EMİNEVİM YAZ SEZONUNU

6 BİN 999 TESLİMATLA KAPATTI
Başarılı bir yaz sezonunu geride bırakan Eminevim, üç aylık sürede yaptığı teslimatlarla 6 bin 999 aileyi
ev ve araç sahibi yaptı. Detaylar sf. 8’de.
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AĞUSTOS AYI TESLİMAT 2.313

Detaylar Sayfa 5’te.

TOPLAM TESLİMAT 194.272
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EMİNEVİM
ÖZEL EKİ
CAPİTAL DERGİSİ İLE BİRLİKTE
GAZETE BAYİLERİ VE SEÇKİN
KİTAP SATIŞ NOKTALARINDA

Yönetim Kurulu Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin özel açıklamalarının yer aldığı Eminevim özel eki, Eylül ayında çıktı. Capital
Dergisi ile birlikte ücretsiz okuyabileceğiniz özel açıklamaların yanı sıra şirketin holdinge dönüşme hikayesinin, hayata geçirilen inovatif çözümlerin, elde edilen başarıların, yapılan sosyal sorumluluk çalışmalarının ve başarılarla taçlandırılan ödüllerin detaylı anlatıldığı Eminevim
ekini, Türkiye genelinde gazete bayilerinden, D&R, Remzi Kitapevi, İnkılap Kitapevi ve Migros gibi zincir mağazalardan temin edebilirsiniz.
Eminevim’in dopdolu konularıyla hazırlanan özel eki aynı zamanda Turkcell Dergilik, Türk Telekom e-dergi, Vodafone dMags ve Magzter
e-dergi uygulamalarından da okuyabilirsiniz.

ELBİRLİĞİ DERGİSİ

ARTIK SOSYAL MEDYA’DA
SİZ DE TAKİP EDİN!
Tasarruf finansman sektörünün 30 yıllık köklü dergisi Elbirliği, Instagram, Facebook, Twitter ve Linkedin’deki yerini
aldı.
Dopdolu içeriklerle yayınlanan Elbirliği Dergisi, sosyal medya platformlarıyla artık sizlere daha yakın! Emin Üstün Holding ve
Eminevim ile ilgili güncel gelişmeleri, faizsiz ev ve araç sahibi olmak
isteyenler için bilgilendirici içerikleri, kültürel konuları ve özgün
içerikleri düzenli olarak yayınlanan dergimizi sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.

Eylül 2021
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YARALARIMIZI
BİRLİKTE SARDIK
Ağustos ayında Türkiye’yi derinden üzen orman yangınlarının meydana gelmesiyle Manavgat’ta bölge halkının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yardım çalışması başlatan Eminevim, gıda ve giyim malzemelerinden oluşan yardım tırını,
ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere ilçeye sevk etti.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı
(AFAD) koordinasyonuyla Manavgat’a ulaşan yardım tırındaki koliler, AFAD yetkililerinin yönlendirmesi doğrultusunda
belirlenen ihtiyaç noktalarına ulaştırıldı. Vatandaşların acil
ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik yardım faaliyetleri ve
dağıtım çalışmaları için gönüllü olarak bölgeye giden yardım
ekibi, bölge halkının yaralarını sarmasına destek oldu.

ÇEKİLİŞLİ GRUPLARIN
TESLİMAT TARİHLERİ

395. VE 396. ÇEKİLİŞLERLE BELİRLENDİ
Noter huzurunda her ay düzenlenen ve yüzlerce kişinin teslimat tarihlerinin belirlendiği 395. ve 396. çekilişler gerçekleştirildi.
Pandemi tedbirleri nedeniyle katılımcısız olarak yapılan 395. ve 396. çekilişler Eminevim Youtube kanalından, Facebook hesabından ve eminevim.
com adresinden canlı olarak yayınlandı. Ekranl başında çekilişi takip eden
yüzlerce aile ev ve araca kavuşacağı tarihi düzenlenen çekilişle öğrendi.
Çekilişli sisteme kaydı olan grupların yeni çekilişi ise Eylül ayında gerçekleştirilecektir.
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TAVSIYE EDIN, KAZANIN

