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Eminevim’den 
Hac Tasarruf Sandığı
Faizsiz Ev Alma Sisteminin Mucidi Eminevim, yıllardır başarı ile 
uyguladığı Elbirliği Sistemi içerisinde bu kez de “Hac Tasarruf 
Sandığı” oluşturdu. Sistemde zaman içerisinde oluşacak maliyet 
farklarını korumak için tüm ödemeler altın olarak ayarlandı
sf.5.

BEDAVAYA
EV SAHİBİ
OLABİLİRSİNİZ!

Nasıl mı? Çok kolay. Bunun için Eminevim “Tanıtım Gönüllüsü” 
olmanız yeterli. Eminevim müşterisiyseniz zaten doğal olarak “Tanıtım 

Gönüllüsü”sünüz. Eminevim’i, arkadaşlarınıza, akrabalarınıza, tanıdıklarınıza 
tavsiye edip, onları Eminevim’e kayıtlı müşteri haline getirdiğiniz zaman 

organizasyon ücretinin %10’nuna kadarını hediye olarak kazanıyorsunuz. 
Eminevim’i sürekli tavsiye ettikçe biriken hediye 

puanlarınızı taksitlerinize de sayıyor böylece 
bedavaya ev sahibi olmanıza vesile olmuş 

oluyoruz. Ne kadar fazla tavsiye ederseniz de o 
kadar fazla kazanma şansınız oluyor. 

Hemen kazanmaya başlamak için yapmanız 
gerekenler çok basit: Çevrenizde ev ve otomobil 

sahibi olmak isteyen kişilere Eminevim’i 
tavsiye edip, üyelik başvurusu için şubelerimize 

yönlendiriyorsunuz. Yönlendirmiş olduğunuz 
kişilerin sizin referansınız ile başvurduklarını 
söylemeleri ilgili referans bağlantısının sizin 

adınıza yapılması  için yeterli oluyor. Tavsiye ederek 
yönlendirme yaptığınız kişiler kayıt oldukları an siz 

kazanmaya başlıyorsunuz. Kazandıklarınızı dilerseniz 
ev taksitlerinizde dilerseniz de hediye alımlarında 

kullanabiliyorsunuz. Böylece Eminevim Sistemi’ne dahil 
olmasını sağladığınız kişi de siz de elbirliğiyle kazanıyorsunuz.. 

Temelini paylaşmanın oluşturduğu Eminevim Elbirliği 
Sistemi’yle hem sizin hem de sevdiklerinizin kazanması için hemen 

siz de “Tanıtım Gönüllü”sü olun, Eminevim’le her an kazanmanın tadını 
çıkarın. Hadi hemen başlayın! Tavsiyeler sizden, hediyeler bizden.
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“Evvela ülke bizim en büyük evimiz. Herkesin öncelikle en büyük evini; vatanını düşünmesi lazım. Vatanı düşünmek nasıl 
bir anlamda askerlik yapmaksa, ekonomik olarak bunun karşılığı da; sermayesi olan, şirketler kurarak bu ülke için gayret 
etmelidir.”

BİZİM BURADAKİ TÜM 
MESELEMİZ ALDATMAMAKTIR

EMİN ÜSTÜN:

Yaptığı çalışmaları ile ülke genelinde ses getiren iş adamı Emin 
Üstün; “Bizim buradaki tüm meselemiz aldatmamaktır. İnsanlara 
güven vermek suretiyle çalışmalarımıza 29 yıldır devam ediyoruz.” 
dedi.

Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün ile Emin  
Bülten’e özel bir röportaj gerçekleştirdik.

Ülke ekonomisinden, Emin Grup çalışanlarına, içinde bulundu-
ğumuz ramazan ayından, girişimciliğe kadar pek çok alanda me-
rak edilen soruların cevap bulduğu Emin Bülten’e özel röportajımız 
sizlerle.

Emin Bey öncelikle kurum içi haberlerin yer alacağı gazete-
mizin hayırlı olmasını diliyoruz. Sizin gibi sektörde ilklere imza 
atmış birinin bu gazeteyi çıkarma sebebi nedir?  Sizi hangi ne-
denler bu gazeteyi çıkarmaya yöneltti?

Biz Türkiye’de ticaretle, üretimle, ülkenin kalkınmasıyla ilgili ça-
lışmalar yapıyoruz. Bu fikirleri insanlarla paylaşmak ve başkalarının 
fikirlerini de yayınlamak suretiyle gazetemizin katma değer sağ-
layacağını düşündüğümüz için böyle bir gazeteye ihtiyaç olduğu 
kanaatine vardık.

1990’lı yıllarda kamuoyuna mal ettiğiniz faizsiz sistem, ülke-
mizde ev ve otomobil ihtiyacı olan kesimler için önemli bir alter-
natif oldu ve sistem bugüne kadar düzenli şekilde ilerledi. Sizce bu 
başarının arkasında yatan sebepler nelerdir?

Türkiye’de otomobil alacak insan var fakat faiz ödemek istemi-
yor. Hem faizin maliyeti yüksek hem de faizi içine sindiremiyor. 
Bunun nedeni faizlerin yüksek olması. Faizi içine sindiremediği 
içinse sektörde Elbirliği Sistemi’ne ihtiyaç var. Elbirliği Sistemi ile 
maliyetler düşük, ucuz oluyor ve kişiler kendilerine katma değer 
sağlamış oluyorlar. Burada da, her şeyin başında olduğu gibi güven 

geliyor. Biz hep bunu sağlamaya çalışıyoruz. Güven, şeffaf olmak, 
insanlardan mal kaçırmamak, ortaklarımızla zarar ve kârı paylaşa-
cak kadar hamiyetli, merhametli olmak ve empati yapabilmek. Bi-
zim buradaki tüm meselemiz aldatmamaktır. İnsanlara güven ver-
mek suretiyle çalışmalarımıza 29 yıldır devam ediyoruz.

