Bestami
Yazgan durumdan kendisine vazife çıkarmış ve
kendisi bir destan yazmıştı. Dolayısıyla bence
edebiyat bu anlamda büyük bir önem arz ediyor.
Şairler ve yazarlar topluma karşı sorumludurlar.
Aydınlar, edebiyatçılar, yazarlar yaşadıkları çağın
tanığıdırlar, şahididirler, şehadet ediyorlar. Bir
örnek daha vereyim. Biz ESKADER (Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği) ve Türkiye
Yazarlar Birliği (İstanbul Şubesi) olarak bu olaydan hemen sonra oturduk ve bir reddiye yazdık.
15 Temmuz Destanı’na sahip çıktık. 1000 kalem
1000 yazar olarak dedik ki biz FETÖ ihanet örgütünün karşısındayız, bunu kabul etmiyor ve
bunun karşısında dimdik duruyoruz dedik. Bu
konu ile hiç temas etmeyenler oldu. Korkanlar,
çekinenler oldu. Neyden korkuyor ve çekiniyorsunuz? Cenab-ı Allah size emanet bir can vermiş,
onun da vadesi bellidir. Kimden korkuyorsunuz?
Hem bilmez misiniz İstiklâl Marşı‘mız Korkma
diye başlar. Korkmayın! Dolayısıyla bence şairler
ve yazarlar bu anlamda mutlaka üzerlerine düşen
görevleri hakkıyla yapmalı, ellerine kalemi almalı. Çünkü namuslu bir aydının yapacağı budur.
Oturup 15 Temmuz’u yazmak zorundalar ama şiir
olur, ama deneme olur ama hikâye, ama roman
olur. Yönetmense film olur, müzisyense beste
olur, ressamsa başta Ömer Halis Demir’in resmi
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olmak üzere şehitlerimizin resmi olur. İnşallah
hepimiz üzerimize düşen görevi hakkıyla yerine
getirmiş oluruz.

Şükürler olsun ki
Eminotomotiv ve Eminevim
gibi bazı yerli ve millî
vatandaşına sahip çıkan
kuruluşlar üstlerine
düşen görevi yapıyorlar.
Hem istihdamda, hem
üretimde öne çıkıyorlar ve
vatandaşla iş birliği yapma
hususunda örnek davranışlar
sergiliyorlar.
Elbirliği Sistemimiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Buradan okuyucularımıza aktarmak istediğiniz mesajlarınız olur mu?
Aslında ekonomi ve iktisat son derece önemli.
Bir milleti ayakta tutan unsurlar bunlar. Elbette
moral gücü ve medeniyet anlayışı kadar ekonominin de son derece sağlam yürümesi lazım. Şükürler olsun ki Eminotomotiv ve Eminevim gibi
bazı yerli ve millî kuruluşlar, vatandaşına sahip
çıkan üstlerine düşen görevi yapıyorlar. Hem istihdamda, hem üretimde öne çıkıyorlar ve vatandaşla iş birliği yapma hususunda örnek davranışlar sergiliyorlar. En son gazetelerde okuduğuma
göre Eminevim de pek çok vatandaşımıza iş imkanı sunuyor. Bu son derece güzel, anlamlı, örnek
