EV SAHİBİ OLMAK GÖRÜNTÜLÜ ŞUBEYLE ARTIK DAHA KOLAY
Eminevim’in sektörde bir ilke imza atarak inovatif bir çözümle hayata geçirdiği Görüntülü Şube hizmetiyle, olduğunuz yerden kolayca faizsiz ev sahibi olabilirsiniz. Özellikle Koronavirüs salgını nedeniyle ev
alma planlarını ertelemek istemeyenler ve dışarı çıkamayanlar için geliştirilen Görüntülü Şube ile olduğunuz yerden kolayca müşteri temsilcinizle görüşebilir, kampanyalar hakkında bilgi alabilir ve diğer tüm
başvuru işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
Detaylı bilgiler için Eminevim.com adresinde sol altta yer alan Görüntülü Şube butonuna tıklayarak müşteri temsilcinizle canlı görüşebilişiniz.
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EMİNEVİM’DEN
TESLİMATTA

REKORU

“

TÜRKİYE’DE FAİZSİZ EV VE ARAÇ SAHİBİ
OLMANIN İLK ADRESİ OLAN EMİNEVİM,
NİSAN AYINDA YAPTIĞI TESLİMATLARLA
TOPLAMDA 160 BİN TESLİMATA ULAŞTI VE
RAKİPSİZ OLDUĞU BU ALANDA, BÜYÜK
BİR FARKLA YENİ BİR REKOR DAHA KIRDI.
1991’DEN BU YANA ARALIKSIZ YAPILAN
TESLİMATLARLA TOPLAMDA 160 BİN KİŞİ,
EV VE ARAÇ SAHİBİ OLMA HAYALLERİNE
EMİNEVİM İLE KAVUŞMUŞ OLDU.

“

NİSAN AYI TESLİMAT 1.415

TOPLAM TESLİMAT 160.442
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160 BİN KİŞİLİK MUTLULUK
EMİNEVİM TESLİMATLARDA
REKOR KIRMAYA DEVAM EDİYOR
Türkiye’de faizsiz Elbirliği
Sistemi’nin kurucusu
Eminevim, teslimatta yeni
bir rekora imza atarak
bugüne kadar toplam
teslimatını 160 bine çıkardı.
Türkiye’de faizsiz ev ve araç sahibi olmanın ilk adresi
olan Eminevim, Nisan ayında yaptığı teslimatlarla toplamda 160 bin teslimata ulaştı ve rakipsiz olduğu bu alanda, büyük bir farkla yeni bir rekor daha kırdı. 1991’den bu
yana aralıksız yapılan teslimatlarla toplamda 160 bin kişi,
ev ve araç sahibi olma hayallerine Eminevim ile kavuşmuş
oldu.
Yaşanan Koronavirüs salgınına rağmen teslimatların
durmadığı Nisan ayında, 1.415 kişi Eminevim ile ev ve aracına kavuşurken 2020’nin ilk 4 ayında yapılan toplam teslimat ise 7. 158 oldu.

Konut teslimatı %29 arttı
Faizsiz ev ve araç pazarının lideri olan Eminevim, teslimat rekorunu 160 bine çıkararak yeni bir rekora imza
atarken konut teslimatlarında da geçtiğimiz yılın ilk 4
ayına göre %29’luk bir artış gösterdi. 2020’de yapılan
toplam araç ve konut teslimatlarını ise geçtiğimiz yılın
ilk 4 ayına kıyasla %41 artırmayı başardı.

“Başarılarımızı artırarak sürdüreceğiz”
30 yıllık tecrübeyle faizsiz ev ve araç pazarında bugüne kadar önemli ilklere ve başarılara imza attıklarını
belirten Emin Grup İcra Kurulu Başkanı A. Sefa Üstün,
faizsiz Elbirliği Sistemi ile on binlerce insanın hayalini
gerçeğe dönüşmesine vesile olmaktan büyük mutluluk
duyduğunu dile getirdi. Üstün şöyle konuştu: “Bugüne
kadar el ele vererek, elbirliği ile 160 bin kişinin faizsiz bir
şekilde ev ve araç ihtiyacını karşılamış olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. 30 yıllık köklü bir geçmişle
hizmet verdiğimiz pazarda başarılarımızı artırarak, hizmet anlayışımızdan taviz vermeden, aile olarak gördüğümüz müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılama noktasında
bir çözüm olmaya ve ülke ekonomisine katkılar sunmaya
devam edeceğiz. “
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EV SAHİBİ OLMA HAYALİNİZE İLK ADIMI ATMAK İÇİN

