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Geçmişten günümüze insan-
ların tek başlarına üstesinden 
gelemedikleri işlerin yapı-
mında İMECE yöntemi her 
zaman kolaylaştırıcı bir rol 
oynamıştır. Zamanla bu uy-
gulama sadece kırsalda değil, 
kentlerde de çeşitli ihtiyaç-
larda bir dayanışma yöntemi 
olarak uygulanagelmiştir.

Kıymetli Dostlarımız,

Mevcut finansal sistemlerin içerdiği faiz ve diğer yüksek mali-
yetler, toplumun bütün kesimlerine ağır bedeller ödetmekte-
dir. İş insanları yeni yatırımlar yapamazken, maaş ve ücretliler; 
ev, araba vb. ihtiyaçlarını sürekli ertelemektedirler. İlaveten, 
bankaların öne sürdükleri ağır koşullar kişileri alternatif çö-
zümler aramaya yöneltmektedir.

İMECE, bu arayışların bir sonucu olarak doğmuştur. Her biri 
kendi alanında başarılı işletme ve markalara sahip 9 iş adamı, 
kendi kültürümüzde yüzyıllardır süregelen imece yönteminin 
hem ev ve araba gibi ihtiyaçların karşılanmasında, hem de ülke 
kalkınmasında önemli bir rol oynayabileceğini değerlendirmiştir.

Bundan hareketle faizsiz çalışan, toplumun her kesimine bü-
yük faydalar sağlayabilecek bir iş ve iş birliği modeli tasarla-
mışlardır. Şirketin dayanışma ruhuna uygun olarak, çoğunluğu 
iş adamı ve girişimcilerden oluşan yüzlerce kişi ile el ele ver-
miş; ortak sayısı, sermaye potansiyeli ve alt yapısıyla güçlü ve 
güvenilir bir şirketi hayata geçirmişlerdir.

Kuruluşunu müteakip büyük bir ilgi ve heyecanla karşılaşan 
İMECE Yatırım Organizasyon A.Ş. ile artık isteyen herkes, ağır 
faizlere ve maliyetlere katlanmadan birikimlerini hayallerine 
dönüştürebilecek. Faiz ve teminat derdine düşmeden, istedi-
ği sürede ve çok daha uygun ödeme koşullarında ihtiyaçlarını 
karşılama imkânı bulacak. 

Amacımız, tüm Türkiye ile kenetlenmek ve dünyanın en büyük 
İmece organizasyonunu bu topraklarda hayata geçirmektir. 
Buna inanıyoruz. Çünkü bu ülke insanının hayallerine ve bun-
ları gerçekleştirebileceğine inanıyoruz. Yeter ki el ele verelim, 
yeter ki birbirimize ve her birimizin taşıdığı büyük potansiyele 
güvenelim…

Saygılarımla.

Yunus AKSU
Yönetim Kurulu Başkanı

• Birçok kimsenin toplanıp 
el birliğiyle bir kişinin veya 
bir topluluğun işini görme-
si ve böylece işlerin sıra 
ile bitirilmesi…

• Kırsal topluluklarda köyün 
zorunlu ve isteğe bağlı 
işlerinin köylülerce eşit 
şartlarda emek birliğiyle 
gerçekleştirilmesi...

Kaynak: Türk Dil Kurumu Güncel 
Türkçe Sözlüğü uygulanagelmiştir.

İMECE:



FAİZSİZ BİR TASARRUF  
SİSTEMİ OLARAK Damlaya damlaya  

ev olur...İMECE

Çok yaygın olarak zannedildiği gibi bu 
sistemle hizmet veren şirketler kendileri 
ev, araba vb. alıp satmıyor. Katılımcı ki-
şiler sırası ve teslim tarihi gelince neyi, 
nerede ve kimden satın alacağına kendi 
karar veriyor.

