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TOPLAM TESLİMAT 149.363
EKİM AYI TESLİMAT 1.827

Sevdikleriniz de sizin gibi kolayca faizsiz ev sahibi olsun is-
terseniz Eminevim’i tavsiye edin, hem siz kazanın hem de sev-
dikleriniz kazansın. Bunun için Eminevim mobil uygulamamız-
dan hızlıca tavsiyenizi bildirebilir ve birbirinden özel tavsiye 
kampanyalarımızdan faydalanabilirsiniz.

Eminevim mobil uygulamasını yan taraftaki 
karekodu okutarak akıllı telefonunuza indirebi-
lirsiniz.

Ağustos ayına göre Eylül ayında tesli-
matlarda % 4,81 artış gösteren Eminotomo-
tiv, büyüme grafiğini sürdürüyor Sayfa 4  
Sayfa 8

BİR TIKLA 
TAVSİYE ET, 
KAZAN

EV ALMANIN 
ZAMANI OLMASA DA

KASIM’DA EV’LENMEK BAŞKADIR

Ev arayanlar Eminevim’de 
mutlu sona ulaşıyor, ev sahi-
bi olmak isteyenleri Eminevim 
Kasım’da ev’lendiriyor. Siz de 
evinizi alarak mutlu sona ulaş-
mak için Eminevim’e gelin, yılın 
son fırsatlarını kaçırmayın.

Eminevim’in ev sahibi yaptı-
ran Kasım kampanyalarıyla kira 
ödemekten kurtularak, evinize 
kavuşun, 150 bine yakın kişinin 
yaşadığı mutluluğu siz de yaşa-
yın.

Yılın son fırsatlarından ya-
rarlanmak ve hemen ev sahibi 
olmak için size en yakın Emi-
nevim şubesini ziyaret edebi-
lir, Eminevim.com veya 444 36 
46 numaralı telefondan detaylı 
bilgi alabilirsiniz.
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Her insanın kurduğu hayaller arasında aylık kira giderlerinden 
kurtulmak, gönül rahatlığıyla kendi evim diyebilecekleri bir yuvaya 
sahip olmak vardır. İstediğiniz evi alacak kadar nakit paranız yoksa 
bu hayalleri ertelemenize artık gerek yok. Gelirinize göre taksitleri 
belirlemek ve evin değerini artıran faizler ödemeden ev sahibi olmak 
istiyorsanız Eminevim’in size sunduğu faizsiz ev sahibi olma çözüm-
lerine mutlaka göz atmalısınız.

Eminevim’de çekilişli, peşinatlı ve vade ortası sistemler olmak 
üzere 3 farklı sistem bulunuyor. Bu seçeneklerin hepsi aslında aynı 
fikre dayanıyor: Eminevim Elbirliği Sistemi ile faizsiz ev sahibi olmak. 

Faiz ödemeden ev sahibi olmak isteyenler, çeyrek asırı aşan Emi-
nevim güvencesi altında bir araya geliyor ve dayanışma usulüyle ev 
sahibi oluyor.

Konut kredilerinin aksine bu sistemde faiz sistemi bulunmuyor. 

Taksitlerin başladığı ilk aylardan itibaren ev sahibi olma şansınız var. 
Eminevim sizi tasarruf yapmaya teşvik ettiği gibi bütçenizde bir ak-
silik yaşadığınız durumda taksitleri dondurma şansı da veriyor. Bi-
rikimlerinizle Türkiye’nin her yerinden alabileceğiniz evinizi size en 
kısa sürede teslim ediyor.

Eminevim’in sunduğu ödeme seçenekleri arasından size en uygun 
olanına karar vermek için ise öncelikle yapmanız gereken, hedefle-
rinizi belirlemek ve bir bütçe oluşturmak. Hedef kendi evim diyorsa-
nız siz de hayallerinize kavuşabilirsiniz. Ne kadar ödeme yapmanız 
gerekiyor? Bu ödemeyi kaç taksitte yapabilirsiniz? Peşinat ödeyecek 
misiniz? Bu soruları cevapladıktan sonra size uygun Eminevim sis-
temini bulmak çok daha kolay. Ev almak için veya daha detaylı bilgi 
için 444 36 46’yı arayabilir ya da size en yakın şubemizi ziyaret ede-
bilirsiniz.