Şirketimizi aile gibi ilmek ilmek örmüş durumdasınız, gör-
mekteyiz ki çalışanlarınızın, şirkete ve sisteme olan aidiyeti çok 
yüksek. Şirketimizin belki de en büyük özeliği bu. Bu kapsamda 
çalışma arkadaşlarımıza buradan bir mesajınız olur mu?

Burada herkes bu şirketin ortağı gibi. İnsanlar ortak olduğu za-
man zarara da ortak olur ama biz insanları zarara ortak etmeden 
nasıl paylaşımda bulunabiliriz, onları nasıl mutlu edebiliriz bunu 
düşünüyoruz. Onlar da bizi düşünüyorlar tabii.

Karşıdaki ortaklarımızı şirketin bir paylaşım elemanı olarak ka-
bul ediyoruz. Beraber paylaştığımız için paydaşlarımız oluyor. Bu 
paylaşımdan dolayı da çalışanlarımız şirketlerine güveniyorlar ve 
seviyorlar.

Bugün ülkemizde satılan 1 milyon konutun yüzde 1’i Emine-
vim imzasını taşıyor. Bu başarıyı neye / nelere borçlusunuz?

Faiz olmadığı için maliyetler düşük oluyor, 29 yıldır yaptığı-
mız çalışmadan dolayı bir güven elde ettik ve artık sistemin adı  
Eminevim oldu. Başka arkadaşlar da böyle bir şirket kurdukları za-
man, dışarıda onun da adı Eminevim oluyor. Yani Eminevim, bir 
sistem oldu; bir Aspirin gibi, Selpak gibi, adı marka gibi kullanılı-
yor. Biz de Elhamdülillah sistemi halka kabul ettirdik. Halkın bunu 
kabul etmesi 25-30 seneyi buldu tabii. Bunlar kısa zamanda olacak 
hadiseler değil. Uzun bir yolculuk ama sistemimiz halk tarafından 
kabul edildi.
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EMİNEVİM’DEN GENÇLERE
DESTEK!

İstanbul Erkek Lisesi Sosyal Bilimler Kulübü, bu yıl ilkini düzen-
lediği “Sosyal Bilimler Sempozyumu”nu Eminevim’in sponsorlu-
ğunda gerçekleştirdi.

Çeşitli şehirlerinden öğrencilerin katılımıyla İstanbul’da yapılan 
sempozyum; Faizsiz Ev Alma Sisteminin Mucidi Eminevim’in de 
sponsorlarından olduğu “Sosyal Bilimin Geleceği” konusu altında 
yoğun katılım eşliğinde gerçekleştirildi.

Dört ana başlıkta düzenlenen Ulusal Sosyal Bilimler  
Sempozyumu; Siyaset-Uluslararası İlişkiler, Felsefe-Teoloji, Sosyo-
loji-Psikoloji ve Tarih-Antropoloji temalarında değerlendirildi.

İstanbul Erkek Lisesi tarafından düzenlenen iki günlük prog-
ramda; Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden gelen öğrenciler, alanla-
rında uzman akademisyenlerin yönettiği sempozyumlarda tebliğ-
lerini sundu.

Prof. Dr. Erhan Afyoncu’nun konuşmacı olarak hazır bulunduğu 
sempozyuma moderatör olarak katılan isimlerden Prof. Dr. Ahmet 
Kasım Han, Prof. Dr. Abdülhamit Kırmızı, Prof. Dr. Cengiz Çakmak, 
ve Prof. Dr. İsmail Coşkun gibi alanında uzman akademisyenler ise 
çeşitli sunumlar yaptı. İki gün süren sempozyum oturumlarında 
konuşma yapan öğrencilere de İEL temalı plaket takdimi ve Konuş-
macı Teşvik Ödülü verildi.

Bu yıl ilki düzenlenen “Sosyal Bilimler Sempozyumu” Eminevim’in 
sponsorluğunda İstanbul’da düzenlendi.

Belediyelerin verdiği yapı ruhsat sayısının düşmesine bağlı 
olarak 2020 ve 2021’in konutta kıtlık yılları olabileceğini yönün-
de bir öngörünüz mevcut. Bu noktadaki sıkıntıları aşmak adına 
neler yapıyorsunuz?

Şimdi insanlar yalnız kiralık ev arıyor, ev satın almıyorlar. Ev sa-
tın almadıkları için de müteahhitler inşaata başlayamayacaklar. Ye-
niden inşaata başlayamadığı zaman aynı “soğan” gibi oluyor.  Nasıl 
ki bir kaç sene soğan ekilmediği zaman soğanın fiyatı on katına 
çıkıyor dolayısıyla Türkiye’de 3-4 sene inşaat yapılmadığı zaman 
sektör bir açık verecektir. Bu açık ise ileriki dönemlerde konut 
fiyatlarında hakikaten bir patlamaya sebebiyet verebilir. Ama ta-
bii bu belli bir zaman alacak, o zamanı beklemek icap ediyor. Bu 
dönemde de, geçmiş dönemde de konut yapılabilse yani zamana 
yayılabilseydi her açıdan güzel olurdu elbette, fakat bu organizas-
yonla mümkün. Elbirliği gibi bir organizasyona ihtiyaç var. Böyle 
bir organizasyon olsa bu sene de konut satılır, her sene satılır ve 
müteahhit yeni inşaat yapar. Fakat şu anda yeni inşaat yapılama-
dığı için de inşaat sektöründe ciddi bir daralma ve iş sıkıntısı var.