İMECE Yatırım Organizasyonu A.Ş, geleneksel 
imece elbirliği yöntemimizi bir Dayanışma ve 
Tasarruf Sistemi olarak daha fazla insanla bu-
luşturmayı, bu sektöre güçlü sermaye, etkin 
yönetim, yeni teknolojiler, şeffaflık ve yaygın 
ürünler kazandırmayı hedeflemektedir.

Bu sistemde kişiler tasarruf imkânlarına göre 
bir araya getirilmekte ve bu birikimler her ay 
bir kişinin ev, arsa, araba, makine, teçhizat, dü-
ğün, eğitim vs. ihtiyaçlarının karşılanmasında 
kullanılmaktadır. 

Böylece kişiler ağır faizlere ve maliyetlere kat-
lanmadan, birikimlerini kolaylıkla hayallerine 
dönüştürebilmektedirler.
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EVEv sahibi olmak herkesin en doğal ve temel hak-
larından biri. İMECE Yatırım Organizasyon A.Ş. 
insanlarımızın bu doğal talebini ve ihtiyaçlarını 
karşılamada en etkili yöntemlerden birini sunu-
yor. Türkiye’nin yenilikçi ve güvenilir ev edindir-
me organizasyonu olarak birikimleri hayallere 
dönüştürüyor. 

Uyguladığı Dayanışma ve Tasarruf Modeli ile 
çok uygun taksit ve koşullarla herkesi ev sahibi 
yapıyor. Üstelik faiz ve peşinat ödemeden, kefil 
peşinde koşmadan…

Haydi, siz de İMECE ile tanışın. İstediğiniz yerde, 
istediğiniz eve hızla taşının!

Hızlı, Faizsiz, Peşinatsız!

Kendi evinize taşının! 
İMECE ile siz de rahatça 
ev sahibi olabilirsiniz.
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OTO
MOBİLDuraklarda beklemekten, işinize sıkışık toplu 

taşıma araçlarıyla gidip gelmekten usandınız. 
Ailenizle hafta sonu bir etkinliğe arabanızla 
gitmek, tatile kendi aracınızla çıkmak belki de 
en büyük hayaliniz...

Tüm bunlar ve fazlası İMECE ile mümkün. 
Yapmanız gereken, dayanışma sistemimize 
dâhil olmak ve küçük tasarruflarınızın büyük 
gücüne inanmak. İMECE ile temas kurup ilk 
sorularınızı sorduğunuzda, kendi arabanızla 
yolculuğunuz da başlamış olacak! Çünkü bi-
zimle araba sahibi olmak çok kolay. 

Gelin İMECE’ye, faizsiz, kefilsiz ve peşinat-
sız otomobil sahibi olmanın tadını doyasıya 
çıkarın. Şimdiden keyifli sürüşler ve mutlu 
yolculuklar diliyoruz.

Yola İMECE ile çıkanlar,
kolayca araba sahibi oluyor...
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İMECE DAYANIŞMA VE TASARRUF SİSTEMİ
NASIL ÇALIŞIYOR?

Hangi evi ya da arabayı kimden alacağına, top-
lam ödeyeceği tutara, 40 aydan 240 aya kadar 
taksit sayısına kendisi karar veriyor.

Bu sistemi tercih edenler, istediği şehirden 
istediği bina veya siteden ev, araba ya da diğer 
ihtiyaçlarını satın alabiliyor.

40
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Kişiler tercih ettikleri yönteme göre, günü 
veya sırası geldiğinde ev ya da arabalarına 
ulaşabiliyor.

Diğer kişilerin haklarını teminat altına almak 
için toplam taksit vadesine uygun olarak tes-
lim edilen evlere ipotek, arabalara ise rehin 
konuyor. Bu tedbir, kişinin tüm ödemeleri bi-
tince kaldırılıyor.

Ev veya arabanın maliyetinin %7’si ile %12’si 
arasında değişen bir hizmet bedeli ödüyor.

Birlikteliğin yarattığı güç ve imkânlar saye-
sinde grubun son sırasındaki kişi bile, taksit-
lerinin %40'ı bitmeden ev ya da araba sahibi 
olabiliyor.

