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Değerli Okurlarımız, Merhaba,

2018’e girdiğimiz bu günlerde dergimiz aracılığıyla sizlerle 
buluşmanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyorum.

Bu sayıda hepimizin çok iyi bildiğini düşündüğümüz 
ama zaman zaman göz ardı ettiğimiz düşünceler üzerine 
paylaşımda bulunmak istiyorum: Temeli farkında olmak ve 
farkındalıklara dayanan, iş hayatımız başta olmak üzere tüm 
yaşantımızı etkileyen bu duygu ve düşünce kendi içinde 
önemli derinlikler taşıyor. Aslında başarının ve faydalı olmanın 
temelinde farkındalıklar yatıyor.

Başarı elimizde
Başarının öncelikle kişinin kendine, potansiyeline, kapasitesine 
ve doğasına inanmakla doğrudan ilişkili olduğuna 
inananlardanım. İnandıklarımızın uğrunda azmetmek, 
tevekkül etmek, sabretmek ve çalışmak bizi başarıya götürür. 
Çünkü başarmak için inancımız, potansiyelimiz, kapasitemiz 
varoluşumuzdan bu yana tam. Bu manevi varlık içerisinde 
yaşarken mutlu olmak kendi elimizde.   Yeni nesillerin de 
bu bakış açısı doğrultusunda yetişmesi sağlıklı ve huzurlu bir 
gelecek için şart. Sonuç olarak diyebiliriz ki başarıyı uzakta 
aramaya gerek yok. İçimizdeki yetenekleri ortaya çıkararak; 
aynı zamanda sosyal, iletişimi kuvvetli ve insancıl bireyler 

olarak başarıya ulaşabiliriz.

Faydalı olmak
“İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır” demiş 
Peygamber Efendimiz.  Bu düsturu temel yaşam 
prensiplerimizden görürsek ve bu doğrultuda yaşamaya özen 
gösterirsek dünya daha huzurlu ve yaşanır hale gelir diye 
düşünmekteyim.

Bilindiği üzere bireyler hayatları boyunca birçok başarıya imza 
atarlar. Ancak bu başarıların gerçek anlamda başarı olarak 
addedilmesinin yolu; insanlık için fayda içermesinden geçer. 

Amacı insanlığa yararlı olmak olan kişiler, yaptıkları her işte 
sorumluluk bilinciyle hareket eder, sağladıkları faydadan 
dolayı da daima iç huzuru yaşarlar. Çünkü yaptıkları sayesinde 
başkalarının mutlu olduğunu gören kişi, tarifsiz mutluluk yaşar. 
Kendi emeği ile diğer insanları sevindirmek, mutlu etmek 
ya da onların bir dertlerine çare olmanın verdiği mutluluk 
paha biçilemez bir hazdır. Bu nedenle kişi sadece kendini 
düşünmemeli diğer insanlara da faydalı olarak bu güzel 
duyguyu yaşamaya ve yaşatmaya çalışmalıdır. Tüm insanlık 
bu amaç ile yaşarsa, çocuklar bu bakış açısı ile yetişirse 
dünyamız çok daha güzel olur.

Faydalı olmak, faydalı olduğunu hissetmek bizi yukarılara taşır. 
Önce kendimize, sonra çevremize, topluma, insanlığa faydalı 
olacağız. Bunu temel felsefemiz haline getirirsek iş yaşamında 
başarılı olur, aile yaşantımızda ise huzuru buluruz.

Bizler, başarının elimizde olduğuna inanırsak ve faydalı olmak 
bilincinde olarak yaşarsak eminim ki Yüce Allah her daim 
yanımızda ve yardımcımız olacaktır.

Farkındalık İnsanı, 
İnsan Toplumu 
Güzelleştirir.

Tuba Üstün Eminevim Genel Müdürü
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GAYEMİZ:
GELECEĞİ KURTARMAKTIR
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Eminbülten: Biz tarihinde ensar muhacir kavramlarıyla 

yetişmiş bir toplumuz, topraklarımız bugün bu kavramları 

içinde barındıran bir duruma şahit olmakta, bu kapsamda 

genel değerlendirmenizi alabilir miyim?  

Emin Üstün: 6 yıldır Suriyeli insanlar sıkıntı içerisindeler. İç 

savaş yaşıyorlar bu yaşanılan sıkıntıların en kötüsü. Aileler, 

çocuklar, toplum Türkiye’ye iltica etti, Türkiye’de bu noktada 

bir imtihandan geçiyor, Suriyeli kardeşlerine, sahip çıkarsa bu 

imtihandan geçmiş olacaktır. Genelde hükûmetin de desteği 

ile halkımız gelen muhacirlere imkânlarını, evlerini açtı. 

Herkes her bölgede onlarla ilgili çalışma yapıyor. Bu bizim 

onlarla daha evvel, birçok meydan savaşlarında, Yemen’de, 

Balkanlar’da yan yana olmamızdan da kaynaklı. O insanların 

dedelerinin bize katkılarının karşılığını, bugün bizler de onlara 

vermek mecburiyetindeyiz. İnşallah bu çalışmalar daha 

iyi şekilde, onların hem çocuklarının eğitimini, hem sağlık 

hizmetlerini hem de ekonomik durumlarını karşılayacak 

kadar ilerleyecektir bu hususta üzerimize düşen görevleri 

yapmalıyız.

Eminbülten: Devletimiz, birçok yardım kuruluşuyla bu konuda 

destek sağlamaktadır, fakat bunun yanında sivil toplum 

örgütlerinin, dernek ve vakıfların da desteği mühimdir. Bu 

konuda HAGEV olarak neler yapmaktasınız?

Emin Üstün: Biz de HAGEV olarak Suriyeli kardeşlerimize 

aşevimiz vasıtasıyla Sultanbeyli’de sağlık hizmetleri alanında 

ve  gıda hususunda gereken yardımı yapmaya çalışıyoruz. 

O çevreden gelen aileler tespit ediliyor. Suriyeli aileler için 

gıda ihtiyacının yanında kullanılmış eşyalar topluyoruz ve 

bu eşyalar onların ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Bu şekilde 

Sultanbeyli’de aşevi ve kreşimiz var. Burada babası 

olmayan yetim çocuklar veya imkânı olmayan Suriyeli 

ailelerin çocuklarına kreşte eğitim veriliyor. Ayrıca vakfımızın 

önderliğinde Kilis’te mağdur aileler için kiralanan evlerde bu 

ailelere bakmaya çalışıyoruz.

Eminbülten: Sınırsız bir imkânınız olsaydı bu konuda neler 

yapmak isterdiniz?

Emin Üstün: Sınırsız bir imkânımız olsaydı bunu 3’e ayırırdık. 

Bir kısa vadede yapılacaklar, iki orta vadede yapılacaklar,         

üç uzun vadede yapılacaklar. Bir kere kısa vadede 

yapılacaklar; hemen inananların açlığını ve sağlık sorunlarını 

çözmeye çalışmak olurdu. İkincisi; bu kardeşlerimizin 

eğitimiyle ilgili, iş ve aş temin edebilecek iş yerleri açmak 

olurdu. Bu iş yerlerini açmadan evvel de burada çalışacak 

olan insanların mesleki eğitimi için okullar açmak olurdu 

ve bu suretle gelecek nesle iş icat ederdik bu tarım olabilir 

hayvancılık olabilir, sanayi olabilir, tekstil olabilir başka şeyler 

de olabilir. Uzun vadede de; daha büyük işler, fabrikalar 

kurmak suretiyle dünyadaki mazlum milletlerin kurtuluşuna, 

aydın ve daha gelişmiş insanlar yetiştirmek suretiyle uzun 

vadeli çalışmalar yapmak isterdim.

