TESLİMATTA REKORLAR
AYLIK DEĞİL GÜNLÜK KIRILIYOR
Bugüne kadar her yılı teslimat rekorlarıyla kapatan Eminevim, yıllık ve aylık teslimatlarından sonra günlük teslimatlarda da üst üste rekorlar kırıyor. Eminevim, yaşanan salgına
rağmen Mayıs ayında sadece üç günde 604 teslimata imza atarak ailelerin ev ve otomobil
sahibi olmasına vesile oldu. Detaylar sf. 8’de.
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MİLYONLARCA İNSANIN
FAİZSİZ BİR HAYAT İDEALİ

30 YILDIR BİZİMLE GERÇEKLEŞİYOR

Kurulduğu günden bugüne Elbirliği Sistemi ile Türk ekonomisine büyük katkılar sağlayan Emin Grup, 30. yılını kutluyor.
Köklü bir geçmişten gelen ve Türkiye’de pek çok sektörde faizsiz Elbirliği Sistemi’ni uygulayan Emin Grup, konuttan araca,
sigortadan enerjiye ve tarımdan hayvancılığa kadar pek çok sektörde hizmetlerini genişletirken, geride kalan 30 yılda bir
milyonu aşkın kişiye dokunarak hayallerine kavuşturdu.
İhtiyaçların faizsiz karşılanması amacıyla 30 yıl önce yola çıkan Emin Grup, insanların faizsiz bir hayat idealini gerçeğe
dönüştürmeye devam ediyor.
Detaylar sf. 2’de

MAYIS AYI TESLİMAT 1.671 TOPLAM TESLİMAT 162.297
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DÜNDEN BUGÜNE TAM 30 YILDIR
FAİZSİZ BİR HAYAT İÇİN
ELBİRLİĞİYLE ÇALIŞIYORUZ
Türkiye’nin saygın iş insanlarından merhum A. Emin Üstün’ün,
faizsiz Elbirliği Sistemi’ni hayata geçirmek üzere kurduğu Eminevim, Eminotomotiv ve daha birçok şirketi bünyesinde barındıran
Emin Grup, 30. yılını kutluyor.
Kurulduğu günden bugüne sürekli büyüyen, iş dünyasına Eminevim, Eminotomotiv, Eminotomotiv 2. El, Emin Gayrimenkul Geliştirme, Emin Tarım ve Hayvancılık, Emin Enerji ve Emin Sigorta
gibi şirketleri kazandıran Emin Grup, 30 yıl önce 31 Mayıs tarihinde kuruldu. 30 yıl önce İstanbul’da tek şube olarak kurulan, bugün
ise 2 bin çalışanıyla 81 şehre 128 noktadan hizmet veren şirket,
özellikle konutta ve otomotivde sektörün lokomotif şirketlerinden
biri oldu.
Faiz yükü nedeniyle insanların ev ve araç sahibi olma hayalini
dahi kuramayacağı umutsuz bir dönemde önce Eminotomotiv ardından da Eminevim’in faaliyete geçmesiyle on binlerce insan ev
ve araç sahibi oldu. Bugün ise toplamda 160 bini aşkın kişi 30 yıl
önce kurulan Elbirliği Sistemi aracılığıyla hayallerine kavuştu.
Şirket bünyesinde kurulan markalarla faizsiz Elbirliği Sistemi’ni
sadece konut ve otomotivde değil, aynı zamanda enerji, tarım ve
hayvancılık gibi farklı sektörlerde de uygulayarak, üreten bir Türkiye için gerekli yatırımlarını sürdüren Emin Grup, başarılı iş insanı ve girişimci merhum A. Emin Üstün öncülüğünde kurulduğu
günden bugüne milli kalkınmaya desteğini her zaman sürdürdü.
Yeni bir serüvenin başlangıcına imza atıyoruz
30. yıl dolayısıyla bir mesaj paylaşan Emin Grup Yönetim Kurulu
Başkanı A. Sefa Üstün, geride kalan sürede kurumsallaşmanın ve
güvenirliğin sürdürülebilir bir başarıda büyük rol oyladığını ifade ederek 30. yılın, gerçekleştirilecek hedefler açısından bir baş-

