




Yola çıktığımız 1991 
yıl ından günümüze

2 bini aşkın çal ışanımız ve 
128 şubemizle

milyonlarca insanın 
faizsiz bir hayat idealini 

gerçekleştirmek için

durmadan, yorulmadan 
ve ilk günkü heyecanla 

çal ış ıyoruz.

30 yıl ı aşkın süredir hiçbir 
zaman kaybetmediğimiz 

inancımız ve geleceğe 
attığımız emin adımlarla

 ülkemize hizmet etmenin 
gururunu yaşıyoruz…
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Değerli okurlarımız,

Geride bıraktığımız koca bir yılın ardından yeni yıla umutla başladık. Tarihin akışını adeta etkileyerek tüm 
insanlığı sınayan bir musibet olan Kovid-19 salgını, 2020 yılında her ne kadar karamsarlık ve umutsuzluk 

hissi yaşatsa da bugün gösterilen sabır ve yürütülen çalışmalar sonucunda bulunan aşılar, yeni yılın hepimiz 
için daha umutlu başlamasına vesile oldu. 

Dünyada hayatı olumsuz etkileyen, ekonomileri sarsan ve hazırlıksız yakalanan ülkeleri büyük kayıplara 
iten Kovid-19 salgınını tamamen geçmişte bırakmayı umduğumuz yeni yılda, dünyayı ve ülkemizi hızlı bir 

toparlanma süreci bekliyor. Şirket olarak bizler de güçlü stratejiler ve yeni hedeflerle 2021 yılının yol 
haritasını belirledik. 30. yılımızı kutladığımız 2020 yılında attığımız inovatif adımlar sayesinde yılı 23 

bin 616 teslimatla kapatırken toplam teslimat sayımızı da 176 binin üzerine çıkarmayı başardık. Bir yılda 
yaptığımız teslimatlarla ülkemize 4 milyar TL katkı sunarken Türkiye genelindeki hizmet ağımıza da 8 yeni 
şube daha ekleyerek toplam şube sayımızı 128’e çıkardık. İçinde bulunduğumuz 2021 yılına da daha büyük 

hedeflerle giriyoruz. Başta 27 binden fazla ev ve araç teslimatı gerçekleştirerek ülke ekonomisine 4.7 
milyar TL katkı sağlamayı, toplam teslimatlarda ise 200 binin üzerine ulaşmayı amaçlıyoruz. Dergimizin 
bu sayısında 2020 yılında imza attığımız önemli çalışmalarımızı ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile birlikte 

belirlediğimiz 2021 hedeflerimizi detaylı olarak okuyabilirsiniz.

Attığımız her adımda ve her başarımızda kurucumuzun bize bıraktığı vizyonun önemi şüphesiz çok büyük. 
Bu vesileyle geçtiğimiz Aralık ayında vefatının sene-i devriyesi sebebiyle özel bir programla andığımız 

şirketimizin kurucusu ve hayırsever iş insanı merhum A. Emin Üstün’ü de buradan rahmetle anmak 
istiyorum. Kurucumuzun hayat mücadelesini anlatan özel bir belgeselin hazırlıklarına başladığımızı da 

dergimiz vesilesiyle tüm sevenlerine duyurmanın heyecanını yaşıyorum.

Her ne kadar pandemi hayatımızı etkisi altına alsa da geride bıraktığımız yıl bazı güzel gelişmeleri de 
yaşadığımız bir yıl oldu. Ayasofya’nın camiye yeniden dönüşmesi, tüm İslam alemini heyecalandırırken 

Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği Karadeniz’de bulunan doğalgaz rezervi ülkemizde büyük bir 
coşku oluşturdu. 

Bu güzel gelişmelerden Ayasofya’nın Ayasofya-i Kebîr Cami-i Şerîfi adıyla yeniden özüne dönme müjdesini 
dergimizin yeni sayısına taşıyarak bu değerli kültür mirasının tarihine ışık tuttuk. Dopdolu sayımızın 

ilerleyen sayfalarında, 2020 yılında sponsorluğunu üstlendiğimiz Bir Düş Gördüm sinema filminin 
uluslararası festivallerde kazandığı başarıları da okuyabilirsiniz. Selçuklu ve Osmanlı’dan kalma tarihi 

yapıları, yatay mimarinin geleceğin kentlerine dönüşüm hazırlığındaki rolünü, sayfalarımıza taşıdığımız 
kardeş ülke Azerbaycan’ı ve kış mevsiminin en keyifli yolculuklarından birini yaşatan Doğu Ekspresi üzerine 

sizler için hazırladığımız özel konuları beğenerek okuyacağınıza inanıyorum.

Her şeyin normale döneceği bir yılı ülkemiz için temenni ediyor, sizlere kıymetini bir kez daha anladığımız 
sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.

Süheyla ÜSTÜN
Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı
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Kısa Kısa

Eminevim Akıllı İşletme 

Modeline Geçiyor

Eminevim, hizmet kalitesini 

artırarak müşterilerinin ihtiyaç 

ve taleplerine daha hızlı yanıt ve-

recek dijital dönüşüm adımlarını 

hayata geçirdi. İş yönetimi süreç-

lerine yeni nesil teknolojileri en-

tegre etmek, finansal süreçlerin 

yönetimi ve standardizasyonunu 

sağlayarak kaynakları daha ve-

rimli şekilde yönetmek amacıyla 

başlatılan çalışmalar kapsamında 

şirketin iş süreçleri SAP S/4HANA 

ile dijitale taşındı. 

2020’de Pazar Payını 

En Fazla Artıran İlk 

5 Şirket Arasında 

Eminevim Yer Aldı 

2020’de Capital Dergisi’nin 

yaptığı dikkat çeken araştırmada 

Eminevim, özellikle pandemi dö-

neminde hayata geçen inovatif 

çalışmalar ve stratejilerle pazar 

payını en fazla artıran 5. şir-

ket oldu. Pandemi dönemindeki 

%10’luk pazar payı artışı ile Emi-

nevim, Türkiye’de hizmet veren 

Apple, Huawei, Citroen gibi glo-

bal devleri de geride bıraktı.

Down Sendromlu Milli 

Sporculardan Eminevim’e 

Teşekkür Ziyareti

Türkiye’yi başarıyla temsil 

eden ve pek çok derece kazanan 

down sendromlu milli sporcular, 

Eminevim’e teşekkür ziyaretinde 

bulundu. Emin Grup Yönetim Ku-

rulu Başkanı Süheyla Üstün ve Yö-

netim Kurulu Üyeleri ile bir ara-

ya gelen sporcular, Türkiye Özel 

Sporcular Spor Federasyonu ana 

sponsoru Eminevim’in verdiği an-

lamlı destekler için teşekkür etti.

 

Bakanların Buluştuğu 

Dev Zirvede 

Eminevim Yerini Aldı

Turkuvaz Medya Grubu’nun ev 

sahipliğinde düzenlenen ‘Sabah 

35. Yaş Sektör Buluşmaları’ Emi-

nevim sponsorluğunda gerçek-

leşti. Çevre ve Şehircilik Bakanı 

Murat Kurum, Hazine ve Maliye 

Bakanı Lütfi Elvan, Kültür ve Tu-

rizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir 

Pakdemirli’nin katıldığı program-

da Emin Grup Yönetim Kurulu Baş-

kan Yardımcısı M. Musab Üstün bir 

konuşma gerçekleştirdi.



Eminevim ai lesi  olarak dopdolu bir  y ı l ı  daha, büyük başar ı lara ve gururlandıran 
çal ışmalara imza atarak geride bırakmanın mutluluğu içer is indeyiz.  Pandemiye rağmen 
hedefler imizden sapmadan i ler lediğimiz,  tar ihi  rekorlar k ırdığımız,  nice i lk ler i  hayata 
geçirdiğimiz ve müşteri ler imizin iht iyaçlar ını  tüm tedbir ler i  a larak karşı lamayı aral ıksız 
sürdürdüğümüz bu koca yı lda bırakt ığımız iz ler i ,  bir  özet şekl inde kronoloj ik olarak 
derledik.

İşte koca bir  y ı l ın sayfalara s ığdır ı lmış k ısa özeti ;

Özel Sporcular Eminevim 

Sponsorluğunda Yarıştı

Türkiye Özel Sporcular Spor 

Federasyonu (TÖSSFED) tarafın-

dan Erzurum’da gerçekleştirilen 

Özel Sporcular 2020 Türkiye Ka-

yak Şampiyonası’nda özel spor-

cularımız Eminevim’in sponsorlu-

ğunda yarıştı. Gerçekleştirdiğimiz 

organizasyonda Palandöken Kayak 

Merkezi’ndeki pistlerde yarışan 

sporcularımız, şampiyonluklar ka-

zanarak ülkemizi yurtdışında ba-

şarıyla temsil etti.

Erzurumspor’a 

Şampiyonluk Desteği

Geçtiğimiz yıl 1. ligde müca-

dele eden Erzurumspor, Emine-

vim’in açıkladığı sponsorluğa ek 

prim desteği ile şampiyonluğa 

ulaştı. Eminevim’in sponsorlu-

ğuyla sezon boyunca başarılı bir 

mücadele veren ve adım adım 

şampiyonluğa yürüyen mavi be-

yazlı ekip, 1. lig şampiyonluğunu 

kazanarak Süper Lig’e yükselme 

başarısı gösterdi ve şampiyonluk 

priminin sahibi oldu.

Emin Üstün Başarı

Ödülleri İlk Kez

Düzenlendi

Şirketimizin kurucusu merhum 

A. Emin Üstün adına ilk kez düzen-

lenen 1. Emin Üstün Başarı Ödül-

leri Töreni’nde şirket bünyemizde 

2019 yılında başarılı performans 

gösteren çalışanlarımızı ödüllen-

dirdik. İstanbul’da düzenlenen bu 

anlamlı törende, şirket hedefle-

ri ve müşteri memnuniyetlerin-

de fark yaratan, performansları 

başarılı bulunan 69 çalışanımız, 

şirketimizin yönetim kurulu üye-

KALICI İZLER 
BIRAKTIK

2020 Yıl ında 
Attığımız Her Adımla
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lerinin elinden ödüllerini aldı. İlk 

kez kurucumuz olmadan gerçek-

leştirdiğimiz bu törende mutluluk 

ve hüzün bir arada yaşandı.

Elbirliği’ni Anlatan 

Başarılı İmaj Reklam

Filmi Yayınlandı 

Yüz binlerce kişinin hayatına do-

kunan Eminevim, 30 yıldır uygu-

ladığı Elbirliği Sistemi’ni başa-

rılı bir reklam filmiyle anlattı. 

Toplumdaki elbirliği kültürünün 

öneminden ilham alınarak çe-

kilen reklam filminde, yaşamın 

birçok alanında duyulan ihtiyacı 

1991’den günümüze kadar yar-

dımlaşma ve dayanışma ile karşı-

layan Elbirliği Sistemi’nin, faizsiz 

bir sistem olmanın ötesinde, on 

binlerce aileye yaşattığı mutluluk 

ve kurduğu güçlü duygusal bağ 

anlatıldı. Reklam filmi ulusal TV 

kanallarında yayınlandı. 

Eminevim Görüntülü 

Şubeyle Ev Sahibi Olma 

Dönemini Başlattı

Gerçekleştirdiği ilklere bir ilk 

daha ekleyen Eminevim, pandemi 

döneminde ev sahibi olma planla-

rını ertelemek istemeyenler için 

inovatif bir projeyi hayata geçire-

rek Görüntülü Şube hizmetini baş-

lattı. 128 şube ve 1200 personel 

Görüntülü Şubeye entegre edile-

rek hizmetin kapsamı ülke sınır-

larını kapsadı. Hizmette sınırları 

ortadan kaldıran Görüntülü Şu-



beyle, müşterilere canlı bir şe-

kilde müşteri temsilcileriyle gö-

rüşme imkanı sağlanırken faizsiz 

Elbirliği Sistemi’nden yararlan-

mak isteyen milyonlarca kişinin 

hizmete erişimi kolaylaştırıldı. 

Eminevim Desteği 

Oxford’a Ulaştı

Oxford Üniversitesi’nin 13. 

kez düzenlediği Medya Hukuku 

Farazi Dava Yarışması’na Emi-

nevim desteği ile katılan Türk 

öğrenci takımı, 102 üniversite-

nin yarıştığı ve 43 takımın finale 

kaldığı yarışmada medya hukuku 

alanında Türkiye’ye ilk dereceyi 

getiren takım oldu. Emin Grup 

bünyesinde yardımlaşma faaliyet-

leri yürüterek ilim ve akademik 

çalışmaları destekleyen HAGEV 

ve grup bünyesinde hizmet veren 

Eminevim’in verdiği destekle ya-

rışan hukuk fakültesi öğrencileri, 

ABD, Almanya, Rusya gibi birçok 

ülkeyi geride bırakarak ilk 13’e 

girme başarısını gösterdi.

Elbirliği Sistemi 

Uluslararası Konferansta 

Konuşuldu

Cumhurbaşkanlığı himayesin-

de düzenlenen, birçok ülkeden 

uzman ismin, yerli ve yabancı 

akademisyenin katılarak salgı-

nın sosyal hayata ve iş dünyasına 

etkilerini tartıştığı Uluslararası 

Covid-19 Konferansı’nda, faizsiz 

Elbirliği Sistemi’nin Türkiye’de-

ki ekonomik başarısı ele alındı. 

Emin Grup Yönetim Kurulu Üyesi 

A. Sefa Üstün’ün konuşmacı ola-

rak yer aldığı konferansta, sal-

gın sürecinde Türkiye’de yaşanan 

ekonomik gelişmeler ve salgın bo-

yunca ekonomiye 1,5 milyar lira 

katkı sunan faizsiz Elbirliği Siste-

mi’nin başarıları uluslararası ka-

tılımcılarla paylaşıldı.

Jeep Ödülünün Büyük 

Çekilişi Gerçekleşti

Eminevim, faizsiz Elbirliği Sis-

temi’ni tavsiye edenleri ödüllen-

dirmek amacıyla 2019 yılının Eylül 

ayında başlattığı ‘Tavsiye Edene 

Jeep Hediye’ kampanyasının çe-

kiliş törenini İstanbul’da gerçek-

leştirdi. Koronavirüs tedbirleri 

çerçevesinde online düzenlenen 

ve katılım hakkı kazanan 14 bine 

yakın kişinin canlı bağlantılar-

la izlediği büyük çekilişte, noter 

huzurunda 40’tan fazla ödül sa-

hibini buldu. Honda motosiklet,  

Apple iPhone, Samsung 4k  

Ultra Hd Smart Led Tv,  

Playstation, Apple iPad ve daha 

birçok hediyenin sahiplerinin 

açıklandığı çekilişte merakla bek-

lenen Jeep Renegade ödülünün 

sahibi ise Erdoğan Dinç isimli ka-

tılımcı oldu.

Cumhurbaşkanı’nın Büyük 

Müjde Haberini Eminevim 

Sundu

Türkiye’de milyonlarca kişinin 

merakla beklediği Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan’ın doğalgaz 

keşfi ile ilgili büyük müjde habe-

ri, Eminevim sponsorluğuyla ek-

rana geldi. Heyecanla beklenen o 

açıklamayı Türkiye, Eminevim’in 

sponsorluğunda A Haber, A Para, A 
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Haber Radyo kanallarından canlı 

yayınla öğrendi.

Altın Örümcek’te Halkın 

Şampiyonu Eminevim Oldu

Her yıl geleneksel olarak dü-

zenlenen ve halk oylamasıyla en 

başarılı projelerin belirlendi-

ği Altın Örümcek Ödülleri’nde, 

Bankacılık & Finans kategorisin-

de yarışan Eminevim, En İyi Web 

Projesi dalında Halkın Favorisi 

ödülüne layık görüldü. Geçtiğimiz 

yıl 18.’si düzenlenen yarışmadan 

ödülle dönen Eminevim’in bu ba-

şarısında yenilikçi yaklaşımlar ve 

finansal çözümler üzerine hayata 

geçirdiği dijital alandaki yatırım-

lar etkili oldu.

Bakan Soylu’nun Çağrısına 

Eminevim Destek Verdi

İçişleri Bakanlığı’nın destekle-

riyle düzenlenen “1000 Şehidimiz 

Adına 1000 Su Kuyusu” projesine 

Emin Grup Yönetim Kurulu, İçiş-

leri Bakanı Süleyman Soylu’nun 

çağrısına uyarak Afrika’ya 62 su 

kuyusu bağışında bulundu.  Yapı-

lan bağışlar, ülkemiz için canlarını 

feda eden şehitlerimizin isimleri-

nin Afrika’nın farklı ülkelerinde 

su kuyularıyla yaşatılmasına ve-

sile olurken binlerce kilometre 

ötedeki insanların susuzluğunun 

giderilmesine de destek oldu.

Bir Düş Gördüm Filmi 

Eminevim Desteği ile 

Yarıştı

Eminevim ana sponsorluğunda çe-

kilen “Bir Düş Gördüm” sinema 

filmi, İskandinavya Uluslararası 

Film Festivali’nde En İyi Görüntü 

Yönetmeni ile En İyi Kostüm Tasa-

rımı ödüllerinin sahibi oldu.  Aldı-

ğı ödüllerle dikkat çeken film, 22 

Ekim–4 Kasım tarihlerinde Brezil-

ya’da düzenlenen Sao Paulo Ulus-

lararası Film Festivali’nde, 25-28 

Ekim tarihlerinde BangkokThai 

Uluslararası Film Festivali’nde 

(En İyi Görüntü Ödülü), 1-14 Ka-

sım’da Los Angeles Asya Filmleri 

Festivali’nde, 5-7 Kasım tarihleri 

arasında İran’da gerçekleştirilen 

Gilan Uluslararası Film Festiva-

li’nde, 19-22 Kasım tarihlerinde 

San José Uluslararası Film Festi-

vali’nde yer aldı.

Eminevim’den Yılın 

Kampanyası

Son dönemlerin en iddialı 

kampanyasını hayata geçiren Emi-

nevim, bir müşterisine ev hediye 

edecek. Düzenlenecek çekilişin 

ardından belirlenecek talihli kişi, 

Türkiye’nin en prestijli projele-

rinden biri olan Eminevim 5YÜZ60 



Kurtköy’de yer alan 2+1 konsept-

li 600 bin TL değerindeki hediye 

evin sahibi olacak. 2020 yılının 

Ekim ayında başlayan ve 31 Ocak 

2021’de sona eren kampanyaya 

binlerce başvuru gelirken gerçek-

leştirilecek büyük çekilişle evin 

kazananı belirlenmiş olacak.

Eminevim Farkını Yeni 

Reklam Filmiyle Ortaya 

Koydu 

Eminevim algısına güç katan 

başarılı bir reklam filmi Ekim 

ayında yayınlandı. İki seri şeklin-

de yayınlanan ve Eminevim farkı-

nı anlatarak milyonlarca insanın 

merak ettikleri sorulara cevap 

bulmasını sağlayan reklam filmi,  

28 TV kanalı ve 33 radyoda yayın-

landı. Reklam filminde, 30 yılda 

Eminevim ile ev ve otomobil sahi-

bi olan 170 binden fazla aileye ve 

hayatına dokunulan 1 milyon kişi 

vurgulanırken milyonlarca kişi de 

Eminevim ailesinin bir parçası ol-

maya davet edildi.