MAYIS AYI KAMPANYALARINI
KAÇIRMAYIN!
Her ay birbirinden özel kampanyalarla çok özel indirimler sunan Eminevim, Mayıs ayında
da ev ve araç sahibi olmak isteyenler için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Mayıs ayı boyunca
geçerli kampanyalarda, hizmet sektöründe büyük bir vefakârlık örneği göstererek çalışan
başta sağlık çalışanları olmak üzere, tüm asker ve polislerimizi de Eminevim unutmadı.
İşte ev sahibi olmak için ilk adımı atabileceğiniz Mayıs ayı fırsatları;

Sağlık
Çalışanlarına
%20 Hediye!
Büyük bir emek ve özveriyle
görevinin başında duran
sağlık çalışanlarına %20
indirim hediyesi Eminevim’de.
Mayıs ayı boyunca geçerli
organizasyon ücretinde %20
indirim kampanyasından
sağlık çalışanlarının yanı sıra
tüm asker ve polislerimiz de
yararlanabilecek.

Ramazan
Kampanyası
Vade Ortası Sistemde
Ramazan ayına özel
kampanya ile Mayıs ayı
boyunca Vade Ortası
Sistemde organizasyon
ücreti %6’ya sabitlendi.
Üstelik erken teslim
fırsatlarından da
faydalanabilirsiniz.

Peşinatsız
Erken Teslimat
Fırsatı
Kontenjanlarla sınırlı
kampanyayla 80, 100
ve 120 kişilik gruplarda
peşinatınız olmasa da erken
teslimat fırsatlarından
yararlanabilirsiniz.

Memurların
Yüzünü
Güldürecek
Kampanya
Mayıs ayında memurların
yüzünü güldürecek
kampanyalar Eminevim’de.
Sınırlı kampanya ile %20’ye
varan indirimler ve 100 aylık
gruplarda peşinatı olmayana
da en geç 3 yılda teslimat
imkanı sizleri bekliyor.

Mayıs Ayına
Özel İndirim
Kampanyası
Mayıs ayına özel peşinatlı
ve vade ortası sistem
seçimlerinde organizasyon
ücretinde, %10 peşinata kadar
%10 İndirim, %10 ve daha fazla
peşinata ise %20 İndirim fırsatı
sizleri bekliyor.

Araçta İster
Düşük Maliyet
İster Erken
Teslimat
Araç almak isteyenler
için Mayıs ayında farklı
kampanya seçenekleri
sunan Eminevim, dileyene
düşük maliyet avantajıyla
8. ayda, dileyene ise erken
teslimat avantajıyla 6. ayda
araç sahibi olma fırsatı
sunuyor.

Siz de hemen
web sitemiz eminevim.com’dan Görüntülü Şubemize bağlanın ya da
444 36 46’yı arayın, kampanyalardan yararlanın.
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RAMAZAN BEREKETİ
EMİNEVİM KATKILARIYLA
EKRANA TAŞINDI
Bereket ve bolluk kapılarının açıldığı mübarek Ramazan ayı, Eminevim katkılarıyla Ramazan boyunca ekrana geldi.
Koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca insanın eve kapanmak zorunda kaldığı bu dönemde Ramazan coşkusu Eminevim’in katkılarıyla ekrana gelen programlarla evlere taşındı.
Ekranların vazgeçilmez Ramazan programları faizsiz Elbirliği Sistemi’nin mucidi Eminevim katkılarıyla ekrana geldi ve Eminevim’in sunduğu programlarla Ramazan ayının bereketi, huzuru ve coşkusu tüm yurtta hissedildi.
Paylaşmanın, birlik ve beraberliğin en çok hissedildiği Ramazan ayında TV’de yayınlanan 1 Ayet 1 Hadis, İftara Vuslat programlarının yanı sıra başarılı sunucu Bekir Develi’nin sunumuyla Youtube kanalında yayınlanan ve Peygamber Efendimizin (S.A.V) hayatının
konu edindiği “Herkes İçin Siyer” programı da Eminevim katkılarıyla ekrana taşındı.
Milyonarca ailenin iftar sofrasına konuk olduğumuz rahmet ve bereket mevsimi Ramazan ayında, dayanışma ruhunu bir kez daha
birlikte yaşadık.
Eminevim’in katkılarıyla yayınlanan programlar, izleyicilere Ramazan ayının sıcaklığını yaşatarak, Ramazan ayı boyunca ekranlardaki yerini almaya devam etti.
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SİZ KİRADA KALMAYIN DİYE