DAHA ÇOK
TAVSIYE EDIN,
DAHA ÇOK
KAZANIN

Eminevim’i tavsiye edenler kazanmaya devam ediyor. Eylül ayı boyunca devam eden kampanya ile Eminevim’i tanıdıklarınıza tavsiye edin, yapılan kayıtlarla hem tanıdıklarınızı faizden kurtarın hem de siz kazanın.
Tavsiye ettiğiniz kişilerin 100 bin TL’lik kayıt işlemi için 1.000, 100 bin TL ve üzeri kayıtlarda her 50 bin TL için 500 Emin Puan kazanın.
Daha çok kişiye tavsiye edin, daha çok kazanın.
Son gün 30 Eylül, kaçırmayın!

Eylül 2021
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EMINEVIM’DE
HER BÜTÇEYE GÖRE
BIR EV ALMA
ÇÖZÜMÜ VAR!

Eminevim’de ev sahibi olmak için tek bir sistem yok! Her bütçeye uygun çözümler var. Siz de hemen
dayanışma ve yardımlaşma kültüründen ilham alan Elbirliği Sistemi’yle tanışın, faiz ödemeden kendi
evinize taşının. 190.000’i aşkın kişinin yaşadığı mutluluğu siz de yaşayın.

Bütçenize göre planladığınız ödemelerle Çekilişli Sistem’e dahil olarak daha erken tarihlerde ev sahibi olma
fırsatı yakalayabilirsiniz. Sisteme katılırken belirlediğiniz teslim tarihini çekilişle öne çekme ve evinizi daha erken teslim alma avantajlarından yararlanabilirsiniz.

Vade Ortası Sistem’de taksit sayısının yarısını takip eden ay evinizi teslim alabilirsiniz. Dilerseniz erken teslimat imkanlarından da yararlanabilirsiniz.

Eminevim ile faizsiz ev sahibi olurken Peşinatlı Sistem’i de tercih edebilirsiniz. Böylece evinizi daha erken
teslim alabilirsiniz.

Almak istediğiniz evin değeri artsın diyorsanız Değer Artışlı Sistem ile ödemenize 6 ayda bir %5 pay ekleyebilir, yatırımlarınıza değer katabilirsiniz.

Eminevimli olmanın avantajlarından yararlanmak için ister şubelerimize gelin, ister eminevim.com’dan Online Kayıt butonuna tıklayıp
Dijital Kayıt yaptırın, fırsatları kaçırmayın.
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EMİNEVİM İLE AYNI GÜNDE
ÇİFTE MUTLULUK YAŞADIM
HEM EVİMI HEM DE ARABAMI
AYNI GÜN TESLİM ALDIM