“Müslümanların serveti değil, sermayesi olmalıdır” şeklinde 
bir ifadeniz var. Bu cümlenizi detaylandırabilir misiniz?

Bizim ülkemizde insanlar çocuklarına daireler bırakıyor. Çocuk-
lar bu serveti satarak, kiraya vererek ya da kullanarak hem üretim 
yapmıyorlar hem de tembelleşiyorlar. Halbuki bu paralar şirket-
lerde sermaye olsa, çocuklar da ortak olsalar %5 - %10 o şirketin 
sermaye ortağı olduğu için hem şirkette para dağılmamış olur hem 
de bu servetler sermayeye dönüşerek ülke ekonomisine, borsaya, 
ihracata, ithalata ve üretime katkı sağlamış olur.

Evvela ülke bizim en büyük evimiz. Herkesin öncelikle en büyük 
evini; vatanını düşünmesi lazım. Vatanı düşünmek nasıl bir anlam-
da askerlik yapmaksa, ekonomik olarak bunun karşılığı da; serma-
yesi olan şirketler kurarak bu ülke için gayret etmelidir.

Burada insanların sermayesi var, işi iyi bilmiyorsa bilenlerle iş 
birliği yapmalı ve aileler bu şekilde çocuklarına bir şirket bırakmak 
için gayret etmelidir. Bu gerçekleşebilecek bir şey; ufak olarak baş-
lar sonra bunu şirket yapar. Sonra da bunu, çocuklarını da o şirke-
te ortak yapmak suretiyle sermayeye dönüştürmüş olur. Böylelikle 
para dışarı çıkmamış ve şirkette kalmış olur. Bu vesile ile evlatlar ve 
diğer şirket ortakları da şirketi ayakta tutmak için çalışmış olurlar.

Gerçek sermaye sizce nedir?
Gerçek sermaye güvendir. Bir anlamda da insanların cebindeki 

paradır. Bu anlamda gerçek sermaye; güven, organizasyon ve giri-
şimciliktir. Girişim ve organizasyon yapabilen insanların, sermaye 
ellerindedir.  

Sizin en büyük vasıflarınızdan biri her olumsuzluğu bir fırsat 
olarak nitelendirerek umutlu olmanızdır. Türkiye ve dünya şu an 
dar bir boğazdan geçmekte. Bu topraklarda hiçbir şekilde olum-
suzluğa yer olmadığını biliyoruz. Bunu tarih de bize söylüyor. Bu 
minvalde siz nasıl bir mesaj vermek istersiniz?

Bizim insanımız fiziken güçlü, psikolojik olarak da iyi durum-
da fakat “ne yapabiliriz” hususunda eksikliğimiz mevcut. Herkesin 
bunu düşünmesi lazım, istisnasız herkesin yapabileceği şeyler var; 
ailesine katkı sağlayabilir, ülke ekonomisine katkı sağlayabilir, ya-
pabileceği bir işi öğrenebilir. Dolayısıyla Türkiye’de her ferdin ülke 
ekonomisine katkı sağlayacak bir üretime, pazarlamaya ihtiya-
cı var. İnsanlar bahçesine elma dikse, muz dikse, soğan ekse ülke 
ekonomisine katkı sağlar. Bizim bazı kadınlarımız evde mecburen 
boş kalıyorlar. İş adamlarımız, evdeki hanımların piyasada verimli 
hale gelmesi adına onlara katkı sağlayacak işler dağıtmalı. Bura-
da iş adamlarına, kooperatifçi ve işi bilen girişimcilere ihtiyaç var. 
Türkiye’nin kalkınması için girişimcilerin özel olarak yetiştirilme-
si lazım. Girişimcilerin maliyeti pahalı olabilir. 100 girişimci içinde 
bunun %5’i başarılı olabilir. Fakat bu %5’i yakalamak için %95’ini 
finanse etmemiz lazım ki içinden o %5’ler çıkabilsin.

Ramazan ayı içerisindeyiz, ilk sayımızda bu güzel aya denk 
geldi. Bu vesile ile neler söylemek istersiniz?

Ramazan ayı bir hayır ayı, güzel bir ibadet ayı, hayrın binlerce 
kat karşılığını aldığımız bir ay. Cenab-ı Hakk’ın bize ihtiyacı yok 
ama bizim hareketlerimizi, çalışmalarımızı gözlemliyor, inceliyor. 
Mikrobu yaratmış ki vücudumuzun sağlığı için mücadele edelim. 
Düşmanı yaratmış ki insanlar mücahit olsun, mücadele etsin ve 
ahirette güzel şeyler kazansın. Yoksa düşmanı yaratmasaydı insan-
lar melek gibi olurdu. Ne günah işlerdi, ne sevap işlerdi. Ama biz 
böyle bir imtihandan geçiyoruz, bu imtihanda başarılı olmak için, 
her anlamda çalışmak gerekli.
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İLE AYNI SOFRADA 
BULUŞTUK!

Faizsiz ev alma siste-
minin mucidi Eminevim, 
Ramazan ayının birlik ve 
dayanışma ruhunu yaşata-
bilmek için Türkiye’nin 81 
ilinde iftar sofraları kurdu.

Onbir ayın sultanı Ra-
mazan’ın kendine has hoş-
görü ve bereketini paylaş-
mak isteyen Eminevim, her 
yıl olduğu gibi bu yıl da ül-
kemizin pek çok şehrinde 
düzenlediği iftar program-
ları vesilesiyle iştirakçileri 
ile bir araya geldi.

Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, iftar programlarını geleneksel hale getir-
diklerini belirterek; “İçerisinde bulunduğumuz ayın manevi iklimini yaşamak, birliğimizi kuv-
vetlendirebilmek için düzenli halde gerçekleştirdiğimiz programlarımız hemen her şehirde 
devam edecek,” diye konuştu.

İşçiden memura, öğretmenden, ev hanımına bugüne kadar tam 140 bin 250 kişinin ev hayal-
lerini gerçeğe dönüştüren Eminevim’in iftar yemeğine katılan Emin Grup Başkanı Emin Üstün, 
dar gelirli ailelerin ev sahibi olmalarının zorluğunu ortadan kaldırdıklarını belirterek; “İnsanla-
rımız artık ev ve otomobil almakta zorlanmıyor. Gayet kolay bir şekilde ev sahibi oluyor bunu 
biz bütün topluma gösterdik. Her geçen gün teslimat sayımızı artırarak, vatandaşları Türki-
ye’nin her yerinden faizsiz ev sahibi yapıyoruz,” dedi.

Şirket olarak ülke genelinde birçok yatırımlara ev sahipliği yaptıklarını kaydeden Üstün, fa-
izsiz bir sistem geliştirdiklerini ifade ederek, şunları anlattı; “Eminevim Elbirliği Sistemi, işti-
rakçilerin dayanışması ve gönül birliğinden oluşmuştur. Bu sistem ile kişiler, Tüm Türkiye’de 
bütçelerine göre istedikleri yerden ev sahibi olabilirler. Bizim formülümüz dayanışma ve el 
birliği ile insanları ev ve otomobil sahibi yapmak. Elbirliği Sistemi’ni geliştirmeye çalışıyoruz. 
Elbirliği Sistemi bir modeldir. Bu sistemi inşaatta, tarımda, hayvancılıkta uyguluyoruz. Türki-
ye’nin ekonomisine katkı sağlıyoruz.”

Eminevim Türkiye Satış Müdürü Mustafa Şahin ise, programda yaptığı konuşmada; “Ra-
mazan ayı, rahmet, mağfiret ve kurtuluş ümidinin tazelendiği, ibadet ve nefis muhasebesi ile 
gönüllerin arındığı, yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberlik ruhunun canlanarak ayrı bir 
sosyal bütünleşmenin yaşandığı müstesna bir zaman dilimidir. Biz de Eminevim olarak her yıl 
olduğu gibi bu yıl da siz değerli müşterilerimizle iftar sofralarında bir araya geliyor aynı sofra-
nın güzelliklerini hep birlikte paylaşıyoruz. Eminevim’in kocaman ailesinin fertleriyle bu yıl 211 
iftar programı yapacağız. Bu yıl Ramazan ayında 211 iftar programında 55.000 müşterimizle bir 
araya gelmek üzere iftar planladık,” sözlerine yer verdi.

Semazen gösterileri yanında sürpriz hediye çekilişlerinin de yapıldığı iftar sofralarında ay-
rıca Eminevim’i en fazla tavsiye eden müşterilere de Umre Ziyaretleri hediye edildi. İftar prog-
ramlarına Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, Yönetim Kurulu üyesi Kemal Üstün, 
Üst Düzey Yöneticiler, Bölge Müdürleri, Şube Çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

MÜŞTERİ HİKAYESİ

Faizsiz bir şekilde nasıl ev alabili-
riz diye araştırmalarda bulunurken 
Eminevim karşımıza çıktı. Geçmiş 
zamanlarda ev alan kişilere danışıp 
olumsuz bir şey duymadığım için 
şubelerine gidip görüşmeye karar 
verdik. Eminevim Kadıköy şubesine 
gittiğimizde bizi samimiyet ve güven 
duygusu içinde karşıladılar. İlk git-
memize rağmen kayıt işlemlerimizi 
gerçekleştirdik.
Normal şartlarda bizim ev almamız 
sadece hayallerimizde vardı.  
Eminevim ile tanışıp konut kaydı-
mızı yaptırdıktan hemen 1 ay sonra 
ilk çekilişte ismimiz okundu. O anki 
duygu ve düşüncelerimi kelimelerle 
ifade etmem çok zor.
Çekilişler biz üyelerin önünde yapı-
lıyor. O anki ağlama, duygu düşün-
celer, ismi çıkmayan insanların bile 
o ortamda duygulanıp sevinmesi 
inanın sevgi ve samimiyetin gös-
tergesi. Evimizin huzuru daha fazla 
arttı, kira derdimiz olmayacak ve 
tapusu üzerimize olan bir evi kira 
öder gibi ödeyeceğiz.
Ekonominin ev alma şartlarına 
uygun olmadığı bir dönemde hem 
faizsiz, hem peşinatsız ev alma dü-
şüncesi inanılır gibi değil.  
Eminevim’in kendi içerisinde benim-
sediği en önemli ve hoşuma giden 
tarafı; kendilerini sanki yıllardır 
tanıyormuş gibisiniz.
Ailemizin ilk evi ve ben bu yaşıma 
kadar ev alma hayalini kurup ger-
çekleştiremiyordum. Eminevim 
ailesine dahil oldum ve evimi aldım. 
Sistemin kurucusu olarak da bildi-
ğim bu şirket, her şeyi ile çok şeffaf. 
Borcum bittikten sonra aracımı da 
alacağım.
Faiz olmadan yaşadığımız ortam 
içerisinde ev veya araç sahibi olma-
mak için hiçbir neden yok. Sistemin 
kurucusundan ve onun tüm çalışan-
larından Allah razı olsun.
Evimi Eminevim sayesinde faizsiz al-
dım ve herkese tavsiye ediyorum.
Başarılarınızın devamını dilerim. 