Emin Grup Şirketinin Kurucusu
Merhum A. Emin Üstün (1951 – 2019)
langıç olduğunu dile getirdi. Üstün, şöyle konuştu: “Şirketimizin
kuruluşunun 30. yılını gururla kutluyoruz. Kurulduğumuz günden
bugüne yükselen hizmet kalitemizle, özellikle konut ve otomotiv
sektörlerindeki faizsiz finans alanında bulunduğumuz pazarın lideri ve açık ara en başarılısı olabilmenin haklı gururunu yaşıyoruz. İş dünyasına kazandırdığımız sürdürülebilir bir hizmet modeli
olan faizsiz Elbirliği Sistemi ile bugüne kadar on binlerce insanın
mutluluğuna vesile olduk. Bundan sonra da ilkelerimizden ve
prensiplerimizden taviz vermeden, misyon ve değerlerimize uygun bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Hayata geçireceğimiz
birçok proje, imza atacağımız daha nice başarılar var. Bu anlamda
gerçekleştireceğimiz hedefler bakımından 30. yılımızı bir başlangıç olarak görüyorum. Kurucumuz merhum A. Emin Üstün’ün yolundan yürüyerek, şirketimizi daha nice başarılara taşıyacak, daha
nice gururları birlikte yaşayacağız.”
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EMINEVIM,
ALTIN
ÖRÜMCEK
ÖDÜLLERI’NDE
FINALDE
İnovatif bir sistemle Türkiye’de on binlerce kişiyi faizsiz ev ve otomobil sahibi yapan Eminevim, 18.’si düzenlenen Altın Örümcek Ödülleri’nde bir kez daha finale kaldı.
Türkiye’nin ilk ve tek bağımsız web ödülleri olarak nitelendirilen ve bu yıl 18.’si düzenlenen Altın Örümcek Web Ödülleri’nin BankacılıkFinans kategorisinde Eminevim finalist oldu.
Finans sektöründeki bankalar, sigorta şirketleri, finansal teknoloji şirketleri ve diğer finansal kuruluşlarının en yenilikçi projeleri ve üstün
pazarlama başarılarının ödüllendirileceği yarışmada 12 Haziran’a kadar oylama devam edecek. Ardından kazananlar açıklanacak.

TEK TIK’LA
GÖRÜNTÜLÜ ŞUBEMİZDEN
EV SAHİBİ OLABİLİRSİNİZ!
Eminevim’in gerek altyapı gerekse mühendislik çalışması açısından bir ilke imza atarak hayata geçirdiği Görüntülü Şube hizmeti, bir tıklamayla müşterilerin hizmete erişimini kolaylaştırıyor.
128 şube ve 1.200 çalışanın sisteme entegrasyonuyla, fiziksel teması sıfıra indirerek müşterilerin kayıt dahil her türlü işlemlerini
yapabilecekleri yepyeni bir erişim kanalını Mart ayında devreye
alan Eminevim, salgın döneminde planlarını ertelemek istemeyen
ev ve araç almak isteyen kişilerin de taleplerini oldukları yerden
karşılamaya devam ediyor.
Küçük birikimlerle ev sahibi olmak isteyenler için mesafeleri
engel olmaktan çıkaran hizmetle başvuru yapmak artık daha kolay
bir hale geldi.
Siz de olduğunuz yerden Eminevim.com’a tıklayarak müşteri
temsilcinize canlı olarak bağlanabilir ve hayalini kurduğunuz ev
veya araca faizsiz sahibi olabilirisiniz.
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EMİNEVİM’DE
YAZ FIRSATLARI BAŞLADI
KAÇIRILMAYACAK
HAZİRAN AYI KAMPANYALARI
SİZİ BEKLİYOR
Eminevim’de Haziran ayında geçerli ev sahibi yaptıran kampanyalar sizleri bekliyor. Özel indirimlerin
yer aldığı kaçırılmayacak kampanyalarda Haziran ayı boyunca geçerli erken teslim fırsatları ve düşük
maliyetli uygun teslimatlar yer alıyor.
Kampanyalarımızdan yararlanabilmek için size en yakın Eminevim şubesini ziyaret edebilir veya
Eminevim.com’a tıklayarak Görüntülü Şubemiz üzerinden müşteri temsilcilerimiz ile görüşerek detaylı
bilgileri alabilirsiniz.
İşte ev sahibi olmak için ilk adımı atabileceğiniz Haziran ayı fırsatları;