Eminevim’le yolcuğumuz 2018’de başladı. Sistemin ne olduğuna ve nasıl işlediğine dair en ufak bir fikrimiz yoktu. Eminevim Osmaniye Şubesi’ne gittim. Her
zamanki güler yüzlü çalışanları bizi karşıladı ve sistem hakkında bilgi almaya geldiğim gün üyeliğim başladı. Ben para konusunda kılı kırk yaran, hayatı boyunca
kredi kartı bile kullanmayan son derece pimpirikli birisiyim. Ama o kadar güzel
anlattılar ki üye olmamak için hiçbir bahanem kalmadı. Gel zaman git zaman
200 bin TL için girdiğim üyeliğimi 340 bin TL’ye çıkardım ve çekilişli sisteme girdim. Beş çekiliş bekledik ama çıkmadı. Bu aşamada şanssızlığın da vermiş olduğu
ruh haliyle kızgınlık, bitkinlik başladı. Ama asla sistemden çıkmak aklıma gelmedi. Çünkü bu iş biliyorum ki sabır işi ve o sabır da bende vardı çok şükür. Yine
Osmaniye Merkez Şube çalışanlarının tavsiyeleri ve yönlendirmeleriyle Çekilişli
Sistem’den çıkıp Vade Rrtası sisteme geçtim. İstediğim vakit şubeye gidebiliyordum. Çayını, kahveni ya da yemeğini yiyerek zaman kısıtlaması olmadan istediğini danışabiliyorsun, hangi bankada hangi şirkette bu uygulama var? derken
teslimat zamanı geldi, gün yaklaştıkça stres de arttı. “Acaba teslimatı verecekler
mi?” düşüncesi de oldu biraz. Her şüpheye düştüğümde müşteri temsilcimi aradım ve her seferinde benimle konuşup içimi rahatlattı. Çalışanlarının bu denli
ilgili, alakalı olması bile tek başına Eminevim’i tercih etmemize bir sebep. Sonuç
mu? Eminevim’e karşı böyle ön yargıları olan insanlara inat aynı gün içerisinde
hem ev hem de araba aldım. Daha ne olsun. Bu süreçte beni hiçbir zaman yalnız
bırakmayan, her telefonuma cevap veren, beni dinleyen müşteri temsilcim Mehmethan Davarcı Bey’e, yine ilgi ve alakasını hiç eksik etmeyen Osmaniye Merkez
Şube müdürü Sayın İhsan Efendioğlu Bey’e, teslimat sürecinde aklıma takılan her
soru için aradığımda hiçbir aramamı cevapsız bırakmayan ve iki teslimatımı da
aynı gün yapmayı başaran Abdullah Yazar Bey’e ve tüm Eminevim ailesine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun Eminevim!
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Aslı Onalan
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EVİMİ FAİZSİZ ALDIM SIRA
ARABAMI ALMAKTA

Eminevim’le 2019 Nisan ayında tanıştım. Uzun yıllar Eminevim’in binlerce aileyi ev ve araç
sahibi yaptığını duymuştum. Ev veya araba almak kolay değil çünkü faizden de uzak durmak istiyorsun. Sisteme ilk girdiğimde Çetin Süleyman Bey beni Elazığ’dan temsilcim Yavuz Bey’le tanıştırdı ve bana sistemin nasıl işlediğini, ne yapmamız gerektiğini anlattı. İster istemez insanın
içinde yine de korku oluyor. Çok araştırdım ve çok sordum. Yavuz Bey’i üyelik için çok rahatsız
ettim ama onun güler yüzlü olması beni dinlemesi, anlaması Eminevim’e olan sadakatimi biraz
daha arttırdı. Ben ve eşim çalıştığımız için temsilcimiz değişti. Diyarbakır’dan Ayla Hanım’la
tanıştım. O da aynı Yavuz Bey gibi ilgili, alakalı, işini yapan ve içten çalışan biriydi. 2020 Temmuz ayında teslimatımı aldığımda eşimle beraber çok mutlu olmuştuk. İmkansız gibi geliyordu
ama artık kendi evimiz vardı. Evi aldıktan sonra ben ve eşim Şırnak’ta çalıştığımız için yüz yüze
görüşme imkanımız olmadı. Telefonla da olsa yine ilgileniyorlardı. Siirt Şube’den Berat Bey’le
tanıştım. O da aynı Ayla Hanım ve Yavuz Bey gibi ilgili, alakalı ve çalışkan biri. Üç temsilcimle
de bir sıkıntı yaşamadım. Onların güler yüzlü olması, içten beni dinlemeleri ve ilgilenmeleri benim için çok önemliydi. Şimdi de araba için yazıldım. İnşallah o da çıkarsa çok mutlu olacağız.
Merhum Emin Bey’in kurmuş olduğu bu muazzam sistemden mutlu olduğumu belirterek onun
için hep duacı olduğumu belirtmek istiyorum. Faize bulaşmadan biz ve bizim gibi olan herkese
bir çıkış kapısı açtığı için Allah razı olsun, mekanı cennet olsun. Herkesi ev ve araç sahibi yapan
Eminevim’i ve tüm personellerine ve temsilcilerimizi ilgilendikleri için Allah razı olsun, diyorum. Herkese çok teşekkür ederim. İyi ki Eminevim var, herkese tavsiye ediyorum.
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Şenol Kalkan
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HAYALİMDEKİ ARACA
EMİNEVİM İLE KAVUŞTUM