Eminbülten: Bildiğimiz kadarıyla Örnek Köy projeniz var, 

böyle bir projeyi Suriyeli kardeşlerimizle değerlendirmek 

adına bir düşünceniz var mı? (Örnek Köy; boş olan arazileri 

verimli hale getirmek, bakir alanların değerlendirilmesi adına)

Emin Üstün: Geniş bir alan bulabilirsek böyle bir projeyi arzu 

ediyoruz. Çünkü tarımı, hayvancılığı artık kolektif yapmamız 

lazım. Öyle ufak ufak arazilerle değil de daha büyük çapta 

tarlalarda tarım yapmalı daha büyük imkânlarla hayvancılık 

yapmalı ki maliyetler aşağıya çekilsin daha profesyonel olsun 

profesyonel insanlarla bakalım. Öyle bir imkân bulabilirsek 

yapmak isteriz.

Eminbülten: Günün sonunda Suriye’ye beklenilen barış 

gelecektir. Bu attığımız adımlar karşılığını her anlamda 

bulacaktır. Bu durumda ileriye dönük projeler kapsamında 

okuyucularımıza ufuk açıcı neler söyleyebilirsiniz?

Emin Üstün: Demek ki insanların hem kısa vadede hem de 

uzun vadede çalışması lazım. Kısa vadede çalışmaları şu 

an yapıyoruz; kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gideriyoruz ama 

uzun vadede ülkelerimizi kalkındırmamız lazım. Suriyeli 

kardeşlerimiz gibi biz de o durumlara düşmemek için daha 

evvelden çalışmalarda bulunup dünyaya açılmamız lazım; 

kimi eğitim için açılmalı dünyaya, kimi çalışmaya gitmeli, 

kimi okullar açmalı, iş yapmalı, iş sahibi olmalı ki böyle bir 

sıkıntıya düştüğümüz zaman o ülkelerdeki vatandaşımız, 

ırkdaşımız, aynı kanı taşıdığımız insanlar bizlere yardımcı 

olabilsin. Suriyeli kardeşlerimizde bunu gördük hakikaten, 

üç milyon insan geldi keşke üç milyon insan daha evvel yüz 

bin kişi olarak Türkiye’ye gelseydi ve yerleşseydi de fırsatlar 

yakalasalardı, Türkiye’de teşkilatlansalardı bir iş hayatı 

oluştursalardı böyle bir felaket belki de yaşanmazdı çünkü 

dünyaya açılmış olurlardı. Ben isterim ki Suriyeli insanlar 

artık ülkelerinde sanayileşsin. Bunun için eğitime el atmalı ve 

çocuklarını evvela okutmaları lazımdır. O okuyan çocukların; 

sanat ve diğer alanlarda yetişmiş çocukların da dünyaya 

açılması lazım. Binlerce insanın Amerika’da, Fransa’da, 

Avrupa’da, Asya’da iş yapması lazım.  Binlerce insanın orada 

hem kendi ülkesinden gelen insanların çocuklarına iş vermesi 

lazım, hem de o ülkenin insanlarına iş vermesi lazım. Nasıl 

ki şimdi Türkler, Almanya’ya gidip  birçoğu patron oldu ve 

Alman çocuklarına iş veriyor bugün, bunun daha geliştirilmiş 

haline ihtiyacımız var. Şu an Türkiye’deki belki birkaç milyon 

insan yurt dışına gitse Türkiye’den hiçbir şey eksilmez ve 

Türkiye’ye milyarlarca dolar yatırım gelebilir. Aynı şey Suriye 

için de geçerlidir. İnşallah Suriye’deki insanlar da geleceğe 

daha ufuktan bakarlar. 

Eminbülten: Suriye’de sular durulduğunda oluşabilecek 

potansiyeli dikkate alarak, genç arkadaşlara, ileriye dönük 

bir mesajınız olur mu?

Emin Üstün: Bizim istikbalimiz, geleceğimiz gençler tabi. 

Geleceğimizin gençlerinin artık daha objektif düşünmeleri 

MAZLUMLARIN MAHSUN (GÜÇLÜ) OLDUĞU BİR HAYATTIR TEMENNİMİZ…

lazım; milletine, dinine, vatanına, ülkesine sahip olmaları 

ve tüm bunlara sahip olacak projeler geliştirmeleri lazım. 

Hedeflerini kısa tutmamaları; bireysel hedef olarak 

tutmamaları lazım. İhtiyaçlarını bireysel olarak gidermeleri 

lazım ama hedeflerini yalnız kendilerini kurtarmak olarak  

değil geleceğini ve ülkeyi kurtarmak olarak belirlemesi lazım. 

Bir insanın kurtulması için geleceğinin, ülkesinin ve dünyanın 

kurtulması lazım. Bu da dengeli bir şekilde çalışmakla olur. 

Eminbülten: Denir ki: “Merhamet acımak değil acıtmamaktır.’’ 

fakat üzülerek şahit olmaktayız ki bugün mülteci kardeşlerimiz 

bazı istismarlara maruz kalmaktadır. Bu konuda somut 

yapılması gereken şeyler nelerdir?

Emin Üstün: Herkesin evinin önünü temizlemesi lazım. 

Herkesin sağındaki solundaki komşularını tanıması, bakması 

lazım. Herkesin ahirette imtihanı kendisine ait olacak, herkes 

yapabileceğini yapıyor mu; zekâtını veriyor mu, sadakasını 

veriyor mu, komşusu açken kendisi tok mu yatıyor buna çok 

dikkat etmek lazım. Herkesin hesabı kendisiyle ilgili zengin 

zenginliğinin hesabını verecek, fakir fakirliğinin hesabını 

verecek bu noktada onları komplekse sokmayacak şekilde 

onlarla hediyeleşmeliyiz ve onlara hizmet etmeliyiz ama 

onları psikolojik olarak yük altına almamalıyız.
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İzmir’e “enerji” verdik!
Bugüne kadar yaptığı ev ve otomobil 

teslimatları ile 100 binin üzerinde kişiye 

ulaşan ve sektöre can katan Eminevim, yeni 

projelerini İzmir Fuar’ında da görücüye çıkardı. 

Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı ticaret fuarı  İzmir 

Enternasyonal Fuarı 86’ncı kez kapılarını halka 

açarken, Eminevim Standı da fuarın ilgi odağı oldu.

400’den fazla yerli ve yabancı firmanın katıldığı  

fuarda Eminevim de yerini aldı. Her yıl başka bir 

temayla düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı’nın bu 

yılki ana teması ‘İnovasyon ve Enerji’, onur konuğu il 

‘Muğla’, partner ülke ise ‘Rusya’ oldu.

Son yıllardaki en çok ziyaretçiyi ağırlayan fuar 

ünvanına sahip olan etkinlik 18-27 Ağustos tarihleri 

arasında yapıldı.

Fuar süresince sahnelenen on üç tiyatro oyunu ve 

müzikal gösteriler, on konser, on bir sinema gösterimi, 

dokuz caz konseri, ikisi gezici dokuzu sabit olmak 

üzere onbir farklı sokak gösterisi, söyleşiler, sergiler, 

workshoplar, sinema atölyesi, yoga, zumba ve 

sanat sokağı etkinlikleri İzmir ve Ege Bölgesi başta 

olmak üzere ülkenin hemen her bölgesinden gelen 

ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Bugüne kadar yaptığı ev ve otomobil teslimatları ile 

sektörü canlı tutan Emin Şirketler Grubu, otomotiv, 

enerji ve özellikle inşaat sektörlerinde Türkiye’nin 

hemen hemen her yerindeki yeni projelerini İzmir 

Enternasyonel Fuarı’nda da görücüye çıkardı. 

