MOBİL EMİNEVİM
HER AN YANINIZDA!
Siz neredeyseniz Mobil Eminevim orada! Mobil Eminevim uygulamasıyla ödemelerinizi, bütçenize
uygun güncel kampanyaları ve mevcut işlemlerinizi takip edebilir, tavsiyenizle bol bol Emin Puan
kazanabilirsiniz. Siz de App Store’dan ya da Google Play’den Mobil Eminevim uygulamasını indirin,
kazanmaya başlayın. Detaylar Sf: 3’te.
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İSTEYENE EV
İSTEYENE ARAÇ

TÜRKİYE’NİN HER YERİNDEN
FAİZSİZ- KREDİSİZ SAHİP OLUN
Haziran Ayı Fırsatlarından Yararlanmak İçin Geç Kalmayın

MAYIS AYI TESLİMAT 1.466 TOPLAM TESLİMAT 187.203
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GENEL
MÜDÜRÜMÜZ
M. MUSAB
ÜSTÜN
ELBİRLİĞİ SİSTEMİ’Nİ
ULUSAL TV KANALLARINDA

ANLATTI

Eminevim Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü M. Musab Üstün, ulusal TV kanallarına konuk oldu.
Katıldığı programlarda Elbirliği Sistemi’nin başarılarını ve
konvansiyonel yöntemlere karşı sunduğu avantajları anlatan
M. Musab Üstün, önemli açıklamalarda bulundu. İş ve ekonomi kanalı A Para’da Gayrimenkul Raporu, Ekotürk TV’de Gün
Sonu, Tvnet’te Kahve Arası, Akit TV’de İş ve Ekonomi ve TGRT
Haber’de ise Gündem Ekonomi programının canlı yayın konuğu
olan Üstün, merak edilen soruları yanıtlayarak tasarruf finansmanı yasasının sağlayacağı kazanımlar üzerine bilgiler paylaştı.
Canlı yayınlanan programlarda BDDK sürecini değerlendiren

ve özellikle yasayla birlikte vatandaşların kazanımlarını aktaran
Üstün, zaman zaman medyaya yansıyan yanlış bilgilerin doğrularını da katıldığı TV programlarında anlattı. Yasayla birlikte
başlayacak yeni döneme ilişkin Eminevim’in belirlediği hedefler,
yeni döneme ilişkin atılan adımlar ve yürütülen çalışmalar da
programlarda izleyenlerle paylaşıldı.
Eminevim Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve
Genel Müdürü M. Musab Üstün’ün katıldığı TV yayınlarını
Eminevim Youtube kanalından izleyebilirsiniz.
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İSTEYENE DÜŞÜK PEŞİNAT
İSTEYENE ERKEN TESLİMAT
İMKANI
Eminevim’in düşük peşinat ve erken teslimat imkanı sağlayan araç kampanyaları Haziran ayında sizleri bekliyor.
İstediğiniz araca kavuşmak, Eminevim ile artık çok daha kolay! İster düşük taksit imkanı ister maliyet avantajlarından
yararlanarak hayalini kurduğunuz araca faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle sahip olabilirsiniz.
Yüzde 5 peşinat imkanıyla
düşük maliyetli kampanyalardan veya 6. aydan başlayan erken teslimat kampanyalarından
yararlanarak beğendiğiniz araca
kavuşmak için ilk adımı atabilirsiniz.
Siz de Eminevim’e gelin, araç
sahibi olma hayalinizi ertelemeyin.

MOBİL EMİNEVİM’İ
İNDİRİN
KAZANMAYA BAŞLAYIN
Online hizmetlerle binlerce müşterisine
erişim kolaylığı sunan Eminevim, Mobil Eminevim uygulaması sayesinde kazandırmaya
devam ediyor. Faizsiz, kredisiz ev veya araç
sahibi olmak için uygulamayı indirin, Eminevim’in sunmuş olduğu fırsatlardan faydalanın.
Uygulama üzerinden yakınlarınıza referans
olarak onların da faiz ödemeden ev veya araç sahibi olmalarını sağlayabilir, siz de Emin Puan kazanabilirsiniz! Hemen App Store’dan ya da Google
Play’den ‘‘Mobil Eminevim’’ uygulamasını indirin.
Giriş yaptıktan sonra Referans Giriş seçeneğini tıklayarak Eminevim’i tavsiye edeceğiniz kişinin bilgilerini girin. Kazanmaya başlayın!
Daha çok kişi tavsiye edin, daha çok Emin Puan
kazanın! Detaylı bilgi için Eminevim.com’u ziyaret
edin.
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İLE