Hayatımızda başarıya ulaşabilmenin yolu koyduğu-
muz hedefler için verdiğimiz çaba ve yaptığımız iyi bir 
planla ilintilidir. Bugün geldiğimiz nokta, geçmişte koy-
duğumuz hedeflerin bir sonucudur. Koyduğumuz bir 
hedefe ulaşmak için de sağlam ve güvenilir plan yapmak 
ve emin adımlarla çizdiğimiz plan doğrultusunda hedefe 
yürümek gerekir. Hepimizin hedefleri doğal olarak farklı 
olabilir. Bazısı için çok iyi bir mevkide olmak bir hedef-
ken bazıları için bu hedef yaşamını sürdürebileceği bir ev 
veya hayatını kolaylaştıracak bir araba da olabilir. Zama-
nımızda hiç de kolay olmayan ancak önemli ihtiyaçlar-
dan olan bir ev veya araba sahibi olmak, birçok kişiyi çok 
mutlu edebiliyor. Bizim açımızdan da binlerce kişiye bu 
mutluluğu yaşatmak, ev ve araba sahibi olmasına vesile 
olmak tarifsiz bir mutluluk veriyor.

İşte Emin Grup olarak koyduğumuz hedefimiz de kur-
duğumuz hayallerimiz de elbirliği ile ihtiyacı olan herkesi 
ev ve araç sahibi yapmak, mutlulukları çoğaltmak, birlik-
te bu mutluluğu paylaşmak olmuştur. Önce beraber bir 
grubu ev ve otomobil sahibi yapmaktı hayalimiz. Ardın-
dan bu sayı 100’lere, daha sonra 1000’lere ulaşırken şimdi 
100.000’leri aştı. Sırada ise milyonları ev ve araç sahibi 
yapmak, mutluluğu milyonlarca kişiyle paylaşmak ve mil-
yonlarca hayale ortak olmak var.

Bu hedefimize emin adımlarla yürüdüğümüz bu yol-
da bugüne kadar 150 bin kişinin hayalini gerçekleştirdik. 
Geride bırakmaya hazırlandığımız 2019’da büyüme ista-
tistiklerimize baktığımızda koyduğumuz hedeflere ula-
şacağımızdan hiç şüphem yok. Çünkü yapmış olduğumuz 
elbirliği, güçlü ve kuvvetli, adeta bir güç birliği gibi sar-
sılmaz bir birlik haline geldi. Yaptığımız güç birliği saye-
sinde geçtiğimiz yılın ilk 8 ayına kıyasla bu yıl toplamda 
%67’e yakın bir büyüme gerçekleştirdik. Yine geçen yılın 
ilk 9 ayında ise teslimatlarda %15, müşteri sayısında ise 
%43’e yakın bir büyüme sağladık ve hep birlikte büyüme-
ye, büyük bir aile olmaya devam ediyoruz.

Bazı şeyler birbirinden bağımsız değildir. Ancak bir 
araya gelince hareket edebilir veya anlam kazanabilir. Bir 
sözde de geçtiği gibi “Birleşmek başlangıçtır, birliği sür-
dürmek; gelişmedir, birlikte çalışmak ise başarıdır.”

Birlikte nice hayallerin ve umutların mutluluğa ulaş-
ması dileğiyle...

A. EMİN ÜSTÜN
Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı

EMİNEVİM’İN FAİZSİZ 
EV SAHİBİ YAPAN 
ÇÖZÜMLERİNE 
BAKMADAN GEÇMEYİN!

KENDİ EVİM OLSUN 
DİYORSANIZ
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Öğretmenlerin ev sahibi olmasını kolaylaştırmayı he-
defleyen Eminevim, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü ha-
zırladığı özel kampanyalarla kutluyor. Ay boyunca geçerli 
olan kampanyalarla Kasım ayında ev sahibi olmak için baş-
vuru yapan öğretmenler, 22 ayda ev sahibi olabilecek ve 
iki yıldan daha kısa bir sürede almak istediği eve kavuşa-
bilecek. Uygun maliyetli seçenekleri tercih etmek isteyen 
öğretmenler için de sınırlı kontenjanla ikinci bir kampanya 
sunan Eminevim, daha ekonomik özelliklere sahip kam-
panya ile 29 ayda ev sahibi fırsatı da sunulacak.