Haziran Ayına
Özel Erken Teslimat
Kampanyası

Teslimatları
8 Ay Erkene Çeken
Kampanya

Sadece bu ay geçerli özel
kampanya ile peşinatı
olmayana da erken teslim
fırsatları sizi bekliyor.
%0 peşinatla 32. aydan
başlayan teslimat fırsatlarını
kaçırmayın.

Haziran ayı boyunca
%20 peşinat ile peşinatlı
sistemlere kayıt olan
müşterilerimiz bu özel
kampanya ile 8 ay erken
teslim fırsatlarından
yararlanabilecek.
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368. ÇEKİLİŞTE TALİHLİLER
BÜYÜK MUTLULUK YAŞADI
Eminevim’in her ay düzenlediği çekilişlerde ev ve aracına kavuşacak talihliler Mayıs ayında düzenlenen çekilişlerle
belirlendi. Sefaköy Konferans Merkezi’nde Eminevim’in geçekleştirdiği 368. çekilişte ev ve aracını alacak yüzlerce kişinin
teslimat tarihi belli oldu.

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında noter huzurunda katılımcısız
olarak gerçekleştirilen çekilişler, Youtube kanalı, Facebook hesabı ve internet şubesi üzerinden canlı olarak yayınlandı.
Çekilişleri online olarak takip eden binlerce kişi arasında, evine ve aracına kavuşacağı tarihleri çekilişle öğrenen talihliler ise büyük mutluluk yaşadı.
Her ay düzenli bir şekilde gerçekleştirilen çekilişler Haziran ayında devam edecek ve yeni talihliler Haziran ayındaki çekilişte belirlenecek.

FAİZSİZ ELBİRLİĞİ SİSTEMİ’Nİ
TERCİH ETTİLER

EVLERİNE KAVUŞTULAR

Türkiye’de bugüne kadar 160 bini aşkın kişinin ev ve araç sahibi olduğu Eminevim’de hayallerine kavuşanlar mutluluklarını paylaşıyor.
İnsanların gelirine göre taksitlerle ve küçük birikimlerle ev ve araç ihtiyaçlarını faizsiz karşılayan Eminevim’de hayaline kavuşan mutlu
ailelerin sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Aylık yaklaşık 2 bine yakın kişinin teslimatını aldığı, 2020 yılının ilk 5 ayında ise 9 bine
yakın kişinin Elbirliği Sistemi sayesinde ev ve aracına kavuştuğu Eminevim’de, 1991 yılından bu yana yapılan toplam teslimat ise 160 bini geçti.
Siz de ev veya araç sahibi olmak için Eminevim’e gelin, 160 bin kişinin yaşadığı bu mutluluğu sizde yaşayın.
Faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmak için 128 farklı noktada faaliyet gösteren şubelerimizi ziyaret edebilir veya Eminevim.com üzerinden
Görüntülü Şubemize bağlanarak müşteri temsilcinizle kolayca görüşebilirsiniz.

Peşinatları
Taksitlendiren
Kampanya
Eminevim’de peşinatlı
sistemlerde ödeyeceğiniz
peşinatları da artık
taksitlendirebilir, üstelik
organizasyon ücretleriniz için de
bu kampanyadan faydalanarak
erken teslim imkanlarından
yararlanabilirsiniz.