bir davranıştır. Diğer iş adamlarımız da bu yoldan
yürümeli, üstlerine düşen görevi yapmalıdır. Mesela diyelim işsizlik mi var, pek çok gencimiz işsiz mi? Her müessese demelidir ki ben 100, 500,
1000 genci işe alıyorum ve bir bakıma ülkenin
ekonomisine katkıda bulunuyorum, o gençleri
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işsizlikten kurtarıyorum. Diğer yandan toplum
psikolojisi açıdan da oldukça önem taşımaktadır
bu dayanışma. Çünkü bir genç işsiz olunca üzülür, hatta bazıları bu işi abartır ve çöker. Şükürler
olsun ki Eminevim gibi şirketler var. Bu anlamda
müesseseler üstlerine düşen görevleri yapıyorlar.
Devleti ve milleti ile iş birliği yaparak bir bakıma yeni yollar, yeni kanallar açıyorlar ve bir bakıyorsunuz pek çok insan bu şekilde iş imkânı
buluyor, çoluk çocuğunun rızkını temin ediyor.
Bu anlamda örnek bir hareket bu. İnşallah emsali çoğalır. Bu konuda Eminevim öncü ve örnek
bir kuruluş, arkası gelir inşallah. Ülkemiz düzlüğe böyle çıkar. Çok çalışmalıyız. İnşallah millet
ve ümmet olarak daha güzel günler göreceğiz ve
yeryüzündeki mazlumlara umut olmaya devam
edeceğiz.
Dergimiz vasıtasıyla okuyucularımıza birlik
konusunda neler söylemek istersiniz?
Öncelikle Elbirliği Dergisi’nin inşallah bu vatana,
bu millete hizmet edeceğine inanıyorum. Şuurlu geçlerimiz, evlatlarımız çalıştıkça, hizmet ettikçe, güzel yazılar yazıldıkça, güzel röportajlar
yapıldıkça bu dergi de inşallah hizmet etmeye
devam edecektir. Birlik ruhu için ümit şart! Ben
ümitsiz bir insanın birlik kurabileceğine inanmıyorum. Önce ümit! Önce umutlu olacağız. O
umudu taşıdıktan sonra zaten o ümit bizi harekete geçirecek. Aslında iş adamlarında da öyledir.
Bir müteşebbis, bir iş adamı önce ümitvar olur;
ben şöyle bir fabrika kurarsam başarılı olabilirim
şöyle bir ürün çıkarırsam muvaffak olabilirim der,
ondan sonra harekete geçer. Aynı şekilde bence
hepimiz, hangi işi yaparsak yapalım önce ümitvar
olacağız, umut besleyeceğiz. Aşkımızı şevkimizi
kaybetmeyeceğiz ve birlik ruhumuz için, milletimizin birbirini sevmesi için neler yapabiliriz,
bunu düşüneceğiz. ‘Ben bu vatan için, bu bayrak
için, bu din için neler yapabilirim? Birlik ruhunu
nasıl zenginleştirebilirim?’ Bunu düşünüp harekete geçeceğiz. İnşallah Türkiyemizin de, İslam
aleminin de, Türk dünyasının da, mazlum coğrafyaların da önü açıktır, yeter ki birlik ruhunu göz
ardı etmeyelim.