Elbirliği Sistemi ile her kesimden insanı ev ve otomobil 

sahibi yapan Eminevim - Eminotomotiv ziyaretçiler 

ile buluşmak ve yeni projelerini aktarmak için 

bulundukları fuarda hayli ilgi gördü.

Ev sahibi olmak isteyenler tarafından yoğun ilgi 
ile karşılanan standımızda, katılımcılara Elbirliği 
sistemimiz hakkında çeşitli bilgiler aktarıldı. 
Fuarların özellikle tanıtım bakımından hayli önemli 
olduğunu vurgulayan Eminevim Genel Müdürü 
Pınar Üstün; “Bizim için fuarlar gerek insanlarla 
buluşma anlamında gerekse yaptığımız projeleri 
paydaşlarımıza aktarma açısından çok önemli 
bir yere sahip. İzmir Enternasyonal Fuarında da 
bu anlamda önemli bilgilendirmeler yaparken, 
güzel dönüşler de alıyoruz. Biz diğer fuarlarda 
olduğu gibi hem kendimizi tanıtacağız hem de yeni 
projelerimizi ziyaretçilerimize anlatıp en iyi şekilde 
verim almaya çalışacağız,” şeklinde konuştu. 
Katılmış oldukları fuarlardan sonra geri dönüşümlerin 
verimli olduğunu da dile getiren Pınar Üstün; 
“Grup şirketi olarak hem Eminevim’i, hem Emin 
Otomotiv’i, hem Emin Enerji’yi hem de Eminevim 
İnşaatı’ı birçok insanla buluşturabiliyoruz. 
Aynı zamanda yabancılarla da irtibatlarımız 
oluyor. Yani bu sayede hem daha geniş bir 
kitleye hitap etmiş oluyoruz hem de kalitemizi 
herkese göstermiş oluyoruz,” sözlerini kullandı. 
Pek çok misafiri ağırlayan İzmir Enternasyonal 
Fuarı (İEF)’nın önümüzdeki sene 7-16 Eylül tarihleri 
arasında gerçekleştirileceği öğrenildi.

Ankaralılara, fuara özel erken teslimat!
İzmir’in ardından Başkent’te görücüye çıkan 
Eminevim, Ankaralı vatandaşlara da özel bir imkân 
sundu.

Gayrimenkul satın almak isteyenlerin akın ettiği 
Ankara’nın ilk ve tek emlak fuarı olan CNR Emlak 
Ankara Fuarı, 26 yıldır faizsiz hizmet sunan 
Eminevim’e ev sahipliği yaptı.

Emin Şirketler Grubu’na bağlı olarak hizmet veren 
Eminevim’in de katıldığı fuarda vatandaşlara yüzde 
20’ye varan indirimler sunuldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın himayesinde bu yıl 
ilk kez Ankara’da düzenlenen Gayrimenkul Yatırımları 
Projeleri ve Finansmanı Fuarı’na (CNR Emlak Ankara) 
kurumsal ve bireysel bazda çok sayıda profesyonel 
ziyaretçi akın ederken, firmaların sunduğu özel 
fırsatlardan yararlanmak isteyen konut alıcıları da fuara 
ilgi gösterdi. 

CNR Holding kuruluşu İstanbul Fuarcılık A.Ş. 
tarafından organize edilen Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 
tarafından da desteklenen fuar, 10 Eylül’de sona erdi.

CNR Emlak Ankara Fuarı’na özel olarak erken 
teslim olanağı sunan Eminevim Keçiören Şubesi 
çalışanlarının katılımcılarla birebir ilgilendiği standımız 
hayli ilgi çekti.

Ankara Keçiören Şube Müdürü Aras Karaçay, 
Eminevim sisteminin Anadolu imece yardımlaşma 
sisteminden esinlenerek hayata geçirildiğini aktardı.

Eminevim rüzgarı!
Dört sehirde

Bugüne kadar yaptığı ev ve otomobil teslimatları ile 100 binin üzerinde kişiye ulaşan ve 
sektöre can katan Eminevim; yeni projelerini İzmir, Ankara, Diyarbakır ve Malatya’da 
düzenlenen fuarlarda görücüye çıkardı.
Dört şehirde onbinlere ulaşan Eminevim standı, vatandaşların hayli ilgisini çekerken, 
faizsiz satışlar hakkında merak edilen sorular da yanıt buldu.
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Karaçay, fuar alanında yaptığı basın 
bilgilendirmesinde; “CNR Emlak Ankara Fuarı’na 
katılmaktaki en büyük amacımız, sistemi Ankaralılara 
tanıtmaktı. Fuar aracılığıyla Ankara’da sistemimize 
yoğun bir talep olduğunu gördük. Yakın zamanda 
Ankara’da geliştireceğimiz projelerimiz olacak. 
Türkiye’de 100 bin aile Eminevim ile konut ve otomobil 
sahibi oldu,” sözlerine yer verdi.

MAYDEF elbirliği ile tanıştı!..
Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve Büyükşehir 
Belediyesi Kültür A.Ş. tarafından organize edilen 
Malatya Yapı ve Dekorasyon Fuarı (MAYDEF)’nın 
5’incisi düzenlenen törenle açıldı.

Sektörün önde gelen firmaları (İnşaat, Yapı, Mobilya, 
Dekorasyon v.b) ekim ayı’nda Malatya’da bir araya 
geldi. Katılımcılar arasında Eminevim’in de bulunduğu 
fuar hayli renkli görüntülere sahne olurken; fuar 
ziyaretçilerine faizsiz satışlar tanıtıldı.

4 Ekim Çarşamba günü saat 11.00’de düzenlenen 
açılış törenine Malatya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ahmet Çakır, Yeşilyurt Belediye Başkanı 
Hacı Uğur Polat, İl Jandarma Alay Komutanı Albay 
Şerafettin Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, 
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, 
genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, şirket 
genel müdürleri, kurum ve kuruluş temsilcileri, oda 
başkanları, STK temsilcileri ile kalabalık bir topluluk 
katıldı.

Fuarın açılış törenine, Vali Vekili Dr. Ahmet Naci 
Helvacı, TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü 
Cihat Alagöz, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası 
(DTSO) Başkanı Ahmet Sayar, Diyarbakır Ticaret 
Borsası (DTB) Başkanı Engin Yeşil, Diyarbakır Esnaf 
ve Sanatkarlar Odası Birliği (DESOB) Başkanı Alican 
Ebedinoğlu, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Karavil ve 
vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Diyarbakır Vali Vekili Dr. Ahmet Naci 
Helvacı; “Bu tür fuarlar hem yerel hem ulusal hem de 
uluslararası mevcut potansiyelin geliştirilmesinde ve 
tanıtılmasında çok büyük rol oynar,” dedi.

Katılımcıların hayli ilgi gösterdiği Eminevim Standında, 
davetlilere; Emin Şirketler Grubu’nun faaliyetlerinden 
de bahseden şirket çalışanları, gösterilen alakadan 
hayli memnun olduklarını belirtti.