Ev alırken faizsiz sistemin kolaylıklarından yararlanabi-
lecek olan öğretmenler, kendi belirleyecekleri taksitlerle, 
Türkiye’nin her yerinden istedikleri evi alabilme fırsatına 
sahip olabilecek. Bu özel kampanyalardan tüm öğretmen-
ler yararlanabilecek.

Araç alımlarında düşük peşinat kampanyası

Kasım ayında öğretmenlere ayrıcalık tanıyan Eminevim, 
araç almak isteyen öğretmenleri de unutmadı. Bu aya özel 
araç alımlarındaki peşinatları düşüren Eminevim, araba 
alma hayalini Kasım’da gerçeğe dönüştürmek isteyen öğ-
retmenler için %10 olan peşinat oranını %2’ye çekti ve fa-
izsiz taksitlerle istedikleri araca sahibi olmayı kolaylaştırdı.

29 yıllık tecrübeyle 150 bine yakın kişiyi ev ve araç sa-
hibi yapan Eminevim’in öğretmenler için hazırladığı kam-
panyaları Kasım ayı boyunca devam edecek.

Emin Grup yayınıdır.
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ÖĞRETMENLER 22 AYDA

Eminevim, ev sahibi olmak isteyen öğretmenler 
için Öğretmenler Günü’ne özel ev kampanyalarına 
erken başladı. Hazırladığı Erken Al - Erken Öde 
kampanyası ile Kasım ayında başvuru yapan 
öğretmenler için teslimat süresini 22 aya çeken 
Eminevim, iki yıldan daha kısa sürede ev sahibi 
olma yolunu açtı.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NE ÖZEL EV 
KAMPANYASINA ERKEN BAŞLADI

EMİNEVİM 

EV SAHİBİ OLABİLECEK
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Türkiye’de finans, enerji, inşaat, tarım ve hayvancılık gibi pek çok 
alanda hizmet veren Emin Grup, yurtdışında yeni yatırımlar yapmak 
üzere Afrika’da işadamları ve hükümet yetkilileri ile bir araya geldi. 
İş seyahati kapsamında düzenlenen ziyaretlerde Emin Grup Yönetim 
Kurulu Başkanı Emin Üstün, iş adamlarından oluşan bir heyet ile Cibu-
ti ve Somali’de ekonomik işbirliği görüşmeleri gerçekleştirdi. Yurtdışı 
ilişkilerinin geliştirilmesi, yeni yatırımlar, Afrika ve Türkiye arasında 
artan ekonomik ticaret hacmine destek olmak amacıyla yapılan iş ge-
zisinde, çeşitli ülkelerin başbakan ve ticaret bakanlarının yanı sıra böl-
gedeki Türk işadamlarıyla toplantılar yapıldı.

Dünyanın en büyük büyükelçilik binası Mogadişu Türk Büyükelçili-
ği’ni de ziyaret eden Emin Üstün, Büyükelçi Mehmet Yılmaz ile buluştu 
ve bölge ekonomisi ile ilgili bilgiler aldı.

Eminotomotiv, otomotiv sektöründe satışlarda yaşanan durağanlı-
ğı Elbirliği Sistemi’yle kırdı ve Eylül ayında yapılan teslimat rakamlarını 
Ağustos ayına göre Eylül’de %4,81 artırdı. 

Faizsiz Elbirliği Sistemi’nin otomotiv sektörüne bir yol açtığını ve sek-
törün büyümesine büyük katkı sunduğunu belirten Emin Grup Yönetim 
Kurulu Başkanı Emin Üstün, konut sektöründe de başarıyla uygulanan 
Elbirliği Sistemi’nin otomotivde 1991 yılından bu yana en başarılı çözüm 
olmayı sürdürdüğünü dile getirdi. Üstün, Eminotomotiv ile sistemin, yıl-
da ortalama 12 bin, bugüne kadar ise toplam 29 yıllık sürede 92 binin 
üzerinde kişiyi araç sahibi yaptığını ifade etti.