SİSTEMİN

DURUMU
FAİZ AÇISINDAN

İMECE Sisteminin en önemli hedefi insanımı-
zı faiz ve diğer haksız yüklerden kurtarmaktır. 
İMECE, dayanışmanın gücüyle büyüyen, hakka-
niyete uygun bir satın alma modeli sunmaktadır.

Bu nedenle inanç ve değerlerimize uygunluk, 
işimize faiz karıştırmamak en titizlendiğimiz 
konuların başında gelmektedir.

Bununla ilgili, işinin ehli ilahiyatçıların görüş ve 
içtihatlarına başvurmakta; sistemi onların uy-
gun gördüğü usul ve esaslara göre işletmekteyiz. 
İlahiyatçılarımız bu modelin İslam’ın çizdiği sı-
nırlar dâhilinde hayırlı ve faydalı olduğu konu-
sunda görüş bildirmektedirler.

İMECE olarak bu sınırlara ve uyarılara tam has-
sasiyet göstermeyi kaçınılmaz bir sorumluluk 
olarak değerlendiriyoruz.



Şube şube dolaşmaya, kafa karışıklığına son!

İMECE’de seçenekler yalın ve net!
YÖNTEMLER

Bu yöntem ile sisteme katılmak isteyenler toplam taksit sürelerinin yaklaşık 
%40’ı kadar bir sürede ev, araba ya da ihtiyaçlarını temin edecek paralarını 
alırlar. Ödeyecekleri toplam tutar ve taksit sayısı değişmez. Kura çekimi ile ilk 
aydan itibaren sıra ile hedeflerine ulaşırlar. Yine faizsiz, peşinatsız ve kefilsiz...

İMECE’nin gelişmiş yazılım altyapısıyla uyguladığı bu yöntemde; kişilerin 
mevcut ve gelecekteki gelirleri ile hedefledikleri toplam tutar ve taksit sayısı 
sisteme girilir. Sistem müşterilere olabilecek en hızlı teslim tarihini içeren 
3 seçenek sunar. 

Kişiler isterlerse tutar, taksit ve teslim tarihlerinde değişikliklere giderek 
kendilerine en uygun seçeneği baştan belirleyebilirler. Bu sistem; işini şansa 
bırakmadan hedefine ilerlemek isteyen, net ve öngörülebilir yöntemleri 
sevenler için idealdir. Faizsiz, peşinatsız ve kefilsiz olması ise en büyük 
avantajıdır.

ÖDEYECEĞİN 
TUTARIN, TAKSİTİN VE TESLİM TARİHİNİN

BAŞTAN BELLİ OLDUĞU SİSTEM

ÖDEYECEĞİN TUTARIN VE TAKSİTİN BELLİ OLDUĞU,  
ANCAK TESLİM TARİHİNİN KURA İLE TESPİT 

EDİLDİĞİ ERKEN TESLİMLİ SİSTEM

3T SİSTEMİ

SIRA TESPİTLİ SİSTEM

İMECE Finansal Asistan uygulaması, İMECE Dayanışma ve Tasarruf Havuzunda biriken 
tüm güç ve faydayı müşterilerin lehine kullanacak şekilde tasarlanmış bir algoritmayla 
çalışan, gelişmiş bir yazılım uygulamasıdır. Anlık sürelerde veri tabanı taraması yaparak 
sistemdeki taahhütleri, teslimatları, sermayeyi, hizmet payı kazançlarını, nakit akışlarını, 
olası sözleşme iptallerini ve daha onlarca kritik veriyi hesap eder. 

Her müşterinin gelir ve diğer imkânlarına göre en hızlı teslimatı ve ödeme seçenekle-
rini 3 alternatifli tablo hâline getirir. Kişiler gerekirse hedefledikleri toplam tutarı, tes-
lim tarihini veya taksit sayısını değiştirerek, kendileri için yeni seçenekler geliştirebilirler. 
İstedikleri bilgiye şube şube dolaşmadan, kafa karışıklığı yaşamadan, oturdukları yerden 
kolayca ulaşırlar. 