TAM 28 YIL ÖNCE YAYIN
HAYATINA BAŞLADIK
Elbirliği Dergisi olarak 28. yaşımızı kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. 1992 yılının Eylül ayında başlayan heyecan
dolu bu serüven, aynı heyecanla sürüyor. Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün’ün öncülüğünde daha
o yıllarda kurumsallaşmanın ve kurumsal yayın çıkarmanın bilinciyle yayın hayatına başlayan Elbirliği Dergisi, yine
adı gibi Elbirliği’ni anlatmaya 28 yıldır devam ediyor.
Dergimizin 28. yaşını kutladığı bu özel sayısında sizleri 1992 yılına götürüyoruz ve yeni yaşımızı ilk sayımızın
kapağıyla kutluyoruz.
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EMİNEVİM
SAYESİNDE
KİRADAN
KURTULDUM

K

amuda görev yeri sık değişen bir yönetici olduğumdan hep lojmanlarda oturdum. Yakın
zamanda içinde oturamayacağımı bilsem de
‘ahirette iman dünyada mekan’ diyerek evim olsun
istedim. Elimde, almak istediğim ev için gerekli peşinat kadar tutar da yoktu maalesef. Çoğu insan gibi
ben de tasarruf yaparken 5 TL’yi zor ayırıyorken, iş
taksit ödemeye geldiğinde 10 TL ayırabiliyordum.
Bu sebeple hem ev sahibi olmak hem de kazancımı
tutabilmek için kendimi ödemeye bağlamak istedim.
Eminevim’i uygun ev alımında tercih olarak gördüm.
Neden mi?
Gerede’de görev yaparken Eminevim’in kurucusu
Emin ÜSTÜN Bey’in Geredeli olduğunu öğrenmiştim. Yüksek lisanstan sınıf arkadaşım Murat Bey, eşi
dolayısıyla Emin Bey’in yakını olduğundan şirketi
iyi biliyordu. Aracını Eminotomotiv’den almıştı. Bir
gün iş yerime geldiğinde, “Aslı Hanım gelin sizi ev
sahibi yapalım.” demesiyle Eminevim’den ev almayı
düşünmeye başlamış oldum. Teklif eden arkadaşımdı, şirketi iyi tanıyordu ve kendi de şirketten araba
almıştı ama ben yine de bir araştırma yapmak istediğimi söyledim. Çünkü hiçbir fikrimin olmadığı bir
sistemdi Elbirliği Yöntemi. Tasarruflarını yanlış yere
götürüp sonra mahkemelerde dolaşan insanları da
görüyorduk sonuçta… Elbirliği Sistemi ile ilgili ilk ön
bilgiyi Murat Bey verdi. Sonra Eminevim ile ilgili tapu
müdürümüz ile görüştüm; “Sistemden ev alanı çok
duydum, çekiliş olayı var, ilk çıkan şanslı son çıkan
şanssız gibi duruyor, çok detaylı bilmiyorum sistemlerini ama sonuçta kimseden sıkıntı duymadım” demişti.
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Sonraki günlerde Murat Bey, Eminevim Şubesi’nden
bir yetkili ile tanıştırdı beni. Sistemi detaylı olarak
kendisinden dinledim. Ev alacakken elinizde var olan
peşinatınıza ve ödeme planlarınıza göre farklı sistem
içi seçenekler sunuluyor önünüze. Yetkiliye tüm tereddütlerinizi, sorularınızı yöneltebiliyorsunuz ve
mutlaka ki mantıklı ve ikna edici cevaplar alıyorsunuz. Aylık ödeyebileceğim taksit miktarına ve sistemden almak istediğim toplu tutara göre beni bir gruba
dahil edip bir ödeme planı çıkardı yetkili. “Çekilişte ilk ay çıkan ile son ay çıkan arasında adaletsizlik
oluyor mu?” diye sorduğumda, teslimatı gerçekleşmeyen üyeye kira desteği olduğunu söyledi. Organizasyon bedeli alınacağını da söyledi; bu bedel ihtiyaç
sahiplerini bir araya getirmek, pazarlama, tanıtım hizmetlerini gerçekleştirebilmek içindi sanırım. Sonuçta
Eminevim de ticari bir şirket, çalıştırdığı personeli ve
iş yeri giderleri var. Organizasyon bedeli mantıklı,
ben sisteme girerken de makul bir miktardı.
Sistemin en güzel yanı benim için faizsiz oluşu idi.
Ben de sistemlerine güvenmiş oldum, hata kusurları varsa günahı boyunlarına dedim. Sözleşmede belirtilen toplam ödeme miktarını gördükten sonra bir
banka ile de görüştüm. Aynı tutarda kredi çeksem ne
kadar ödemem gerekir bilmek istedim merakımdan.
Eminevim ödemesi çok uygundu. Faiz hassasiyeti olmayan insanlar bu kadar yüksek farkı ödememek için
bile Eminevim’e gelmeliler diye düşünmüştüm.
Tam kararımı vermeden şirketin yapısını da araştırmıştım. 1991 yılında kurulmuş bir şirketti. Arada
ülkemizde varolan ekonomik krizlerden etkilenmemişti. Dolar yükselmiş ya da faizler yükselmiş olsa