Uygun ödeme koşulları sunan Elbirliği Sistemi’nin araç almak iste-
yenlere istedikleri yerden ve faiz ödemeden, küçük birikimlere göre be-
lirlenmiş taksitlerle araç sahibi yaptığını belirten Emin Üstün, sistemin 
orta kesime seslenebilme özelliğinin dikkat çeken en büyük başarısı ol-
duğunu sözlerine ekledi.

EMİN GRUP YURTDIŞINDA YENİ 
YATIRIMLARA HAZIRLANIYOR

EMİNOTOMOTİV, 
BÜYÜMEDE HIZ KESMEDİ

Afrika’ya yeni yatırımlar için bir iş seyahati gerçekleştiren Emin Grup, beraberindeki Türk işadamları ile birlikte Cibuti 
ve Somali’de ekonomik işbirliği üzerine görüşmeler gerçekleştirdi. Almanya ve bazı önemli balkan ülkelerinde yatırımlar 
gerçekleştiren şirket, yeni yatırımlarla Afrika pazarında da etkin olmayı hedefliyor.

Ağustos ayına göre Eylül ayındaki teslimatlarda % 4,81 artış 
gösteren Eminotomotiv, büyüme grafiğini sürdürüyor.
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Türkiye’de 112 şube ile hizmet veren Eminevim, yılın ilk 9 ayın-
da 15 binin üzerinde teslimat gerçekleştirerek geçtiğimiz yıla göre 
teslimat sayısını %14,24 artırmayı başardı.

2019’u geride bırakmaya hazırlanan Eminevim, yılın ilk 9 ayına 
birçok başarıyı sığdırdı. 9 ayda 9 yeni şube açılışı yapan Emine-
vim, teslimat rakamını da %14,24 oranında artırdı ve Eylül sonu 
itibariyle 147 bin 478’e çıkardı. 

Eminevim’i tercih edenlerin sayısı ise yılın ilk 9 ayında %42,46 
oranında artış gösterdi.

Bu yılın ilk 9 ayında %60’tan fazla bir büyüme yaşayan Emi-
nevim, yılı toplamda 160 bin teslimatla kapatmayı hedeflerken 
2020’de %35 büyüme hedefliyor.

Daha detaylı bilgi için 444 36 46’yı arayarak veya size en yakın Eminevim şubesini ziyaret edebilirsiniz.

EMİNEVİM
9 AYDA 15 BİNİ AŞKIN 
TESLİMATLA ZİRVEDE

EMİNEVİM’DEN
KASIM’DA EV SAHİBİ 

YAPTIRAN KAMPANYALAR

22 Ayda Erken Teslim 

Fırsatı

Kasım ayında sunulan özel kampanya ile bazı 

gruplarda ev alma süresi kısaldı. Kampanyaya 

göre 80 kişilik gruplara katılanlar, en geç 22 ayda 

evlerini teslim alabilecek. 

Organizasyon Ücreti Yıl 

Sonuna Kadar Sabitlendi 

Yıl sonuna kadar sabit sistemlerde organizasyon 

ücreti sabitlendi. Gruplara göre % 7’den 

başlayan ve % 8,5’i aşmayacak şekilde sabitlenen 

organizasyon ücretleri ile yıl sonuna kadar başvuru 

yapanlar organizasyon bedeli olarak girilen tutarın 

en fazla % 8,5’ini ödeyecek.

Herkes İçin Araç 

Fırsatı

Araç sahibi olmak isteyenler için Ekim ayı 

fırsatları Kasım’da da devam ediyor. 24 ay vade 

için %30 peşinatla 8. ayda araç sahibi olabilme 

fırsatı sizleri bekliyor.
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Merhaba Sayın Eminevim Ailesi,

Aslında benim Eminevim’e yazılma maceram yıllar önce başladı. Bir gün 
hastane dönüşü Eminevim şubesinin önünden geçerken, içeri girip prose-
dürü sordum. Anlattılar fakat bir şey anlamadım. Bir kaç kere daha uğra-
dım; her seferinde beni sabırla dinleyip anlattılar. Bana verdikleri broşürü 
eve getirdim ve eşime söyledim. Kendisi: “Yok öyle bir şey, inanma böyle 
şeylere.” dedi. Aradan 2-3 sene geçtikten sonra yakın bir arkadaşımın evini 
de arabasını da Eminevim’den aldığını öğrendikten sonra her şey değişti. 
Bunu görünce eşim de inandı ve 2018 yılı Eylül ayının son günü Emine-
vim’le görüşmeye gittik. Eşim bu görüşme neticesinde “Hemen yazılalım.” 
dedi ve yazıldık. 2019 yılı Eylül ayında evimizi teslim ettiler. Sonunda Emi-
nevim sayesinde ev sahibi olduk, şimdi araç almayı da düşünüyoruz. Tüm 
çevreme tavsiye ediyorum.  Bu süreçte emeği geçen başta Bulut Bey, Faruk 
Bey ve Osman Bey olmak üzere, herkese ilgilerinden dolayı çok teşekkür 