Saygılarımla.

İhsan CEYLAN 

Geliştirdiği “Elbirliği Sistemi” ile müşterilerine faizsiz ev ve otomobil sahibi olma 
imkanı sunan Eminevim geleneksel iftar programlarını yoğun katılımlarla Ramazan 
ayı boyunca sürdürdü.
Düzenlediği 211 iftar programı ile farklı illerdeki müşterileriyle aynı sofranın 
etrafında buluşan Eminevim, Ramazan boyunca 55 bin müşterisiyle bir araya geldi.

55 BİN KİŞİ
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FAİZSİZ EV ALMA SİSTEMİNİN 
MUCİDİ SİZİ DE BEKLİYOR!

Başarı ve güven ile gelen 29 yılı aşkın birikimini, yine insanımız için seferber eden Eminevim; ülke genelindeki şube ağını genişleterek, 
faaliyetlerini devam ettiriyor.

Mucidi olduğu Elbirliği Sistemi ile takdir edilen uygulamalarını devam ettiren Eminevim, ekip birlikteliği içerisinde de bu başarısını per-
çinliyor.

Şubelerimiz arasında 2019 yılının ilk çeyreğinde hedef gerçekleştirme değerlerine, kademelere göre en başarılı şubelerimiz de belirlendi.

1. ŞİRİNEVLER ŞUBE 3. AVCILAR ŞUBE 4. BURSA İNEGÖL ŞUBE2. BAĞCILAR MEYDAN ŞUBE

7. AĞRI ŞUBE5. KARADENİZ EREĞLİ ŞUBE 6. MERSİN TARSUS ŞUBE

EMİNEVİM’DEN
HAC TASARRUF SANDIĞI

Faizsiz Ev Alma Sisteminin Mucidi Eminevim bu kez de hac iba-
deti yapmak isteyenlere hitap edecek önemli bir uygulamaya imza 
atıyor.

Mekke ve Medine.. İslam’ın kalbinin attığı, İslam tarihinin en de-
ğerli şahsiyetlerinin bulunduğu şehirler. Müslümanların kalplerin-
de yaşattıkları, ziyaret edip hac ve umre ibadetlerini yerine getir-
dikleri kutsal toprakların her köşesi İslamiyet’in ilk dönemlerinden 
kalan hatıralar ve eserlerle dolu kutsal bölgeler. Sağlık ve servet 
yönünden haccetme imkânına sahip müslümanlara farz olan hac-
cın, vakit kaybetmeden yerine getirilmesi tavsiye edilir.

Faizsiz Ev Alma Sisteminin Mucidi Eminevim, her müslümanın 
uhdesinde olan bu hayali de gerçekleştirmek için yeni bir organi-
zasyon başlatıyor. İslam’ın beş temel esasından biri olan hac farzını 
yerini getirmek isteyipte maddi imkanı olmayanların yanında olan 
Eminevim; uygulayacağı kolay ödeme sistemleri ile dileyen herke-
se hacca gitme imkanı sağlayacağını duyurdu.

Konuya ilişkin verilen bilgilere göre; Eminevim Elbirliği Siste-
mi’nin yeni üyesi “Hac Tasarruf Sandığı” oluşturuldu. Sistemde za-
man içerisinde oluşacak maliyet farklarını gidermek için tüm öde-
meler altın olarak ayarlandı.

Kura tamamen diyanet yönetiminde gerçekleşmektedir. İştirak-
çiye hac kurası çıktığında teslimatını almaktadır. Gidememe duru-
munda ise bu organizasyon sayesinde kişi, altın üzerinden birikim 
yapabilmektedir. 24 aydan 96 aya kadar uzanan vade seçenekle-
rinin bulunduğu bu uygulamanın temel amacının iştirakçileri hac 
için ihtiyaç duyacakları maddi güce ulaştırmak olduğu belirtildi.

Emin Grup Başkanı Emin Üstün de yaptığı açıklamada; “Şir-
ketimiz ile yıllardır insanlarımızın faizsiz ev ve araç sahibi olma-
larını sağladık ve devam ediyoruz. Bu zamana kadar Edirne’den  
Ardahan’a Türkiye’nin her yerinde insanlarımızı ev sahibi, araba 
sahibi yaptık. Onların bize olan güveniyle her geçen gün büyü-
yerek yolumuza devam ediyoruz. Eminevim olarak hazırladığımız 
yeni sistemimiz ile de kutsal topraklara gitme arzusuyla adeta ya-
nıp-tutuşan müslüman kardeşlerimize derman olabilmek istiyo-
ruz. İstediği şartlarda hacca gidemeyen insanlarımızı kolay ödeme 
sistemleri ile kutsal topraklar ile buluşturmak, müşterilerimizin 
kendilerini zorlamadan istedikleri taksit seçenekleri ile de bu uy-
gulamamızdan faydalanmalarını istiyoruz.” sözlerine yer verdi.

Faizsiz Ev Alma Sisteminin Mucidi Eminevim, yıllardır başarı ile uyguladığı Elbirliği Sistemi içerisinde bu kez de “Hac 
Tasarruf Sandığı” oluşturdu. Sistemde zaman içerisinde oluşacak maliyet farklarını korumak için tüm ödemeler altın 
olarak ayarlandı.
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Geliştirdiği “Elbirliği Sistemi” ile vatandaşları faizsiz ev sahibi ya-
pan Eminevim, kimseyi mağdur etmeden hayallerine kavuşturmaya 
devam ediyor. İstanbul başta olmak üzere, Türkiye’nin her yerinde 
halkın güvenini kazanan şirket, ulaşılması zor bir teslimat sayısına 
da ulaşarak, alanında önemli bir rekora imza attı.