Merhaba, Eminevim’i 2004 yılında duydum, o zamanlar Diyarbakır Şubesi’ne bilgi
almaya gittim. Biraz bilgi alışverişi sonrası faizsiz ve faize alternatif sistem olduğunu
o zamanlar yeni öğrendim. Bu durum bizim gibi bankalara ve faizli sistemlere karşı
hassasiyeti olanları çok mutlu etti. Faizsiz bir şekilde ev ve araç sahibi olmayı çok
istiyorduk. Fakat bir türlü sisteme dahil olmaya fırsat olmadı. Ta ki Diyarbakır Kayapınar Şubesi’nde çalışan Ayla Özdoğan Hanım ile tanışıncaya kadar. Ayla Hanım’la
2018 de irtibata geçtikten sonra yine yaklaşık bir yıl kararsız olmama rağmen Ayla
Hanım’ın ikna çabaları sonucu 2020 yılında Eminevim sistemine dahil olup peşinatlı
sistemle 4 ay gibi kısa bir süre içerisinde hayalimdeki arabaya çok şükür sahip oldum.
İlgi alakaları, güler yüzleri tanıştığımız günden teslimat alıncaya kadar her zaman
çok güzeldi. İnşallah kısmet olursa bir ev ve bir araba için de tekrardan görüşmelerim oldu. Böyle bir sistemden faiz ve vade farkına bulaşmadan yatırım amaçlı devam
etmeyi düşünüyoruz. Faize bulaşmadan ev veya araç sahibi olmak isteyen kişilere
de tavsiye ediyorum. Böyle bir sistem ile herkesin hayallerine kavuşmasına vesile
olmaktan mutluluk duyuyorum. Rabbim herkese bu sistem ile hayallerine kavuşmayı
nasip etsin. Eminevim’e ve Ayla Hanım’a çok teşekkür ediyorum. Allah sizden razı
olsun. Yolunuz daima açık olsun.
Kadir Çiçek

”
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EMİNEVİM YAZ SEZONUNU
6 BİN 999 TESLİMATLA KAPATTI
Başarılı bir yaz sezonunu geride bırakan Eminevim, üç aylık sürede
yaptığı teslimatlarla 6 bin 999 aileyi ev ve araç sahibi yaptı.
Aylık rekor teslimatların gerçekleştiği yaz sezonunu 6 bin 999 ev ve araç teslimatıyla kapatmayı başaran Eminevim, teslimatlarda hız kesmiyor. Yaz dönemine 6 bin 999 ev ve araç teslimatı sığdırılırken geride kalan Ağustos ayında 2
bin 313 aile daha ev ve araç sahibi oldu. Böylelikle yılın ilk 8 ayında ev ve aracına
kavuşan toplam aile sayısı da 17 bin 150’ye ulaştı. Bu yıl yapılan teslimatlarla 30
yılda ulaşılan toplam teslimat sayısı ise 194 bini geçti.

TEMMUZ AYININ

ŞAMPİYON ŞUBELERİ BELLİ OLDU
Kademeler bazında yapılan sıralamalara göre her ay açıklanan şampiyon şubelerin Temmuz ayı sıralaması belirlendi. Türkiye’nin 81 şehrine hizmet veren 128 şube arasından hedef gerçekleştirilmesine göre beş farklı kademeden belirlenen Eminevim Temmuz ayı şampiyon
şubelerinde beş şube yer aldı.
Temmuz ayının hedef gerçekleştirmeye göre şampiyon bölgesi ise Bolu Bölge oldu.

İşte kademeler bazında yapılan sıralamaya göre Temmuz ayının şampiyon şubeleri;

1. KADEME: KONYA NALÇACI

2. KADEME: SULTANBEYLİ

4. KADEME: DİYARBAKIR DİCLEKENT

3. KADEME: ANKARA SİNCAN

5. KADEME: DÜZCE