ederiz. İyi ki varsın Eminevim.

MÜŞTERİ HİKAYESİ
Hediye Yıldırım

Eminevim’i 1991 yılında duyduğumda, 
ofisleri, Ümraniye’de benim çalıştığım 
iş yerimin yanındaydı. Yıllarca takip et-
tim nasıl bir sistemdir diye. Gerçekten 
birileri başkalarının ev sahibi olmasını 
ister miydi? Ayrıca hayatımızın her ala-
nında maalesef faiz kıskacı içinde iken 
nasıl olur da birileri başkalarının mal 
sahibi yapma duygusuna sahip olurdu? 
Aslında dinen olması gereken bu duy-
guların yok edilmiş olması, samimi olan 
Müslümanların çalışmalarına da şüphe 
ile bakmamıza neden oldu yıllarca. 1991 
senesinde, yaş itibariyle 18’lerimde ol-
mama rağmen yaşadığımız hayat, mut-
laka gelecek yatırımlarını düşünmek 
gerektiğini bizlere öğretmişti.

Sonrasında 1999 yılında evlenince bu 
ihtiyaçların özellikle de bir Müslümanın 
evi olması gerekliliği, iyice düşüncele-
rimi yoğunlaştırdı ama dedim ya, İslami 
duygularımızı unutturan sistem, benim 
bu sisteme güvenip dahil olma süreci-
mi 2007 yılına kadar öteledi maalesef. 
Bu yıl eşimin bana olan inancı ve des-
teği ile yıllar sonra bir cesaretle siste-
me dahil oldum ve evimizi almak nasip 
oldu. Sonrasında Eminevim ailesini ta-
nıdıkça ne kadar doğru bir karar aldı-
ğımı anladım ve tüm çevreme sistemi 
anlatmak suretiyle birçok arkadaşımın 
da faiz unsurundan uzak kalarak ev ve 
araç almalarına vesile oldum. Sonrasın-
da Eminevim’in her projesine girmeye 
çalıştım; enerji sistemi, tarım sistemi, 
otel sistemi... İleride benim kaçırdı-
ğım yılları çocuğum kaçırmasın diye, 
onun niyetiyle bu sistemlere girdim. Şu 
anda üniversite okuyan kızıma bir eği-
tim desteği sağlamış ve onun geleceği 
için yatırım yapmış oldum. Tüm içten-
liğimle belirtmek isterim ki bu sisteme 
katılmadığınız her gününüz keşkelerle 
anılacaktır. İyi ki varsın Eminevim. Bu 
sistemin içerisinde yer alan tüm Emi-
nevim çalışanlarından Allah razı olsun. 
Özellikle sistemin tanıtımı,  yönlendir-
melerdeki gayreti ve verdiği güvenden 
dolayı Meryem Peri Hanımefendi’ye ay-
rıca teşekkürlerimi sunuyorum.

MÜŞTERİ HİKAYESİ
Kemalettin Karslı

Teslimat sürecinin başlangıcı müşterimizin 
dâhil olmuş olduğu organizasyon türüne göre 
belirlenmektedir. Sabit sistemlerde (Vade Ortası 
ve Peşinatlı) ilk sözleşme imzalanırken müşteri-
mizin teslim alacağı tarih belirlenmektedir.

Çekilişli sis-
temlerde ise noter 
huzurunda yapılan 
çekilişlerle belirlenmekte-
dir. Teslimat tarihinden 3 ay 
öncesinden müşteriye tekrar hatır-
latılmakta ve teslimat evrakları hazırlanmaktadır. 
Sabit sistemlerde ilgili ayın 20’si ile 30’u aralığında, 
çekilişli sistemlerde ise ilgili ayın 20’sinden takip 
eden ayın sonuna kadar teslimatlar yapılmaktadır.