Her geçen gün yükselen konut kredisi faiz oranları nedeni ile 
insanlar ev sahibi olmak için farklı yöntemler aramaya başlarken, 
imdada 140 bini aşan teslimatı ile güven veren Eminevim yetişiyor. 
Nerede ise satın alınan evin ederinden kat-kat fazla bir tutarı ko-
nut kredisi faizi olarak ödemek istemeyen kişiler, ev sahibi olmak 
için alternatif yöntemler ararken, en güvenilir alternatif olarak da  
Eminevim Elbirliği Sistemi dikkatleri çekiyor.

Mucidi olduğu Elbirliği Sistemi ile müşterilerine ev ve otomobil 
sahibi olma imkanı sunan Eminevim, ulaşılması zor teslimat sayıla-
rına ulaşarak, alanında da bir rekora imza attı.

Konut almak için her ay binlerce kişi Elbriliği Sistemi’nde yer al-
mak için başvururken, aynı şekilde her ay ortalama 1800 kişiye de ev 
ve araç finansman teslimatı yapılıyor!

Konut ve araç almayı düşünenleri 29 yıldır faizsiz ev ve otomo-
bil sahibi yapan Emin Grup; Anadolu’da yaygın olan imece usulünü 
andıran organizasyonunu 1 şube ile çıktığı yola bugün 103 şube ile 
devam ettiriyor. 

Eminevim, Nisan ayında 932 kişiyi konut sahibi, 931 kişiyi ise araç 
sahibi yaparak; 1863 iştirakçiyi hayalleri ile buluşturdu. Şirketimiz 

kuruluşundan bugüne toplamda 140 bin 250 kişiyi ev ve araç sahibi 
yaptı.

Her ay noter huzurunda Eminevim Sefaköy Milsan Tesisleri’nde 
yapılan sıra tespiti kuraları hınca hınç katılım eşliğinde takip edilir-
ken; bu heyecana ortak olmak isterseniz, çeşitli ikram ve sürprizle-
rin de sunulduğu çekiliş günlerimize sizleri de bekleriz. Bizzat katı-
lamayan iştirakçilerimiz ise; web sitemiz, Facebook resmi hesabımız 
veya YouTube kanalımızdan canlı olarak yayınlanan çekilişlerimizi 
takip edebilirler.

NEDEN EMİNEVİM?
Türkiye’de ve Dünya’da bir ilki gerçekleştiren Elbirliği adı verilen 

sistem; faiz ödemeden, kişinin bütçesine göre, dilediği yerden iste-
diği gayrimenkulü alabilmesini sağlıyor.

Türkiye’nin hemen her iline yayılmış şubeleri ile teslimat sayıla-
rını her geçen gün artıran Eminevim, 2018 yılı itibarı ile aylık ortala-
mada 1863 aileyi ev ve otomobil sahibi yaptı.

Özünde imece ve yardımlaşmayı barındıran sistemin adı olan  
Elbirliği Sistemi ile her ay havuzda toplanan parayla, noter huzu-
runda yapılan sıra tespiti sonucu kurası çıkan kişiye ev alınır.

Ülke geneline ulaşan ve özünde yatan yardımlaşma marifetiyle 
arzu edenlerin ev ve araç hayallerini gerçeğe dönüştüren Elbirliği 
Sistemi’ne sizleri de bekliyoruz.

140 BİN’İ AŞKIN MUTLU AİLE!
SİZ DE BU MUTLULUĞU YAŞAYIN!

Merhabalar,
Ben Zarife İşler, kısaca sizlere kendimden bahsetmek istiyorum. Herkesin olduğu gibi benim de inişli çıkışlı 
zor bir hayatım var. Mesela talihsizliklerle geçen bir evliliğim ve bu evliliğin en güzel hediyesi olan bir oğlum 
var. Bundan sonraki hayatımda oğlum ve ben zorluklar içerisinde mücadele ederken tek hedefim ona güzel 
bir gelecek hazırlayabilmekti. Tabii ki Allah’ın izniyle nereden başlayacağımı düşünürken aklıma önce ona 

bir ev almak geldi. Verdiğim en güzel karar olduğunu yaşadıkça öğrendim.
Çünkü benim için çok zor gibi görünüyordu. Araştırmaya başladım nasıl yapabilirim diye; internet üzerin-
den Eminevim ile tanıştım. Doldurduğum bir formla hemen geri dönüş aldım ve müşteri temsilcimiz olan 
Mert Cemal Tekin Bey ile tanıştım. Çok güzel karşılandım. 15 Ağustos 2016 tarihinde Mert Bey’in önceliğiyle 
sisteme giriş yaptım. O gün bu gün birlikteyiz. Çok şükür bu süreç içerisinde hiçbir sıkıntı yaşamadım. Hiç 
tereddüt etmeden oğlum ve beni Eminevim ailesi olarak aralarına aldılar. Onların sayesinde hayalini bile 
kuramadığım İstanbul’un en güzel yerinden ev sahibi oldum. Bana bu süreçte yardımda bulunan ve her daim 
yanımda olan Mert Bey demek istemiyorum. Çünkü onun benim bundan sonraki hayatımda bir kardeş, bir 
dost olarak yanımda olacağını bildiğim için kardeşim diyorum. Allah ondan razı olsun. Diğer bütün Emine-

vim çalışanlarına ve bana bu konuda emeği geçen herkese buradan teşekkür etmek istiyorum.
Demek ki hayatta zor olan şeyleri de başarabilmek için bir umutta bir adım atmak gerekiyormuş. Ben bunu 
Eminevim ailesiyle yaşadım ve başardım. Bundan sonra da  birlikte daha çok başarılara imza atacağımızı 

biliyorum. Rabbim isteyen herkese nasip etsin inşallah. Sevgiler...