da Eminevim bu durumlardan etkilenmeden yoluna
devam etmişti. Hatta faizler yükseldikçe Eminevim’e
talep artıyor olarak gördüm ki mantıklı. Çünkü insanlar faizler yükseldikçe neredeyse çektikleri banka
kredisini misli ile geri ödemek zorunda kalıyorlar ve
kredi çekemeyince de Eminevim’e yöneliyorlar. Şirketin yeni iş kollarına açıldığını da gördüm. Bir sektörde yoğunlaşmamak, farklı sektörlere açılmak, bir
nevi yatırım yapmak ve bir sektörde sıkıntı oluşursa
diğer sektörle durumu finanse edebilmek olarak değerlendirdim bu durumu. Bu da şirketin sağlamlığına
bir delildi benim için. Görevim gereği Emin ve Kemal ÜSTÜN Beyler ile de tanışmıştım. Kısa da olsa
görüşmelerimizde işlerini dikkatle ilerlettiklerini görebildim ve heyecanlarından, azimlerinden etkilendim. Özellikle enerji, tarım ve hayvancılık alanında
yatırım yapmaları da çok iyi gelen bir durum oldu
bana. İnşaat sektöründe de var olmuşlar ama enerji ile tarım ve hayvancılık sektörlerindeki yatırımları
bana göre ülke açısından daha kıymetli, faydalı ve
sürdürülebilir gelmekte. Sisteme dahil olmadan baktığım son durum; “Dünyanın bin bir hali var, negatif
bir durum olur da sistemden çıkmamız gerekirse ne
olacak?” diye sordum. Sistemden zararsız çıkabilme
durumu izah edildi. “Ödemelerimde aksama gerekirse dedim?” iki ay ödeme erteleme yapabilirsiniz denmişti o vakit.
Araştırmam sonucunda gördüm ki, elimdeki peşinat
ile sisteme dahil olabiliyordum, aylık ödeyebileceğim
tutar ve istediğim paraya göre uygun seçenek benim
için belirlenmişti, banka kredisi kullanımına göre de
çok avantajlı olduğumu görmüştüm. Eminevim ve
Eminotomotiv, işinin hem mucidi hem de yılların
tecrübesini taşıyordu, mağduriyet yaşatmamıştı kimseye. Ülkenin ihtiyaç duyduğu farklı sektörlerde yatırımlara da başlamıştı, finansal krizlerden etkilenmemişti… Durumu göre sistemden çıkılabilme olanağı
ve taksit öteleme gibi detayları da öğrenince Eminevim’den ev almak aklıma yattı. Herkes iyi incelemek,
sorgulamak zorunda çünkü tasarruflar kolay birikmiyor. Yılların emeğini olmadık yere teslim etmemek
gerekiyor. Rabbim kimseyi verdiği paranın peşinde
koşturmasın inşallah.

kendilerinden memnun olan müşterileri yapmaktaydı sonuçta. Unutmadan müdür beyi de işinde tutkulu, çaba gösteren ve gayreti yüksek gördüm. Çalışanında bu motivasyonu oluşturabilmek de bir şirket
için çok önemli. Basiretli iş adamı olmak, kurumsallaşmış şirket kurmak, işinde tecrübeli olmak, vatanına milletine fayda sağlamak, hukuka uymak, devlet
kurumları ile düzgün çalışmak, sözünde durmak, kişileri mağdur etmektense şirketten fedakarlıkta bulunmak… Bunların varlığını gördüm ben Eminevim’de.
Devlet tarafından denetimleri nasıl, bu konuyu irdelemedim. Devlet kontrolü şu nedenle önemli geliyor;
el birliği ile mal edinmede sektör büyüyor. Eminevim yılların tecrübesi ile kurumsallaşmasını sağlamış
ama sektörde var olan diğer şirketler de Eminevim’de
devlet denetiminde olursa insanların tasarrufları daha
güvencede olur. Hem denetimin hem tecrübenin olduğu Eminevim’de, kaymaklı ekmek kadayıfı olur
tasarruf değerlendirme. Ben hep ev almaya odaklıydım, aldım da lakin görev yeri sürekli değişen bir çalışan olarak aldığım evde oturamayıp kiraya vermek
zorunda kaldığımdan; ev alıp kiraya verip kiracı ile
uğraşmak yerine Emin Enerji ya da Emin Tarım &
Hayvancılık’a hisse alarak katılıp kar payı mı alsaydım
diye düşünmedim değil.
Hasılı siz, paranız varsa, paraya ihtiyacınız varsa, ev,
araba alacaksanız ya da elinizdeki para ile şirket ortağı olarak kar payı almak istiyorsanız, bir Eminevim
şubesine uğrayın… Sizi güler yüzle karşılayan şube
çalışanlarından bilgi alın, bir kahvelerini için… Daha
şubede iken kendinizi evinizde hissedin… Hayırlı olsun alışverişleriniz inşallah.
Aslı Gülhan BEK / Eminevim Müşterisi