Hatay’da 30 Bin Ağaçlık 

Emin Üstün Hatıra Ormanı

 

2020 yılında Hatay’da gerçek-

leşen yangın felaketine duyarsız 

kalmayan Emin Grup Yönetim Ku-

rulu, gerçekleştirdiği 30 bin fidan 

bağışı ile örnek bir sosyal sorum-

luluğa imza attı. Yangın felaketi-

nin açtığı yaraların sarılması için 

Hatay’a 30 bin fidan bağışlayan 

Yönetim Kurulu, bağışlanan fidan-

larla kentte Emin Üstün Hatıra 

Ormanı oluşturulacak. Başarılı iş 

insanı merhum A. Emin Üstün’ün 

adını yaşatacak orman aynı za-

manda bölgenin yeniden yeşile 

dönmesine de katkı sağlayacak. 

Geleceğe Nefes Ol 

Kampanyasına 100 Bin 

Fidan Bağışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan tarafından 2019 yılında 
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yayınlanan genelge ile ilan edi-

len 11 Kasım Milli Ağaçlandırma 

Günü’ne Eminevim, 2020 yılında 

rekor bir fidan bağışıyla destek 

oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı 

ev sahipliğinde Ankara’da gerçek-

leşen protokol töreninde atılan 

imzaların ardından 100 bin fidan 

bağışının duyurusu yapıldı. Yı-

lın en anlamlı sosyal sorumluluk 

kampanyalarından birine imza 

atan Eminevim, böylelikle gele-

ceğin yeşil Türkiye’sine 100 bin 

fidan armağan ederken doğanın 

korunması konusunda da önemli 

bir destek sunmuş oldu.

Her Gün Kayıt Olan İlk 

100 Kişiye Boron Seti 

Hediye

Türkiye’nin yerli ve milli mar-

kaları Eminevim ve Eti Maden, 

başarılı bir kampanyada buluştu. 

Gerçekleşen işbirliği ile Emine-

vim’e her gün kayıt olan ilk 100 

kişi BOREL sprey dezenfektan ve 

BORON toz deterjanın olduğu BO-

RON Temizlik Paketi kazandı. Te-

mizlik ve hijyenin önem kazandığı 

bu dönemde yapılan kampanya 

yoğun ilgi de gördü. Kampanya 

süresi boyunca yüzlerce kişi kayıt 

yaparak BORON Temizlik Paketi 

hediyesini aldı.

Eminevim Youtube 

Kanalı Yenilenen Konsepti 

ile Yayında

Eminevim Youtube kanalı ye-

nilenen konsepti ve birbirinden 

ünlü konukları ile yeni yayın ha-

yatına başladı. Kazandıran yarış-

maların ve keyfine doyum olma-

yan sohbetlerin yer aldığı “Bekir 

Develi ile Yol Boyunca” ve “Bekir 

Develi ile Amansız Takip” ile sevi-

len yazar Savaş Ş. Barkçin’in sun-

duğu “Savaş Barkçin ile Bir Resim 

Bin Hikaye” programları yayınla-

nan bölümleriyle izleyicilerin bü-

yük beğenisini kazandı.

Eminevim Türkiye’nin 

Önde Gelen Sektörlerini 

Buluşturan Zirvede Yerini 

Aldı

Türkiye’nin önde gelen sektör-

lerinin buluştuğu Sabah 35. Yaş 

Sektör Buluşmaları’nda Eminevim 

yerini aldı. Çevre ve Şehircilik Ba-

kanı Murat Kurum, Hazine ve Ma-

liye Bakanı Lütfi Elvan, Kültür ve 

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir 

Pakdemirli’nin panellerde açılış 

konuşmalarını yaptığı programda 

Emin Grup Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı M. Musab Üstün, katıl-

dığı panelde bir konuşma gerçek-

leştirdi. 



Geride kalan 2020 yı l ındaki  başar ı l ı  çal ışmalar ın ardından Emin Grup Yönetim Kurulu 
Başkanı Süheyla Üstün ve Yönetim Kurulu Üyeler i ,  yeni  y ı l ın ş irket stratej i ler ini  ve 
hedefler ini  bel i r ledi .  2021 yı l ı  v izyonunu oluşturan yeni yol  har itasında, at ı lacak güçlü 
adımlar la hız l ı  bir  ivme yakalanması hedefleniyor.

2021 YILININ STRATEJİK 
HEDEFLERİNİ BELİRLEDİ

Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı 
Süheyla Üstün ve Yönetim Kurulu 
Üyeler i



13 

Emin Grup Yönetim Kurulu 

Başkanı Süheyla Üstün ve Yöne-

tim Kurulu Üyeleri, sürdürülebilir 

büyümeyi koruyan, daha fazla di-

jitalleşme ve müşteri odaklı yeni 

yaklaşımları benimseyen politi-

kaları 2021’de atılacak adımlar-

la hayata geçirmeyi hedefliyor. 

Belirlenen stratejilerle yeni yılda 

yüzde 27’den fazla büyüme sağ-

lanması amaçlanırken, talep artı-

şının 2020’ye kıyasla yüzde 20’yi 

aşması planlanıyor. Güçlü ve ka-

rarlı bir şekilde yürütülecek çalış-

malarla 2021’i daha verimli bir yıl 

olarak geçirmeyi hedeflediklerini 

belirten Emin Grup Yönetim Kuru-

lu Başkanı Süheyla Üstün, pande-

mi ile değişen alışkanlıklara uyum 

sağlayan hizmet modellerinin 

geliştirilmesine dönük yatırım-

ların artacağını, dijitalleşme ve 

inovasyon alanında şirketi bir üst 

seviyeye taşıyacak yeni adımların 

atılacağını ifade etti.

Elbirliği Sistemi’nin Rolü 

2021’de Daha da Artacak

2021 yılında artan araç ve 

konut ihtiyacına karşı faizsiz El-

birliği Sistemi ile daha avantajlı 

çözümler sunmaya devam ede-

ceklerini belirten Üstün, sistemin 

bu yıl araç ve konut finansmanın-

da daha önemli bir rol üstlenece-

ğini söyledi. Üstün sözlerine şöyle 

devam etti; “Geride bıraktığımız 

ve 30. yılımızı kutladığımız 2020 

yılı, uyguladığımız başarılı strate-

jilerle bizim için önemli kilometre 

taşlarımızdan biri oldu. Bunu ge-

lecek yıla da daha iyi bir şekilde 

taşımayı planlıyoruz. Bu doğrul-

tuda 2021 yılına ilişkin belirlenen 

hedeflerimiz oldukça kapsamlı. 

Başta yeni kampanyalarla sistemi 

çok daha geniş bir alana yayma 

planı olmak üzere özellikle yeni 

nesilleri ve her gelir grubundan 

vatandaşımızı, Elbirliği Sistemi 

içinde bir araya getirmeyi, sun-

muş olduğumuz faizsiz ev alma 

çözümlerimizle tanıştırmayı he-

defliyoruz. Ana stratejimizin de 

önemli bir kısmı bu hedefimizin 

üzerinde şekillenecek.” 

2021’de Hedef 200 

Bininci Teslimata Ulaşmak

Emin Grup Yönetim Kurulu 

Başkanı Süheyla Üstün, 2021 yı-

lında da teslimatların aralıksız 



süreceğini belirterek şunları söy-

ledi: “Dünyada olduğu gibi biz 

de geçen yıla kıyasla daha iyi bir 

yıl beklentisi içerisindeyiz. Nor-

malleşmenin hızlanacağını dü-

şündüğümüz bu dönemde bizler 

de teslimatlarımıza hız verece-

ğiz. 2020’ye oranla yüzde 22’den 

fazla bir artış beklediğimiz tesli-

matları yaparak yıl sonuna kadar 

toplamda 200 bininci teslimata 

ulaşmayı hedefliyoruz. Bir yılda 

yapacağımız teslimatlarla ülke 

ekonomisine 4.7 milyar TL katkı 

sunacağız.”

“Kurucumuzun İzinde 

Hizmetlerimize Devam 

Edeceğiz”

Emin Grup Yönetim Kurulu 

Başkanı Süheyla Üstün, faizsiz 

Elbirliği Sistemi’nin kurucusu ha-

yırsever iş insanı merhum A. Emin 

Üstün’ün izinde hizmetlerine 

devam edeceklerini belirterek, 

“30 yıl önce kurucumuz merhum 

A. Emin Üstün’ün girişimleriyle 

temeli atılan Elbirliği Sistemi, 

bugün ülkemizin 128 noktasında 

başarıyla işleyen bir sistem olma 

özelliğini koruyor. Her yıl on bin-

lerce kişinin ev ve araç ihtiyacını 

faiz ödeme mecburiyeti olmadan 

karşılayan Elbirliği Sistemi, bugü-

ne kadar olduğu gibi kurucumuz 

merhum A. Emin Üstün’ün izinde, 

ilke ve prensiplerinden ayrılma-

dan milyonlarca insanın ihtiyacı-

na çözüm olmaya devam edecek.” 

dedi.

“Geleceğe 

Yönelik Yatırımlar 

Gerçekleştiriyoruz”

Geçtiğimiz yıl geleneksel yol-

larla verilen pek çok hizmeti di-

jitale taşıdıklarını kaydeden Emin 

Grup Yönetim Kurulu Başkan Yar-

dımcısı M. Musab Üstün, 2021’de 

de yeni nesil sistemleri şirket alt 

yapısına katmayı sürdürecekle-

rini belirtti. Hızlı bir büyümenin 

getirdiği bazı ihtiyaçların, yeni 

teknolojilere olan gereksinimleri 

kaçınılmaz hale getirdiğini ifade 

eden Üstün, “Geleneksel iş mo-

dellerinin yaşanan büyüme ve olu-

şan ihtiyaçlar karşısında yetersiz 

kalacağı öngörüsüyle dijitalleşme 

konusunda 2020 yılında önemli 

adımlar attık. Akıllı işletme olma 

vizyonunu hayata geçirmeye baş-

ladık. Bu doğrultuda başarısı tüm 

dünyada kabul görmüş ERP uygu-

laması SAP S/4HANA teknolojisini 

bünyemize katarken global bir 

marka olma yolunda attığımız bu 

adımla kendimizi geleceğe hazır 

hale getirmeye başlamış olduk. 

Bu yıl da yapacağımız yeni yatı-

rımlarla şirket olarak geleceğe 

yönelik yenilikçi ihtiyaçlara daha 

hızlı karşılık verebileceğiz.” dedi.

İnovasyon Çalışmaları 

Ağırlık Kazanacak

Emin Grup Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı Büşra Üstün ise 

geçtiğimiz yıl kesintisiz hizmeti 

sağlamak adına Görüntülü Şube 

ve Dijital Kayıt kanalı gibi önemli 

inovatif projeleri hayata geçirdik-

lerini ifade ederek, olası senar-

yolara karşı inovasyon sürecinin 

2021’de de devam edeceğini be-

lirtti. Üstün şöyle konuştu: “Tür-

kiye’de 128 şube ile hizmet veren 

bir şirket olarak yeni döneme ha-

zır girebilmek için belirli adım-

ları erkenden atmaya başladık. 

Pandemiden geçtiğimiz dönemde 

30 yıllık deneyim ve tecrübele-

rimizden yararlanarak karşımıza 

çıkan engelleri, aldığımız hızlı 

aksiyonlarla aşmayı bildik. Bura-

da inovatif çözümlerimiz oldukça 

önemli katkılar sundu. İnsanlara, 

erişimde ciddi kolaylıklar sunarak 

tüm işlemlerini gerçekleştirebil-

mesine olanak sağlayan Görün-

tülü Şube ve Dijital Kayıt kanalı 

sayesinde pandemide aksaklık 

yaşanmadan işlemler gerçekleşti. 

Bu dönemde de katkısını önemli 

ölçüde gördüğümüz inovatif ça-

lışmaları koruyarak daha da ge-

liştirmeyi ve kalıcı hale getirmeyi 

hedefliyoruz.”
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Yaşamını,  hayata geçirdiği  nice yat ır ımla ülkemize ve ülkemizin insanlar ına adayan, 
sadece iş hayatıy la deği l ,  yardımseverl iği ,  cömert l iği ,  mütevazi l iğ i  ve hiç değişmeyen 
babacan tavr ı  i le Anadolu insanının gönlünde ayr ı  bir  yer edinen merhum A. Emin Üstün, 
vefat ının bir inci  sene-i  devriyesinde anı ldı .

VEFATININ BİRİNCİ 
SENE-İ DEVRİYESİNDE 

ANILDI

Şirketimiz in Kurucusu 
Merhum İş İnsanı A. Emin Üstün
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2019 yılında 68 yaşındayken 

ahirete irtihal eden hayırsever iş 

insanı A. Emin Üstün, vefatının 

yıldönümünde ailesi, yakın dost-

ları ve sevenlerinin katıldığı özel 

bir programla anıldı. Hasan Fehmi 

Ulus moderasyonunda A. Emin Üs-

tün’ün kardeşlerinden M. Kemal 

Üstün ve Abdurrahman Üstün’ün 

katılımlarıyla canlı olarak gerçek-

leştiren ve ulusal bir TV kanalın-

da yayınlanan programa, pek çok 

yakın dostu da online gerçekleşen 

bağlantılarla katıldı. A. Emin Üs-

tün’ün hayatı, bıraktığı izler, ha-

yırsever kişiliği, girişimci yönü ve 

verdiği hizmetler yakın dostları 

tarafından anlatıldı. Program-

da ayrıca Tanzanya, Azerbaycan, 

Kamerun, Kırgızistan, Senegal, 

Sudan, Uganda, Burkina Faso ve 

daha birçok ülkeden A. Emin Üs-

tün için edilen hatim dualarına 

da yer verildi. Emin Üstün’ün se-

venleri pandemi tedbirleri kapsa-

mında ulusal TV kanalı üzerinden 

gerçekleşen ve Eminevim Youtube 

kanalı üzerinden de yayınlanan 

programı canlı olarak takip etti.

68 Yıllık Yaşamına Büyük 

Başarılar Sığdırdı

Düzenlenen programda mer-

hum A. Emin Üstün’ün küçüklük 

yaşlarından gençlik yıllarına, gi-

rişimcilik ruhundan pek çok alan-

da kuruculuğunu yaptığı başarılı 

şirketlere her yönüyle örnek teş-

kil eden hayatı ele alındı. Haya-

tı boyunca birlik ve beraberliğin 

gücüne inanan A. Emin Üstün, 68 

yıllık yaşamının 55 yılını iş haya-

tıyla geçirdi. Küçük yaşta iş haya-

tına adım atan başarılı iş insanı, 

girişimci kimliği ile yüze yakın 

şirketin kuruluşuna imza attı. İlk 

olarak 1973’te LİFSAN Hidrolik 

Sanayi, 1987’de GENTAŞ, 1991’de 

faizsiz Elbirliği Sistemi ile araç fi-

nansmanında ilk kez hizmet veren 

Eminotomotiv, 2005 yılında ise 

faizsiz Elbirliği Sistemi ile ilk kez 

konut finansmanında hizmet ve-

ren Eminevim’i kurdu. Ardından 

Emin Grup çatısı altında sadece 

konut ve araç pazarında değil, 

gayrimenkul, inşaat, enerji, si-

gorta, turizm, tarım ve hayvan-

cılık gibi daha birçok sektörde 

önemli atılımlar gerçekleştirerek 

pek çok şirketin kuruculuğunu 

yaptı. 



Bıraktığı En Büyük Eser 

Faizsiz Elbirliği Sistemi 

Oldu

Üretim, yatırım ve istihdam 

alanlarında değer katan yatırım-

lara imza atan Üstün, 90’lı yılla-

rın zorlu şartlarında başarılı bir 

girişimle kurduğu, faiz ödeme 

zorunluluğunu ortadan kaldıran 

Elbirliği Sistemi’ni yerli bir fi-

nansman modeli olarak iş dünya-

sına kazandırdı. Sistemi ilk ola-

rak otomotivde ardından konut, 

enerji, tarım ve hayvancılık gibi 

pek çok alanda uyguladı. Küçük 

yatırımları birleştirerek insanları 

üretime hem teşvik etti hem de 

ortak etti. Dar gelirli insanların 

ihtiyaçlarını önemseyerek onlara 

çözüm sunabilmek için 1991 yılın-

dan itibaren uyguladığı Elbirliği 

Sistemi ile yüz binlerce insanın, 

faiz ödeme mecburiyeti olmadan, 

uygun bütçelerle ev ve araç sahi-

bi olmasına vesile oldu. Yaşamına 

büyük başarıları sığdıran merhum 

A. Emin Üstün’ün, silinmeyecek 

bir iz bıraktığı bu hayattaki en 

büyük ödülü vatandaşlardan gör-

düğü teveccüh oldu.

Yaşam Mücadelesi Bir 

Belgeselde Anlatılacak

Merhum iş insanının 90’lı yıl-

larda sürdürdüğü hayat mücade-

lesini ve yaşamını konu alan özel 

bir biyografi belgeselinin hazırlık-

larına da başlandı. Çalışmalarına 

başlanan belgeselin kısa versiyo-

nu ise vefat yıldönümü nedeniyle 

anma programında ilk kez yayın-

landı. İzleyenlere duygusal anlar 

yaşatan kısa versiyonda merhum 

A. Emin Üstün’ün hayat hikayesi 

görsellerle ve yaptığı açıklama-

lardan oluşan videolarla anlatıl-

dı. Belgeselin uzun versiyonu için 

ise hazırlık çalışmalarına baş-

landı. Ülkemize pek çok alanda 

büyük yatırımlar kazandırarak iş 

dünyasında kalıcı izler bırakan, 

ilkelerinden ve prensiplerinden 

taviz vermeden sürdürdüğü hayat 

mücadelesini konu alan A. Emin 

Üstün belgeseli tamamladıktan 

sonra yayında olacak. 
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Yakın Dostlarının Dilinden 

A. Emin Üstün

Vefat yıldönümü dolayısıyla 

düzenlenen programa, merhum A. 

Emin Üstün’ün çok yakın dostları 

ve onun en yakınında bulunan ça-

lışma arkadaşları canlı bağlantı-

larla katıldı. Osman Nuri Topbaş, 

İsmail Hünerlice, Mehmet Talu, 

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Prof. 

Dr. Nazif Gürdoğan ve Cumhur-

başkanı Eski Başdanışmanı Adnan 

Tanrıverdi gibi birbirinden değer-

li isimler A. Emin Üstün ile olan 

anılarını ve hatıralarını anlattı.