Zarife İŞLER

MÜŞTERİ
HİKAYESİ
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istediği gayrimenkulü alabilmesini sağlıyor.
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TEŞEKKÜR MESAJLARI
SİZLERDEN GELEN,

Dün itibariyle Eminevim’den paramızı aldık ve artık biz de Eminevim sayesinde ev sahibi olduk. Binlerce kez 
teşekkür etsek azdır. Bizim için hayal olmaktan ibaretti ev almak, ancak sizlerin sayesinde bu hayalimiz ger-
çek oldu. Hiçbir problem yaşamadık bu süreçte ve söz verdiğiniz tarihte paramızı aldık. Bu süreçte bize her 
konuda destek olan temsilcimiz Eskişehir Eminevim Şube Müdürü Şemsettin Avcı’ya ve tüm ekibine çok ama 
çok teşekkür ederim. İyi ki varsın EMİNEVİM.
Ali Ulvi  ÖZALP

Yaklaşık 8 yıldır Eminevim ile çalışıyorum. Dün 3. teslimatım yapıldı. İlginiz için ve güvenimi boşa çıkarma-
dığınız için çok çok teşekkür ederim. Ayrıca E-5 şubesi yetkilisi Gökhan Bey’e bıkmadan usanmadan bütün 
sorularımıza sabırla cevap verdiği için, şube personellerinin her karşılaşmamızda içten, samimi, cana yakın 
davranışları için ve beni ev ve araba sahibi yaptığınız için çok çok teşekkürler. 
Pınar EROĞLU

Selamun aleyküm tüm Eminevim ailesine, iyi ki Eminevim var, iyi ki tanımışız. Allah razı olsun, Eminevim sa-
yesinde 2. daireme yazıldım çok güzel bir sistem herkese tavsiye ederim. Ev almak isteyip tereddüt edenlere 
sesleniyorum en ufak şüpheniz olmasın müşteri memnuniyeti %100. Allah tüm emeği geçen arkadaşlardan, 
Eminevim çalışanlarından razı olsun. Özellikle İstanbul Pendik şubesindeki Şafak Tür Bey’e ayrıca teşekkür 
ediyorum. Telefonlarımı bir gün olsun yanıtsız bırakmadı, anında geri dönüş yaptı, bu ilgisine sonsuz teşek-
kür ediyorum. Yolunuz her daim açık olsun. Başarılarınızın devamını diliyorum. Sevgiler, saygılar. ..
Sebahattin YILDIRIM

Nasıl mutluyum bilemezsiniz. Şüphe ile baktığım sisteme sadece bilgi amaçlı gelmiştim ama temsilcim  
Meryem Hanım’ın samimi yaklaşımı ve güler yüzü bana güven vermişti. Sunulan kampanyada bize uygundu. 
Peşinatı taksit yaptık. 5 ay içerisinde 1. kurada 2. çıkarak ev sahibi olduk. Mutluluğumuzu tarif edemiyorum. 
Teslimat süresince hiç bir aksilik olmadan doğru şekilde yönlendirilerek ev bakmamız sağlandı. Her konuda 
bizlere destek olan Meryem Peri temsilcime çok teşekkür ederiz. Bu mutluluğu herkes yaşasın diye çevre-
mizdeki herkese önereceğiz. Allah sizlerden ve bu sistemi var edenden razı olsun. 
Tülay ŞABAN

Kolay gelsin, firmanızın 1090692 nolu üyesiyim ve sisteminiz sayenizde güzel işler yapmama vesile oldunuz. 
Geçen sene ödemelerine başladığım programda nihayet teslimat zamanı geldi ve bugün itibarıyla ödeme-
mi güvenli ve sorunsuz bir şekilde teslim aldım, teşekkürlerimi iletiyorum. Sisteminize dahil olmamdaki en 
önemli unsur; Kütahya’da ismi anıldığında güvenilirliği, saygınlığı  ve nezaketi ile öne çıkan şube müdürünüz 
Yücel Erim Bey’dir. Kendisinin ve şube personeliniz Mehmet Kurt Bey’in son derece ilgili, nazik ve çözüm 
odaklı yaklaşımları her zaman beni ziyadesiyle memnun etmiştir. Kötü şeyler yaşandığında hemen dillendi-
rildiği gibi güzel ve başarılı işlerin de paylaşılarak üst yönetimlerin bu konuda bilgilendirilmesi gerektiğine 
inananlardanım. Teslimata kadar olan süreçte ilgilerini, gayretlerini esirgemeyen başta Yücel Erim Bey ile 
tüm Eminevim Kütahya Şube çalışanlarına ve tabii ki sizlere şükranlarımı sunuyor, hayırlı işler diliyorum. 
Saygılarımla...
Volkan KAYNARCA 