Eminevim Standında görev alan personel, fuarda 
yaptığı açıklamada; “Bugüne kadar 110 bin ailemiz 
otomobil ve ev sahibi oldu. Kişiler faiz ödemeden 
ev ve otomobil sahibi oluyor. Türkiye’nin çoğu 
şehrinde hizmete sunduğumuz şubelerimizde 

Açılış konuşmalarından sonra yapılan duanın ardından 
5. Yapı ve Dekorasyon Fuarı (MAYDEF) açılarak, 
standlar gezildi. Başta inşaat sektörü olmak üzere 
yoğun ilgi gören fuar, 8 Ekim Pazar gününe kadar açık 
kaldı.

Eminevim standı hayli ilgi görürken, fuar sonrası 
konuya ilişkin verilen bilgilerde; “Amacımız sektörde 
olduğumuzun yeni katılan veya varolan firmalara 
hatırlatmak ayrıca yerel bürokrat, önde gelen iş 
adamlarına sektörel mevcutiyetimizin farkındalığı 
sağlamış olmaktır. Standımızı Malatya Büyük Şehir 
Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Alay Komutanı 
Şerafettin Yılmaz ve Ticaret Odası Başkanı Hüseyin 
Erkoç’un yanısıra diğer yerel yönetici ve bürokratlar 
ziyaret etti. Ayrıca kayıtlı müşterilerimizin ziyaretleri 
memnuniyetleri aktif bilinirlik olarak alınmıştır.” 
ifadelerine yer verildi.

Diyarbakır’da “emin” rüzgarlar..
Diyarbakır’da TÜYAP tarafından organize edilen evlilik 
hazırlığı yapan çiftlere yönelik olarak düzenlenen 
‘Ev’leniyoruz’ fuarı açıldı. 

Fuarda, konut projeleri, mobilya, aksesuar, dekorasyon 
ürünleri, züccaciye ürünleri, gelinlik, damatlık, abiye, 
çeyiz, halı, düğün organizasyonu, beyaz eşya ve 
yöresel lezzetler sergilendi.

Elazığ yolu üzerinde bulunan TÜYAP Uluslararası Fuar 
ve Kongre Merkezi’nde üç gün boyunca açık kalan 
fuarda Eminevim de açtığı stant ile Diyarbakırlıları 
faizsiz sistemi konusunda bilgilendirdi.

Eminevim’in sistemiyle ev ve araç sahibi yapıyoruz. 

Diyarbakırımızdaki bu fuar çok güzel oldu. Birçok kişi 

ile tanışma fırsatımız oldu. İnşallah böyle büyük bir 

fuarda yeniden buluşmak nasip olur” sözlerine yer 

verdi.

Eminevim Diyarbakır Şube Müdürü Fesih Bozan ise, 

fuar sonrasında Eminbülten’e yaptığı açıklamada; 

“Diyarbakır’da 12-15 Ekim 2017 (Perşembe- Pazar) 

tarihleri arasında ilk sefer yapılan EV’leniyoruz 

Fuarına, yerel ve ulusal 84 firma ile birlikte, Eminevim 

olarak biz de katıldık. Standımızı ziyaret eden 

misafirlerimize, “Eminevimin Faizsiz Elbirliği Sistemi” 

hakkında detaylı bilgi sunduk, broşür ve dergiler 

vererek şubemize davet ettik. Onbinlerce vatandaşın 

ziyaret ettiği fuar, çok renkli, heyecanlı ve haraketli 

geçti. Eminevim Diyarbakır Şube olarak, Fuarın bize, 

tanıtım ve ciro olarak, ileriye dönük dönüşlerinin 

olacağı, ciddi, pretijli ve faydalı bir çalışma olduğuna 

inanıyoruz,” diye konuştu.

Diyarbakır’da TÜYAP tarafından organize edilen 

‘Ev’leniyoruz Fuarı’ 15 Ekim’e kadar sürerken; çeşitli 

sosyal ve kültürel etkinlikler de sunuldu.
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Başkentte evlerine kavuşan müşterileri ile bir araya gelen 
Eminevim, 100 aileyi daha ev sahibi yaptı.

Yurdun dört bir yanında düşük taksitlerle ev sahibi 
olma hayali kuran onbinlerce vatandaşa ulaşan şirket,  
geçtiğimiz yılın son ayında Ankaralıların tapu heyacanına 
ortak oldu.

Keçiören Ihlamur Kasrı’ndaki tapu teslim törenine, AK Parti 
Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Emin Şirketler 
Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, Yönetim 
Kurulu Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Orta gelirle geçinen insanların ev sahibi olmalarına fırsat 
verdiklerini belirten Emin Şirketler Grubu Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Üstün; “Sistem bir dayanışma ve gönül 
birliğinden oluşmuştur,” dedi.

Heyecan görülmeye değerdi
Törende, Kudüs için alınan haksız karar da unutulmadı. 
Kudüs için okunan şiirle devam eden programda, mehter 
takımının gösterisinden sonra tapu teslim törenine geçildi. 
Bin 200 kişinin katıldığı törende, 100 aileye tapuları teslim 
edildi.

Büyük bir heyecanın gözlendiği törende selamlama 
konuşmaları, tapu teslimi ve mehter gösterisinin ardından 
konuklar arasında yapılan çekiliş ile hediyeleşme merasimi 
yapıldı.

Emin Üstün; “Gönül birliği...”
Emin Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Üstün, 27 yıldır hizmet verdiklerini belirterek; “Eminevim, 
Türkiye’de yüz binlerce insanı ev ve otomobil sahibi 
yapmıştır. Sistem bir dayanışma ve gönül birliğinden 
oluşmuştur. İnsanlar faiz ödemeden maliyeti düşük bir 
şekilde ev ve otomobil sahibi oluyor. Bizden ev alan, 
otomobil alan Ankaralı müşterilerimizle Ankara’nın 
en büyük salonunda bir araya geldik. Ev alma sırası 
gelen müşterilerimizin mutluluğunu hep birlikte yaşayıp 
hissedebilmek için böyle törenler düzenleyerek tapularını 
teslim ediyoruz. Biz Türkiye genelindeki 100 şubemizle 
alt ve orta gelir seviyesinde ki insanlarımızın ev sahibi 

olmasına fırsat veriyoruz,” şeklinde konuştu.

Sefa Üstün; “111 bin 708 aile sevindi”
Emin Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Sefa Üstün 

ise yaptığı açıklamada; “Yüz binden fazla ailemizin 
mutluluğuna ortak olduk. Kimisi otomobiline kavuştu, kimisi 
evine. Ama hepsinin ortak bir yanı vardı o da mutlulukları. 
Bu zamana kadar hep hayalini kurdukları otomobillerine 
ve evlerine elbirliği sistemimiz ile kavuştular. Mutluluklara 
vesile olmak, güzelliklere imkân sağlamak, duygusal 
anlamda bizlere; tarifi sözlere dökülemeyecek kıvanç 
yaşatmakta.

Edirne’den Ardahan’a, Türkiye’nin hemen her 
yerinde tapu teslim törenlerimiz devam ediyor.   
Bu da insanımızın bize olan güveni, inancı sayesinde 
oluyor. Bugün burada (Ankara’da) sırası gelen 
iştirakçilerimizin tapularını teslim ediyoruz, yarın da 
ülkemizin bir başka yerinde teslim ediyor olacağız.. 
Özümüzdeki yardımlaşma duygusunu harekete geçirerek 
insanımızın birbirlerine verdiği destekle her geçen gün 
hedeflerimizin üzerine koyarak devam ediyoruz. 2017 
yılında kasım ayı sonuna kadar 15 bin 276 ev ve otomobil 
teslimatı yaptık. Bununla birlikte 26 yıllık Emin Şirketler 
Grubu olarak da Kasım 2017 sonu itibarı ile 111 bin 
708 ailenin ev ve araç sahibi olmasına imkân sağladık,” 
sözlerine yer verdi.