İşte programa katılan birbi-

rinden değerli isimlerin kuru-

cumuz A. Emin Üstün hakkında 

paylaştığı görüşleri;

Emin Bey gariplerin hastalığı, 

gıdaları ile ilgilenmenin yanında 

talebelerin Kur’an kursunda oku-

ması, yetişmesi ve ilmi eğitimler 

almasına değer verirdi. Bilhassa 

beni fakir fukaranın olduğu yok-

sulların dünyasına götürmüştü. 

Kendisi hep şöyle derdi; “Bana 

Allah nasip etsin de bu fakir fuka-

ranın karnını doyurayım, yardımcı 

olayım.” Allah onun halis niyeti-

ni kabul etti ki devamlı gariplere 

yardım etti. Onların hamisi oldu. 

Cenab-ı Hak, Emin Üstün karde-

şimize gani gani rahmet eylesin. 

Mekanı cennet, makamı ali olsun.

Osman Nuri Topbaş  

Hocaefendi

Emin Ağabeyimiz sadaka-i ca-

riye bakımından HAGEV vakfıyla 

çok değerli yardımlar yaptı.  Ça-

lışmalarımıza çok destek oldu. Al-

lah yolunda olan bir insandı. Emin 

Ağabeyden büyük bir vefa gördük. 

İlmi çalışmalar yapan birçok ke-

sime desteklerini hiçbir zaman 



esirgemedi. Kendisiyle sadece 

dünyalık olarak değil ahiret ola-

rak da ilmi bakımdan ne yapabi-

liriz diye istişareler ederek büyük 

destek gördük. Allah kendisinden 

razı olsun. Mekanı cennet olsun 

inşallah.

İsmail Hünerlice Hocaefendi

Rabbim Abdurrahman Emin Üs-

tün Bey’e rahmet eylesin.  Önem-

li olan şudur ki yolun başından 

ziyade yolun sonudur. Emin Bey’i 

1988 yılında Çınaraltı Kur’an kur-

sunda tanıdım. Hayatını kurucu-

su olduğu Elbirliği Sistemi’ne ve 

ülkesine adayan bir iş insanıdır. 

Faizli sistemlere karşı faizsiz bir 

sistem geliştirerek insanların fa-

izden kaçınmasını sağlamıştır. 

Yurtiçi veya yurtdışından nerede 

ilmi çalışmalar yapan bir müesse-

se varsa yardımını asla esirgeme-

miştir. Emin Bey’e Allah’tan rah-

met diliyorum.

Mehmet Talu Hocaefendi

Emin Bey’in vefatının sene-i 

devriyesi vesilesiyle hepimizin 

tekrardan başı sağ olsun.  Kabri 

nur dolsun. Emin Bey’in bir haya-

li vardı. Bu hayali de iş hayatını 

ilahi rıza yolunda geliştirmekti. 

Türkiye’de ilk olan bir çalışmayı 

başlatarak faizsiz Elbirliği Siste-

mi’ni kurdu. Kurmuş olduğu bu 

sistemle binlerce aileye umut 

oldu.  Bir söz vardır; “Başarının 

asıl göstergesi taklit edilmedir.” 

Bu söz tam da Emin Bey’i anımsa-

tıyor. Çünkü yaptığı girişimler ve 

çalışma hayatı birçok kurum tara-

fından taklit edildi ve yeni alan-

lar açıldı. Emin Bey’in davasının 

ve milli amaçlarının devam etti-

rilmesi bu toplum için çok büyük 

bir hizmettir. 

Prof. Dr. Nevzat Tarhan 
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Emin Ağabeyimize rahmet di-

liyoruz. Gerçekten arkasında çok 

güzel eserler bırakan bir insandı. 

Emin Üstün Bey, herkese veren 

el oldu. Yani hayır ve hasenata 

teşvik etti, özendirdi. Herkesin 

çok iyi bildiği gibi yardımlaşma 

ve dayanışma konusunda örnek 

bir insandı. Binlerce insanı haya-

li olan ev ve aracına kavuşturdu. 

İnsanlara balık dağıtmayı değil 

balık tutmayı öğretirdi. Çünkü 

insanlara balık dağıtmayı öğretir-

sek bir kere doyururuz fakat balık 

tutmayı öğretirsek ömür boyu do-

yururuz derdi. Yüzlerce şirketin 

kuruculuğunu yaptı. Ortaklık kül-

türünü geliştirdi. Mekanı cennet 

olsun.

Prof.Dr. Nazif Gürdoğan

Emin Bey’i rahmetle ve say-

gıyla anıyorum. Emin Bey hem 

geçmişten gelen tecrübeleri bu-

güne aktarma açısından hem de 

geçmişteki düşünceleri nasıl mo-

difiye edebiliriz düşüncesiyle bir 

şeyler yapmaya çalışırdı. Kardeş-

lerinin ve çocuklarının onun mi-

rasını ve düşünce yapısını taşıyıp 

devam ettireceğine olan inancı-

mız sonsuzdur. Emin Bey, derdi 

millet, derdi ümmet olan bir giri-

şimciydi. Saygıyla anıyorum.

Prof.Dr. Ali Rıza Abay

Emin Üstün’ün en büyük özel-

liği kararlı, cesur ve inatçı olma-

sıdır. Bütün insanlığın dertleriyle 

dertlenen örnek insan olan Emin 

Üstün, ömrünü ve servetini hayır 

işlerinde kullanırdı. Ne zaman zi-

yaretine gitsem hiç bekletmeden 

odasına alırdı. İçeri girdiğimde 

ya bir soruna çözüm ürettiği ya 

da toplumun refahı için çalış-

malar konuşuluyor olurdu. Emin 

Üstün’ün yaptığı pek çok hayır 

faaliyetine şahit oldum. Hayatı 

boyunca mücadeleyi asla bırak-

madı. Yetimlerin ve talebelerin 

hamisi, fakirlerin babası, ümme-

tin ensarı idi. Rabbim rahmetiyle 

muamele etsin.

Prof.Dr. Niyazi ERUSLU 

Emin Bey ismiyle müsemma 

Emin bir insan, bir dost ve ha-

yırsever bir iş insanıydı. Katıldı-

ğım sohbetlerde onun işadamlığı 

kimliğinin yanı sıra kültür ve sa-

nat yönünün de olduğunu keşfet-

tim. Kibar bir insandı. Ben onunla 

görüştüğüm süre boyunca hiçbir 

zaman patron kimliği ile karşı-

laşmadım. Bunu hissettirmeyecek 

kadar tevazu sahibi, hoşgörülü bir 

beyefendiydi. Az konuşur, öz ko-

nuşurdu. Emin Bey’e her zaman; 

“Allah’ım Emin Bey’e daima rah-

metinle, merhametinle muamele 

eyle, onun cennetini kabrinden 

başlat yarabbi” diye dua ediyo-

rum.

Doç. Dr. Hayati Yavuzer

Ben uzun seneler uzak doğu-

da bulundum. Farklı coğrafyalar-

da açtığımız yetimhanelerin ve 

okulların her bir tuğlasında Emin 

Bey’in hem desteği hem duası 

hem de gözyaşı vardır. Bu zaman-

da her mümin maddeten terakki 

etmesi gerekir. Emin Bey madde-

ten ve manen tüm mümin kardeş-

lerimizin elinden tutmuştur. Emin 

Bey’e Allah’tan rahmet dilerim.

Dr. Mehmet Rıza Derindağ

Emin Bey kendisine herhangi 

bir ihtiyaç için gelen kimseyi geri 

çevirmezdi. Mutlaka yardım eder 

ve destek olurdu. Mağdur olan, 

zulüm gören insanlara kol kanat 

gererdi. Yardımsever ve cesur bir 

insandı. İnsanların duasını Elbir-

liği Sistemi ile hala daha kazan-

maya devam ediyor. Kazancını 

tamamen yardıma ve zor durum-

da olanlara desteğe ayıran bir in-

sandı. Emin Bey’e tekrardan Allah 

rahmet eylesin. Mekanı cennet 

olsun.

Adnan Tanrıverdi

Emin Bey’i 50 sene önce tanı-

dım. Emin Ağabey, birlik ve bera-

berliğin en büyük örneği oldu. Ca-



hiliye sistemine karşı geliştirdiği 

sistem sayesinde binlerce kişinin 

ev ve araç almasına katkı sağla-

yarak insanların mutluluğuna sve-

sile oldu. Ben onu kaybettiğimde 

abimi kaybetmişim gibi hissettim. 

Kurmuş olduğu Elbirliği Siste-

mi, inşallah milyonlarca insanın 

mutluluğuna vesile olacak. Emin 

Ağabey’i rahmetle anıyorum. Kar-

deşlerine ve çocuklarına sabırlar 

diliyorum.

Vehbi Camgöz

Emin Bey her zaman güler yüzlü 

ve lider bir kişiliğe sahip bir iş in-

sanıydı. İş hayatında 10 yıldır be-

raberiz. Bu süreçte onun azmini, 

gayretini ve millet sevgisini çok 

kez gördüm. Elbirliği Sistemi’ni 

Türkiye’nin kalkınmasından kul-

lanmak isterdi. Ekonomiye Elbir-

liği Sistemi ile çok katkılar yaptı. 

Yaptığı girişimlerle istihdam alan-

ları oluşturdu. Yardımsever yönü 

çok kuvvetliydi. Herkesin elinden 

tutardı. Emin Ağabey’i unutamı-

yoruz. Kendisine Allah’tan gani 

gani rahmet dilerim.

Temel Hamzaoğlu

Emin Üstün denince aklıma 

gelen sevimli bir yüz ve organi-

zasyon yeteneği üst düzey olan 

bir lider oluşudur. Emin Bey vefat 

edene kadar hiç durmadı, sürekli 

üretti. Vakit konusunda çok has-

sas idi. Birlikte çok organizasyon 

yaptık. Emin Ağabey korkusuzdu, 

cesurdu. Laf üretmeyi değil icra-

ati seviyordu. Faiz belasına karşı 

faiz haramdır diye bağırmak ye-

rine faizsiz Elbirliği Sistemi’ni 

kurarak binlerce aileyi ev ve araç 

sahibi yaptı. En çok balık tutmayı 

öğretmeyi seviyordu. İnsanlara işi 

öğretip kendi ayakları üzerinde 

durabilmelerini sağlıyordu. Emin 

Ağabey’in Allah rızası için koştur-

malarına şahidiz. Onun idealleri-

ni gerçekleştirmeye evlatları ve 

genç kadrolar devam edecektir. 

Allah mekanını cennet eylesin.

Gürcan Onat

 

Emin Bey vizyonu olan ve ino-

vasyona önem vererek sürekli 

çalışmalar yapan bir liderdi. Ça-

lışanına ve personeline çok iyi 

davranırdı. Personelinin veya ça-

lışma arkadaşlarını toplantılar-

da yanına oturtarak yetişmesini 

sağlayan bir insandı. O bir pat-

ron değil bir liderdi. Her fikri göz 

önünde bulundururdu. İnsanları 

geliştirmeye yönelik çalışmalar 

yapardı. Hiçbir zaman onlardan 

faydalanayım diye düşünmezdi. O 

tam bir ilham alma sanatı ustasıy-

dı. Modumuzu hiç düşürmez aksi-

ne hep motivasyonumuzu artırır-

dı. Emir veren değil soru soran bir 

liderdi. O hiçbir zaman ben keli-

mesini kullanmaz biz kelimesini 

kullanırdı. Allah gani gani rahmet 

eylesin.

İbrahim Conkar

Emin Bey‘i rahmet ve saygıy-

la anıyoruz. Sadece bir iş insanı 

değil dava adamıydı. İşine verdi-

ği önemi dava edinmişti. Yaptığı 

hizmetler asla unutulmaz. 7’den 

70’e herkesin elinden tuttu. Allah 

rahmet eylesin, mekanı cennet 

olsun.

Nuri Karahasanoğu

Emin Bey’in 28 yıl bir fiil ya-

nında çalıştım. Kendisi halk insa-

nıydı. Gittiği her yerde her köyde 

her toplumda ortaklık kurmak için 

veya birilerine iş imkanı sunmak 

için çok çabalardı. Girişimleri 

binlerce insana istihdam oldu. 

Birçok insanın duasında yer aldı. 

Emin Ağabey’e Allah’tan rahmet 

diliyorum.

Ünal Bozalp

Emin Üstün Bey asla bir pat-

ron değil, her zaman bir ağabey, 

bir baba ve örnek alınacak bir li-

derdi. Merhum Emin Üstün Bey’in 

vizyonu, bakış açısı nice insanlara 

umut oldu. Personeline ve yanın-

daki çalışanlarına çok değer ve-

rirdi. Allah gani gani rahmet eyle-

sin. Asla unutmayacağız.

Mahmut Celal Başarır 
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Geride kalan 2020 yı l ında her ay yaklaşık 2 bin tesl imat gerçekleşt iren Eminevim, 
pandemiye rağmen yüzde 11 art ış kaydederek bir  y ı la 23 bin 616 ev ve araç tesl imatı 
s ığdırmayı başardı .

Her yıl üst üste rekor tesli-

matlara imza atan Eminevim, bu 

geleneği geride kalan 2020 yılın-

da da sürdürdü. 2019 yılına kıyas-

la teslimatların yüzde 11 arttığı 

2020 yılında bir yılda 12 bin 462’si 

konut, 11 bin 154’ü araç olmak 

üzere toplamda 23 bin 616 tesli-

mat gerçekleşti. Geride kalan yıl-

la birlikte 30 yılda yapılan toplam 

teslimat sayısı da 176 bini geçmiş 

oldu.

23 BİN 616 TESLİMATLA 
REKOR TAZELEDİ

Eminevim 2020 Yıl ında
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 İşte tesllimatların her ay ke-

sintisiz sürdüğü 2020 yılının kısa 

özeti:

Ocak Ayı ile Birlikte Yıla 

Hızlı Başlangıç

Eminevim, 2020 yılının ilk ayı-

na hızlı bir başlangıç yaparak ilk 

teslimatlarını da başarıyla ger-

çekleştirdi. Ocak ayında yapılan 

1.938 ev ve araç teslimatıyla aile-

ler yılın ilk ayında ev ve araç sa-

hibi olmanın mutluluğunu yaşadı.

160 Bininci Teslimat

Gerçekleşti 

Yılın ilk 4 ayına gelindiğinde 

teslimatlarını yüzde 41 artıran 

Eminevim, hizmet vermeye baş-

ladığı 1991 yılından Nisan ayına 

kadarki sürede toplamda 160 bin 

teslimata imza atmış oldu. Ula-

şılan teslimat sayısı şirketin de 

bugüne kadarki yapmış olduğu en 

yüksek teslimat sayısı oldu. Pan-

demiye rağmen teslimatların ara-

lıksız sürdüğü yılın ilk dört ayında 

ise 7 bin 500 kişi ev ve aracına 

kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. 

Aylık Rekor Haziran’da 

Kırıldı

Kısıtlamalarla geçen dönemin 

ardından Haziran ayı ile birlikte 

başlayan normalleşme dönemine 

hızlı giren Eminevim,  son 30 yılın 

rekor teslimatına imza attı. Ha-

ziran ayında 2 bin 510 kişi Emi-

nevim ile faiz ödemeden ev ve 

araç sahibi oldu. Yapılan 2 bin 510 

teslimat ile aynı zamanda şirket 

tarihinde bir ayda yapılan en yük-

sek teslimat sayısına da ulaşılmış 

oldu.

30 yılın En Yüksek 

Teslimatına Ulaşıldı

2020’nin üç aylık yaz dönemi-

ne 6 bin 728 teslimat sığdırmayı 

başaran Eminevim, yılın son ay-

larına girildiğinde yıl içerisinde 

toplam 20 binden fazla teslimat 

gerçekleştirdi. Aralık ayı geldi-

ğinde ise 30 yılın toplamda en 

yüksek teslimat sayısına ulaşıldı. 

2020 yılında 12 ayda 23 bin 616 

teslimat gerçekleşirken yapılan 

teslimatların toplamı da yeni bir 

rekor kırarak 176 bini geçti.



Eminevim’in,  fa izsiz Elbir l iğ i  Sistemi’ne kayıt  olup tavsiye edenler i  ödül lendirmek 
amacıyla başlatt ığı  “Kayıt  ol  kazan, tavsiye et kazan” kampanyasının ev hediyesi , 
yapı lacak çeki l iş in ardından sahibini  bulacak.

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında 

başlayan ve bu yıl 31 Ocak’ta sona 

eren Eminevim’in ev hediye kam-

panyası, Türkiye genelinde büyük 

ilgi gördü. Kayıt yapan ve tavsiye 

ettikçe daha fazla çekiliş hakkı 

sunan kampanyaya kiradan kur-

tulmak ve ev sahibi olmayı bekle-

yen binlerce kişi katıldı. Dört ay 

boyunca devam eden kampanya-

nın talihlisi yapılacak büyük çeki-

lişin ardından belirlenecek. Kam-

panyanın kazananı ise Türkiye’nin 

en prestijli projelerinden olan 

Eminevim 5YÜZ60 Kurtköy’den bir 

dairenin sahibi olacak.

Gelişmiş Mimari

Özellikleriyle

Dikkat Çekiyor

Gelişmiş mimari özellikleri ve 

modern tasarımlarıyla dikkat çe-

ken “Eminevim 5YÜZ60 Kurtköy” 

projesinde 600 bin TL değerinde-

ki 2+1 daire, hediye ev kampan-

ya ile birlikte sahibini bulacak. 

Başta Sabiha Gökçen Havalimanı 

olmak üzere pek çok ulaşım ağına 

yakın konumda olan dairenin yer 

aldığı proje hayatı kolaylaştıran 

ve daha yaşanır hale getiren de-

taylarla donatılmış pek çok özel-

liğe sahip. Sosyal aktivite alanla-

rı, modern tasarım ve dayanıklılık 

gibi daha birçok özelliği içinde 

barındıran projede, çekilişin ar-

dından kampanyanın kazananı ev 

sahibi olmanın ayrıcalığını yaşa-

yacak.

EMİNEVİM’DEN 
30. YILINDA EV HEDİYE

Yılın Dev Kampanyası



27 

Uluslararası  fest ival lerde iddial ı  f i lmler le yar ışarak ödül ler kazanan Eminevim’in 
ana sponsoru olduğu Bir  Düş Gördüm sinema f i lmi,  v izyona girmeden tüm dikkatler i 
üzer ine toplamayı başardı .  Bolu’da çekimler ine başlanan ve farkl ı  şehir lerde çekimler i 
tamamlanan ödül lü f i lm, başar ı l ı  yönetmen Murat Çeri  imzası  taşıyor.  2020 yı l ında 11 
farkl ı  ülkede toplamda 12 uluslararası  fest ivale kat ı lan f i lmin başar ıs ını  değerlendiren 
yönetmen Çeri ,  toplumsal ve ai levi  değerlere yönel ik güçlü mesaj lar içeren f i lmin gerçek 
yaşam öyküler inden esinlendiğini  ve bunu doğru aktarabi lmesinin başar ıs ında önemli  bir 
pay olduğunu bel irtt i . 