Sonrasında sisteme dahil oldum, taksitlerimi ödemeye başladım, çekiliş sonucu teslimatımı, teslimatla
da evimi aldım. Sorunsuz taksitlerimi de ödüyorum
şükür. Evinizi aldınız yollarımız ayrıldı demedi Evimevim… Sık sık aradılar, yardımcı olabilecekleri bir
konu olup olmadığını sordular, düzenledikleri yemekli programlara davet ettiler. Geçenlerde senetlerimi almak için uğradığım Ereğli Şubesi bana inanılmaz ilgili, nezaketli ve misafirperver davrandı. Şube
müdürlerinden de kurumsal işleyişleri, yeni vizyonları hakkında geniş bilgi aldım. Kurum içi eğitimlere
çok önem verdiklerini, personelin genç ve liyakatli
olmasına dikkat ettiklerini, müşteri memnuniyetini
ne kadar önemsediklerini, çalışanlarını işe alırken
bile öncelikle müşteri referansına önem verdiklerinden bahsetti Süleyman Bey. Zira en iyi reklamlarını
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İşte tarihi zaferlerle dolu
unutulmaz başarılar;

2019 YILINDA
GÖĞSÜMÜZÜ
KABARTAN
BAŞARILAR
Türkiye 2019 yılında spordaki başarılarıyla dünyaya damgasını vurdu. Farklı kategoride kazanılan
başarılarla yaşatılan coşkular ve mutluluklar tüm ülkeyi ayağa kaldırdı.

Rusya’nın Ulan Ude kentinde gerçekleştirilen Kadınlar
Dünya Boks Şampiyonası’nda 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, Çinli sporcu Liu Yang’ı yenerek altın madalyanın
sahibi oldu. 21 yaşındaki milli sporcu kariyerinde ilk
büyükler dünya şampiyonluğuna ulaştı.
Almanya’nın Stuttgart kentinde gerçekleştirilen Artistik
Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda milli sporcu İbrahim Çolak, dünya şampiyonu oldu. Milli sporcu İbrahim Çolak, Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda
halka aletinde altın madalya kazanarak cimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk
Türk sporcu oldu. Milli cimnastikçi ayrıca Japonya’nın
başkenti Tokyo’da düzenlenecek 2020 Olimpiyatları’na
katılma hakkı elde etti.

İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası’nda kadınlar 50 metre sırt
üstünde yarışan Sümeyye Boyacı, dünya ikincisi oldu.
Doğuştan iki kolu olmayan 16 yaşındaki başarılı yüzücü
44.74’lük derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu ve
Türkiye’nin yüzmede ilk dünya ikincisi olmayı başardı.

Milli Futbol Takımı 2020 Avrupa Şampiyonası biletini
aldı. Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. maçında evinde İzlanda ile 0-0 berabere kalarak 2020 Avrupa Futbol
Şampiyonası’na katılmayı garantiledi. Ay-yıldızlı ekip,
tarihinde 5. kez Avrupa Şampiyonası’nda yer alacak.
Türkiye, tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonasına grup maçlarının bitimine 1 hafta kala katılmayı garantiledi.
Dünya Askeri Oyunları’nda milli güreşçi Rıza Kayaalp,
grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazandı. Aynı
organizasyonda milli güreşçi Taha Akgül, serbest stil
125 kiloda altın madalya kazandı.
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Araç sahibi olmak isteyenlerin ilk tercihi haline gelen
Eminotomotiv, yaptığı teslimatlarla 29 yılın zirvesine
ulaştı.
1991’den bu yana 95 binin üzerinde kişiyi araç
sahibi yapan sektörün deneyimli ve güvenilir markası
Eminotomotiv, 2019 yılında yaptığı teslimatlarla büyük
bir başarıya ulaştı. 2019’da 10.000’e yakın teslimat
gerçekleştiren Eminotomotiv, geçtiğimiz yılın aynı
dönemine göre teslimatlarda %13 büyüdü.

Kampanyalarla araç
sahibi olmak kolaylaşıyor
Birikimleri araca dönüştüren, uygun bütçeler
ve faizsiz taksitlerle araç sahibi olmayı
kolaylaştıran Eminotomotiv, yıl içinde
düzenlediği kampanyalarla teslimatı 8 aya
kadar düşürüyor. Yapılan kampanyalarda çeşitli
indirim fırsatları ve teslimat kolaylıkları ile araç
sahibi olmak isteyenler hayallerine kavuşuyor.