SİZDEN GELEN

Merhaba, Eminevim’den ev 
almak istiyorum. Ancak teslimat 
sürecinin ne zaman başladığını 
merak ediyorum. Teslimat tarihi 
nasıl belirleniyor?

SORULAR!
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İnsanların banka kredilerine mahkum edildiği ve faiz unsuru ile baş başa bırakıldığı bir süreçte Eminevim’in 
İslami hassasiyetlerimize uygun bir sistem kurarak bizlere, özellikle de dar gelirli ailelere helal yoldan ev sa-
hibi olabilme imkanı sunduğu için çok mutluyum. Konut borcumuzu bitirdik, hatta eşim Gökmen Bey adına 
otomobil için bir kez daha kayıt olduk. Eminevim bu kayıttan bizlere hediye çeki verdi. Bu sistemde emeği 
geçen ve vesile olan herkese teşekkürlerimi sunuyor, sevgili temsilcim Meryem Peri  Hanım’a güleryüzü ve 
yardımları için teşekkür ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarınızda Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum.
Dursune Ergül

Başta Kütahya Eminevim Şube Müdürü Yücel Erim ve temsilcimiz Mehmet Kurt olmak üzere diğer bütün ça-
lışanlarınıza, bizi bugüne kadar bıkmadan, usanmadan dinledikleri, her sorumuza sabırla cevap verdikleri, ne 
zaman arasak bizimle irtibata geçtikleri ve şubeye her gidişimizdeki misafirperverlikleri için tek tek teşekkür 
ederiz. Böyle bir organizasyon yapıp da bizleri faize bulaştırmadan ev ve araba sahibi yapan Sayın Emin Üstün 
Bey’e de ayrıca şükranlarımızı sunarım. Kendisiyle birlikte bu yolda yanında olan büyüklerimize Allah’tan sağ-
lık dilerim. 4 yıldır sistemde kayıtlıyım. Hiç pişman olmadım, çevremdeki dostlarıma hep tavsiye ettim. Eşim 
ve ben kamu çalışanıyız. Biz ev alırken faize bulaşmak istemedik. Cebimizde sıfır parayla bir tek organizasyon 
ücreti ile bu işe girdik. Herkes farklı şeyler söyledi. Biz kalbimizi dinledik ve Eminevim sistemine girdik. İyi ki 
de girmişiz. Artık hayalini kurduğumuz bir evimiz oldu; sizlerin vesilesi ve Allah’ın izni ile... Rabbime şükürler 
olsun. İyi ki varsınız, Allah sizlerden razı olsun. Yolunuz açık, bol bereketli kazançlarınız olsun.
Sevil &Abdullah Eral

Eminevim Avcılar Şubesi’ne araç alımı hakkında bilgi almak için gitmiştim. Çevremdeki insanlardan az çok 
bilgi sahibiydim ama yine tereddütlerim vardı. Müşteri temsilcim Tayfun Bey aklımdaki tüm soruları cevap-
layıp tüm tereddütlerimi giderdi. Alacağım tutarı netleştirip aynı hafta sisteme kayıt oldum. Kayıt olduktan 
sonra da hesabımla ilgili her konuda sürekli bilgilendirildim. Önce Eminevim’e, sonra da temsilcimiz Tayfun 
Bey ve Avcılar Şubesi’nin tüm ekibine teşekkür ederim. İyi ki varsınız.  
Selma Boyracı

Selamünaleyküm. 8 Ekim 2019 günü Eminevim sayesinde hayalini kurduğumuz evimizin tapusu, tarafıma Si-
nan Bey aracılığı ile teslim edildi. Teslimat süresi boyunca şahsımdan ilgilerini ve yardımlarını hiçbir zaman 
esirgemeyen ve tüm süreçleri detaylı bir şekilde titizlikle tarafıma aktaran başta, temsilcim Keçiören Şubesi 
Müdürü Sayın Oruç Türker Çelik Bey’e teşekkür ediyorum. Emin Bey’e, Türker Bey’e, Esma Hanım’a, Sinan 
Bey’e ve tüm Eminevim çalışanlarına ayrıca teşekkür ediyor, saygı ve şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsın 
Eminevim.                                                                                                                                                                                           
Mustafa Sadullah Sökük