TÜRKİYE’NİN
81 İLİNDEN
ERİŞİM
KOLAYLIĞI
Eminevim’in Görüntülü Şube hizmeti ile Türkiye’nin 81
ilinden faizsiz ev veya araç hayalinizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz.
Faizsiz ev veya araç sahibi olmak isteyenler için fiziki mesafeleri ortadan kaldıran Eminevim, Türkiye’nin her noktasından erişim
kolaylığını Görüntülü Şube ile mümkün hale getiriyor. Haftanın 7
günü 08.30-20.00 saatleri arasında bağlanabileceğiniz Görüntülü
Şube ile müşteri temsilcinizle görüşebilir, ev veya araç sahibi olmak için kampanyalar hakkında bilgi alabilir, kayıt ve başvuru ile
ilgili merak ettiklerini öğrenebilirsiniz.
Hemen siz de Eminevim.com’dan Online Kayıt butonuna tıklayıp Görüntülü Şube’ye bağlanın. Merak ettiğiniz tüm soruların
cevaplarına kolayca ulaşın.

İSTER ORGANİZASYON ÜCRETİNİZİ
İSTER PEŞİNATINIZI TAKSİTLENDİRİN

HAYALLERİNİZE KAVUŞMANIN
TADINI ÇIKARIN
Elbirliği Sistemi’ne kayıt olmak için organizasyon ücretini veya peşinatı dert etmeyin. Taksit fırsatları ile ödeme kolaylığından yararlanın, dilediğiniz yerden dilediğiniz ev veya araca sahip olun.
Siz de organizasyon ücretinizi veya ödemek istediğiniz peşinatı taksitlendirerek hayallerinizi
ertelemeden aradığınız ev veya araca sahip olabilmek için ilk adımı atın. Detaylı bilgilere size
en yakın Eminevim şubesinden veya Eminevim.com web sitemiz üzerinde Görüntülü Şube’ye
bağlanarak ulaşabilirsiniz.
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YÜZLERCE TALİHLİNİN
TESLİMAT GÜNÜ
ÇEKİLİŞLE BELİRLENDİ
Eminevim’in pandemi tedbirleri kapsamında katılımcısız devam
eden çekilişlerinde ev ve aracına kavuşacak yüzlerce kişinin teslimat
tarihi belirlendi. Sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan 389 ve 390. çekilişler, ekran başında takip edenler için büyük bir
heyecana sahne oldu. Çekilişlerde adı çıkarak ev veya aracına kavuşacağı tarihi öğrenen talihliler ise heyecan ve mutluluklarını, yazdıkları yorumlarla paylaştı.
Çekilişli sisteme kaydı olan gruplar için yeni çekiliş ise Haziran
ayında gerçekleştirilecek.

EMİNEVİM’DE YAZ
FIRSATLARI BAŞLADI
VADE ORTASI SİSTEMDE
HAZİRAN AYI FIRSATLARI
SİZİ BEKLİYOR
Eminevim’de kampanyalarla dolu yaz mevsimi başladı. Özel indirimlerin yer aldığı kaçırılmayacak kampanyalarda Haziran ayı boyunca geçerli düşük maliyetli bütçenize uygun kampanyalar sizleri bekliyor.

Vade Ortası Taksit Artışlı Sistem’de %6,90 şeklinde uygulanan organizasyon ücreti, Haziran ayına özel kampanya
ile %5,90’na kadar indi. Siz de uygun organizasyon ücretinden yararlanarak faizsiz, kredisiz ev veya araç sahibi olabilir, maliyet avantajı sağlayan kampanyayla hayalinizdeki ev
veya araca kavuşabilirsiniz.
Birbirinden özel kampanyalar hakkında detaylı bilgi için
size en yakın Eminevim şubesini veya Eminevim.com’u ziyaret ederek Online Kayıt hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.
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MÜŞTERİ HİKAYESİ

MÜŞTERİ HİKAYESİ

İshak Demircan

Mustafa Doğan

Selamun Aleyküm. Eminevim sayesinde yıllardır hayalini
kurduğumuz eve kavuştuk. Eminevim ile tanışma hikayemiz 2015 yılında bir arkadaşımızın tavsiyesiyle oldu. Sonrasında sisteme ciddi bir şekilde ilgi duymaya başladım. Ama
kafamda soru işaretleri de vardı. Çünkü sürekli aklımda
acabalar dönüyordu. Tavsiye üzerine sorup soruşturmaya
başlayınca sonunda Eminevim şubesine gittim. İlk etapta
tabi biraz tedirginliğim vardı. Çünkü bu iş ilk başta güven
meselesiydi. İlk adımı atmamdan bu yana ilk gözüme çarpan şube de Durmuş Cingi Beyefendi oldu. Bizi ayakta karşıladı ve bir an kendi evine misafir gittiğimizi sandım ve
şaşırdık. Allah ondan razı olsun. Bizim ev sahibi olma yönünde ki bütün sorularımızı içtenlikle, samimi, özgüvenli
bir şekilde cevapladı ve üyelik işlemlerimizi başlattık. Böyle kaliteli beyefendi, diksiyonlu, insan ilişkileri kuvvetli, sıcakkanlı çalışma arkadaşlarına sahip olduğu için ayrıyeten
Eminevim’e teşekkür ederiz.