Eminotomotiv’e gelin
sizin de aracınız olsun
Eminotomotiv’in yeni kampanyalarını öğrenmek ve
faiz ödemeden araç sahibi olmak için 44 36 46 no’lu
telefonu hemen arayabilirsiniz.
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stisnasız her insanın yolundan geçerek büyüdüğü, kah düştüğü, kah kalktığı, kah kaybettiği
kah kazandığı ama hep güldüğü serüvenin adıdır
oyunlar. Bir olmanın, birlikte olmanın öğrenildiği ilk
yerdir. Gruptan birinin yanlışının ya da başarısızlığının tüm gruba mal edildiği ve bunu sırf sevgi uğruna
gruptaki herkesin göğsünü gere gere kabullendiği
yerdir. Koşarken ya da zıplarken dizlerini kanatan o
arkadaş için “hissedilenin” ilk tohumudur. Heyecanla
başarıya giden yolda soluk soluğa kalıp zemin kattaki
teyzenin kapısını “su” diye aşındırmaktır her akşam...
Geçmişe bir yolculuğa çıkmaya ne dersiniz?

Saklambaç: Önüm, arkam, sağım, solum, ebe sobe!
Oyunculardan biri ebe olur bu oyunda, yüzünü bir
yere yaslayarak saymaya başlar. O sırada diğer oyuncular saklanırlar ve ebe yerinden ayrılınca ondan
önce gidip o yere sobe yapmaya çalışırlar. Ebe onlardan önce varırsa, kişinin ismini söyleyerek o kişiyi sobelemiş olur. Oyunun en eğlenceli kısmı ise, ebenin
bir kişiyi diğer kişi ile karıştırıp sobelemesidir. Bu durumda tüm oyuncular “Çanak Çömlek Patladı!” diye
bağırarak yerlerinden çıkar. Ebe yine aynı kişi olur.

Anneleri yıllarca pantolon
dikmeye mahkum eden, oyun:
Uzun Eşek!
Çocuklar arasında en popüler oyunlardandı. Oyuncular iki gruba ayrıldıktan sonra hangi grubun yatacağına, hangi grubun atlayacağına karar verilir. Yatacak
takım yastığın önüne dizilir. İlk baştaki oyuncu eğilerek kafasını yastığa dayar ve arkasındakiler de bir öncekinin bacaklarından tutarak eğilir. Karşı takım bir
bir atlamaya başlar. Atladıktan sonra bacaklarını dolaması ve sürtünmesi yasaktır. Eğer alttakiler çökerse,
aynı takım tekrar atlar. Eğer çökmezse, yukarıdaki
takım yastığa tek ya da çift sayı gösterir, aşağıdaki takım tahmin etmeye çalışır.

90’lı Yıllardaki
Çocukluğun Güzelliği
Artık Sokaklarda Göremeyeceğiniz Çocuk Oyunları
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Aç Kapıyıııı, Bezirgan Baaşıı!

Körebe
Bu oyunda, oyuncular arasından bir ebe seçilir. Gözleri bağlanan ebe, gelen seslere ve hislerine göre diğer arkadaşlarını ebelemeye çalışır.

İstop
Top, oyunculardan birinin ismi söylenerek havaya
doğru atılır. İsmi söylenen oyuncu eğer topu yere
düşmeden yakalarsa o da başkasının adını söyleyerek
aynı şekilde topu havaya atar. Top yere düşene kadar oyun bu şekilde devam eder. Topu yere düşüren
oyuncu topu yakalayana kadar herkes uzaklaşır ve
istop diye bağırdığında herkes olduğu yerde durur.
Ardından bir renk söyler ve o rengi bulup dokunamayan oyunculardan birini topla vurur.

Yakar Top ya da Ortada Sıçan
İki grupla oynanır. Bir grup ikiye bölünür ve aralarında mesafe olacak şekilde karşılıklı durur. Diğer grup
ortaya geçer. Ortaya geçilen grup topla vurulmaya
çalışılır. İki oyunun tek farkı, Ortada Sıçan oyununda yere değmeyen topu tutan oyuncu, can kazanmış
olur.

Sek Sek
Takım ya da ferdi olarak oynanabilen Sek Sek oyunu,
pürüzsüz düz beton ya da sertleşmiş toprak yüzeylere çizilen kare/hanelerin üzerinde sekilerek oynatılan oyundur. Bu oyunda dikkat, denge, algı ve koordinasyon önde gelir.

Mendil Kapmaca
Ortada mendili tutacak biri seçilir. Sonra çocuklar
aldım verdim ben seni yendim oyunuyla iki gruba
ayrılırlar. Çizgilerden çıkış yapan çocuklar arasında
mendili yakalayan yakalayamayanı mendille ebelemeye çalışır.