Orta gelirle geçinen insanların ev sahibi olmalarına fırsat verdiklerini belirten Emin Şirketler Grubu 
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün; “Sistem bir dayanışma ve gönül birliğinden oluşmuştur,” diye 
konuştu.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Ankara’da Eminevim’in Tapu Dağıtım törenine 
katılarak, 100 aileye tapularını dağıttı.

Eminevim

tapularını
dağıttı

aileye
100 
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“Ev”lendiren İsim,

Emin Üstün, doğup büyüdüğü memleketi olan 
Gerede’ye ulaştırdırdığı yatırımlarını bölgesine 
de yaymak için bir dizi girişim başlattı. 
Gerede’nin yetiştirdiği önemli isimlerden, hayırsever 
işadamı Emin Üstün, Eminevim ve Eminotomotiv ile 
pek çok vatandaşı faize bulaştırmadan bereketli halde 
ev ve araba sahibi yapmayı sürdürürken, yetiştiği 
toprakları da unutmadığını gösterdi.

Bolu’nun ilçelerinden Gerede’ye okul binası, 
Yeniçağa’ya Kız Kur’an Kursu yaptıran hayırsever 
işadamı, Dörtdivan ilçesi’ni de yatırım planları içine 
aldığı belirtildi.

Geçtiğimiz haftalarda Dörtdivan İlçesine bir ziyaret 
gerçekleştiren tanınmış girişimci Emin Üstün, şehir 
merkezinde yaptığı görüşmelerde ilçe ve ekonomik 
istihdam alanları üzerine önemli bilgiler aldı.

Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu’nu da yalnız 
bırakmayan işadamı  yaptığı ziyarette, ilçe üzerine fikir 
alışverişinde bulundu.

Emin Üstün ve beraberindeki heyeti, makamında 
ağırlayan Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu, 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilçesi 
üzerine kısa bir değerlendirmede bulundu.

Bolu’nun Dörtdivan ilçesinde yapılabilecek tarım ve 
hayvancılık faaliyetleri ile ilgili Belediye Başkanı Hasan 
Uzunoğlu ile istişare eden Üstün; “Biz Eminevim olarak 
elbirliğini geliştirmek suretiyle daha çok kesime; iş 
bulmak, iş öğretmek istiyoruz, daha geniş kesimlerin 
sermayesini, iş gücünü birleştirmek istiyoruz,” dedi.

Emin Üstün, şunları aktardı; “Devletimiz, insanımıza çok 
büyük destekler yapıyor. Kobilere, faizsiz kredi veriyor. 
Devletimizin kefil olarak, esnafımıza temin ettiği krediler 
var. Bu krediler, toplumun önünü açıyor fakat kişilerin 
tek başına yapabilecekleri sınırlı. Onun için Elbirliği 

sisteminde biz bunu uygulamaya çalışıyoruz. Elbirliği 
Sistemi’ni tarımda uyguluyoruz, bunu enerjide de 
uyguladık. Ayrıca konutta ve inşaatta da uygulayacağız. 
El birliği yapmak suretiyle daha fazla kesime iş üretme 
projemiz var. Biz Eminevim olarak elbirliğini geliştirmek 
suretiyle daha çok kesime; iş bulmak, iş öğretmek 
istiyoruz, daha geniş kesimlerin sermayesini, iş gücünü 
birleştirmek istiyoruz. Türkiye’de eğitimin yanında 
uygulamaya ihtiyaç var, eğitim alan gençlerin bizim 
şirketlerde uygulamayı öğrenmesi suretiyle topluma 
katma değer sağlayacak insanların yetişmesine fırsat 
vermek istiyoruz.”

Emin Tarım ve Hayvancılık, ülkemizin çeşitli 
bölgelerinde çeşitli tesislerde ve tarım alanlarında 
üretimler gerçekleştiriyor. 

Emin Şirketler Grubu Başkanı Emin Üstün, Dörtdivan 
Belediye Başkan’ı Hasan Uzunoğlu’ndan, ilçeye 
yatırım, tarım ve hayvancılık alanında bazı istişarelerde 
bulunarak, görüş alışverişi yaptılar.

Gayet samimi bir ortamda geçen ziyaret içilen çayların 
ardından son bulurken; Başkan Uzunoğlu işadamına 
ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Bölgesini de Bırakmıyor!

Ülkeyi 

Emin Şirketler Grubu bünyesinde faaliyet gösteren 
Habibullah Geredevi (HAGEV) Vakfı, ihtiyaç sahibi 
vatandaşların yüzlerini güldürürken; gönüllerdeki 
yerini de samimane yapılan dualarla dolduruyor.

Vakıf, geleceğimizi emanet etmeye hazırlandığımız 
gençlere; vatan-bayrak sevgisi yanında Yüce Allah’ın 
kelamını ve Peygamber sevgisini de aşılayabilmek için 
önemli çalışmalar yapıyor.

Deyim yerindeyse kalender bir hayat süren Emin 
Üstün, maddi olanaklarının pek çoğunu ihtiyaç 
sahibi insanlara ayırırken; “Dünya Müslümanları için 
daha yapacak çok işimiz var,” sözleri ile de samimi 
niyetlerini dile getiriyor.

İnşaat, gayrimenkul, enerji, otomobil alım-satımı gibi 
sektörlere destek amacıyla faaliyetlerine bu alanda 
da devam ettiren Emin Şirketler Grubu, sadece 
organizasyon ve üretim işleriyle uğraşmıyor aynı 
zamanda HAGEV vakfı sayesinde yardım işleriyle de 
uğraşıyor.

Emin Üstün, “Komşusu açken tok yatan bizden 
değildir,” Hadis-i Şerif’ini şiar edindiği ömrü hayatını; 
pek çok sosyal sorumluluk projeleri ile ihtiyaç 
sahiplerine ulaşarak, devam ettiriyor.

Şirketin bünyesinde faaliyette bulunan vakıf (HAGEV) 
aracılığıyla pek çok alanda sosyal yatırımlar yapan 
Emin Şirketler Grubu, Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde de 

Kız Kur’an Kursu Binası yapımı için çalışmalar başlattı.

Reşadiye Medresesi ile; yüce kitabımızı öğrenme 
arzusunda olan çevre ilçe ve köylerindeki genç 
kızlarımızın dini eğitimine katkı sağlamayı hedeflerken, 
önemli bir sayıda yatılı öğrenciyi de çok katlı aynı bina 
içerisinde barındırabilecek.

100 yataklı medresede; Arapça, Kuran-ı Kerim ezberi 
(Hafızlık), Fıkıh, 4-6 yaş kreş eğitimi verilebilecek. Bilgi 
Odası, Kütüphane, Spor Salonu, Dinlenme Odası ve 
Kantin gibi pek çok yaşamsal alanların da yer aldığı 
kurs bayanlara hizmet verecek.

Emin Üstün; “İnşallah memleketimiz için hayırlı olur. 
Bu işlerin devamını yapmayı Allah inşallah bize ve 
diğer hemşehrilerimize de nasip eder. Hayırlı olsun, 
Allah mübarek etsin,” diye konuştu.