Araçta Avantajlı
Kampanya
Dileyene düşük maliyet
avantajıyla 8. ayda, dileyene
ise erken teslimat avantajıyla
6. ayda araç sahibi olma
fırsatları Haziran ayında da
devam ediyor.
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MUTLULUK

MESAJLARI

MÜŞTERİ HİKAYESİ

MÜŞTERİ HİKAYESİ

Yaşar Çelik

Yeter Şimşek

Merhaba,

Merhaba,

Eminevim ile bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine tanıştım. Faiz
hassasiyetim olduğundan dolayı arkadaşım sistemin faizsiz
olduğunu, binlerce insanı ev ve araç sahibi yaptıklarını söyledi. Daha detaylı bilgi için kendisi ile beraber Elazığ Şube’ye
gittik. Beni müşteri temsilcisi Tuba Hanım ile tanıştırdı.
Kendileri bana sistemi belirtti. Sistemin tamamen kadınların
kendi arasında yaptığı gün mantığı ile aynı şekilde işlediğini
ve imeceye dayalı bir sistem olduğunu anlattı. Sistemi o kadar beğendim ki hemen o gün araç için kura sistemine yazıldım. Gerekli işlemler sonucunda içim rahat ve memnun bir
şekilde şubeden ayrıldım. Kura tarihim geldiğinde müşteri
temsilcim tarafından bilgilendirildim. İlk kurada çıkmamıştım ama biliyordum, elinde sonunda aracımı alacaktım. 2.
kura tarihi geldiğinde Tuba Hanım büyük bir heyecanla beni
arayıp kurada ismimin okunduğunu ve artık bir aracımın olduğunu söyledi. O kadar mutlu olmuştum ki… Hem aracımı
alacağım, hem de araca faizsiz sahip olacağım için sevinçten
havalara uçmuştum. Çok şükür ki aracımı aldım. Borcumu
ödüyorum hatta evime de yazıldım ve yine Tuba Hanım’dan
“artık eviniz var, kurada çıktı” cümlesini duymak için sabırsızlıkla bekliyorum. Öncelikle sistemin kurucusu Rahmetli
Emin Üstün Bey’den Rabbim razı olsun. Mekanı Cennet-i Âlâ
olsun ve böyle bir sistem ile binlerce insanın hayaline kavuşmasına vesile olan başta Elazığ Şube çalışanları ve Tuba Şimşek Hanım olmak üzere tüm Eminevim ailesinden Rabbim
razı olsun. Her şey için çok teşekkür ederim.

2017 yılında çevremdeki tanıdıklarımdan Eminevim’i duydum. Merak ettim ve internet üzerinden araştırma yaptım.
Çağrı merkezine ulaşarak görüşme sağladım ve beni bulunduğum ildeki şubeye yönlendireceklerini, müşteri temsilcisinin de beni arayacağını belirttiler. Elazığ Şube’den Tuba
Şimşek Hanım beni aradı ve bir görüşme sağladık. Daha detaylı bilgi için şubeye davet ettiler. Şubeye görüşme için gittiğimde müşteri temsilcisi Tuba Hanım beni o kadar sıcak
karşıladı ki sanki aileymiş hissi uyandırdı ve sistem hakkında
tekrardan detaylı bilgilendirme sağladı. Görüşmemiz üzerine artık kararımı vermiştim ve ev için yazılacaktım. Ama
eşim ve çocuklarım ile bir istişare yapmam gerektiğini belirterek şubeden ayrıldım. Birkaç gün sonra telefonum çaldı
ve arayan Tuba Hanım’dı. Bir yemek programı olduğunu ve
ailecek bizleri de davet ettiklerini belirttiler. Bende zaten
kararımı vermiştim, böyle bir sistemde girmek ve ailenize
katılmak içi hazırdım.
2017 yılında davet edildiğimiz programa katıldık. Yıl 2020
oldu ve hem evimizi hem aracımızı aldık. Rabbim bu sistemin kurucularından ve hizmet veren bütün herkesten razı
olsun. Ben hem ev hem araç sahibi oldum, hem de bir çok
akraba ve dostumu yönlendirdim. Yönlendirmeye de devam
ediyorum. Bizim ev araç sahibi olmamızda her an yanımızda
olan Tuba Hanım kızıma ve Eminevim Elazığ Şubesi’ne sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum.