Vizyona girmeye hazırlanan 

film hakkında merak ettiğimiz 

sorularımızı, gerçekleştirdiğimiz 

özel röportajda yönetmen Murat 

Çeri yanıtladı.

Sizi biraz tanıyabilir 

miyiz ve filmin hikayesini 

sizden dinleyebilir miyiz?

1980 Bolu Gerede doğumlu-

yum. İlk ve orta öğrenimimi An-

kara’da tamamladım. İstanbul 

Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı 

mezunuyum. Aynı zamanda Bilim 

Sanat Felsefe Akademisi’nde Si-

nema okudum.

“Bir Düş Gördüm” filminde as-

lında bir çocuğun başından geçen 

hikayeleri anlatıyoruz. Bu çocuk 

8-10 yaşlarında şehirli bir çocuk. 

Bir araba kazasında babası vefat 

ediyor, annesi de komada. Ken-

disi de hafıza kaybı geçirdiği için 

hiçbir şey hatırlamıyor. Sadece 

rüyalar görüyor. ‘Bir Düş Gördüm’ 

ismi de buradan geliyor. Bu çocuk 

köye dedesinin yanına yerleşiyor. 

Köy hayatının kendi içinde bir rit-

mi vardır. çocuk şehir hayatına 

alışık olduğu için önce kültürel 

bir çatışma yaşıyor. Önce köyün 

gelenek ve göreneklerine alışıyor, 

sonrasında da köy ortamına iyi-

ce adapte oluyor. Her şey yoluna 

girmiş gibiyken orada bakılan bir 

eşek ölüyor ve ölen eşeğin yeni 

doğmuş sıpası sahipsiz kalıyor. 

İşte aslında hikaye çocuğun bu 

sıpayı sahiplenmek istemesiyle 

başlıyor. 

EMİNEVİM ANA 
SPONSORLUĞUNDA 

ÖDÜLDEN ÖDÜLE KOŞUYOR

Bir Düş Gördüm 
Sinema Fi lmi



Sinema filminizde 

başrolde bir çocuk 

var ve filmde de pek 

çok sahnede çocuklar 

yer alıyor. Çocukların 

performansını siz nasıl 

buldunuz?

Bizim seçtiğimiz çocuklar hiç 

oyunculuk yapmamış çocuklardı. 

Seyirci izlediği zaman bunu fark 

edecek çünkü çocuklar çekimler-

de tıpkı oyun oynuyor gibi oynadı-

lar ve en doğal halleri ile çekim-

ler yapıldı.  Mesela çocuklar için 

bir çamur sahnesi var. Çamuru su-

ladık, çocuklar çamurda kayıyor. 

Oyuncu olsa “ne oluyor, ne işim 

var?” çamurun içinde diyebilir. 

Ama biz bir saat boyunca çocuk-

lara karışmadan çekim yaptık ve 

çocuklar yorulsun, öyle çekimi bı-

rakalım dedik. Çocuklar yaklaşık 

bir saat oynadı. Menajerle gelen 

oyuncu bunlara karşı çıkabilir. 

Ama o çocuklar gönüllerince oy-

nadılar. 
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İlk uzun metrajlı 

filminizde pek çok 

ödül de kazandınız. Bu 

başarılarınızdan da biraz 

bahsedebilir misiniz?

Biz filmin yolculuğuna 2018 yı-

lında başladık. Malatya Film Fes-

tivali’nde filmimiz seçkiye kaldı. 

70 filmle yarıştığımız festivalde 6 

film finale kaldı. Tüm filmler su-

numlarını gerçekleştirdi ve o fes-

tivalde birinci olduk.  Ardından 

festival turumuz başladı ve aralık-

sız devam etti. Önce İskandinavya 

Uluslararası Film Festivali’nde En 

İyi Görüntü Yönetmeni ile En İyi 

Kostüm Tasarımı ödüllerinin sahi-

bi olan filmimiz Brazilya’da dü-

zenlenen Sao Paulo Uluslararası 

Film Festivali’nde, 25-28 Ekim 

tarihlerinde BangkokThai Ulusla-

rarası Film Festivali’nde (En İyi 

Görüntü Ödülü), 1-14 Kasım’da 

Los Angeles Asya Filmleri Festiva-

li’nde, 5-7 Kasım tarihleri arasın-

da İran’da gerçekleştirilen Gilan 

Uluslararası Film Festivali’nde, 

19-22 Kasım tarihlerinde San José 

Uluslararası Film Festivali’nde 

yer aldı. Son olarak 30 Kasım-5 

Aralık tarihleri arasında İtalya’da 

gerçekleştirilen 74. Salerno Ulus-

lararası Film Festivali’nde de ya-

rıştık. Ülkemizin adını duyurarak 

sanat alanında başarılar kazandır-

manın gururunu yaşadık. Festival 

turumuz da halen devam ediyor.

Siz bu başarıyı neye 

borçlusunuz?

Senaryosu bana ait olan film, 

hepsi benim hayatımda olmasa 

da temas ettiğim insanların ha-

yatından alıntılar barındırıyor. O 

yüzden sahiciliği olan bir film. Bu 

toprakların insanlarına dokunur 



diye ümit ediyorum. Filmimizde 

Türkiye’nin her yerinde oynayan 

çocuk var. Bolu, Bingöl, İstanbul, 

Hatay ve daha nice şehirlerden 

oyuncumuz vardı. Böyle işler ya-

panlar için en büyük ödül, ha-

yallerini gerçekleştirmektir. Aynı 

şekilde kalbi olanların kalbini 

koyarak, emeği olanların emeğini 

koyarak, parası olanların da pa-

rasını koyarak çektiğimiz bir film 

oldu. Aslında el birliği ile çeki len 

filmin başarısında önemli parça-

ların bir araya gelmesinin büyük 

payı var. Çekimler esnasında Bolu 

Valimizden ve Gerede Belediye 

Başkanımızdan önemli destekler 

gördük. Filmin ortak yapımını TRT 

üstlenirken ana sponsorluğu mer-

hum Emin Üstün Bey’in desteğiyle 

Eminevim üstlendi. Böylelikle ba-

şarılı bir film ortaya çıktı.

Siz de Geredelisiniz. 

Rahmetli Emin Bey ile 

yolunuz nerde kesişti?

Film için sanat ve ortaya ko-

nulan iş ön planda ama filmi veya 

sanatını beyaz perdeye taşıyabil-

mek için yeterli sponsorluk deste-

ğine ihtiyaç var. Bende Geredeli 

biri olarak önce şehrimizin saygın 

ve yardımsever kişiliği ile sevilen 

rahmetli Emin Üstün Bey’den des-

tek talep ettim. Emin Bey çalış-

mamızı çok beğenmişti. Rahmetli 

Emin Bey’in bana vermiş olduğu 

destek sayesinde filmimizi set 

aşamasından çıkarıp, prodüksi-

yon aşamasına geçirmiştik. Emin 

Bey’in desteğiyle ben filmimi 

yaptım ve ödüller almaya başla-

dım. Beni en çok mutlu eden, bir 
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oyuncuya ücreti zamanında alın 

teri kurumadan ödemekti. İşte bu 

kolaylığı sağlayan rahmetli Emin 

Bey’e ne kadar teşekkür etsem az 

kalır. Film tamamlandıktan sonra 

Emin Bey’e teşekkür etmek iste-

miştim. Kendisi de o zamanlarda 

Afrika’daydı. Ya su kuyusu açıyor-

du ya da kurban kesiyordu. Burada 

bir parantez açayım; Emin Bey’in 

o yaşında Afrika’ya gidip kuyu 

açmak, kurban kesmek ve ora-

daki insanların elinden tutmak 

gibi bir çaba içinde olması ona 

maddi olarak ne kazandırır? İşte 

tam da bu noktanın üzerinde du-

ruyorum ki ancak bir insan yani 

ortak insanlığın acısını çeken 

bir insan bunun derdini çeker 

ve insanlığa kendisini böylesine 

adayabilir. Bu benim çok hoşuma 

gitmişti. Emin Bey’in hayat hika-

yesine baktığımız zaman aslında 

Afrika’daki insanların hayatına 

dokunabildiği gibi daha nice in-

sanların hayatına dokunduğunu 

görebilmemiz aşikardır.

Eminevim’in verdiği 

destek hakkında neler 

söylemek istersiniz?

Eminevim’in ailevi değerle-

re verdiği önemi, en basitinden 

binlerce aileyi ev ve araç sahibi 

yapmasıyla vesile olduğu büyük 

mutlulukları görebiliriz. Bizim 

filmimizin senaryosu da ailevi de-

ğerlerin ve aile olabilmenin öne-

mini vurguluyor. Eminevim’le aynı 

değerleri paylaştığımız filmimiz, 

katılım sağladığı 11 ülke ve 12 

festivalde büyük ilgiyle izlendi. 

“Bir Düş Gördüm” filmiyle değer-

lerimizi en iyi şekilde temsil ede-

rek birçok ödül ve derece aldık. 

Tabi tüm bu gururu yaşamamızda 

olmazsa olmaz dediğimiz etken-

ler ve destekler var.  En büyük 

destek de Eminevim’den geldi. 

Filmi setten çıkarıp prodüksiyon 

aşamasına getirmemize katkı sağ-

ladı. Bazen sanat yapsanız bile 

sanatınızı maddi durumunuz iyi 

değilse hayata geçiremiyorsunuz. 

Eminevim, bize filmimizin hayata 

geçmesinde en büyük rolü oynadı. 



Geçtiğimiz yı l  konsepti  yeni lenen Eminevim Youtube kanal ında birbir inden iddial ı 
programlar yer aldı .  Ünlü is imler le gezi  eşl iğinde keyf ine doyum olmayan sohbetler in 
yanında iz leyic i ler in eğlencel i  sorular la hem yarış ıp hem de ödül kazandığı  birbir inden 
özel  programlar,  takipçi lerden büyük beğeni gördü.

Ünlü İsimlerle Yolculuk ve 

Keyifli Sohbetler 

Ünlü sunucu Bekir Develi’nin 

sunumuyla ekrana gelen “Bekir 

Develi ile Yol Boyunca” progra-

mında birbirinden ünlü isimler 

yeşil arabaya konuk oldu. Her 

hafta farklı konukların misafir ol-

duğu program izleyicilere keyifli 

anlar yaşattı. Eminevim YouTube 

takipçileri yayınlanan program-

larla hem gezerek hem de eğle-

nerek Dursun Ali Erzincanlı, Mu-

rat Kekilli, Hayati İnanç, Cansu 

Canan gibi daha birçok ünlü ismi 

yakından tanıma fırsatı buldu.

YENİ KONSEPTİ VE 
DOPDOLU İÇERİĞİYLE 

YAYINA GİRDİ

Eminevim Youtube Kanalı
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Yarışma ile Sürpriz  

Hediyeler Sahibini Buldu

Başarılı sunucu Bekir Deve-

li’nin sunumunu üstlendiği yarış-

ma formatındaki “Bekir Develi 

ile Amansız Takip” programında 

birbirinden özel sürpriz hediye-

ler dağıtıldı. İzleyenlere yarışa-

rak hediye kazanma fırsatı sunan 

programda tablet bilgisayarlar-

dan kablosuz kulaklıklara, kahve 

makinelerinden fotoğraf makine-

lerine kadar birbirinden özel he-

diyeler dağıtıldı.

Kültür Mirasımıza Uzanan 

Tarihsel Yolculuklar

Sevilen şair ve yazar Savaş Ş. 

Barkçin sunumuyla ekrana gelen 

“Savaş Barkçin ile Bir Resim Bin 

Hikaye” programında ise izleyen-

ler her bölümde farklı resim ve 

hikayelerden yola çıkarak kültür 

mirasımıza uzanan tarihsel bir 

yolculuğa çıktı. Günümüzde unu-

tulmuş ancak kültürümüze ait pek 

çok şeyin tarihin tozlu sayfala-

rından indirildiği programda izle-

yenler, Savaş Ş. Barçkin’in özgün 

tespitleri ve yorumlarıyla, unu-

tulmaz bir sohbete şahit oldu.

Eminevim YouTube kanalına 

abone olarak yayınlanacak yeni 

programlardan haberdar olabilir-

siniz.



Başlat ı lan yeni dönem şehirc i l ik  v izyonu doğrultusunda şehir ler,  bölgeler in de 
özel l ik ler i  dikkate al ınarak yatay mimariyle geleceğe hazır lanıyor.  Akı l l ı  b ina, akı l l ı  şehir 
ve yatay mimari  anlayış ına göre inşa edi len şehir ler yeni l ikçi  çevre, altyapı  s istemleri  ve 
ulaşım teknoloj i ler iy le örnek olacak.

Yatay mimari kavramı aslında 

bize yabancı bir kavram olmadı-

ğı gibi hepimizin bildiği ve ne-

redeyse herkesin özlem duyduğu 

sağlıklı, toprağa ve doğaya yakın 

yaşam şeklidir. Az katlı binaların 

daha sıcak ve samimi yaşayış bi-

çimlerinin hatta betonarme bi-

naların arasında kalmadığımız 

yapıların en güzel adıdır yatay 

mimari. Günümüzde yatay mima-

riye geçiş genellikle iki ya da üç 

katlı binalar sayesinde gerçekleş-

tiriliyor. Şehirlerin dikey mima-

riden uzak laşıp sağlıklı yaşama 

daha elve rişli olan yatay mimari, 

benim senmesi ile hayatımızda ye-

rini almaya başladı. Günümüz de 

yaşadığımız pandemi, insanları 

evlerinde vakit geçirme ye itti ve 

aslında evlerimizin dört duvardan 

fazla bir şeyi olma dığını gösterdi.  

Ne toprağa temas edebiliyorduk 

ne de pencereden dışarı baktı-

ğımızda yeşilin huzuru hissedi-

lebiliyordu. Yatay mimari bize 

özümüze yani doğaya ve sağlıklı 

yaşama döndürecek imkanlar su-

narak şehir hayatını daha yaşanı-

labilir kılıyor.

En Çok Tercih Edilen 

Yapılar Olmaya Başladı

Şehirlerin siluetinin bozulma-

sına sebep olan ve binalar ara-

sında kalarak bizi daraltan dikey 

mimari eseri dev gökdelenler ve 

sayısız çok katlı apartmanlar, ge-

nellikle İstanbul, Ankara, İzmir 

gibi büyük şehirler de sürekli kar-

şımıza çıkıyor. Büyük şehirlerde 

son dönemlerde ilgi görmesine 

rağmen aslında insan fazlalığın-

dan ihtiyaca tam olarak cevap 

veremediği için yatay şehirleşme 

büyük şehirlerde yavaş ilerliyor.  

Yatay mimarinin kapladığı alan 

ın fazla olması sebebiyle büyük 

nüfuslu şehirlerde yeşil alanın 

oluşturulması, ek yaşam alanları-

nın ortaya çıkartılması az nüfuslu 

bölgelere göre biraz daha yavaş 

ilerliyor. Sağlam yapıların olması 

ve sağlıklı yaşam alanlarının oluş-

turulması artık günümüz koşul-

larında insan hayatının olmazsa 

olmazı haline gelmiş durumda. 

Şehirlerin dikey yapılardan uzak-

laşıp yatay mimari ile inşa edilme-

si, sadece şehrin silueti üzerinde 

değil, şehirlerde yaşayan insanlar 

üzerinde de etkili. Yatay mimari 

projeleri, izole hissettirmeyen, 

daha doğal ve sosyal açıdan daha 

yakın komşuluk ilişkilerinin oluş-

YATAY KONUT MİMARİSİ

Geleceğin Kentler ine 
Dönüşüm Hazır l ığı
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masını sağlıyor.Türkiye’nin 3. 

kuşak deprem ülkesi olması nede-

niyle, Türkiye’de çok katlı dikey 

mimari yapı larda yaşamak tehlike 

arz ederken, yatay mimari özel-

likle depreme dayanıklı yeni ko-

nut sistemi olarak dikkat çekiyor.  

Türkiye genelindeki son verilere 

göre balkonlu, az katlı ve bahçeli 

evlere talep yaklaşık yüzde 228 

artarak yatay mimarinin yadsına-

maz olduğunu gösteriyor. Yatay 

mimarinin gelişmesi ve yaygınlaş-

ması hem müteahhitlerin daha 

elverişli konutlar yapmasını 

sağlıyor hem 

de insanla-

rın özle-

d i k -

leri samimi ortamda ve doğayla iç 

içe yaşamaya olanak veriyor.

Kentsel ortak yaşam, kentsel 

aidiyet, mahalle kültürü ve kent 

bilincini geliştirecek uygulama 

olan yatay mimari ile şehirler-

de temin edilecek yatay 

şehirleşme alanları-

nın kadınlara, 

çocuklara, 

yaşlı-

lara ve engellilere duyarlı olacak 

şekilde insan-tabiat ilişkisi çer-

çevesinde yeniden kurgulanarak 

özlenen yaşam tarzını tekrardan 

insana sunuyor. Yatay mima-

ri şehirlerimizde 

sağl ık l ı 



yaşam alanları oluşturma gaye-

siyle kentsel yeşil alan standart-

larını ve yaşam kalitesini yüksel-

terek daha refah ve daha sağlıklı 

yaşam şekli sunması bekleniyor. 

Pandemi ile doğaya dönüş, orman 

içinde yaşam, bahçeli, teraslı ve 

geniş balkonlu evlerin eksikliğini 

çok fazla hissettik. Yatay mimari 

bizim hissettiğimiz bu eksiklikleri 

bizlere sunuyor ve bizi de doğaya 

duyduğumuz saygı ve verdiğimiz 

değerle tekrar doğayla bir bütün 

oluşturmamızı sağlıyor. Medeni-

yetimizin izlerini koruyarak mo-

dern dönemin şartlarına uyum 

sağlayacağımız yatay şehirleş-

meyle ekolojik dengeye katkı sağ-

lamayı amaç edinip küreselleşen 

dünyada ‘Ben de varım’ diyebilen 

şehirler kurulması, hiç şüphesiz 

insanoğlunun dünyaya sunacağı 

en büyük mirastır

Yatay Mimari İnsanların 

Tüm İhtiyaçlarını 

Karşılayacak Şekilde 

Dizayn Edilecek

Cumhurbaşkanlığı külliyesinde 

gerçekleştirilen Şehircilik Şura-

sı’nda konuşan Cumhurbaşkanı-

mız Recep Tayyip Erdoğan yatay 

mimariye vurgu yapmıştı. İstan-

bul Boğazı’ndaki yapılaşmadan 

dikey mimariyi dile getiren Cum-
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hurbaşkanımız, yatay mimariden 

yana olduğunu ve destek verdiği-

ni açıkça belirtiyor. Bu destekleri 

TOKİ eliyle yapacağını açıklayan 

Cumhurbaşkanımız, yatay mima-

rinin gelişeceğinin sinyalini vere-

rek sağlıklı ve insan dostu kentle-

rin kurulmasında çalışmalara hız 

kazandırıyor. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan, dikey mimariye karşı 

yatay mimariyi savunurken yatay 

mimarinin insanların tüm ihtiyaç-

larını karşılayacak şekilde dizayn 

edileceğini söylüyor. Önce mes-

cit, sonra sosyal donatı alanları, 

yani okul gibi eğitim alanları oluş-

turarak, onun ardından yeşillen-

dirme yaparak daha yaşanılabilir 

bir kentsel alan sunulacağını da 

gösteriyor. “Yatay mimari ile inşa 

edilen yerlere vatandaş yerleş-

tiği zaman bakacak ki; benim 

mescidim, okulum, sosyal donatı 

alanlarım, kısacası her şey var 

ve her taraf maşallah çevrecilik 

noktasında bitmiş, buraya da yer-

leşilir” diyen Cumhurbaşkanımız 

Aslında yatay mimari ile  

ülkemize en büyük 

katkılarımızdan biri de 

Selçuklu, 
Osmanlı 

ve modern mimari 

yaklaşımının sentezi 

yeni projeler  

geliştirmiş olmamızdır

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diyerek yatay mimarinin Osmanlı 

ve Selçuklu mimarisini de günü-

müzde canlı tutmayı sağladığını 

sıklıkla dile getiriyor. Mimarlar 

da şehirleri daha yaşanılabilir bir 

hale getirebilmek adına “Çalışan 

kalbe ameliyat yapmak için şehir-

lerdeki yoğunluğu yaymak lazım. 