***

VAKIFLAR SADAKA-İ CARİYEDİR
Peygamber efendimiz (SAV) şöyle buyurur: “Yedi 
şey vardır ki, kul vefâtından sonra kabrindeyken de 
bunların ecri kendisine ulaşır: Öğrettiği ilim, akıttığı 
su, açtığı su kuyusu, diktiği meyve ağacı, inşâ ettiği 
mescid, mîras bıraktığı Mushaf-ı Şerîf, vefâtından 
sonra kendisi için istiğfâr edecek hayırlı evlât.” 
(Beyhakî, Şuab, III, 248; Heysemî, I, 167)

Vakıflar Sadaka-i Cariyedir
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Habibullah Geredevî Vakfı’nın eğitime destek 
faaliyetlerinden birisi, Bolu’nun Gerede İlçesinde 
yapılmakta olan Kız İmam – Hatip Lisesi inşaatı hızla 
ilerliyor. Yönetim Kurulu Başkanımız Emin Üstün 
geçtiğimiz ay Gerede’de inşaatta incelemelerde 
bulundu.

Emin Üstün’ün incelemeleri sırasında kendisine bilgi 
veren müteahhit firma ortaklarından Yasin Altay; en 
kaliteli malzeme ve işçilikle Millî Eğitim Bakanlığı ve 
Bayındırlık Bakanlığı’nın standartlarının üstünde bir iş 
çıkardıklarını belirtti.

Şirketimiz kurucusu Emin Üstün’de memleketine 
böyle bir eser kazandırdıkları için çok mutlu olduğunu, 
Gerede’de İmam – Hatip Gönüllülerinin önderlerinden 
olan babası Habibullah Üstün Hoca Efendi’nin adının 
böyle bir eserde yaşayacak olmasının da çok anlamlı 
olduğunu belirtti.

5 dönüm arazi üzerinde 4 katlı olarak yapılmakta olan 
bina, toplam 4200 m2 inşaat alanına sahip. 15 derslikli 
okul, kapalı spor salonu, çok amaçlı salon, mescit ve 
atölyeleriyle geleceğin hoca hanımlarını yetiştirecek.

HIZLA İLERLİYOR
HABİBULLAH ÜSTÜN İ.H.L.HABİBULLAH ÜSTÜN İ.H.L.

 

Onbinleri bulan eminevim ailesi her geçen gün yeni 
bireyleri ile ailesini genişletirken, şirketimize ulaşan 
müşteri mektuplarındaki samimi dilek ve temenniler ise 
haklı gururumuz oluyor.

İşte bunlara iki örnek: 

2016 senesinde şirketimizi reklamlar vasıtasıyla görüp 
merak eden Zeynep Selçuk isimli müşterimizin hikayesi 
şöyle;

Karı koca şirketimize gelen Zeynep teyzemizin yaşı 55 
eşi ise 58 yaşında. Bu ailemiz 25 yıldan fazladır aynı 
evde kirada oturuyorlardı. Zeynep Hanım’ın eşi mobilya 
dükkanında kalfa olarak asgari ücretle çalışmakta ve ek 
iş olarak semt pazarlarında meşrubat tarzında satışlar 
yapmakta idi. Müşterimiz 120 aylık grupta ve yüzde 
5 peşinat ile sabit kira yardımlı sisteme giriş yaptı. 
Organizasyon ücretini yatırdıktan 4 gün sonra şubeye 
gelip (biz bu yükün altından kalkamayız) diye ayrılmak 
istemişlerdi. Uzun uzun konuştuktan sonra (ya Allah) 
deyip çekilişe girdiler ve çekilşte ilk okunan isim oldular. 

Gözyaşları sevinç ve dualar birbirine karıştı. 25 yıldır 
oturmuş oldukları evi alma durumları var şimdi.

Ali Dönmez... 

Bu müşterimiz de; 26.10.2014 tarihinde 85 bin TL için 
çekilişli sisteme giriş yaptı. Çekilişlerde ismi çıkmadığı için 
teslimat tarihinde konut alındı ve haziran 2016 tarihinde 
evine geçti. Müşterimizin hikayesi de kısaca şöyle;

Ali Dönmez, 5 kişilik aile eşi ve 3 çocuğu ile beraber iki 
odalı bir evde yaşamaktadır. Tavanları ve boyası çok kötü, 
bildiğiniz geçekonduda yaşamakta idiler. Eşyaların yarısı 
kendi evinde yarısı ise komşularında beklemekteydi. 
Bu müşterimizin motorsikleti var sepetli olanından. O 
motorsikletle hergün nakliyatcılık yapıyor hem kira hem 
bize taksit ödeme hemde ailesini geçindiriyordu. Evine 
geçtikten sonraki sevinci, duası görülmeye değerdi. Şube 
çalışanlarımızla yanına hayırlı olsuna gittik, “Allah, Emin 
beyin yardımcısı olsun, bugünlerimize şükürler olsun.” 
diyorlar... Eminevim’e dua ediyorlar...

Yüzbin’in üzerinde teslimat sayısıyla, yirmiyedinci yılına sizlerle merhaba demeye hazırlanan faizsiz 
bereketli satışın duayeni Emin Şirketler Grubu; Eminotomotiv ve Eminevim ile isteyen herkesi uygun 

taksitlerle iki anahtar sahibi yapmayı da sürdürüyor.
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İmece; bir köy ya da köy topluluğu içinde işlerin gönüllü 
ya da zorunlu olarak ve elbirliği içinde yapılmasıdır. Köyün 
herhangi bir sorununun giderilmesine karar verilmişse, 
köydeki her ev, iş gücü açığını karşılamak durumundadır. 
Eğer para da toplanacaksa yani bir konu için para 
toplanması kararı alınmışsa, her ev ölçüsü oranında 
maddi katkı yapmak zorundadır. 

Başka bir ifadeyle imece; köy veya küçük kasabalarda 
yazılı olmayan hukuka dayalı, herkes tarafından kabul 
gören bir dayanışma örgütüdür. Bir belediyenin yapması 
gereken pekçok iş, köylerde belediye olmadığı için 
bu usülle yapılmaktadır. İmece usulu yapılan veya 
yapılabilecek işlere bazı örnekler vermek gerekirse:

Köyün kanalizasyonunun yapılması, köyün merasının 
temizlenmesi, düğün yerlerinin kurulması, okul inşaatı, 
cami inşaatı, okulun yakacağının toplanması, köy fırınının 
temizlenmesi, hayır işlerinde gereken ortak çalışma, 
düğünlerde sandalye, kazan gibi eşyaların gereksinimi 
karşılamak, köye misafir gelmişse ağırlamak gibi hizmetler 
imece usulü ile yapılan işlerdendir.

İmece usulunü benimseyip, sistemi kendince yorumlayıp 
adına Elbirliği Sistemi dedikleri bir sistem ile ilerleyen 
Emin Şirketler Grubu; bu sistemi benimsemiş ve  iş 
gücüne başarıyla yansıtmayı başarmıştır. Emin Şirketler 
Grubu, bu kültür ve anlayışla 26 yıldır hizmet vermektedir.

Kurmuş oldukları bu sistem ile insanları ev ve otomobil 
sahibi yaparken, bu süreç içerisinde sıra bekleyen kişiler; 
sıranın kendisine gelmesini beklediği süre içerisinde  
bir diğerinin ev sahibi olabilmesi adına destek olmuş 
olduğunun bilincindedirler.  Bu sistemde kişilerin 
varolması demek birinin diğerine iyilik yapması adına 
bir fırsat oluşturmaktadır. ‘Birlikten güç doğar’ bilinci 
ve gayesi ile sürdürülmekte olan sistem sayesinde 
kişiler, çekiliş için aynı grupta bulunduğu kişilere karşı 
kendisinin faydası olduğunu hissediyor ve bunun huzuru 
ve mutluluğunu yaşıyor. 

Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (sallallahu aleyhi ve 
sellem) buyurduğu: 

“Sizden biriniz, kendisi için arzu edip istediği şeyi, din kar-
deşi için de arzu edip istemedikçe, gerçek anlamda iman 
etmiş olmaz.” 

Hadisinden hareketle, çekilişteki kişiler; kendisi için 
çekilişten çıkmasını beklediği ev ve otomobili beklerken, 
bu sistem sayesinde ötekine bir iyilikte bulunduğunun 
bilincini taşımaktadır.. 

İmece ile Elbirliği sistemi arasındaki bağın bu denli 
önem taşıması ise; topluca, el birliği ile iş yapma 
diyebileceğimiz imecenin topluma çok sayıda katkısının 
olmasıdır. İlk olarak bilinmektedir ki topluca, el birliği ile 
yapılan iş bireysel yapılan işe göre kesinlikle çok daha 
hızlı bitmektedir. 

Bu sistemde iş bölümü yaparak herkes kendi sevdiği işi 
yapar ve verim artar. Aynı zamanda bu sistem için sosyal 
açıdan da insani ilişkilerin gelişmesi ve pekişmesi adına 
faydasını şöyle açıklayabiliriz: Normal zamanlarda bir 
araya gelemeyen insanlar imece yoluyla bir araya gelerek, 
sosyal paylaşımda bulunurlar ve böylece toplumsal huzur 
artmış olur. Bu ve benzeri durumlarda, bir toplumun 
parçası olmanın verdiği mutluluk vardır. 

Normalde tek başına yapılamayacak  işler, grup 
olunduğunda elbirliği ile yapabilir hale gelmektedir. 
Beynimiz hep bir şeyleri organize etmeye çalışır ama 
bir grubun parçası olduğumuzda, kendini grubun 
işleyişine bırakarak zihinde bir rahatlamaya sebep olur.  
Ortak hedefe hep birlikte gidilen bu yolda, toplumda 
kaynaşma ve birlik meydana gelir. Bunun yanı sıra 
kişilerde topluma faydalı olma hissi doğar ve bu durum 
insanlara huzur ve güven verir... 
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SİZ DE
BU MUTLULUKTAN
YOKSUN KALMAYIN!

60 bini aşan kayıtlı müşterisi ile 26 yıldır sektöre hizmet 
veren Eminevim, müşterileri arasındaki isimlerden ağustos 
ayında 761 kişiyi konut sahibi, 758 kişiyi ise araç sahibi 
yaparak; bin 519 iştirakçinin hayalleri ile buluşturdu.

Öte yandan Emin Şirketler Grubu; yine ağustos ayı itibarı 
ile toplamda 74 bin 434 kişiyi araç sahibi yaparken, 33 
bin 169 kişiyi ise konut sahibi yaparak, ülke genelinde 
toplam teslimat 107 bin 603 sayısına ulaşıyordu.

Her ay noter huzurunda Eminevim Sefaköy Milsan 
Tesisleri’nde yapılan sıra tespiti kuraları hınca hınç dolu 
salonlarda takip edilirken; bu heyecana ortak olmak 
isterseniz, çeşitli ikram ve sürprizlerin de sunulduğu 
çekiliş günlerimize sizleri de bekleriz.

Başarı ve güven ile gelen 25 yılı aşkın birikimini, yine 
insanımız için seferber eden Emin Şirketler Grubu; 
ülke genelindeki şube ağını genişleterek, faaliyetlerini 
sürdürüyor.

Herkese ve her keseye uygun faizsiz taksitlerle ev sahibi 
olma imkânı sunduğu Eminevim’i ülke geneline yaymaya 
devam eden Emin Şirketler Grubu, her geçen gün yeni 
istihdam alanları ile dikkat çekerken, kamuoyunun da 
haklı takdirini topluyor.

Faizsiz bereketli alışverişi nasibi olanlarla buluşturmayı 
devam ettiren Eminevim, takdir edilen uygulamalarını 
ekip birlikteliği içerisinde hareket ettiği personeli ile de  
taçlandırıyor.

Kasım ayı net ciro ve hedef gerçekleştirmede ilk 
sıraya yükselen Doğu Bölgemiz, Levent Başaran’ın 
mihmandarlığında yükselişini devam ettiriyor.

Öte yandan, Hayal Zeynep Dağlı yönetimindeki İstanbul 
Üsküdar Şubemiz ise en başarılı şube oldu.

Ekip arkadaşlarımızı tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının 
devamını diliyoruz.

Faizsiz taksitlerle, ev ve 
araç sahibi olma imkânı 

sunan Emin Şirketler 
Grubu, ülke geneline 

yaydığı Elbirliği sistemi 
ile alanında  birinci 
olmayı sürdürüyor.

NEDEN EMİNEVİM?
Türkiye’de ve Dünya’da bir ilki gerçekleştiren Elbirliği 
adı verilen sistem; faiz ödemeden, kişinin bütçesine 
göre, dilediği yerden istediği gayrimenkulü alabilmesini 
sağlıyor.

Özünde imece ve yardımlaşmayı barındıran sisteminin 
bir adı olan Elbirliği Sistemi ile her ay havuzda toplanan 
parayla, noter huzurunda yapılan sıra tespiti sonucu 
nasibi gelen 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.

Elbirliği adını verdiği sistem ile bir ilkinde öncüsü olan Eminevim;  faiz ödemeden, kişinin 
bütçesine göre, dilediği yerden istediği gayrimenkulü alabilmesini sağlıyor.

O halde siz de hayallerinize kavuşmayı daha fazla geciktirmeyin..

Kasım Net duruma göre: 

En Başarılı Bölge: Doğu Bölge – Levent Başaran

En Başarılı Şube: Üsküdar Şube – Hayal Zeynep Dağlı
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Toplumlar sıklıkla olmasa da ilim, din, sanat, edebiyat, 
siyaset gibi alanlarda toplumları aydınlatan, toplumları 
olumlu anlamda etkileyen ve onlara rol model olan 
insanlara şahit olurlar.  Bu tip şahsiyetleri tanıdıkça da  
sever ve bir müddet sonra da onlarla aynileşirler. Yeni 
nesiller, bu özelliklere sahip insanları kendilerine örnek 
almak suretiyle bu kimseleri izler ve takip ederler. Bir 
nevi bu kıymetli insanlar vesilesiyle doğru yolu bulur 
ve bu yolda yürürler. Buradan hareketle gençlerimizin 
özellikle manen, fikren iyi yetişmeleri ve gelişmeleri 
için onlara örnek alabilecekleri modelleri tanıması 
ve  bu kimselerin  tanıtılması oldukça mühim ve 
kıymetlidir. Onların bu kıymetli isimlerden en az birini 
tanımasına vesile olmak adına Eminevim Yayınları 
aracılığıyla Prof. Dr. M. Faruk Bayraktar’ın kaleme 
aldığı Geredeli Müftü Ahmed Kemâleddin Efendi 
başlıklı bir kitap yayınlandı.

Ahmed Kemaleddin Efendi’yi günümüz toplumunun 
örnek alması gereken kıymetli isimlerdem biri olarak 
gösterebiliriz. Kitap içeriğinde de genel itibariyle 

kendisinden, yaşantısından bahsedilmekte olup 
değinilen noktaları şu şekilde ifade edebiliriz: 

Gerede tarihi ve dini hayatıyla ilgili kısa bilgiler. 

Ahmet Kemaleddin Efendi’nin nesebi, Ümmî Kemâl ve 
Hacı Emin Efendi.

Tahsili, görevleri, vefatı ve eserleri. 

Ailesi ve çevresine göre Ahmet Kemaleddin Efendi.