Merhaba çok kıymetli Eminevim ailesi. Yıllardır insanlığa sunduğunuz faizsiz olan bu hizmet için canı gönülden
tebrik ve teşekkür ederim. Her ne kadar sisteminizden çok
geç haberdar olsam da ilk defa müşteriniz olduktan sonra çevremdeki eş, dost ve akrabalarıma elimden geldiğince sizleri ve sistemi anlatmaya gayret ettim. Çok sağ olsun
Nur Dilek Kalaycı Hanım bu konuda desteklerini hiç eksik
etmedi. Allah razı olsun. Temsilcim Nur Dilek Hanım, benim çevremdeki insanlarda sisteminizden faydalansın diye
sürekli gayret etti. Ayrıca benim ve çevredekilerin faydalanması için bütün kampanyalar hakkında bilgi verdi. Bir
de İstanbul’dan Büşra Hanım var, aracımın sigortası için
fazlasıyla yardımcı oldu. Ona da ayrıca teşekkür ediyorum.
Başta Nur Dilek Kalaycı Hanımefendi olmak üzere Eminevim’in tüm çalışanlarına teşekkür eder, başarılarınızın devamını dilerim.

mutlumusteriler.com’u
sizde ziyaret edin.
Mutluluklarınızı bizimle paylaşın.

Emin Üstün Holding yayınıdır.
Yıl: 2021 Sayı: 32
Emin Evim Emin Otomotiv İletişim Org. Paz. San. Tic. A.Ş.
Yazı İşleri Müdürü: Ömer Faruk Özcan
İçerik Sorumlusu: Sercan Karaca, Rıdvan Aydın
Katkıda Bulunanlar:
Ahmet Burak Salman, Beyza Başoğlu, Elif Ateş,
Fatih Demir, Kübra Başarslan, Recep Burak Şengün, Şenol Gezgiç
Prodüksiyon & Grafik Tasarım Sorumluları:
Cemil Can Güçkan, Ekrem Orcan
Redaksiyon: Duygu Çelik
Fotoğrafçı: M. Bahaa Alakel
Hukuk Müşaviri: Av. Alev Sezer
İletişim: Kısıklı Cad. No: 36 Altunizade Üsküdar / İstanbul
Tel: 444 36 46 Faks: 0216 651 50 93
bilgi@eminevim.com.tr
/Eminevim

Basım Yeri:
Uniprint Basım San. Tic A.Ş.
Ömerli Mah. Hadımköy İstanbul Cad. No:159 Hadımköy
Arnavutköy 34555 İstanbul/
Türkiye
Yapım:
Kurumsal İletişim ve Marka
Yönetimi Direktörlüğü
Yayın Türü:
Süreli Yayın
Emin Bülten Emin Üstün
Holding’in ücretsiz yayınıdır.
Bültenimizde yayımlanan
yazı ve fotoğraflar kaynak
belirtilerek alıntı yapılabilir.

Haziran 2021

7

mutlumusteriler.com’da

PAYLAŞILAN MUTLULUK MESAJLARI
Eminevim, bizim samimiyetle karşılandığımız, tüm kalbimizle güvenle girişimde bulunabileceğimiz, sevdiklerimize
gözü kapalı tavsiye edebileceğimiz, sayılarının artması için duacı olduğumuz, bereketine inandığımız, ailemizin bir
parçası gibi gördüğümüz çok kıymetli bir kurum. Saygıdeğer Hüseyin Bey’e, bize gösterdiği samimiyeti için Nazlıcan
Hanımefendi’ye, Çağlar Bey’e ve tüm Eminevim ailesine çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.
Meral Yanarateş

Uzun süre nasıl araba alacağım diye düşünürken bir dostumun tavsiyesi üzerine Eminevim ile tanıştım. Açıkçası
bu tür hizmeti ilk defa duymamdan kaynaklı bir önyargım vardı. Ancak Mehmet Fatih Ergün Bey’le tanışıp faizsiz
sistemler hakkında bilgi sahibi olunca önyargılarım bitti. Çok şükür ki her şey anlattıkları gibi yolunda gitti ve tam
zamanında araba sahibi oldum. Bana anlatılanın dışında herhangi bir pürüzle karşılaşmadım. Başta Mehmet Fatih
Bey’e sonrasında tüm Eminevim ailesine teşekkür ediyorum.
Feyzullah Şan