Sıra evler model olabilir” diyerek 

günümüz ve geleceğin yapı siste-

minin yatay şehirleşme olacağını 

belirtiyor.

İyi yönü saymakla bitirilme-

yecek yatay mimarinin şehir ha-

yatına bir düzen getirerek şehre 

daha ferah ve daha düzenli bir 

görünüm kazandırması en büyük 

avantajlardan biridir. Doğru yer-

lerde doğru yapıların yapılmasıyla 

insanların doğa ile bütünleşmesi 

ve çocukların özgürce oyun oyna-

yabilecekleri alanlar gün yüzüne 

çıkıyor. 

 



Rahman olan Al lah rahmetinin bir  tecel l is i  olarak Kur’an’ ı  bize göndermişt ir .  Rahman 
suresinin i lk  ik i  ayetinden bunu öğrenmekteyiz.  Al lah Teala’nın,  “Al lah” esmasından 
sonra ik inci  önemli  ismi “Rahman”dır.  Rahman, rahmetin mübalağa kal ıbı  olarak Yüce 
Mevla’nın rahmetinin sınırs ız l ığ ını  anlat ır .  Hakikatte O’nun rahmetini  s ınır layacak 
yoktur.  Bu yönüyle Rahman’ın Kur’an’ ı  inzal  etmesi,  adeta O’nun rahmetinin tuğyanını/
taşmasını  i fade etmektedir .  Özet i fade i le yeniden söylemek gerekirse, Rahman olan 
Al lah rahmet olan Kur’an’ ı  eşref- i  mahlukat olan insana inzal  buyurmuştur.  Yani Kur’an- ı 
Kerim Rahman’ın bir  rahmetidir  Ümmet- i  Muhammed’e. Yunus Suresindeki  ik i  ayette 
(57-58) bu husus bize böyle tal im buyurulmuştur.

Prof.Dr.Erdoğan Baş

Demek ki Kur’an-ı Kerim’e 

tutunmak ve sarılmak demek, 

rahmete tutunmak ve sarılmak 

demektir. Ona tutunmamak ve 

ondan uzak durmak ise rahmetten 

uzaklaşmak anlamına gelmekte-

dir.

Kur’an’ın Muhatapları

Kur’an-ı Kerim bütün insanlığa 

gönderilmiş bir kitaptır. Onun “ey 

insanlar” hitabı, ırk ve renk ayrımı 

yapılmaksızın bütün dünya millet-

lerine yöneliktir. Bununla beraber 

onun en önemli ve en şerefli mu-

hatapları ona iman etmiş mümin-

lerdir. Onun için Kur’an-ı Kerim’de 

 

 

 

 

 

 

 

ifadesi sıklıkla geçmektedir. Onun 

şerefli muhatapları olan mümin-

ler, onun mesajlarını ahlak, adab, 

amal, akval, ahval olarak tüm 

dünyaya ilan etmek durumunda-

dırlar. Peygamber (sav) ve Asha-

b-ı Kiram döneminde yerine geti-

rilen bu misyon, bugün onun kutlu 

muhatapları tarafından tebliğ ve 

temsil edilmeyi beklemektedir.

Kur’an-ı Okumanın Anlamı

Kur’an-ı Kerim’i okumaktan 

maksat, onu anlamaya çalışmak-

tır. Manasını anlamadan okuma-

nın da mutlaka sevabı vardır, 

bunu kimse inkâr edemez. Ancak 

Kur’an-ı Kerim sadece lafzı okun-

sun, ezberlensin diye gönderilmiş 

YAŞAMAK İÇİN 
OKUMAK

Kur ’an’ı  Anlamak ve 

ey 

iman 
edenler
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bir kitap değildir. Bugün bizim 

milletimiz gibi Arapça konuşma-

yan Müslüman toplumların içinde 

bulunduğu bir yanlışlık vardır. O 

da Kur’an-ı Kerim’i manasını an-

lamadan okuma alışkanlığıdır. 

Yanlış anlaşılmaması için bu konu-

yu biraz daha açabiliriz. Kur’an-ı 

Kerim’i manasını anlamadan da 

okumak güzeldir, sevaptır. Hadis-i 

şerifler, manasını anlamayanı 

okumaktan men etmez. Kaldı ki 

herkesin, her zaman manayı an-

lama imkânı da yoktur. Örneğin 

küçüklerin Kur’an’ı mutlaka an-

layarak okuması gerektiğini iddia 

edemeyiz.

Bununla beraber üzerinde dur-

mak isteğimiz önemli bir husus 

vardır: O da ülkemizde Kur’an-ı 

Kerim’in yaygın okunuşunda ve 

dinlenişinde sadece lafızla yeti-

nilmesi, mananın ihmal edilme-

sidir. Bu durum Türkiye’de çok 

yaygındır. Esasında ülkemizde 

Kur’an-ı Kerim’e karşı ilgi-alaka, 

lafız düzeyinde bile olsa oldukça 

ileri durumdadır. Camilerde dü-

zenlenen yaz kurslarından Kur’an 

Kurslarındaki hafızlık programı-

na, İmam-Hatip mekteplerinden 

diyanetin eğitim merkezlerindeki 

aşere-takrib derslerine kadar bir-

çok alanda yoğun Kur’an tedrisi 

yapılmaktadır. Ancak müessese-

lerimizin hemen hepsi lafız mer-

kezli öğretim programı takip et-

mekte, manaya (meal ve tefsire) 

yeteri kadar ağırlık vermemekte-

dir. Müesseselerimizi zan altında 

bırakmak haddimize değil ancak 

yapılan eğitimin eksikliğini gör-

mek, göstermek ve çare bulmak 

da önemli bir vazifedir. Mesela 

hafızlık yaptıran Kur’an kursla-

rımızın en büyük eksikliği de bu 

yöndedir. Ramazan aylarında ve 

sair zamanlarda takip edilen mu-

kabelelerde de mana ile alakalı 

herhangi bir şey yapılmamaktadır. 

Yine camilerimizde namazların 

sonunda okunan aşr-ı şeriflerin 

manalarından bahsedilmemekte-

dir.



İşte tam bu noktada hayati 

bir soru sorup cevabını birlikte 

düşünmeliyiz. Soru şu: Kur’an-ı 

Kerim niçin indirilmiştir? Bu so-

runun net cevabı “amel edilme-

si için indirilmiştir” şeklindedir. 

Amel edilebilmesi için anlaşılma-

sı gerekmez mi!? Anlaşılması için 

manasıyla meşgul olunmalı değil 

mi!?. Manasını anlamadan yüzüne 

okuma, ezberleme, talim, tecvid, 

kıraat birer vasıtadır. Hatta meal 

ve tefsir dahi birer vasıtadır. 

Maksat, anlaşılan manayı hayata 

geçirmektir. İşte Kur’an okumala-

rının en büyük eksikliği bu nokta-

da karşımıza çıkmaktadır. Kur’an 

müesseselerinde lafza verildiği 

kadar manaya ağırlık verilmemek-

tedir. 

Meselenin özü şudur: Kur’an-ı 

Kerim yalnızca lafzı düzgün okun-

sun, ezberlensin, değişik kıraat-

leriyle tilavet olunsun diye gön-

derilmiş bir kitap değildir. Yine 

yalnız meali ve tefsiri okunsun, 

okutulsun, üzerinde akademik ça-

lışmalar yapılsın diye indirilmiş 

bir metin de değildir. Bunların gü-

zel ve doğru olması, yeterli oldu-

ğu anlamına gelmemektedir. Hiç 

kimse hafızlık müesseselerini ge-

reksiz göremez, gösteremez, ama 

sadece lafzını ezberlemek-ezber-

letmek yeterli de değildir. Aciza-

ne kanaatimize göre ülkemizde 

Yüce Kitabımızın kağıtlarına, ya-

zılarına (renkli ve süslü), harfle-

rine, ezberlenmesine, kıraatine, 

makamlı ve nağmeli okunmasına 

verilen önem, manasının anlaşı-

lıp hayata aksetmesine verilme-

mektedir. Ne var ki, asıl sorumlu 

olduğumuz alan da işte bu ihmal 

ettiğimiz alandır.

Herkes Meal-Tefsir 

Okumalı mı?

Herkes bilgisi, seviyesi, ka-

biliyeti ölçüsünde meal ve tefsir 

öğrenebilir. Tebbet suresinin ma-

nasını çok küçük yaştaki çocuklar 

bile anlayabilir. Kur’an-ı Kerim’in 

dörtte biri kıssalardan oluşmakta-

dır. Kur’an kıssalarında anlaşıla-

mayacak pek bir şey yoktur. Adem 

(as) kıssasını okuyan herkes, şey-

tanın kibirlenmesinden kibrin ne 

çirkin bir günah olduğunu kavrar. 

Nuh, Hud, Salih, Lut, İbrahim, 

Musa (as)’ın kavimlerinin helak 

edilmelerinin sebeplerini kolay-
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lıkla anlar. Helak edilmelerinin 

sebepleri peygamberlerine tabi 

olmamaları ve günah işlemek-

te haddi aşmalarıdır. Herkes Nur 

Suresi 30-31. ayetlerdeki edeb, 

adab ve tesettürü anlayabilir. 

“Müminler gözlerini haramdan sa-

kınsınlar” tavsiyesini anlamayan 

kimse olabilir mi!? Lokman Sure-

sinde Lokman (as)’ın evlatlarına 

yaptığı tavsiyeleri küçük büyük 

herkes anlar. Türkçe meal-tefsir 

okuyan herkes anne-babaya iyi-

lik edilmesi, yalan söylenmeme-

si, hırsızlık yapılmaması, adam 

öldürülmemesi gerektiğini kolay-

lıkla anlar. Bu kitap büyük-küçük, 

kadın-erkek, genç-ihtiyar, Arap 

gayrı Arap, bilgili-bilgisiz herkese 

gönderilmiş bir kitaptır. Peygam-

ber Efendimiz’in bu kitaba muha-

tap olurken ümmi (anasından doğ-

duğu gibi okuma-yazma bilmeyen) 

biri olduğunu hatırlamak gerekir. 

Ümmi bir insan Kur’an’a gerekli 

itinayı göstermekle ondan çok şey 

anlar, yerine göre arif olur. 

Bu yönüyle herkesin Kur’an’dan 

anlayacağı çok şeylerin olduğunu, 

Türkçe meal ve tefsirle ilgilen-

menin mahzurlu değil gerekli ve 

zorunlu olduğunu hatırlatmalıyız. 

On yıllarca namaz kılan veya kıl-

dıran kardeşlerimizin hâlâ namaz 

surelerinin manasını bilmeyişini 

nasıl izah edebiliriz? Fatiha sure-

sini her rekâtta okurken Rabbin-

den ne istediğini bilmeden tilavet 

etmenin ne büyük bir eksiklik ol-

duğunu düşünebiliyor musunuz!? 

Nas ve Felak surelerini okurken 

ne gibi kötülüklerden Rabbine 

sığındığını bilmek, ihlasına ihlas 

katacaktır. Maun suresini okur-

ken orada namaza gereken değeri 

vermeyenlerle ilgili tehdit, daha 

dikkatli namaz kılmasına yardımcı 

olacaktır.

Kur’an anlaşılsın ve kendisiy-

le amel edilsin diye bize gönde-

rilmiştir. Elbette Allah kelamı 

olması hasebiyle, din ve dünya 

işlerimizi dizayn etmek üzere in-

dirilmiş olması sebebiyle hemen 

anlaşılamayan ayetler olacaktır. 

Anlaşılamayan bazı kısımların an-

laşılması zamana, bazısı da iman 

ve ihlasımızın güçlü olmasına 

bağlıdır. Basitçe söylemek gere-

kirse; ayetlerin manasını, meal 

ve tefsirini okurken onları haya-

ta aktardıkça Yüce Rabbimiz an-

layamadığımız diğer manaları da 

zaman içerisinde bize açacaktır. 

Önemli olan tefekkürle derinle-

mesine okuma yapmak, onu haya-

tımıza aksettirmeye çalışmaktır.

Sözümüzü İmam-ı Gazzali haz-

retlerinin şu çarpıcı ikazıyla nok-

talayalım: “Namazda bir ayeti 

şuursuzca-gafletle okursan, onu 

yenile, bilinçli bir şekilde tekrar 

oku ve o gafletle okuduğun kısmı 

kabul edilmiş amelinden sayma!”



Aile olarak faize karşı bir has-

sasiyetimiz var. İhtiyaçlarımızı 

faizsiz karşılayabileceğimiz bir 

çözüm ararken Eminevim ile ta-

nıştık ve bize hitap eden Elbirliği 

Sistemi’ne kayıt olduk. Acelemiz 

olmadığı için taksitlerimizi kendi-

mize göre belirledik. Dar ve orta 

gelirli ailelerin mali bütçesini 

zorlamayacak şekilde ödeme yön-

temleri sunduğu için ev ve araç 

sahibi olmak isteyenlere büyük 

avantaj sunan Elbirliği Sistemi’ni 

ülkemize kazandıran Eminevim’e 

teşekkür ediyorum. Eminevim’i 

yapmış olduğu teslimatlarla gü-

ven verdiği için gönül rahatlığıyla 

etrafıma öneriyorum, ev ve araç 

sahibi olmak isteyenlerin banka 

kredilerinin faiz yüküne karşılık 

Eminevim’e dahil olmaları gerek-

tiğini söylüyorum.

Nurten ZEYREK

Her zaman ev almanın çok zor 

bir şey olduğunu düşünürdük. El-

birliği Sistemi bize tam da bu 

noktada bir çıkış yolu sundu. 30 

yıllık tecrübesi ve güçlü geçmişi 

olduğu için Eminevim’e güvene-

rek sisteme girmiştim ve yine o 

güvenle girdiğim her yerde fayda-

larını memnuniyetle anlatıyorum. 

Çünkü Eminevim bana en büyük 

hayalim olan kendi evime sahip 

olmamı sağlıyor. Şu ana kadar 

benim sisteme girmemle birlikte 

bana sorup sisteme dahil olan 3 

kişi var. Onlar da sistemden mem-

nun kalarak daha önce bizler ne-

den bu fırsattan yararlanmadık 

dediler. Gerçekten Eminevim’in 

Elbirliği Sistemi’ni Türkiye’deki 

tüm vatandaşların bilmesi gere-

kiyor. 

  Orhan AKINCI

“KEŞKE DAHA ÖNCE 
GELSEYDİM” 

DEMEMEK 
İÇİN VAKİT 

KAYBETMEYİN

Eminevim’ i 
Müşter i ler inden Dinleyin

Yüksek faiz ler ödemeden, uzun yı l lar  beklemeden ev ve araç sahibi  olmak isteyen on 
binlerce insan, çareyi  Eminevim’de buluyor.  Siz de “keşke” demeden Eminevim’e gel in, 
ev ve araç hayal inize kavuşmanın mutluluğunu daha kısa sürede yaşayın. 
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Eminevim’in Elbirliği Siste-

mi’nin fayda maliyet bakımından 

bana sunduğu en büyük avantaj-

lardan biri faiz ödememem oldu. 

Eminevim’de taksitlerimi ben be-

lirleyebiliyorum. Takdir edersiniz 

ki banka sistemlerinde böyle bir 

durum söz konusu değil. Taksitle-

rimi benim karar verdiğim hatta 

taksitlerimi dondurabildiğim bu 

sistemde maliyet olarak hiç zor-

lanmadım. Aylık ayırdığım bütçe 

hem ailevi ihtiyaçlarımızı hem de 

taksitlerimi rahat bir şekilde kar-

şılayabiliyor. Her gelir grubundan 

vatandaşın Eminevim’in sunmuş 

olduğu farklı alternatif modeller-

le rahat bir şekilde Elbirliği Sis-

temi’nden istifade edebileceğine 

inanıyorum. 

Himmet ERUŞ

Elbirliği Sistemi’nin hiçbir şe-

kilde faize yer vermemesiyle bir-

likte yıllardır Eminevim’den tes-

limat alanların memnuniyetini ve 

hikayesini dinlemiştim. “Neden 

bende ev sahibi olmayayım?” diye 

düşünürken Eminevim’e kayıt ol-

dum. Kayıt olduktan sonraki ilk 

ayda hemen kurada ismimiz okun-

du. İnanamamıştık ama artık bir 

evimiz vardı. İnsanlardan dinledi-

ğim mutluluk hikayelerine Emine-

vim sayesinde bir yenisi daha ek-

lenmiş oldu. Herkesin böylesine 

kolaylıklar sunan bir sistemden 

istifade etmesi lazım. Ev ve araç 

alma düşüncesi bulunan ve aklın-

da soru işareti olan kime rastlar-

sam güvenle ve büyük mutlulukla 

yaşadığım süreci anlatıyorum.

Belgin ÜNAL

Uzun zamandır ev sahibi olmayı 

düşünüyorduk. Fakat bütçemiz ve 

finansal kaynaklarımız tek başına 

buna yetmiyordu. Ev almak bizim 

için ulaşılması zor olan bir hayal-

di. Ancak bu hayalimiz Eminevim 

ile tanıştığımız günden beri ger-

çekleşme yolunda ilerliyor. Emi-

nim ki Türkiye’de benim gibi ev 

almak isteyen ve mali kaynakları 

yetmeyen binlerce vatandaşımız 

vardır. Elbirliği Sistemi’ne girdik-

ten sonra sistemin güzel yönlerini 

gördükçe etrafımdaki herkese bu 

avantajları anlattım. Süreci ya-

şayan biri olarak insanlar aslında 

Elbirliği Sistemi’nin faydalarını 

gördükçe veya yaşayan birinden 

dinleyince aklında soru işareti de 

kalmıyor. Kısacası küçük birikim-

lerle büyük mutlulukların yaşan-

dığı bir sistem.