Ahmed Kemâleddin Üstün Kimdir?
Ahmed Kemâleddin Efendi nüfus kayıtlarına göre, 
1301/1885 Bolu’nun Gerede ilçesi doğumlu olup 
kendisi doğumunun hicri takvime göre  1303 
olduğunu söylemektedir. Babası Hacı Emin Efendi 
annesi Hanife Hanım’dır. Ayrıca Bolu’nun Tekke 
Köyü’nde türbesi bulunan ve ziyaret olunan Ümmî 
Kemâl Efendi’nin altıncı göbekten torunlarındandır. 
Küçük yaşta annesini kaybederek öksüz kalan Ahmed 
Kemâleddin Efendi’nin terbiyesinde, bir ilim adamı 
olan ve kendi adına bir medresesi bulunan babası 
Emin Efendi’nin rolü büyüktür. Dolayısıyla ilk hocası 

babası Emin Efendi’dir. Bununla birlikte Kemâleddin 
Efendi Kur’an’ı, Gerede Kabiller Mahallesi Sıbyan 
Mektebi’nde, tecvidi de Demirciler Mahallesi Sıbyan 
Mektebi’nde öğrenmiştir. Daha sonra 1882 yılında 
Gerede’de açılan ilk resmi okul olan Gerede Rüşdiye 
Mektebi’nden Şehadetname alıp babası Emin 
Efendi’nin görev yaptığı Debbağhane medresesinde 
Sarf, Nahiv ve Mantık derslerini okumuştur. Babası 
Emin Efendi’nin 1328/1910 yılında vefatını müteakip 
İstanbul’a giderek 4-5 yıl kadar ilim tahsilinde 
bulunmuş, medrese eğitimini tamamlamıştır. 
Müderrislik, vaizlik, imam hatiplik ve müftülük 
görevlerinde bulunmuştur. 

Ahmed Kemâleddin Efendi ilk evliliğini komşuları 
Yüzbaşı Osman Efendi’nin kızı Kadriye Hanım ile 
yapmıştır. Bu hanımdan bir kızı bir oğlu olmuştur. 
Bunlar Abdurrahim Efendi ve kızı Emine Hanım’dır. 
Kadriye Hanım’dan sonra Avanos’ta askerlik yaptığı 
dönemde Hatice Hanım’la evlenmiştir. Sarayda 
çalışan Mustafa Efendi ile ilk evliliğini yapmış olan 

Hatice Hanım’ın bu evlilikten 2 kızı ve 1 oğlu vardı. 
Bunlar Münire, Saime Hanım ve Hikmet Efendi’dir. 
Kemâleddin Efendi bu üvey evlatlarını iyi yetiştirmiş 
ve onlara babalık yapmıştır. Hatice Hanım’dan da 3 
çocuğu olmuştur. Bunlar Hanife ve Hayrunnisa Hanım 
ile M. Habibullah Efendi’dir. 

Ahmed Kemâleddin Efendi yaklaşık bir asırlık ömrünü 
tamamlayarak 8 Zilhicce 1399/ 28 Ekim 1979 ‘da 
Kurban Bayramı arefesinde vefat etmiştir. Vefat 
haberini alan binlerce insan ülkenin dört bir yanından 
Gerede’ye akın etmiştir. Yıllarca görev yaptığı, bir 
ömür geçirdiği ve babasının ismiyle anılan Hacı Emin 
Efendi Camiinde kalabalık bir cemaat tarafından 
kılınan cenaze namazını mütakip, 29 Ekim 1979 
Pazar günü Gerede’nin Çoğullu Köyü mezarlığında, 
babasının yanı başına defnedilmiştir.        

Toplumları ayakta tutan hiç şüphesiz dini, ahlaki, ilmi, 
insani değerler ve bu değerleri yaşayan ve yaşatan 
kimselerdir.  Ahmed Kemaleddin Efendi’ye Allah’tan 
rahmet diliyoruz...

Ahmed Kemâleddin
Efendi 

Geredeli Müftü 
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Bir aracın benzinsiz yol alamayacağı hatta bırakın yol 
almayı hareket dahi edemeyeceği gibi kalplerin de 
hissetmesi ve mücadele etmesi için manevi benzine 
ihtiyaç vardır. Sevmenin büyüklüğüyle ve kalpteki 
sevginin ölçüsüyle doğru orantılır çoğu şey. Bizler 
bugün bu satırları; yüreğini sevgiyle doldurmuş, 
kalbinde İslam’ın hassasiyetlerini taşımak gibi bir 
derde düşmüş biri için, 15 Temmuz şehidlerimizden 
Halil Kantarcı için yazıyoruz. Bir ifade vardır ‘’Niyet 
hayır akibet hayır’’ diye, Halil Kantarcı bu ifadenin 
timsallerinden biri olmuştur...

28 Şubat sürecinde idamla yargılanan ve 16 yaşında 
hapishaneye girip 25 yaşında çıkan Halil Kantarcı, 
suçsuzluğunun anlaşılmasının üzerine beraat etmiştir. 
Çengelköy’de şehit olan Halil Kantarcı cezaevinde 
yatmış olduğu dönemi anlattığı, Üsküdar Mihrimah 
Sultan Camii’nde sabah namazı sonrası yaptığı son 
konuşmada:

‘’Biz içeride şehitler verdik Hasan Meriç, Sancar 
Kartal bizim arkadaşlarımızdı içerde aynı hücrede, 
aynı koğuşta yaşadığımız arkadaşlarımızdı. Allah 
onlara şehadeti nasip etti. İnşallah sizler de birer şehit 
adayısınız. Biz de ömrümüzün sonuna kadar bu şekilde 
yaşamaya niyetliyiz...’’ demiş ve bu konuşmasının 
üzerinden geçen zaman dilimi içerisinde meydana 
gelen 15 Temmuz olayları neticesinde kendisi şehit 
düşmüştür.

FETÖ’nün darbe girişimini televizyondan öğrenen 36 
yaşındaki  3 çocuk babası Halil Kantarcı, Çengelköy 
Karakolu’nun askerler tarafından basıldığını duymuş ve 
milli iradeye destek için meydanlara çıkmak istemiştir. 
15 Temmuz akşamı bir an bile düşünmeden meydanlara 
koşan Kantarcı’ya, olay sıralarında dışarıdan patlama 
seslerinin duyulması üzere eşi Ayşe Kantarcı gitmesini 

istemediğini belirtse de Halil Kantarcı, ‘Bana bir şey 
olacaksa evde de olur. Hakkını helal et’ diyerek evden 
ayrılmıştır. Evden çıkmadan önce çocuklarını öpen 
Kantarcı, Çengelköy’de vatanı, milleti ve imanı için 
direnirken FETÖ’cü hainler tarafından vurulmuştur. 
Eşinin gece boyunca aradığı ancak ulaşamadığını 
söylediği Kantarcı, kaldırıldığı hastanede şehit 
düşmüştür.

Birçok şehit verdiğimiz o günde vatanı için mücadele 
edenleri gördük, şehit Halil Kantarcı da bu isimlerden 
biriydi... Bu millet, vatanı için göğsünü korkusuzca 
siper etmişlere, vatan hainleriyle korkusuzca mücadele 
edenlere, düşmanın karşısında dimdik duranlara 
minnettar kalacaktır... Şehit Halil Kantarcı nezdinde 
tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun…  

Hayatın neticesi 
hayatın yolculuğunda saklıdır.

Umre & Kudüs Turları
Emin Travel ile

0216 740 0 434
www.emintravel.com