Emin Grup yayınıdır.

MUTLULUĞUN
RESMiNi YAPTIK
6L]GH<HULQL]L$OÀQ
Şimdi mutlumusteriler.com’da Eminevim hakkında tüm sorular ve ev almanın kolay
yolu ile ilgili tüm yanıtları tek platformda bulabilirsiniz.
Üstelik mutlumusteriler.com’da Eminevim müşterilerinin görüşlerini birinci ağızdan
öğrenebilir, siz de en kısa sürede kiradan kurtulabilirsiniz.

www.mutlumusteriler.com
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Merhaba, uzun bir suredir Eminevim ailesine üyeyiz. Genel olarak gayet memnunuz ve çevremizdeki herkese de
tavsiye ediyoruz. Eminevim’i seçmemizin en büyük nedeni faizsiz sistem olmasıydı. Bu anlamda önemsiyor ve
şükranlarımızı sunuyoruz. Şirinevler Şube ile çalışıyoruz. Gayet ilgili ve yardımcılar. Özellikle temsilcim Ferhat
Tuna Bey başta olmak üzere herkese çok teşekkür eder, başarılar dileriz.
Yasin Acar

Merhaba, yaklaşık 4 yıl önce tavsiye üzerine tanıştığım Eminevim ailesine olan güzel duygularım, özellikle şu an
iletişimde olduğum müşteri temsilcimin ilgi ve alakasıyla taçlanmış oldu. Bu duygularla her zaman ve her an her bir
vatandaşın yanında olan Eminevim ailesine teşekkürlerimi iletiyor, ailenizin bir bireyi olan müşteri temsilcilerinizin
de ne denli önemli olduğunu buradan vurgulamak istiyorum. Her işiniz hayır olsun, çalışmalarınızda kolaylıklar ve
başarılar dilerim.
Fatih Sağdıç

1 yıldır Eminevim üyesiyim ve ilk ayda araç sahibi, bir yılda ise ev sahibi oldum. Teslimat öncesinde ve teslimat
sonrasında sürekli bizimle ilgilendiler. Hiçbir zaman desteklerini esirgemediler ve istediğim zaman her konuda
bilgi sahibi oldum. Şu an bile sürekli iletişim halindeyiz. Başta Adana Çukurova Şube Müdürü Yusuf Bey ve
temsilcim Ahmet Serdar Karslı’ya çok çok teşekkür ederim. Emeği geçen Adana Çukurova Şube ve tüm Eminevim
çalışanlarına teşekkürlerimi bir borç bilirim. Sayenizde bizim gibi birçok aile ev ve araç sahibi oluyor. Tekrar tekrar
teşekkür ederim.
Mücahithan Soncan

Merhabalar, öncelikle Eminevim başkanı, genel kurul yöneticileri ve çalışanlarına teşekkürlerimi bizzat borç
bilirim. Eminevim ailesine katıldım ve ilk kurada ismim okundu. Buradan Sincan temsilcimiz sayın Muzaffer Atılgan
Bey’e de özellikle teşekkür ediyorum. İyi ki Eminevim’deyim. Saygılarımla.
Gökhan Aslan