Merhabalar Eminevim’le 2012 yıllarında tanışmış olup üye olarak 1 yıl sonra evimizi aldık. Geriye baktığımızda 
6 yıllık bir bağımız oluşmuş. Bu mutluluğu çevremizle paylaştığımızda 2 üye daha Eminevim’e kazandırma-
nın mutluluğunu da ayrca yaşadık. Son zamanlarda yaşanan kriz nedeni ile bir süredir taksitlerimizi eksik ve 
düzensiz ödemek zorunda kaldık, yeri geldi ödeyemedik bu süreçte de bizim yanımızda olan, bizleri sıkıntıya 
sürüklemeyen manevi desteğini eksik etmeyen kuruluşunuz ve en başından beri bize desteğini maddi mane-
vi eksik etmeyen, yıllardır her hafta arayıp hal hatır sorup taze sıcak çayını bizden esirgemeyen Rıdvan Kolu 
Bey’e canı gönülden teşekkür ederim. Şirketinizde daima böyle değerli, işini seven, manevi yönden desteğini 
hiçbir zaman eksik etmeyen personellerle çalışmanızı temenni ederim. Ailemizin sloganı ile sizlere hoşçakal 
demek istiyorum. Evim Evim Güzel Evim Eminevim... 
Feride YILMAZ 
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SİZE ÖZEL MUHTEŞEM FIRSATLAR:

Çeyrek asırın üzerinde hizmet veren; temeli 
dayanışma olan Eminevim Elbirliği Sistemi size 
faizsiz ev sahibi olmak için ev almanın en kolay 
yolunu sunuyor.

Kurulduğu günden bu yana ihtiyaçları ve is-
tekleri doğrultusunda insanlara en iyi hizmeti 
vermeyi amaçlayan Eminevim, dayanışma ve 
yardımlaşma temeline dayandırdığı sistemleri 
ile faizsiz ev sahibi olmanız için çalışıyor.

Eminevim Elbirliği Sistemi’nde size faiz öde-
tecek bir ev kredisi alma durumu söz konusu 
değil. Faizsiz ev sahibi olmak; diğer sistemler 
için günün şartlarında zor bir olasılık olarak gö-
zükse de, Eminevim’in Elbirliği Sistemi’nde in-
sanlar hem hiç faiz ödemeden ev sahibi oluyor, 
hem de bu yöntem ile faizsiz ev almak isteyen 
diğer insanlara da yardım etmiş oluyor.

Eminevim’in faizsiz sistemi ile kredi kullan-
madan, hiç ara ödeme yapmadan, her ay yüz-
lerce aile kendi evinin sahibi oluyor.

Faizsiz ev kredisi ve diğer yöntemler ile kar-
şılaştırıldığında külfeti oldukça az olan Elbirliği 
Sistemi ile siz de ev sahibi olabilir, üstelik evini-
zi dilediğiniz yerden alabilirsiniz.

29 yıllık tecrübesi ve 100’den fazla şubesiyle 
sektörün lideri Eminevim her ay ortalama 1800 
aileyi ev ve otomobil sahibi yapmaya devam 
ediyor.

Siz de hemen Eminevim şubelerine gelin. 
Türkiye’nin dilediğiniz yerinden istediğiniz evi 
seçin. Kendi belirlediğiniz taksitlerle, faizsiz, 
kredisiz, peşinatsız ev sahibi olun. Siz de kira-
cılıktan kurtulun, kendi evinizde oturun.

BU KAMPANYALAR
KAÇMAZ!

“En Erken Teslim” Kampanyası: Size özel, teslim tarihlerini daha da öne çektik! Hemen en yakın 
şubemize gelin. Hem faizsiz, kredisiz hem de erkenden ev sahibi olun. Yani seçtiğiniz planın teslim 
tarihinin aylar öncesinde eviniz sizin olsun. Sadece size özel sınırlı sayıdaki bu fırsatı kaçırmamak 
için acele edin!

“Katılım Ücretinde 12 Taksit” Kampanyası: Size özel, katılım ücretlerinde 12 taksit yapıyoruz! 
Sen de hemen en yakın şubemize gel. Katılım ücretinin sadece %20’sini ödeyerek sisteme hemen 
katıl. Kalanı 12 taksitle küçük küçük, hissetmeden öde. Faizsiz, kredisiz ev sahibi olmanın keyfini 
sen de yaşa! Sadece size özel sınırlı sayıdaki bu fırsatı kaçırmamak için acele edin!

“Peşinatsız Erken Teslim” Kampanyası: Size özel, teslimleri 7 aya kadar daha erkene çekiyoruz. 
Hemen en yakın şubemize gelin Vade Ortası Sistemi’ne dahil olun. Hem faizsiz, kredisiz, peşinatsız, 
hem de erken teslim fırsatıyla hemen ev sahibi olun! Sadece size özel sınırlı sayıdaki bu fırsatı 
kaçırmamak için acele edin!

Eminevim müşterisi olanlar kazanmaya devam ediyor. 
Ahde Vefa kampanyasıyla sistemimize kayıtlı müşterile-
rimize özel 2. üyeliklerde, özel indirim fırsatları sunu-
luyor. Beğendiğiniz eve, istediğiniz arabaya sahip olmak  
Eminevim’in avantajlarla dolu kampanyasıyla şimdi daha 
kolay.

Kampanya Detayları
Bu kampanya yalnızca Eminevim sistemine kayıtlı 

müşterilerimizin 2. üyeliklerine özel gerçekleşiyor.
Eminevim sistemiyle ev alan müşterilerimiz, organi-

zasyon ücreti indirimiyle araba sahibi olma hakkı kazanı-
yor. Aynı şekilde araba alan müşterilerimiz, organizasyon 
ücreti indirimiyle ev sahibi olma şansı elde ediyor.

Tüm ihtiyaçlarınızı en kolay ve en güvenilir sistemden 
karşılayacağınız benzersiz fırsatlarımızı kaçırmayın.

EMİNEVİM’DEN
AHDE VEFA 
KAMPANYASI