Siz de gecikmeden İmece Finansal Asistan Uygulamasını web sitemizden kullanmaya 
başlayabilir, ihtiyaçlarınıza kolayca çözüm bulabilirsiniz. Kullanımı kolay, hızlı ve pratik.

BU SEKTÖRDE İLK VE TEK 

ONLINE FİNANSAL ASİSTAN UYGULAMASI
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Fabrikanız için,
düşündüğünüz arsayı
İMECE ile alabilirsiniz!

YAÇ
İHTİ

Ağır faizler, yüksek masraflar ve cesaret kıran 
koşullar nedeniyle şirketiniz için ertelediğiniz 
arsa ve araç gibi ihtiyaçlarınıza da İMECE’de çö-
züm bulabilirsiniz. Çünkü İMECE Dayanışma ve 
Tasarruf Sistemi girişimcilerimiz için büyük fır-
satlar barındırıyor. 

Bu sistemde bel büken faizler, masraf ve peşi-
natlar ödemezsiniz. Çok makul bir organizasyon 
bedeli ile işletmelerinizi ve üretim hatlarınızı bü-
yütecek adımları güvenle atarsınız.
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1. Kişiler Sıra Tespit Yöntemi ile ev ya da arabalarına normalde  
para biriktirerek sahip olunabilecek sürenin %40’ından bile 
daha erken kavuşurlar. Kurada şanslı olanlar ise bu hedefle-
rini çok daha erken gerçekleştirir.

2. Türkiye’de ilk defa, sisteme katılanlar kura çekimi ile teslim 
alma sırasını en başından itibaren öğrenir. Bu yöntemle ay-
lar süren bekleyişler yerine herkes gelecek planlarını teslim 
alma tarihine göre yapar. Belirsizlik yerini netliğe bırakır. Sis-
temde atıl kaynak kalmaz. 

3. 3T Yöntemi ile kişiler isterlerse ödeyecekleri toplam tutar ve 
taksitleri gelirlerine göre düzenleyerek, teslim tarihini sıra 
tespit kurasına girmeden çok daha erkene çekebilir.

4. Paralar enflasyon karşısında erimeden ev, araba ya da ihti-
yaçlara dönüşür. 

5. Bunlar için kredi faizi ve diğer masraflarla 2 katından fazla 
bedel ödenmez. Ekstra borç alınmaz. İhtiyaçlar ucuza mal 
olur.

6. Bankaların kredi taleplerini reddettiği, düşük gelirli vatan-
daşlar da bu sistemle finansman imkânı bulur. 

7. Peşinat ödenmeden, taksitler geniş bir zamana yayılır. 

8. Teminat sorunu, alınacak mal ya da mülke ipotek koyularak 
çözüldüğünden, taahhüt için kefil peşinde koşulmaz.

9. İMECE Dayanışma ve Tasarruf Sistemine her yerden katılmak 
mümkündür. Türkiye’nin hangi şehrinde olursa olsun, fark 
etmez.

10. Gelecekteki ihtiyaçlar için erkenden plan yapmaya ve tasarruf 
etmeye yöneltir.

11. Finansal Asistan Uygulaması ile gerçekçi, kişiye özel, en uy-
gun tasarruf planları çok hızlı ve pratik şekilde oluşturulur.

İMECE SİSTEMİNİN
AVANTAJLARI
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Bu ülkenin en büyük gücü üreten insanlar. Türki-
ye’yi kalkındıran, istihdamı arttıran, ihracat yapan 
onlar... Bu nedenle Dayanışma ve Tasarruf Siste-
mimize üreten iş insanlarımızı da davet ediyoruz: 
Girişimciler olarak el ele vermenin, güçlerimizi 
İMECE’de buluşturmanın ortaya çıkardığı müthiş 
imkânlardan sizler de yararlanabilirsiniz. 