Bezirgan başı tekerlemesi ile ebe seçilir. Oyuncular
seçilen 2 ebe’nin kolları altından tekerleme eşliğinde
geçerler. Başta verilen isimleri bilemeyenler ebelerin
arkalarına geçerler ve iki farklı takım oluşturulur. Ardından ortaya bir çizgi çizilir ve iki takım çizinin gerisine ip ile kim düşecek çekişmesi yapar.
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Kış Turizminin Başkenti
Erzurum’a misafir olmak

1

514 yılında bu güzel şehri ve çevresini fetheden
Osmanlılar, bu topraklarda hüküm sürmüşlerdir. Şehir 6 bin yıllık tarihi bir geçmişe sahip
olup Doğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük kenti olma
özelliği taşımaktadır. Tarihi yönden çok zengin bir
çok eseri barındıran kent, günümüzde önemli bir
turizm potansiyeli taşımaktadır. Doğu Anadolu’nun
kalbi olan tarihi ve doğal güzellikleri ile Erzurum, ülkemizin nadide şehirlerinden biri konumundadır.
Oltu taşı ile de ün yapmış olan Erzurum’da kış ayı
uzun ve oldukça çetin geçmektedir. Bu da Erzurum’u
kış turizmi açısından önemli bir merkez konumuna
getirmiş durumdadır. Şehrin simgelerinden ve Türkiye’nin oldukça önemli kış turizm merkezlerinden
olan Palandöken Dağı ise bu topraklarda bulunup,
kayak pistleri ve otelleri ile önemli bir cazibe merkezi durumundadır. Toplam yüksekliği 3125 metre
olan Palandöken Dağı, harikulade bir görünüme sahiptir. Yaz ayında bile kar görmenin mümkün olduğu Palandöken’de, sezon Ekim ayının sonlarına doğru başlar ve Mayıs ayının ilk günlerine kadar yüksek
kesimde bulunan pistlerde kayak yapılabilir. Kayak
severler için Palandöken tüm tesis ve olanakları ile
sınırsız hizmetler sunmaktadır.

ocakları oldukça fazladır. Burada çay istendiği zaman
yanında çay kaşığı getirilmiyor. Halk kıtlama çay içiyor. Yöreye özgü, oldukça sert ve şekilsiz olan şekerlerin dil altına konulması ile içilen kıtlama çaya burada herkes aşina. Bunun yanında şehir, dağ gezileri ve
safariler için oldukça ideal durumda. Şehir merkezinde ise birçok tarihi esere rastlamak mümkün. Kısaca
bahsedecek olursak; Erzurum Kalesi, Çifte Minareli
Medrese, Yakutiye Medresesi, Üç Kümbetler, Erzurum Ulu Camii ve Atatürk Evi gibi yerler bu şehrin
aksesuarları niteliğinde.

Soğuk şehrin sıcak insanlarının bulunduğu diyarda
yaylacılık oldukça gelişmiş durumdadır. Kış günlerinin soğukluğunu içtikleri demli, sıcacık çay ile
gideren halk oldukça sıcakkanlıdır. Bu şehirde çay
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Bırakma Beni;

Suriyeli Yetim Çocukların
Kalbe Dokunan Hikayesi…
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apımcılığını Beşir Derneği ve Film House’ın,
yönetmenliğini ve senaristliğini ise Cannes
ödüllü Bosnalı yönetmen Aida Begiç’in üstlendiği “Bırakma Beni” son zamanların en dikkat
çekici hikayeye sahip film oldu. Film, Suriye’deki iç
savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan yetim çocukların
gerçek hayat hikayelerinden esinlenerek hazırlandı.
Maddi manevi kayıplara sebep olmuş olan Suriye’deki iç çatışmalar sonucu ortaya çıkan mülteci krizinin
sonuçlarından esinlenerek hazırlanan filmde yetim
kalan Suriyeli bir grup çocuğun hikayesi konu edildi.
Filmde, savaştan kaçarak Şanlıurfa’ya gelen, kaldıkları
yetimhaneden çıkıp yeni bir hayat kurmanın hayalini
kuran üç arkadaşın hikayesi anlatılıyor. Zorlu yaşam
mücadelesi veren çocukların hikayesinin konu edildiği filmin başrolünde 3 çocuk görülüyor. Birbirlerini
tanımayan fakat sonradan arkadaş olan; İsa, Ahmed
ve Motaz’ın kaderleri birbirine oldukça benzemektedir. Geleceğin adımlarını birlikte atan ve birbirlerine
destek olmaktan asla rahatsızlık duymayan bu çocuklar birbirlerine söz verecektir. Bosna Hersek savaşını
yaşayan ve Suriyeli çocukları da yakından gözlemleyen Aida Begiç, filmi de bu duygularla yazdığını ifade
etti.