Fatih TELLİOĞLU

RESMiNi YAPTIK

www.mutlumusteriler.com



Kendime hep sorduğum soru 

şu; “Eminevim’in sunmuş olduğu 

imkanlardan neden bu kadar geç 

yararlandım?” Hep bu soruyu so-

ruyordum çünkü etrafımda ve ya-

kın çevremde Eminevim’den ev 

ve araç teslimatını alan peke çok 

insan vardı ve sürekli de sistemin 

avantajlarını ve mutluluklarını 

anlatıyorlardı. Sonunda ben de 

sisteme kayıt oldum ve bütçeme 

göre ödeme planı oluşturduk. Sis-

temin en büyük avantajlarından 

biri de sunmuş olduğu ödeme ko-

laylığı. Taksitlerimi hiç zorlan-

madan faiz yüküne katlanmadan 

ödüyorum. Aile bütçemizi zorla-

mayan bu sistem Türkiye’de her 

kesim tarafından tercih edilmeli 

çünkü herkesin bütçesine göre al-

ternatif modeller var. 

Serpil MANGIRCI

Eminevim’i keşke daha önce-

den duymuş olsaydım. Bankadan 

zamanında kredi çekmiştik. Hala 

ödemesi devam ediyor ve daha 

ancak faizini ödeyebildik. Emi-

nevim’e araba sahibi olmak için 

kayıt olmuştum. Taksitlerimizi 

de kendimize göre şekillendire-

rek ödemelerimizi planladık. Çok 

yakın bir zamanda Eminevim’den 

teslimatımızın çıkması ile birlikte 

sevdiğimiz bir arabayı aldık. Mad-

di olarak her ay bir yere ödemeniz 

gereken yüklü bir taksit ödeme-

niz varsa o ay sürekli “O ödemeyi 

yapabilecek miyim?” diye düşü-

nürsünüz. Ben Eminevim’de asla 

böyle bir düşünceye kapılmadım. 

Müşteri danışmanımla aylık büt-

çeme göre ödeme planı oluştur-

duk, üstelik taksit ödeyemediğim 

zaman bankadaki gibi sıkıntılar 

olmadığını da duydum.  “Finansal 

kaynağım yetmiyor” diyen herkes 

gönül rahatlığıyla faizsiz ve so-

runsuz bir şekilde ev ve araç sa-

hibi olabilir. 

Türkan KARACA

Eminevim’in bize ev sahibi ola-

bilmek için sunmuş olduğu faizsiz 

çözümler, inancımız gereği aile-

mize çok uygundu. Bu yüzden ev 

sahibi olabilmek için Eminevim’in 

Elbirliği Sistemi’ne yazıldık. Ken-

di bütçemize göre ödeme planı 

oluşturarak hayalimizdeki eve ka-

vuşmak için büyük bir adım attık. 

Eminevim’den etrafımızda da ev 

ve araç sahibi olan çok insan var-

dı. Yakın çevremde bize Emine-

vim’den aldıkları teslimatlarında 

hiçbir şekilde sorun yaşamadığını, 

teslimatın tüm süreçlerinde Emi-

nevim’den çok büyük destek gör-

düklerini anlattılar. Ben de ev ve 

araç sahibi olabilmek için yıllarca 

beklemeye gerek kalmadığını öğ-

rendim. 

Hüseyin BOZTEMİR

Hayatım boyunca her zaman 

bir evimin olacağı günü hayal et-

tim. Bir gün bankaya gittim, he-

saplamalar yapıldı. Ana paranın 

üzerinden uygulanan faiz miktarı 

ile birlikte toplamda ödeyeceğim 

tutar çok fazla geldi. Umutsuz-

luğa kapılmıştım çünkü aylık eli-

me geçen para ile bankaya aylık 

ödeyeceğim miktarı karşılamam 

çok zordu. Sosyal medyada Emi-

nevim’i gördüm ve araştırdım. 

Ciddi anlamda Elbirliği Sistemi’ni 

öneren ve faydalanan büyük bir 

kesim vardı. Eminevim’e giderek 

sistemin ne kadar güzel işlediğini 

müşteri temsilcim anlatınca anla-

dım. Sisteme kayıt olarak ödeme 

planımı bütçeme uygun olarak 

oluşturduk. Teslimatım geldiğin-

de evimi aldım. Keşke daha önce 

bilseydim. Hayallerime çok daha 

erken kavuşabilirdim. 

Selma ÜZÜMCÜ
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Tasarrufa Dayalı Faizsiz Elbirl iği Sistemi’ni 
ele alan ve akademik araştırmalar sonucunda 
hazırlanan üç yeni kitap, Eminevim Yayınları 

ve Beta Yayınları’ndan çıktı.



Dünyanın pek çok ülkesinden kat ı l ımcı lar ı  ağır layan MÜSİAD Expo Fuarı ’nda stand 
açan Merhum Hacı  Habibul lah Geredevi  Vakf ı  (HAGEV) büyük i lgi  gören fuarda yaptığı 
çal ışmalar ı  kat ı l ımcı lara anlatt ı .

MÜSİAD EXPO 
FUARI’NDA ANLATTI

HAGEV Çalışmalarını
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Kasım ayında İstanbul’da dü-

zenlenen ve 4 gün süren MÜSİ-

AD Expo Fuarı’nda HAGEV, açtı-

ğı stantla yerini aldı. Dünyanın 

farklı noktalarında devam eden 

yardım çalışmaları, eğitim des-

tek faaliyetleri ve mültecilere 

yönelik yardım çalışmaları, açı-

lan özel stantta, yurt içinden ve 

yurt dışından gelen katılımcılara 

tanıtıldı. Fuarda HAGEV standına 

pek çok önemli ziyaret de ger-

çekleşti. Başta MÜSİAD’ın il baş-

kanları olmak üzere tanınmış pek 

çok sima bilgi almak için standı 

ziyaret etti.

MÜSİAD Expo Fuarı’nda Emin 

Grup Yönetim Kurulu Üyeleri de 

HAGEV standını ziyaret ederek 

destek oldu.



Selçuklu ve Osmanl ı  döneminden kalan, yüzyı l lara meydan okuyarak günümüze 
ulaşan yapı lar,  ülkemizin neredeyse her şehrinde biz i  tar ihi  bir  yolculuğa taşıyor.  Yı l lar 
öncesinin iz ler ini  bugüne taşıyan ve tar ihi  değerini  hiç kaybetmeyen yüzlerce yapı 
içer is inde başta camiler,  kül l iyeler,  medreseler ve daha birçok mimari  eser keşfetmeniz 
iç in s iz ler i  bekl iyor.

Selçuklu ve Osmanlı’dan 
Kalma Tarihi Emanetler

Geçmişten Günümüze Kalıcı  İz ler
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Çini Eserler Müzesi 

“Karatay Medresesi / 

Konya” 

Selçuklu veziri Celaleddin Ka-

ratay tarafından 1251-1252 ta-

rihleri arasında inşa ettirilmiştir. 

Medresenin açılışında büyük bir 

tören gerçekleştirilmiş ve bu tö-

rene Mevlana Celaleddin-i Rumi 

ile Şems-i Tebrizi gibi dönemin 

ünlü alimleri de katılmıştır. Kapa-

lı avlulu, tek eyvanlı ve tek katlı 

bir medresedir. Taç kapısında 28 

hadis-i şerif yazılıdır. 1954 yılında 

restore edilen şaheser, günümüz-

de Çini Eserler Müzesi olarak kul-

lanılmaktadır.

Anadolu’nun Elhamrası 

“Divriği Ulu Camii / Sivas”

Bu yapının inşasına Anado-

lu Selçuklu Devleti’ne bağlı olan 

Mengücekliler tarafından 1228 

yılında başlanmış, 1243 tarihin-

de tamamlanmıştır. İçerisinde 

cami, türbe ve darüşşifa bulun-

maktadır. En önemli özelliği ise 

on binlerce motifin hiçbirisinin 

birbirini tekrar etmemesidir. Taş 

işçiliğinin en nadide örneklerini 

yansıtmaktadır. Evliya Çelebi bu 

eserden bahsederken “methinde 

diller kısır, kalem kırıktır” demiş-

tir. 1985 yılında UNESCO tarafın-

dan dünya kültür mirası listesine 

alınmış olup günümüzde Türkiye 

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının 

koruması altındadır.



Selçuklu’nun Tıp 

Medresesi ve Şifahanesi 

“Gevher Nesibe Hatun 

Darüşşifası / Kayseri”

II. Gıyaseddin Keyhüsrev tara-

fından 1205-1206 yılları arasında 

yapılmıştır. Sultan burayı verem 

olan kız karde şi Gevher Nesibe 

Sultan’ın vasiye ti üzerine inşa et-

tirmiştir. Amaç, çaresiz hastaları 

tedavi edebilecek hekimlerin ye-

tişeceği bir medrese ile darüşşi-

fa kurmaktır. Bu nedenle burada 

tıp eğitimi verilmiş; felsefe, din 

ilimleri, Arapça, Farsça, Anato-

mi, Fizyoloji dersleri anlatılmış-

tır. Ayrıca eski Yunan ve Roma 

kaynaklarının yanı sıra Ebu Bekir 

Er-razi ve İbni Sina’nın eserleri 

de okutulmuştur. İslami döneme 

ait olan en eski hastane olarak 

kabul edilmektedir. Günümüzde 

Erciyes Üniversitesi Tıp Tarihi Mü-

zesi olarak kullanılmaktadır.

Selçuklu Süsleme 

Sanatının Gözdesi  

“Sultanhan – Aksaray”

Sultanhan, Aksaray’ın Sultan-

hanı Kasabası’ndadır. Han 1229 

yılında Anadolu Selçuklu Sultanı 

I. Alaeddin Keykubad tarafından 

yaptırılmıştır. 1278 yılında Anado-

lu Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin 

Keyhüsrev tarafından DA genişle-

tilmiştir. Yazlık kısmının geomet-

rik şekillerle süslenmiş muhteşem 

bir görüntüsü vardır. Han içinde 

bulunan tüm yapı, özellikleri iti-

bariyle Sivas’taki Gök Medrese’ye 

benzemektedir.
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Sivri kemerin hemen altında 

“Elminnetül Lillah” yani “Kud-

ret Allah’ındır” duası yazılıdır. 

Kervansarayın ilk kitabesinde dış 

portal nişini çeviren süs kemeri-

nin iki tarafında altıgen madal-

yonlar içinde sağda ve solda yer 

almaktadır. Uzun bir dehlizden 

geçtikten sonra avluya varılmak-

tadır. Burada arabalara mahsus 

revak şeklinde yerler, sol tarafın-

da ise kemerli ve yolculara mah-

sus odalar, salonlar, iki hamam ve 

ambarlar vardır. Avlunun ortasın-

da dört kemer üzerine dayanmış 

bir mescit bulunmaktadır.

Ağrı’nın Gözbebeği “İshak 

Paşa Sarayı / Ağrı”

Türk mimari tarihinin en güzel 

eserlerinden İshak Paşa Sarayı, 

Ağrı’da bulumaktadır. Yapımı 99 

yıl süren İshak Paşa Sarayı yerli 

ve yabancı turistler tarafından 

yoğun ilgi görmektedir. Sarayın 

yapımına 1685 yılında Çıldır Ata-

beklerinden Çolak Abdi Paşa ta-

rafından başlanılmış, aynı soydan 

gelen Küçük İshak Paşa zamanında 

1784’te (99 yılda) tamamlanmış-

tır. Mimarı, Ahıskalı ustalardır. 

Saray 115x50 metre boyutlarında, 

tesviye edilmiş Karaburun tepe-

si üzerine terası, iki avlu ile bu 

avluları çevreleyen çeşitli yapı 

topluluğundan meydana gelmek-

tedir. Doğu-Batı yönünde yaklaşık 

7 bin 600 metrekare bir alan üze-

rine oturtulmuştur. Bazı kısımla-

rı tek, bazı kısımları iki, bodrum 

dahil bazı kısımları üç katlı olarak 

yapılmıştır. Bir saray için gerek-

li tüm bölümler (harem, harem 

odaları, aşevi, hamam, toplantı 

salonları, eğlence yerleri, mah-

keme salonu, cami, çeşitli hizmet 

odaları, oturma odaları, uşak ve 

seyis odaları, muhafız koğuşları, 

cezaevi, erzak depoları, cepha-

nelik, tavlalar, bodrum katlarında 



çeşitli hizmet odaları vb.) vardır. 

Her odada ocak, dolap yerleri vb. 

görülmektedir. 

Bir Kültür ve Zanaat 

Mekânı Olarak “Yıldız 

Sarayı”

Yıldız Sarayı, II. Abdülhamid 

döneminde devletin idari mer-

kezidir ve olmanın yanında, yıl-

lar içinde eklenen pek çok yapı 

ve imalat tesisiyle birlikte aynı 

zamanda bir kültür ve zana-

at merkezi hâline bürünmüştür. 

Bünyesindeki basımevi, fotoğraf 

atölyesi, tiyatro, resim galerisi, 

ufak müzeler, müzik stüdyosu ve 

gözlemevi bulunması Yıldız Sa-

rayı’nı bir kültür-sanat mekânı 

olarak nitelemeyi mümkün kıl-

maktadır. Öte yandan sarayın 

içine, padişahın ilgilendiği alan-

lardan biri olan çini ve porselen 

eşyaların üretiminin yapılacağı 

bir çini fabrikası kurulmuş, saray 

geleneksel kültürün yaşatıldığı 

bir üretim merkezi hâline gel-

miştir. Dostluk kurduğu ülkelerin 

hükümdarlarına burada üretilen 

çini ve porselenlerden hediyeler 

gönderen padişah, marangozluk 

zanaatına da özel bir ilgi duymuş, 

sarayda hususi bir marangozhane 

inşa ettirerek, burada özellikle 

oymacılık konusunda değerli ça-

lışmalara imza atmıştır. Sultan II. 

Abdülhamid, Yıldız Sarayı’ndan 

1909 senesinde ayrılmak zorunda 

kalmıştır. 31 Mart Vakası sonrasın-

da tahttan indirilerek Selanik’e 

gönderilen padişah, 1912’de İs-

tanbul’a geri döndükten sonra 

Yıldız Sarayı’nda hiç bulunmamış, 

yaşamının geri kalan yıllarını Bey-
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lerbeyi Sarayı’nda geçirmiştir.

Mukaddes Emanetlerin 

Sarayı “Topkapı Sarayı” 

1453 yılında İstanbul’un fet-

hi sonrasında Fatih Sultan Meh-

met’in isteği üzerine 1460 yılla-

rında yapımına başlanan Topkapı 

Sarayı’nın inşası 1478 yılında ta-

mamlanmıştır. Dolmabahçe Sarayı 

gibi tek seferde tüm ek yapılarıy-

la beraber inşa edilmeyen Topka-

pı Sarayı, 19. yüzyıla kadar ekle-

nen yapılarla genişlemiştir.

Topkapı Sarayı, konum itiba-

riyle İstanbul’un en eski tarihî 

bölgelerinden birinde konumlan-

maktadır. Marmara Denizi, İstan-

bul Boğazı ve Haliç arasında ka-

lan tarihî İstanbul Yarımadası’nda 

bulunan saray, İstanbul’un ikonik 

yapılarından biridir. Saraybur-

nu’nda bulunan Doğu Roma akro-

polü üzerindeki 700.000 metre-

karelik bir alan üzerine kurulmuş 

olan Topkapı Sarayı, Fatih Sultan 

Mehmet’ten itibaren 31. padişah 

Sultan Abdülmecid’e kadar yak-

laşık dört yüz yıl süreyle impa-

ratorluğun idare, eğitim ve sanat 

merkezi, padişahların da evi ol-

muştur. 19. yüzyılın ortalarından 

itibaren yavaş yavaş hanedanın 

Dolmabahçe Sarayı’na taşınması 

ile devlet yönetiminin gerçekleş-

tiği Topkapı Sarayı, tarihî önemini 

ve değerini korumuştur.



Asır lar öncesinden müjdelenen İstanbul,  her zaman batının en büyük i lgi  odağı 
olmuştu.  Osmanl ı  Devlet i ,  Kostantiniyye’yi  fethetmeden önce bu topraklarda üç 
farkl ı  uygarl ık hükümranl ığını  sürdürerek dünya t icaret ini  de bu şehirden yürütüyordu. 
1453 yı l ında ise Peygamberimizin asır lar  öncesinden ashab-ı  k iram i le bir  hicretteyken 
müjdelediği  İstanbul,  İs lam sancağı alt ına girdi .  Tar ih boyunca 3 defa yık ı l ıp her 
sefer inde yeniden inşa edi len Ayasofya, 1500 yı l  boyunca ayakta kalmayı başarmışt ı .

İstanbul’un fethiyle birlikte 

Ayasofya, 1453 yılında Fatih Sul-

tan Mehmet’in İstanbul’u fethet-

mesinden sonra camiye dönüştü-

rüldü. Ayasofya o sıralar harap 

olmuş bir haldeydi çünkü sürekli 

yağmalanmış ve uzun süre res-

torasyonu yapılamamıştı. Fatih 

Sultan Mehmet, Ayasofya’nın te-

mizlenmesini ve camiye dönüş-

türülmesini emretti. Caminin ilk 

minaresi Fatih Sultan Mehmet 

döneminde tuğla kullanılarak ya-

pıldı. Diğer bir minareyi ise II. 

Bayezid yaptırdı. Kanuni Sultan 

Süleyman ise 16. yüzyılda fet-

hetmiş olduğu Macaristan’dan iki 

dev kandil getirdi. Bu kandiller 

mihrabın iki yanında durmaktadır. 

Yapıldığı tarihten itibaren çeşitli 

depremlerden zarar gören yapıya, 

hem Doğu Roma, hem de Osmanlı 

döneminde destek amacıyla pa-

yandalar yapılmıştır. Mimar Sinan 

tarafından yapılan ve günümüze 

kadar yıkılmadan gelen minareler 

ise aynı zamanda yapıda destek-

leyici payanda işlevi görmüştür.

Bu dönemde Ayasofya, Osman-

lı sultanlarının ibadethanesi hali-

ne geldi. Bu nedenle büyük, ulu 

cami anlamına gelen “Cami-i Ke-

bir” adıyla da bilinir oldu. Yüzyıl-

lar boyunca Osmanlı’nın en büyük 

değerlerinden biri olan mabed, 

günümüze Osmanlı sultanlarının 

himayesinde gerçekleştirilen bü-

yük gayretlerle taşındı. Mimar 

Sinan çökme tehlikesi gösteren 

Ayasofya’yı III. Murat devrinde 

yeni destek duvarlar ekleyerek 

yıkılmaktan kurtardı. Sultan I. 