İhtiyaç duyduğunuz makine ve teçhizatlar ile diğer 
atılımlar için şimdiden tasarruf edebilir, düşün-
düklerinizi çok daha erken hayata geçirebilirsiniz. 
Çok yüksek faizlerle ve diğer külfetlerle boğuşma-
dan, çok uygun şartlarda ihtiyaçlarınızı karşılamak 
için gelin konuşalım. Neden bu sistemle şimdiye 
kadar tanışmadığınıza hayıflanacak, geleceğe çok 
daha güvenle bakabileceksiniz.

Makine yatırımlarınıza 
faizler engel olmasın!
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• Bu iş modeli, yetkin ve dürüst insanla-
rın elinde yönetildiği müddetçe birçok 
iş alanına göre neredeyse risksizdir. 

• Çünkü sırası gelen katılımcılardan, ka-
lan ödemelerine karşılık gerekli temi-
natlar alınır. 

• Her ay katılımcılardan gelen para ile 
çıkan para birbiri ile dengelidir. 

• Katılımcılardan alınan hizmet bedelle-
riyle hem masraflar karşılanır, hem de 
sistemin geliştirilebilmesi için gerekli 
kâr elde edilir. 

• Bu kârla sistem güçlenip katılımcılara 
daha iyi imkânlar sundukça etkinliği  
de artar.

• Bu yöntemle hizmet veren şirketler, 
ülkede yaşanmış olan ciddi ekonomik 
kriz ortamlarında bile vatandaşlara ta-
ahhütlerini yerine getirmişlerdir.

• İMECE olarak ayrıca bir risk unsuru 
oluşmaması için katılımcıların tasar-
ruf havuzlarına yaptıkları ödemeleri 
farklı işlerde kullanmamayı temel ve 
kesin bir prensip kabul etmekteyiz.

SİSTEM

GÜVENİLİR Mİ?
Sistemini her an hesap verebilir ve hesap sorulabilir 
bir düzen ve şeffaflıkta tutan İMECE Yatırım Organi-
zasyon A.Ş, ilgili tüm kamu kurumlarının yanı sıra, 
bağımsız dış denetim şirketlerinin kontrollerine 
açık olacağını, ilgili mecralardan tüm müşteri ve ya-
tırımcıları bilgilendireceğini, tüm iş ve işlemlerinde 
dürüst olacağını, her koşulda müşterilerine olan ta-
ahhütlerine odaklanacağını, kamuoyu önünde tüm 
taraflara ilan etmekte ve söz vermektedir. 

Hayalleriniz için 
yüzlerce ortak  
el ele verdik! 
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İhtiyaçlar bitmez. Ev, araba, arsa, makine... Kimi 
zaman ise nişan, düğün, eğitim ve diğerleri... 
İMECE birçok ihtiyaçlarınızın çözümünde değer-
lendirebileceğiniz son derece kullanışlı bir sistem. 
Zira bir araya gelince güçlenir, bölündükçe zayıf 
düşeriz. Dolayısıyla el ele vereceğiz ve işlerimizi 
sırayla göreceğiz. Küçük bir organizasyon ücreti 
dışında hiçbir ilave bedel ödemek zorunda olma-
yacağız. Ne faiz, ne peşinat, ne de çeşitli masraflar… 

İMECE, süresini ve taksit sayısını ihtiyacınızın tuta-
rına göre ayarlayabildiğiniz bir sistem. İster teslim 
tarihinizi kendi belirlediğiniz yöntemi seçin, ister 
erken teslim sırası için kura çekin. Sonuç net: 
İhtiyaçlarınız için de en iyisi İMECE!

İster düğün, ister eğitim...
Birçok ihtiyacınız için 

en iyisi İMECE!
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•	 Bu alanda çoğunluğu iş adamı, sanayici ve es-
naftan oluşan yüzlerce ortağı ile (hedef ve  
sınır 1000 kişi) bu denli geniş bir tabana oturan 
ilk ve tek kuruluş.