21 Eylül 2018 tarihinde ülkemizde gösterime girmiş
olan filmin kadrosunda, hikayenin gerçek kahramanları olan; Isa Demlakhi, Ahmad Husrom, Motaz Faez
Basha yer alıyor. Dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeyi amaçlayan film, yetimliğin savaş ve göçle birleşmesini dramatik açıdan tüm dünyanın farkındalığına
sunuyor.
İlk kez 54. Uluslararası Antalya Film Festivali’nde izleyiciyle buluşan film, katıldığı ulusal ve uluslararası
film festivallerinde izleyicinin takdir ve beğenisini
kazandı. Pingyoa Uluslararası Film Festivali’nde ve
“İzleyici Tercihi – Popüler Ödüller” kategorisinde
“En İyi Film” ödülüne layık görülen film, aynı zamanda Özbekistan’da düzenlenen Prologue Uluslararası
Film Festivali’nde de en iyi film seçildi.
Yönettiği her filmde yankı uyandırmayı başaran Bosnalı yönetmen Aida Begic, ülkemizin Suriyeli kardeşlerimize açtığı kapılar için ise; “Türkiye’ye ve bu ülkede yaşayan herkese 4 milyon Suriyeliye kapılarınızı
açtığınız için şükran ve minnet duyuyor, teşekkür
ediyorum.” diyerek, filmin mültecilerle empati kurabilmesine aracı olmasının kendisi için en önemli
amaç olduğunu dile getirdi.
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Eminevim

Basında Geniş Yer Buldu
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ELBİRLİĞİ İLE HEM ARABA
HEM İŞ SAHİBİ OLDU
ELBİRLİĞİ SİSTEMİ EV VE ARABADAN SONRA
BU KEZ İŞ SAHİBİ DE YAPTI
Ev ve araç alımlarını kolaylaştırmak
için Eminevim tarafından geliştirilen
faizsiz Elbirliği Sistemi, artık iş
sahibi olabilmenin de önünü açıyor.
Bunun en güzel örneği Isparta’da
yaşandı. Isparta’da yaşayan Mehmet
A. Elbirliği Sistemi’ne girerek araba
ve iş sahibi olma hayalini gerçeğe
dönüştürdü.

B

ugüne kadar 150 bini aşkın kişiyi
ev ve araç sahibi yapan Eminevim,
mucidi olduğu Elbirliği Sistemi ile
ihtiyaçları kolay yoldan karşılamaya devam ediyor. Son yıllarda hızla büyüyen
Elbirliği Sistemi, ev ve araç almanın ilk
tercihi haline gelirken Isparta’da yaşayan
Mehmet A. arabasını aldığı sistemle taksiciliğe başladı ve hem araba hem de iş sahibi oldu. Araç almak için Eminevim Isparta
Şubesi’ne başvuran Mehmet A. sistemin
avantajlarından kolayca yararlanarak kısa
sürede aracına kavuştu. Taksicilik mesleği yapan Mehmet A. artık kendi aracıyla
mesleğini sürdürmeye devam edecek.
Eminevim Isparta Şubesi’ne yardımlarından ve desteklerinden dolayı teşekkür
eden Mehmet A. “Artık bir aracım oldu ve
hayallerime kavuştum. Aracımı aldıktan
sonra Isparta’da kendi adıma bir hat satın
aldım ve aracımla taksicilik yapmaya başladım. Eminevim sayesinde hem arabam
oldu hem de iş sahibi oldum. Üstelik hiç
faiz ödemeden ve kendi bütçeme göre
belirlediğim taksitlerle arabama ve işime
kavuştum. Tüm Eminevim ailesine desteğinden ötürü teşekkür ediyorum.” dedi.
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