Mahmut zamanında kütüphane, 

şadırvan, sıbyan mektebi ve Sul-

tan Abdülmecid döneminde mu-

vakkithane inşa edilerek yapıya 

kazandırıldı. Ayasofya, Osmanlı 

Sultanları için büyük önem arz 

etmekteydi. En büyük onarım-

larından biri Sultan Abdülmecit 

döneminde yapıldı.(1847-1849) 

İsviçreli Mimar Gaspare Fossati 

yönetiminde iki yıl süren çalış-

malar sırasında kubbe sağlamlaş-

tırıldı ve yenilendi. Osmanlı’nın 

kent eserlerine ve Ayasofya’ya 

verdiği değeri ele alan Ünlü Rus 

tarihçi Uspenski; “Türklerin, kent 

eserlerine karşı 1204 yılında İs-

tanbul’a giren Haçlı ordusundan 

çok daha anlayış gösterdikleri-

ni, insancıl davrandıklarını, eski 

eserleri koruduklarını ve hemen 

onarmaya giriştiklerini” kesin 

bir dille anlatır. Bir diğer tarihçi 

AYASOFYA

Kabul Olunmuş Dua
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Vlasto ise; “Ayasofya ve diğer ma-

bedlerin yüzyıllar boyunca ayakta 

durabilmelerinin sırrı nedir? Bu 

yapılar Türklerin kılıç kadar ilim, 

bilim ve güzel sanatlara da önem 

verdiğinin bir delilidir.” der.

 

 

Camii-i Kebir  

“AYASOFYA”

Ayasofya tarihi kadar iç mima-

risi de yıllar boyunca birçok mil-

letin izlerini taşımasıyla herkesin 

ilgi odağı haline gelmiştir. Yüz 

yıllar boyunca ayakta durarak sa-

nat tarihi ve mimarlık dünyasının 

baş yapıtları arasında yer almış 

olan Ayasofya’nın içindeki moza-

ikler, yapıldığı tarihten günümüze 

kadar ilk günkü görüntüsüne göre 

biraz yıpranmış olsa da hala zi-

yaretçileriyle buluşmaya devam 

etmektedir.  Her bir mozaiğin 

farklı bir anlamı olan Ayasofya’yı 

ziyaret etmeden önce mutlaka 

mozaiklerin hikayesini okumanız, 

Ayasofya’yı daha iyi anlamanızı 

sağlayacaktır. Sultan Abdülmecid 

döneminde Hattat Kadıasker Mus-

tafa İzzet Efendi tarafından ya-

zılan 7.5 metre çapındaki 8 adet 

hat levhası ana mekânın duvarla-

rına yerleştirilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yazılı bu levhalar İslam âleminin 

en büyük hat levhaları olarak bi-

linmektedir.

Allah, 
Hz. Muhammed, 

Hz. Ebubekir,  

Hz. Ömer, 

Hz. Osman, 

Hz. Ali, 

Hz. Hasan, 

ve Hz.Hüseyin



86 Yıl Sonra Aslına Döndü

Ayasofya, 1934 yılında müze 

olarak, yerli ve yabancı ziya-

retçilere açılmıştır. 1936 tarih-

li tapu senedine göre, Ayasofya, 

57 pafta, 57 ada, 7. parselde 

Fatih Sultan Mehmed Vakfı adı-

na Türbe, Akaret, Muvakkithane 

ve Medreseden oluşan Ayasofya-i 

Kebir Camii Şerifi adına tapuluy-

du.  Danıştay 10. Dairesi’nin 1934 

yılında alınmış Bakanlar Kurulu 

kararını iptal etmesiyle Ayasofya 

yeniden camiye dönüştürüldü. Fa-

tih Sultan Mehmet’in mirası olan 

Ayasofya’da 86 yıl sonra Fatih 

Sultan Mehmet’in geleneğinden 

gidilerek ilk Cuma namazı kılın-

dı. Hz. Peygamberimizin müjde-

lediği İstanbul fethinin sembolü 

haline gelen Ayasofya, yeni adıyla 

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin 

yeniden ibadete açılması yönün-

deki büyük özlemin sona ermesi 

tüm İslam dünyasında coşkulu bir 

heyecan ve sevinç meydana getir-

miştir.
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Kartpostaldan f ı r lamışçasına olağanüstü manzaralar eşl iğinde adeta siz i  geçmişe 
götürüp kendiniz i  dünyanın en huzurlu,  en mutlu insanı  olarak hissett irecek nostal j ik  bir 
tren ve unutulmaz bir  Anadolu rotası ;  Doğu Ekspresi .  

Sevdiklerinizle beraber haya-

tınızın unutamayacağınız en güzel 

anlarından birinin nostaljik bir 

tren yolculuğunun içine sığdığını 

düşünün. Elinizde içinizi ısıtan bir 

kahve eşliğinde sevdiklerinizle sı-

cacık vagonda karlarla kaplanmış 

dağların, uçsuz bucakların, köyle-

rin, ovaların ve derelerin içinden 

geçerek Anadolu’nun eşsiz güzel-

liklerini keşfetmek size unutul-

maz bir an yaşatıyor. Her durakta 

farklı kültürlerin havasını soluya-

bileceğiniz farklı bir doğa güzel-

liğine şahit olacağınız bir güzer-

gâh. Anadolu’nun güzide yerlerini 

nostaljik trenle gezip ülkemizin 

güzelliklerini böylesine özel bir 

yolculukla süsleyebilirsiniz. Ken-

dinizi bir romanın içindeymiş gibi 

hissedeceğiniz her durakta ve her 

şehirde trende geçirilen her bir 

dakikada unutulmaz manzaralara 

tanık olurken muhteşem yol arka-

daşlıkları da kuracaksınız.

Doğu Ekspresi ile Kars gezisi 

boyunca unutulmaz gezi rotaları-

nın izini sürecek, Anadolu tarihini 

yerinde yaşayacaksınız. Türklerin 

Anadolu’da inşa ettikleri ilk cami 

olan Emir Menuçehr Cami, Arpa-

çay, Fethiye Cami, Surlar, Aslanlı 

Kapı, 12 Havariler, Kars Kalesi, 

UNESCO Dünya Kültür Mirası Lis-

tesi’ne alınan Ani Harabeleri gibi 

yerler Kars’ta ve bu yolculuk bo-

yunca görülmesi gereken yerler 

arasında bulunuyor. Buz tutmuş 

Çıldır Gölü ise hayatınızda göre-

bileceğiniz en benzersiz yerler 

arasına adını kazıyacak. Kışın 

tamamen buz tutan ve üzerinde 

yürüyüp atların çektiği kızakla 

tur atabileceğiniz Çıldır Gölü’nde 

sadece burada yetişen sarı balığın 

da tadına bakma fırsatı bulacaksı-

nız. Balıkçıların buz tutmuş gölün 

yüzeyinde oyuklar açarak attıkları 

ağları toplamalarını da seyretme 

fırsatı bulurken mükemmel fotoğ-

raf kareleri yakalayacaksınız.

Doğu Ekspresi Muhteşem 

Kış Manzaraları ile 

Doğu’nun Güzelliğini 

Yansıtıyor

Doğu Ekspresi sadece gezip 

gördüklerinizle değil hemen her 

mevsim benzersiz gezilecek bir-

çok rotası ile size çok özel anlar 

yaşatıyor. Söz konusu Doğu Eks-

presi olunca da kış mevsimi bir 

başka oluyor. Muhteşem kış man-

zaraları ile Doğu’nun güzelliğini 

kışın yaşamak için ideal zamanlar 

Ocak, Şubat ve Mart oluyor. Eğer 

Kars’ı karlar altında görmek, buz 

DOĞU EKSPRESİ

İçiniz i  Isıtan Yolculuk: 



tutan Çıldır Gölü’nün üzerinde 

yürümek, bembeyaz bir manzara 

eşliğinde farklı bir deneyim yaşa-

mak istiyorsanız o halde mutlaka 

kışı tercih etmelisiniz. 

Muhteşem deneyimler elde 

etmek için hazır mısınız? Doğu 

Ekspresi ile gidebileceğiniz Kars 

bölgesinde olmazsa olmaz dedi-

ğimiz ve keyfinize keyif katacak 

aktiviteleri sizler için listeledik. 

Balık Tutun: Kışın buz tutan 

Çıldır Gölü’nde gölde açılan kü-

çük oyuklardan balık tutabilirsi-

niz. Çıldır Gölü’nde bölgeye özel 

çıkan sarı balığı, yine gölün çev-

resinde yer alan restoranda afi-

yetle yiyebilirsiniz. Kış aylarında 

Çıldır Gölü’nde birçok balıkçı, 

göle ufak bir delik açar ve buraya 

ağ atarak balık tutar. Dilerseniz 

siz de burada balık tutabilir ya da 

balık tutanların muhteşem fotoğ-

raflarını çekebilirsiniz.

Aşık Atışması Dinleyin ve Kaf-

kas Dansı İzleyin: İçinde “b, p, 

f, m, v” gibi dudak ünsüzleri bu-

lunmayan sözcüklerle yapılan leb 

değmez şiir sanatını Kars’ın aşık-

larından dinleyin. Kars’ın kendi-

ne has gelenekleri hala devam 

etmekte ve bu kenti farklı kılan 

da bu gelenekleri olmakta. Aşık 

atışması Kars’ta, bir olmazsa ol-

mazdır. Özel bir yetenek olan bu 

atışmayı, Kars’ın meşhur aşıkla-

rından dinleyebilirsiniz. Yoğun 

olarak Kafkas kökenli bir kent 

olan Kars’ın diğer bir olmazsa ol-

mazı da Kafkas Dansı’dır. Kars’ın 

birçok seçkin restoranında Kafkas 

dans ekiplerinin gösterisi yapıl-

maktadır. Kadın ve erkek figürle-

rinin benzersiz motiflerle uygu-

landığı Kafkas Dansı’nın ahengine 

hayran kalacaksınız.

Sarıkamış’ı Ziyaret Edin: 

Kars’ta görülecek yerlerden biri 

de Sarıkamış. 90 bin şehit verdi-

ğimiz Allahuekber Dağları’nda bu-

lunan Sarıkamış Şehitliği’ni ziya-

ret edin. Tarihi ile sizleri geçmişe 

götürecek şehitliğin ardından Sa-
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rıkamış Kayak Merkezi’ne çıkabi-

lirsiniz.

Tarihin İzini Sürün: Ani Hara-

beleri, Kars Kalesi, Fethiye Cami, 

Kars Müzesi, Kümbet Cami ve Kars 

tarihi ile mimarisini bugüne taşı-

yan durakları keşfederek kültür 

yolculuğu yapın.

Doğu Ekspresi herkese uygun 

şekilde farklı vagon çeşitleri su-

nuyor. Temelde yemek vagonu ha-

ricinde seyahat etmek için 3 çeşit 

vagon var: Pulman, Örtülü Kuşetli 

ve Yataklı Vagon.

Pulman Vagon: Standart kol-

tuklu vagonlar. Her sırada 2 çift-

li ve 1 tekli koltuk var. Koltuklar 

yatmıyor ama koltuk aralıkları 

geniş. Çok sayıda bulunan, daha 

az konforlu olan ve en kolay bu-

lunan seçenek.

Örtülü Kuşetli: Kompartıman 

halinde, 4 kişilik, koltuklar ran-

za şeklinde yatak oluyor, temiz 

nevresim veriliyor ve yatağınızı 

kendiniz yapıyorsunuz. Keyifli 

ortamı ve dört kişinin aynı anda 

konaklamasına olanak sağladığı 

için grup halinde Doğu Ekspresi 

yolculuğuna çıkacakların favori-

si. Biletlerin çabuk tükenmesi bu 

bölüm için rekabet oluşturuyor.

Yataklı Vagon: Oda halinde iki 

kişilik, içinde buzdolabı, masa ve 

lavabo yer alıyor. Maksimum kon-

for ve özel alan sağladığından, 

çift olarak Doğu Ekspresi yolculu-

ğuna çıkacakların favorilerinden.



Türkiye’deki en uzun demir 

yolu hatlarından biri olan Ankara 

Tren Garı ve Kars Tren Garı ara-

sında geçen medeniyetler arası bu 

yolculuk, yaşadığımız coğrafyanın 

kültürel zenginliklerini göstere-

rek her şehre bir anı, her durağa 

en güzel molaları sığdırıyor. Doğu 

Ekspresi yolculuğu hayatınızda 

gördüklerinizle ve yaşadıkları-

nızla her zaman apayrı bir hikaye 

olarak kalıyor. Bu yolculuk, haya-

tınızın anı defteri varsa defterin 

en başında yer alıp her baktığı-

nızda her aklınıza geldiğinde hem 

içinizi ısıtır hem de iyi ki bu turu 

yapmışım dedirtir. Doğu Ekspresi 

turunun her anında manzaralara 

dalarak yolun bir parçası olmak 

için siz de bu unutulmaz deneyimi 

yaşayın.



61 

Türkiye’nin en kadim dostu, kardeş ülke Azerbaycan’ ı  tar ihi ,  doğası ,  kültürü, sanatı , 
bi l inen ve hiç bi lmediğiniz güzel l ik ler i  i le yeni sayımızda sayfalar ımıza taşıdık.  Kimiler i 
iç in “Kardeş” kimiler i  iç in ise “Ateş” ülkesi  olan Hazar’ ın incis i ,  dost ve kardeş ülke 
Azerbaycan’ ı  yakından tanımak ist iyorsanız bu yazımızı  okumadan geçmeyin!

Asya’nın Avrupa’ya açıldığı ka-

pılar üzerinde Kafkasya toprakla-

rında yer alan Azerbaycan, rayon 

adı verilen 59 eyalete, 75 şehre 

ve 9 ekonomik bölüme ayrılmış-

tır. 11 şehri büyükşehir statüsün-

dedir. Başkent Bakü dışındaki en 

büyük şehirleri Sumqayıt, Min-

geçevir ve Gence’dir. Nahçıvan, 

Azerbaycan’a bağlı bir özerk böl-

gedir.

Uzun yıllar farklı imparator-

lukların hükmü altında kalan ülke, 

demokratik bir cumhuriyet olarak 

1918 yılında bağımsız bir devlet 

olmuştur. Ancak iki yıl sonra 1920 

yılında Sovyet Rusya’nın Kızıl 

Ordu’su Azerbaycan’ı işgal eder 

ve Azerbaycan Sovyet Sosyalist 

Cumhuriyeti’ni kurup Sovyetler 

Birliği topraklarına katar. Azer-

baycan’da 18 Mart 1918 tarihinde 

Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin 

(AHC) kurulması ile Ermenistan, 

Azerbaycan’a karşı toprak iddi-

alarını ortaya koymaya başladı. 

Azerbaycan-Ermenistan çatışma-

sının kökeni 20. yüzyılın başlarına 

dayanıyordu. Sovyetler Birliği dö-

neminde, Josef Stalin Azerbaycan 

sınırları içinde bulunan Dağlık Ka-

rabağ’da bir Ermeni özerk bölgesi 

oluşturma kararı verdi. Bunun için 

farklı bölgelerden çok sayıda Er-

meni’yi buraya yerleştirdi. Rusla-

rın bu politikası kanlı meyveleri-

ni 90’lı yılların sonunda vermeye 

başladı.  Sovyetler Birliği zayıfla-

maya başlayınca, Ermeniler Ka-

rabağ’ın Sovyet Azerbaycan’dan 

Sovyet Ermenistan’a devredilme-

sine ilişkin taleplerini dillendir-

diler. İki toplum arasındaki anlaş-

mazlık çatışmaya, 1990’lı yılların 

başlarında da geniş çaplı savaşa 

dönüştü. Azerbaycan’ın verdiği 

mücadelelerle davasından hiçbir 

zaman vazgeçmeyerek tüm her 

şeye rağmen haklı mücadelesini 

zaferle taçlandırarak tarihe adını 

yazdırmayı başardı : 

İki Devlet Tek Millet

1920’de Sovyet işgali sonra-

sında uzun bir dönem iki kardeş 

ülke arasında her türlü işbirliğine 

QARDAŞ ÖLKƏ 
AZƏRBAYCAN

Ateş Ülkesi

Azerbaycan 
Dağlık Karabağ’ına 

kavuştu.



engel olma düşüncesi ve Sovyet-

ler’in Azerbaycan Türklerine kar-

şı asimile politikaları uygulama 

stratejileri başarısız oldu. Hesap 

etmedikleri bir şey vardı, o da bu 

iki ülkenin kardeş gibi birbirine 

bağlı olduğu gerçeğiydi. Azerbay-

can yeniden bağımsızlığını kazan-

dıktan hemen sonraiki ülke sıkı 

ilişkilerle birbirine bağlandı ve 

sonrasında çok boyutlu ilişkiler 

geliştirerek, bölgenin iki önemli 

gücü haline geldi. Azerbaycan ve 

Türkiye bulunduğu bölgede zul-

medilenlerin yanında zalimlerin 

karşısında durarak Anadolu ve 

Kafkasya’da nice mazlumun umu-

du oldu. Her iki devlet kardeşlik 

bağlarının verdiği güçle birlikte 

bölgesel güvenlik açısından da 

önem taşıdığı gerçeği dünya ülke-

leri tarafından da bilinmektedir. 

Son 10 yıllık döneme bakıldığında 

her iki ülkenin ekonomik ve aske-

ri olarak büyük bir gelişme kay-

dettiği görülmekle birlikte refah 

yaşam seviyesini yükseltmeye de-

vam etmektedir.

Her zaman iki kardeş gibi bir-

birine sırt dayayan Türkiye ve 

Azerbaycan iki devlet tek millet 

diyerek gerek coğrafi konumların-

dan gerekse de stratejik işbirlik-

lerinin yanında iki ülke arasında 

tarihsel ve kültürel bağlılık oluş-

muş ve kardeş ülkelerin ilişkileri-

ni geliştirme isteğinin ana ekse-

nini oluşturmuştur. 1990’lardan 

itibaren iki ülke arasında politik, 

ekonomik, kültürel, enerji ve as-

keri olarak çok boyutlu ilişkiler 

hızla gelişmiştir ve günümüzde 

de verilen mücadelelerin ışığında 

kardeş iki ülkenin ilişkilerinin çok 

sağlam temellere oturtulduğu gö-

rülmektedir. Tarihi kadar kültürel 

yapısıyla da ilgi odağı olan Azer-

baycan’a seyahat planı oluştur-

manız için birçok neden var. Kül-

türel değerlerinin yanında tarihi 

yapılarıyla da ilgi odağı haline 

gelen Azerbaycan, mutfağıyla da 

damağınızda hiç unutulmayacak 

tatlar bırakıyor.

Zengin Bir Kültür ve Tarih 

Kokan Şehirler

Azerbaycan Kafkasya sınırla-
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rında olmasıyla birlikte oldukça 

bizden olan bir ülke. Tarihi pay-

daşımız öylesine çok ki oraya git-

tiğiniz zaman asla yabancılık çek-

mezsiniz. Zengin kültürünün en 

önemli paydaşları olan Türkiye ve 

İran mozaiği ile birleşen Azerbay-

can’da Sovyet Rusya döneminden 

kalma motifler de bulmak müm-

kün. Modern kent yapısına sahip 

olmasına rağmen kültür mozaiği-

ni korumayı başaran Azerbaycan, 

tarihi, kültürel ve doğal miras 

açısından pek çok gezilecek des-

tinasyonu içeriğinde barındırıyor.