•	 Arkasındaki ortaklar, onların çevreleri, şirket 
ve sermayeleri ile bu sektörde farklı bir güç ve 
güven.

•	 Her yönüyle denetime açık şeffaf yapısının yanı 
sıra; kamunun ve ilgili kurumların talep ettiği 
kriterleri karşılayan ilk yapı. 

•	 Kazandığını 1000 ortakla paylaşmayı ve ka-
zancının %30’unu Resmi Şirket Sözleşmesinde 
millete vakfetmeyi taahhüt etmiş, dolayısıyla 
kendisine en büyük ortak olarak milleti almış 
Türkiye’deki ilk ve tek şirket.

•	 Yazılım ve güçlü teknolojik altyapıyla sağlanan 
şeffaflık ve açıklık. Dijital platformlardan müş-
terilere merak ettikleri bilgilere kolaylıkla eri-
şim imkânı.

•	 Biri Sıra Tespitli Sistem, diğeri 3T Sistemi ol-
mak üzere kullanılması çok net ve kolay hâle 
getirilmiş müşteri odaklı çözümler.

•	 Büyük bir veri tabanını birçok bilgi ve paramet-
re ışığında analiz ederek; müşteriler için sani-
yeler içinde en sağlıklı ve güvenilir teklifleri 
oluşturan Online Finansal Asistan Uygulaması.

TAAHHÜTLERİMİZ
FARKLILIKLARIMIZ

Şeffaf olmak, hesap verebilir ve hesap 
sorulabilir olmak.

Tüm kamu ve ilgili bağımsız dış denetim 
otoritelerinin incelemelerine açık olmak.

Şirket kârının %30’unu şirket var olduğu 
müddetçe millete vakfetmek.  
(İMECE VAKFI)

Bir sömürü ve haksız kazanç aracı olan 
faizi işimize asla karıştırmamak.

Müşterilerimizin tasarruflarını bankalarda 
nemalandırmamak, başka ticari 
faaliyetlere konu etmemek.

Tüm müşteri ve paydaşlarımıza karşı  
adil ve dürüst olmak. Az kazanmak, çok 
kazandırmak.

Müşterilerine verdiği organizasyon 
hizmeti tutarı haricinde, farklı bir bedel 
fatura etmemek.
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Kârının %30’unu Milletine  
Vakfetmeyi Resmen Taahhüt Eden 
İlk ve Tek Şirket
İMECE, kazandıklarının çok daha 
fazlasını milletine ve ülkesine 
vakfetmek üzere el ele vermiş 
insanların birlikteliğidir.

•	 İMECE kurucu ortakları yola çıkarken elde edecekleri kârın 
%30’unu 3 yıl sonra kuracakları İMECE Vakfı’na vermeyi bir hedef 
olarak koymuş ve bunu vakıf için tahsis etmiştir.

•	 Bu vakfın hedefi, kendine tahsis edilen kâr payı ile benzerlerini 
gelişmiş ülkelerde gördüğümüz başarılı küresel işletmeleri, mar-
ka ve yatırımları ülkemizde de hayata geçirmek; Türkiye’de eksik-
liği duyulan stratejik alanlarda yatırım yapmak, daha büyük iş ve 
istihdam imkânları geliştirmek ve bu yöndeki girişimlerin önünü 
açmak olacaktır. Diğer bir deyişle balık yemeyi değil, balık tutmayı 
öğretecek iş modellerini geliştirmektir. 

•	 Vakfın kuracağı örnek eğitim kurumları, ileri Ar-Ge laboratuvar-
ları, gelişmiş teknolojilere ve yüksek standartlara sahip kurumlar 
inanıyoruz ki, hem gelecek nesillerin önünü açacak, hem de İMECE 
ortaklarının ülkemize bırakacakları en kalıcı değerler olacaktır.
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