Eminevim’le tanışan Türkiye’deki şanslı insanlardan biriyim. Benim gibi birçok insanın ev alma umuduna ışık 
sisteminiz sayesinde ev sahibi oldum. Eminevim’e adım attığım ilk günden beri samimiyetle bize destek olan, 
özveriyle tüm detayları anlatan Bayrampaşa şubenizdeki çalışanlarınıza çok teşekkür ediyorum. Özellikle sü-
recin başından itibaren her noktada, her konuda beni bilgilendiren, sorunlarımı kolayca çözen, üşenmeden 
bıkmadan her şeyi tekrar tekrar izah eden müşteri temsilcim Akif Tunalı Bey’e çok teşekkür ediyorum. Daha 
nice insanı ev sahibi yapmanız temennimle... Çalışmalarınızda başarılar dilerim.
Mesut Bahtiyar

3 yıldır Eminevim müşterisiyim. Tereddüt ederek, girmekte geciktiğimiz bu sisteme, şimdiye kadarki süreçte 
iyi ki bu ailenin bir ferdi olmuşuz dedirttiğiniz için Eminevim’e ve çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Özellikle 
müşteri danışmanımız Gebze şubesinde görevli Habip Erdoğan Bey’e ilgi ve samimi yaklaşımından dolayı çok 
teşekkür ediyoruz. İkna aşamasında gösterdiği ilgi ve şüpheleri yok eden yaklaşımı sayesinde araba sahibi 
olduk. İyi ki varsın Eminevim..
Şerif Gınış

MUTLULUK
MESAJLARI
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On binlerce kişiyi ev ve araç sahibi yapan Eminevim’in Eylül ayı şampiyon şubeleri belirlendi. 

Kademeler bazında Türkiye genelinde hedeflerin gerçekleştirilmesine göre yapılan Eylül ayı sıralamasında şampiyon olan 7 şube şöyle 
sıralandı:

İstanbul / Şirinevler, Bursa / Yıldırım, İstanbul / Sefaköy, Bursa / İnegöl, Ankara / Cebeci, Antalya / Alanya ve Kayseri İstasyon 
şubesi.

İşte kademeler bazında yapılan sırlamaya göre Eylül ayının şampiyon şubeleri;

DÜZELTME: Bültenimizin Ekim sayısında yer alan Ağustos ayının şampiyon şubeleri sırlamasında veri akışından kaynaklı bir hata 
yaşanmıştır. Ağustos ayının şampiyon şubelerinin doğru listesi şu şekildedir: Konya / Nalçacı, Bursa / Osmangazi, Kahramanmaraş, Bursa  
/ İnegöl, Elazığ / Çarşı ve Kocaeli / Darıca şubesi.

1. İSTANBUL / ŞİRİNEVLER ŞUBE 4. BURSA / İNEGÖL ŞUBE2. BURSA / YILDIRIM ŞUBE 3. İSTANBUL / SEFAKÖY ŞUBE

5. ANKARA / CEBECİ ŞUBE 7. KAYSERİ İSTASYON ŞUBE6. ANTALYA / ALANYA ŞUBE

ŞAMPİYON TAMAMLAYAN ŞUBELER BELLİ OLDU

Faizsiz ev ve araç alırken ilk uğranılan adres haline gelen Eminevim, teslimatlardaki artışı ile yeni rekorlar kırmaya devam ediyor.

29 yılda 150 bine yakın teslimat gerçekleştiren Eminevim, her geçen ay teslimat rakamlarını artırmayı sürdürüyor. Geride kalan Eylül ayın-
da 1.661 kişi ev ve aracına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, Ekim ayında bu sayı Eylül ayına göre %10’a yakın bir artış göstererek 1.827 oldu.

Bir ayda 1.827 kişinin ev ve araç sahibi olma hayallerini gerçeğe dönüştüren Eminevim, bu alanda ulaşılması zor bir rekoru da elinde tut-
maya devam ediyor.

EYLÜL AYINI 

EMİNEVİM TESLİMATLARDA DA ZİRVEDE
EKİM’DE 1827 TESLİMAT GERÇEKLEŞTİ