Yanar Dağ: Bakü’de yanarda-

ğın ne işi var dediğinizi duyar gibi 

olduk. Ateş Ülkesi dediğimiz Azer-

baycan’a bu ismin verilmesinin de 

sebebi var. Yer altında yüklü mik-

tarda gaz rezervinin bulunmasıyla  

sürekli yanan ve asla sönmeyen 

Yanar Dağ, kardeş Azerbaycan’da 

ziyarete değer bir yerdir. Aynı 

gayzer gibi durmadan yeryüzü-

ne sürekli ateş püskürten Yanar 

Dağ, görülmeye değer manzaralar 

oluşturuyor. Bu özelliği ile hemen 

her yerinden alevlerin yükseldiği 

ülkenin bir diğer sembolü de Ya-

nar Dağ’ı.

Çamur Volkanları: Çamur Vol-

kanları Azerbaycan’ın hem sağlık 

turizmi hem de kültürel gezi kap-

samında en çok turist çeken yer-

lerinden biridir. Dünyadaki en yo-

ğun doğal çamur volkanlarından 

çoğuna sahip olan Azerbaycan’a 

insanlar çamur banyosu yapıp şifa 

bulmak için geliyor. Görün tüsüyle 

bizi büyüleyen bu çamur volkan-

ları, aynı zamanda sağlığınıza iyi 

gelmektedir. Özellikle vücuttaki 

yaralar için oldukça faydalı olan 

bu çamurlar, mineral değeri açı-

sından oldukça değerlidir.

Kız Kalesi: Hem Bakü’nün, 

hem de Azerbaycan’ın en özel ta-

rihi yapılarından biri olan Kız Ka-

lesi, yontma taşların ince işçiliği 

ve tüm ihtişamıyla Azerbaycan’ın 

en gözde yerleri arasında yer al-

maktadır. Geçmişte Hazar Denizi 



suların eteklerine kadar varmak-

taydı. Günümüzde ise, denizin 

dolması ile biraz uzaklaşmış ko-

numda olan Kız Kalesi, yine de bü-

yük ilgiyle ziyaretçilerin odağında 

yer almaktadır. Bütün güzelliği 

ile varlığını sürdüren Kız Kalesi, 

hem Azeri halkının hem de ülkeye 

gelen turistlerin mutlaka görmek 

istedikleri ve seyahat planlarında 

yer alan yapılardandır.

Minyatür Kitap Müzesi: Dün-

yanın ilk ve tek minyatür müzesi 

Bakü’de bulunan Minyatür Kitap 

Müzesi Ve en büyük minyatür ki-

tap koleksiyonu olduğu için de 

Guinness Rekorlar Kitabı’na gir-

miş. Müzede 7.5 santimetreden 

küçük kitaplar minyatür sayılıyor, 

toplamda 5.600 kitap ziyaretçi-

lerini bekliyor Minyatür kitaplar 

dışında sadece büyüteçle okuna-

bilen mikro kitaplar da var. Mü-

zede 17. yüzyıldan kalma Kur’an-ı 

Kerim bile mevcut

Cuma Camii Kompleksi: Gen-

ce’de gezerken sık sık pembe ve 

kırmızı tonlarını göreceksiniz, 

şehri şirin kılan detay da bu as-

lında Yapımında kırmızı tuğlala-

rın kullanıldığı Cuma Camii hem 

mimarisiyle hem de ilgi çekici iş-

lemeleriyle kesinlikle görülmesi 

gereken bir yer. Cami içinde her 

bir köşeye bir idare odası yerleş-

tirilmiş, hemen yanında da Cevat 
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Han Türbesi bulunuyor. Komplek-

sin içinde Çökek Hamamı isminde 

bir hamam var ve tuğlaların rengi 

yine aynı. Şehrin en önemli sem-

bollerinden biri sayılan bu komp-

leks en çok turist akınına uğrayan 

yerlerden.

Kardeş ülke Azerbaycan ile 

pek çok benzerliğimiz olduğu 

gibi,  mutfak kültüründe de büyük 

benzerlikler gösteriyoruz. Azer-

baycan mutfağı denilince akla ilk 

gelen yemeklerden biri pilavların 

şahı, Şah pilavdır.  Kuzu eti, kayı-

sı kurusu, erik kurusu, kuru üzüm, 

kestane ve pirinçten yapılan bu 

yemek zor olduğu gibi bir o kadar 

da lezzetlidir. Azerbaycan demiş-

ken reçeline değinmemek olmaz. 

Karpuz hepimiz için yaz mevsimi-

nin vazgeçilmezleri arasındadır. 

Karpuz kabuğundan gemiler değil, 

karpuz kabuğundan reçel yapan 

millet ise Azerbaycan’dır.

Azerbaycan ve Türkiye’nin de-

rin bağlarını ifade etmesi bakı-

mından söylenebilecek en güzel 

ifade şüphesiz ‘‘kardeş’’ ifade-

sidir. Yaşanılan ortak kaderin ve 

kadîm dostluğun bir neticesi ola-

rak ortaya çıkan bu bağlılık, her 

milletin kıskandığı ve imrenerek 

baktığı geçmişin, şimdinin ve ge-

leceğin en güzel dostluk örnekle-

rinden biridir. Her zaman birbi-

rinin sevincine sevinen kederine 

üzülen bu iki millet aynı köklerin 

üzerinde büyüyen bir çınarın bu 

güzel coğrafyada uzanan dalları 

gibi her zaman bu kardeşlik duy-

gularından güç almıştır.  Dünyaya 

hala daha kardeşliğin dersini ver-

meye devam etmektedir.
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Soldan Sağa

1- Şirketimizin kurucusu kimdir?

2- Sponsor olduğumuz ve festivallerde ödül alan 

filmin yönetmeni kimdir? 

3- Düzenli aralıklarla çıkardığımız kurumsal der-

gimizin adı nedir?

4- Geçtiğimiz yıl Ekim ayında başlattığımız kam-

panya ile kazanan hangi ödülün sahibi olacaktır?  

5- Reklam filmlerimizde oynayan ana karakteri-

mizin adı nedir? 

6- 2020 yılının Ekim ayında yaşanan yangın sebe-

biyle fidan bağışı yaptığımız il hangisidir? 

7- Şirketimizin kurucumuz hangi ilde doğmuştur? 

8- Şirketimiz 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü 

kapsamında toplam kaç fidan bağışlamıştır? 

9- Genel merkezimiz İstanbul’un hangi ilçesinde-

dir?

10- Güneş enerjisinden enerji üreten şirketleri-

miz hangisidir?

11- 2020 yılında yapmış olduğumuz çekiliş sonu-

cunda Jeep hediyemiz hangi şehre çıkmıştır?

12- Emin Grup kaç farklı sektörde hizmet vermek-

tedir ? 

13- Kurtköy’de yer alan projemizin adı nedir ?

Yukarıdan Aşağı

1- Hangi şirketimiz 2005 yılında kurulmuştur?

2- Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı kimdir?

3- Yardımlaşma çalışmaları yürüten vakfımızın 

kısa adı nedir?

4- 2021 yılında ulaşmayı hedeflediğimiz toplam 

teslimat sayısı kaçtır?

5- Geçtiğimiz yıl sponsor olduğumuz ve sezon ba-

şında süperlige yükselen futbol takımı hangisidir?

6- Şirketimiz, Ekim ayında yaşanan büyük yangın 

felaketi sonrası bir şehre kaç fidan bağışlamıştır?

7- Ana sponsoru olduğumuz, down sendromlu 

sporculardan oluşan federasyonun kısa adı nedir?

8- Sponsor olduğumuz ve festivallerde yarışan si-

nema filminin adı nedir?

9- 2020 yılında çekilişle vermiş olduğumuz hediye 

nedir ?

10- Kurumsal Youtube kanalımızda Yol Boyunca 

programını sunan ünlü sunucu kimdir ?  

11- 2019 yılında vefat eden kurucumuzun öne çı-

kan özelliği nedir?

12- Pandemi döneminde müşterilerimizin sağlığı-

nı düşünerek yaptığımız dijital projemizin adı nedir?

13- Şirketimizin temelleri kaç yılında atılmştır?

1 Nisan Perşembe gününe kadar bulmacayı doğru bir şekilde doldurarak, sosyal medya hesaplarında 

#ElbirliğiDergisi etiketi ile paylaşan veya mesaj yoluyla sosyal medya hesaplarımıza doğru cevapları 

gönderen müşterilerimiz, Eminevim’den hediye seti kazanacaktır.



Basında Biz
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FAİZSİZ EV SAHİBİ OLMAK 
HERKESİN HAKKI
Elbirliği Sistemi ile araç ve konut finansmanında 1991 yılından günümüze hizmet vermeye devam eden ve bu alandaki ilk kuruluş olan 
Eminevim, 2020 yılında 22 binden fazla kişiyi ev ve araç sahibi yaptı. Emin Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. Musab Üstün, 
Elbirliği Sistemi ile faiz yükünü önleyerek araç ve konut pazarına nefes aldıran aynı zamanda faizle oluşan ek maliyeti ortadan kaldırarak 
vatandaşlara büyük avantajlar sağlayan Eminevim’in bugüne kadar toplamda 175 bin kişiyi ev ve araç sahibi yaptığını ifade ediyor. Pandemiye 
rağmen ev ve araç teslimatlarında başarılı bir grafik çizdiklerini belirten Üstün, Elbirliği Sistemi ile ekonomiye sağlanan katkıları, şirketin 
pandemiyle geçen 2020 yılındaki başarılarını ve 2021 hedeflerini anlattı.

rilerimizi paylaşırken her zaman şeffaf bir politika 
izliyoruz. Her ay ne kadar teslimat yaptığımızı, bu 
teslimatların ne olduğunu ve teslimatlarımızın TL 
değerini şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşıyoruz. 
Çünkü bunu insanların bize duyduğu güvenin gereği 
ve sorumluluğu olarak görüyoruz. Bizi faizsiz araç ve 
konut finansmanında en büyük yapan da sahip oldu-
ğumuz bu anlayış.

Uyguladığınız Elbirliği Sistemi’nden şu ana 
dek kaç kişi yararlandı?
Her gelir grubundan vatandaşımızın tercih edebile-
ceği bir model olan Elbirliği Sistemi, içinde bulun-
duğumuz Aralık ayındaki teslimatlarla birlikte 2020 
yılında 22 binden fazla kişiyi ev ve araç sahibi yapmış 
olacak. Yıl sonu itibariyle de kuruluşundan bugüne 
kadar Eminevim’in ev ve araç sahibi yaptığı toplam 
kişi sayısı da 175 bini geçmiş olacak. 175 bin kişinin 
her birinin en az üç-dört kişilik ailelerden olduğunu 
düşündüğümüzde 30 yıllık sürede sistemden istifade 
edenlerin ve hayatına dokunduğumuz kişilerin sayısı 
1 milyonu aşıyor. İşte, reklam kampanyalarımızla da 
1 milyon kişilik dev bir aile derken tam da bu noktaya 
parmak basmış oluyoruz.

Ev almak isteyen insanların Elbirliği Sistemi’ni 
tercih etmesindeki en önemli faktörler neler? 
İnsanlara nasıl çözümler sunuyorsunuz?
Her yıl on binlerce insanın ev sahibi olmak için Emi-
nevim’i tercih etmesinde birden çok önemli faktör 
var. Günümüzde belirli taksitlerle ev ve araç sahibi 
olabilecekken faiz yükü engelini aşamayan, bankalar-
dan kredi alamayan veya faize karşı hassasiyet içinde 
olan vatandaşlarımız, faizsiz Elbirliği Sistemi’ni bir 
çözüm olarak görüyor. Çünkü Elbirliği Sistemi va-
tandaşlarımızı hem tasarrufa yönlendiriyor hem de 
yüksek faizli ve uzun vadeli banka kredileriyle nere-
deyse ikinci bir ev fiyatı kadar ödenen faiz miktarının, 
vatandaşın cebinde kalmasını sağlıyor. Sistemin bu 
özelliği tercih edilmesinde ve herkes için cazip olma-

sında en etkili faktör. Bunun yanında peşinatlı veya 
peşinatsız seçeneklerle her gelir grubuna seslenebil-
mesi, her bütçeye göre seçenekler sunması, Türki-
ye'nin her yerinden ev alınabilmesine imkan tanıma-
sı, tercih edilebilir diğer nedenler arasında. Sistemin 
tasarrufa dayalı bir özelliğinin olması ve kişinin biri-
kim yaparak uzun bir sürede alacağı evi daha kısa sü-
rede alabilmesini sağlaması da tercih edilmesindeki 
önemli faktörlerdendir.

Nasıl bir yıl geçirdiniz? 2020 yılında pande-
miye rağmen hedeflerinizi gerçekleştirebildi-
niz mi?
2020 yılı her ne kadar pandeminin etkisinde geçse de 
30 yıllık köklü bir firma olarak bu süreci tecrübele-
rimizden ve deneyimlerimizden yararlanarak başarılı 
bir şekilde geçirdik. Pandeminin hizmetlerimizi en-
gellemesini önlemek ve ülke ekonomisine etkisini en 
aza indirmek için deneyimleri uzun yıllara dayanan 
bir şirket olarak, mevcut koşulları en iyi şekilde analiz 
ettik ve hızlı reaksiyon göstererek inovatif bir bakış 
açısını yansıtan bazı stratejileri erkenden hayata ge-
çirmeye başladık. Bu sayede de hedeflerimizin geri-
sinde kalmadık. Daha ilk vakaların görüldüğü Mart 
ayında hızlı adımlar attık. Başarılı altyapı ve mühen-
dislik çalışmalarıyla hayata geçen Görüntülü Şube 
hizmetimizi devreye alarak, 128 şube ve bin 200 çalı-
şanımızın sisteme entegrasyonunu sağladık. Fiziksel 
teması sıfıra indirerek müşterilerin kayıt dahil her 
türlü işlemlerini yapabilecekleri yepyeni bir erişim 
kanalını hizmete sunduk. Bu sayede de hem müşte-
rilerimizin desteğe ihtiyacı olduğu noktada erişim 
kolaylığı sağladık hem de planlarını salgın dönemin-
de ertelemeyen, ev ve araç almak isteyen kişilerin de 
taleplerini oldukları yerden karşıladık. Başta İstanbul 
olmak üzere Bursa, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, 
Gaziantep gibi 81 şehrimizden talepler aldık ve gelen 
başvurularımızın yüzde 10’luk bir oranını da dijitale 
kaydırmayı, talepleri dijital görüntülü şubemize taşı-
mayı başardık diyebilirim. 

“2020 yılında 
pandemiye rağmen 
yaptığımız araç ve 
ev teslimatlarıyla yıl 
sonuna kadar 4 milyar 
TL’lik bir ekonomik 
katkı sağlamış 
olacağız. Kurduğumuz 
stratejinin de 
başarısıyla bu sayıyı 
2021 yılında 5 - 5,5 
milyar TL’nin üzerine 
taşımayı hedefliyoruz.”

“Her gelir grubundan vatandaşımızın tercih 
edebileceği bir model olan Elbirliği Sistemi, 
içinde bulunduğumuz Aralık ayındaki 
teslimatlarla birlikte 2020 yılında 22 binden 
fazla kişiyi ev ve araç sahibi yapmış olacak.”

Öncelikle 2021 stratejimizi çok kapsamlı tutuyoruz. Kurucusu olduğumuz faizsiz bir 
finansman modeli olan Elbirliği Sistemi, 30 yaşında bir model olarak bugüne kadar bir 
milyon kişinin hayatına dokunmayı başarmış bir sistem. Ancak biz 2020 yılında başarılı 

kampanyalarla adımını attığımız geniş kitlelere ulaşma hedefimizi, 2021 yılında çok 
daha geniş bir alana yaymayı hedefliyoruz. Başta genç nesiller olmak üzere her gelir 

grubundan ve her kesimden vatandaşımızı, Elbirliği Sistemi içinde bir araya getirmeyi 
ve sunmuş olduğumuz faizsiz ev alma çözümlerimizle tanıştırmayı hedefliyoruz. Ana 

stratejimizin de önemli bir kısmı bu hedefimizin üzerinde şekillenecek. Bu stratejiden 
de yola çıkarak başvuru ve teslimatlarımızı 2020 yılının üzerinde bir noktaya taşımayı 

hedefliyoruz. Gelecek yıl yapmayı planladığımız yıllık teslimat hedefimizi 25 binin 
üzerine çıkararak toplam teslimatımızı da 200 bine ulaştırmayı hedefliyoruz. 2020 

yılında pandemiye rağmen yaptığımız araç ve ev teslimatlarıyla yıl sonuna kadar 
4 milyar TL’lik bir ekonomik katkı sağlamış olacağız. Kurduğumuz stratejinin de 

başarısıyla bu sayıyı 2021 yılında 5 - 5,5 milyar TL’nin üzerine taşımayı hedefliyoruz.

HEDEF: 2021’DE 5,5 MİLYAR TL

ncelikle hizmet verdiğiniz El-
birliği Sistemi’ni kısaca anlata-
bilir misiniz?
Elbirliği Sistemi aslında özünde sos-
yal dayanışmayı kapsayan finansal 

bir iş modeli. İlk olarak 1991 yılında araç sahibi olma-
yı kolaylaştırmak ve insanlarımızın yüksek faiz öde-
me mecburiyetini ortadan kaldırmak için kurucumuz 
merhum A. Emin Üstün tarafından hayata geçirilmiş 
başarılı bir girişim. Araç sahibi olmayı kolaylaştıran 
ve faiz ödeme zorunluluğuna son veren bu sistem, 
2000’li yıllarda inşaat sektöründeki gelişmelerle bir-
likte Eminevim ile konut sektörüne de uyarlandı ve 
çok başarılı oldu.  Elbirliği Sistemi aslında bir daya-
nışma ve yardımlaşma modeli. Anadolu kültüründe 
yer alan imece usulünün bir finans modeline dönüştü-
rülmüş hali olarak insanların ihtiyaçlarına çözüm su-
nuyor. Bu sistemle insanlar faiz ödemeden diledikleri 
şehirden, faizsiz, kira öder gibi kredi çekmeye gerek 
kalmadan ev veya araç sahibi olabiliyor. Genel olarak 
baktığımızda işleyişi ve yansıttığı bakış açısıyla muci-
di olduğumuz Elbirliği Sistemi, aslında Eminevim’in 
kendisidir dersek yanlış bir ifade kullanmış olmayız.

Ö M. Musab Üstün
Emin Grup  

Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı

Yaptığınız teslimatlar sadece ev ve araçtan mı 
oluşuyor?
Evet. Eminevim’i ayıran, farkını ortaya koyan ve hat-
ta bu alanda tek yapan en temel kriter yaptığı tesli-
matların niteliği. Çünkü tüm teslimatlarımız sadece 
araç ve konuttan oluşuyor. Örnek vermek gerekirse 
Ekim ayında bin 921 adet teslimat yaptık. Bu tesli-
matların tamamı araç ve konuttan oluşuyor. Biz ve-
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