Merhaba, 21.04.2020 tarihli kura çekilişinde ismim okundu. Bu mutluluğu bana ve aileme yasatmış olan Eminevim’e
çok teşekkür ediyorum. Bir aracım vardı ve eşimin ısrarı üzerine İzmir Çankaya bölgesinde bulunan Eminevim’e
gittim. Orda bizi Murat Sarı Bey karşıladı. Bana bu sistemin nasıl işlediğini güzel ve anlaşılır bir şekilde anlattı ve
çok net şekilde işleyişi anladım. Murat Sarı Bey’e çok teşekkürler ediyorum. Kendisi güzel ve anlaşılır bir şekilde
anlattığı için aklımda soru işareti kalmadan üyeliğimi gerçekleştirdim. Çok şükür 6. ayda ev çıktı. Eşimle beraber
neredeyse havalara uçtuk. Ev sahibi olmanın hayali bile zordu ama bu hayal gerçekleşeceği ve bir evimiz olacağı
için çok mutlu olduk. İnsanlardan ve çevreden gelen olumsuzluklara kulağımızı tıkayıp Eminevim’e güvenmenin
rahatlığıyla bekledik ve sonucuna vardık çok şükür. Sisteme inanmayan ve güvenmeyenlerin tekrardan
yanıldıklarını görmek beni ev çıkması kadar mutlu etti diyebilirim. İyi ki varsınız Eminevim.
Vedat Sabuncu

Yapım:
Emin Grup Kurumsal İletişim ve
Marka Yönetimi Direktörlüğü
Yayın Türü:
Süreli Yayın
Emin Bülten Emin Grup’un
ücretsiz yayınıdır. Bültenimizde
yayımlanan yazı ve fotoğraflar
kaynak belirtilerek alıntı
yapılabilir.

Ülke olarak geçirdiğimiz bu zor süreçte yaşam koşullarında tedirginliğimiz olmasına rağmen Eminevim bu süreçte
bizi tedirginliğe uğratmadı ve zamanında teslimatımızı gerçekleştirdi. İlk ev almanın heyecanını ve mutluluğunu
bana yaşattığınız için önce Eminevim’e sonra Sivas Şube çalışanlarına ve teslimat uzmanı Yasin Bey’e teşekkür
ederim. İyi ki varsınız.
Yunus Bilgaç
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MAYIS AYI TESLİMATLARINDA

GÜNLÜK REKOR
Eminevim, salgının etkilerinin sürdüğü Mayıs ayında teslimatlarını aralıksız sürdürdü.

Bugüne kadar her yılı teslimat rekorlarıyla kapatan Eminevim, yıllık ve aylık teslimatlarından sonra günlük teslimatlarda da üst üste rekorlar kırıyor. Eminevim, yaşanan salgına rağmen Mayıs ayında sadece üç günde 604 teslimata imza atarak ailelerin ev ve otomobil sahibi
olmasına vesile oldu.
Teslimatlarını 2020 yılı boyunca aksatmadan sürdüren Eminevim, yılın ilk 5 ayında faizsiz Elbirliği Sistemi ile 9 bine yakın teslimata imza
attı. Mayıs ayındaki teslimatlarda ise 1.671 kişi Eminevim ile ev ve aracına kavuşurken bugüne kadar yapılan toplam teslimat rakamı da 160
bini geçti.
Mayıs ayıyla birlikte teslimatını alan yüzlerce aile tapu dairelerindeki işlemlerinin ardından ev ve aracına kavuştu.

EMİNEVİM’İN ŞAMPİYON
ŞUBELERİ BELLİ OLDU
Her ay ay kademeler bazında değerlendirilen Eminevim’in Nisan ayı şampiyon şubeleri
belirlendi.
Türkiye’nin 81 iline hizmet veren 128 şube içinden yapılan kademeler bazındaki hedeflerin gerçekleştirilmesine göre belirlenen Nisan ayı şampiyonları listesinde 4 farklı
kademede 4 şube yer aldı.
Hedef gerçekleştirmeye göre Nisan ayının şampiyon bölgesi ise Doğu Bölgesi oldu.

Doğu Bölgesi

İşte kademeler bazında yapılan sıralamaya göre Nisan ayının şampiyon şubeleri;

1. ŞİRİNEVLER / İSTANBUL

2. BATMAN

3. BOLU

4. ZEYTİNBURNU / İSTANBUL