Selamun aleyküm güzel insanların olduğu Eminevim ailesi, konuşmama öncelikle Eminevim kurucusu Emin Üstün
Bey’e Allah’tan gani gani rahmet etmesini niyaz ederek başlayayım. Siz değerli Eminevim ailesinin bir ferdi olmaktan
mutluluk duyuyorum. Bizleri zor günler geçirdiğimiz bu günlerde arayıp halimizi hatrımızı soran sayın Mehmet Balık
Bey’e samimiyetinden dolayı huzurlarınızda teşekkür etmek istedim. Teşekkürler Mehmet Balık Bey, iyi ki varsınız
Eminevim ailesi.
Serkan Keskin

Öncelikle Eminevim ailesine çok teşekkür ederim. Teslimatımı aldım ve ev sahibi olmama vesile oldunuz. Allah sizlerden razı olsun. Ķütahya şube müdürümüz Yücel Erim Bey’den, müşteri temsilcim Yusuf Karagöz Bey’den ve Kütahya şube personellerinden çok memnunum. Bizlere göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı çok teşekkür ediyorum. Başından sonuna kadar her zaman ilgilenip yardımcı oldular. Her zaman şubeye uğradığımda yardımcı oldular,
işlerimi hallettiler. Herkesi Eminevim’i tavsiye ediyorum. Tekrardan Eminevim ailesine çok teşekkür ederim Allah
hepinizden razı olsun.
Zeki Umut

Eminevim bünyesinde yapmış olduğum konut başvurumun kurasının çıkması neticesinde teslimat aşamasındaki
tapu işlemlerinde hiç bir özveriden kaçınmayarak gerekli evrak ve işlemlerimde yardımını esirgemeyen Ömer Faruk Şimşek’e göstermiş olduğu yardım ve desteklerinden dolayı kendisine teşekkürlerimi sunarım. Buna istinaden
temsilcim Şahide Deniz Karlıdağ ve Eminevim Elazığ şube çalışanlarına şükranlarımı iletir. Eminevim’e saygılarımı
sunarım.
Yavuz Buğdaycı

2019 yılında Kayseri Meydan Şube’den sisteme kayıt oldum. Temsilcim Burcu Özmen Hanım, sisteme kayıt olduğumuz günden bu yana tüm desteği ile yanımda oldu. Kafama takılan her bir soruyu içim rahatlayana kadar yılmadan
anlattı, açıkladı. Verdiği tüm destek için çok teşekkür ederim. Hem bu sisteme tamamen güvenerek üye olmamda
hem de bu zamana kadar olan her talebimi memnuniyetle yerine getirmesiyle iyi ki Burcu Hanım vesilesiyle sisteme
kayıt olmuşum dedirtti. Teşekkürler Eminevim.
Gözde Uyanık
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EMİNEVİM İLK 5 AYI

10 BİN 445
TESLİMATLA KAPATTI

Teslimatların aralıksız devam ettiği 2021 yılının ilk 5 ayında günlük ve aylık teslimat rekorları kıran Eminevim, Mayıs ayında
yaptığı teslimatlarla toplamda 10 bini aşkın ev ve araç teslimatı gerçekleştirdi.
Bu yıl başarılı bir performans sergileyen Eminevim, yılın ilk 5 ayında 10 bin 445 teslimata imza
attı. Geçtiğimiz yıla kıyasla bu yılın ilk 5 ayında
teslimatlarını yüzde 18 artırmayı başaran Eminevim, ülke ekonomisine de 1 milyar 850 milyon TL
değerinde ekonomik katkıda bulundu. 17 günlük
tam kapanmanın olduğu Mayıs ayında ise kısıtlamalara rağmen tüm teslimatlar 10 günlük süre
içinde gerçekleştirildi. Tam kapanmanın olduğu
Mayıs ayında 1466 aile ev veya aracına kavuştu.

NİSAN AYININ

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

İşte kademeler bazında yapılan sıralamaya göre Nisan ayının şampiyon şubeleri;

1.KADEME: ŞİRİNEVLER ŞUBE

2. KADEME: SULTANBEYLİ ŞUBE

4. KADEME: BOLU ŞUBE

3. KADEME: GAZİOSMANPAŞA ŞUBE

5. KADEME: ALTUNİZADE ŞUBE