BİZ VARIZ

Salgın nedeniyle yaşanan tüm zorluklara rağmen, müşterilerimize mağduriyet yaşatmamak ve
kesintisiz hizmeti sağlamak için büyük bir gayretle çalışıyoruz.
Bu süreçte gerek evinden gerekse vardiyalı yöntemle şubelerimizden, siz evinizde güvenle kalın ama kirada kalmayın diye büyük bir özveriyle çalışarak,
işinin başında olan tüm Eminevim çalışanlarıyla gurur duyuyoruz.
Tedbiri elden bırakmadan bir ekip ruhuyla çaba sarf eden, müşterilerimizin memnuniyeti için çalışan danışmanlarımıza, müşteri temsilcilerimize,
teslimat uzmanlarımıza, destek görevlilerimize kısacası tüm çalışanlarımıza ve onlara kusursuz liderlik eden müdürlerimize, yöneticilerimizle teşekkür
ediyoruz.
Siz evinizde kalın ama kirada kalmayın diye biz ekibimizle sizin için görev başındayız.

ÇEKİLİŞLER KATILIMCI OLMADAN

ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR
Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında hizmetlerine aralıksız devam eden Eminevim, yapılan planlama doğrultusunda
Mart ve Nisan aylarındaki çekilişleri noter huzurunda katılımcı olmadan gerçekleştirdi.
Mart ayındaki 366. ve Nisan ayında 367. çekilişler Eminevim Sefaköy Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Alınan önlemler
kapsamında ilk kez katılımcısız gerçekleştirilen çekilişler, noter huzurunda yapıldı ve sosyal medya hesaplarından da canlı olarak
yayınlandı.
Online olarak takip edilen çekilişler sonunda ev ve aracına kavuşacak talihliler belirlendi ve talihliler büyük mutluluk yaşadı.

Emin Grup yayınıdır.
Yıl: 2020 Sayı: 19
Emin Evim Emin Otomotiv İletişim Org. Paz. San. Tic A.Ş.
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İçerik Sorumlusu: Sercan Karaca
Prodüksiyon & Grafik Tasarım Sorumluları:
Cemil Can Güçkan, Ekrem Orcan
Redaksiyon: İlknur Çalışkan
Fotoğrafçı: M. Bahaa Alakel
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Basım Yeri:
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MÜŞTERİ HİKAYESİ

MÜŞTERİ HİKAYESİ

Ahmet Yerli

Zeki Kıral

Merhaba,
Eminevim ile mahalleden komşum olan, şu anda da Yıldıztepe Şubesi’nde çalışan Murat Akdeniz Bey sayesinde tanıştım.
Dinimiz gereği faize karşı olan hassasiyetimizden dolayı nasıl ev alırım arayışındaydım. Daha sonra Murat Bey ev almanın en kolay ve güvenilir yolu olan Eminevim’i anlattı. Bana
da cazip ve mantıklı geldi. Ailemle görüştüm. Ardından da
biraz araştırma yaptım. Sistem gayet mantıklı geldi bana.
Daha sonra kayıt olmaya karar verdik. Yıldıztepe Şubesi’ne
giderek kayıt işlemimi gerçekleştirdim. Kuralara katıldım.
Kurada ismim okundu ve evimi aldım. Yıllarca kira ödemekten kurtuldum, hem de faizsiz bir şekil de. Temsilcimiz Murat Akdeniz Bey ve Yıldıztepe Şube personelleri her daim bizimle ilgilendiler. Kendilerine çok teşekkür ederiz.
Merhum Abdurrahman Emin Bey’den Allah razı olsun. Mekanı cennet olsun. Gönül rahatlığıyla herkese Eminevim’i
tavsiye ederim.
Emeği geçen herkese teşekkür ederiz...

Eminevim sistemini ilk duyduğum zaman açıkçası önce güvenememiştim. Çünkü bu zamanda hele bankaların insanları yüklü miktarda faizle borçlandırarak ev sahibi yaptığı bir
dönemde Eminevim’den bu kadar kolay ve masrafsız, helal
yoldan ev sahibi olabileceğime inanamamıştım.
Geçen süre içerisinde arkadaş çevremden birçok kişinin
Eminevim’den ev sahibi olduğunu görünce ben de Eminevim’e başvurmaya karar verdim. Arkadaşlarımın yönlendirmesiyle Eminevim müşteri temsilcileriyle görüştüm. Güler
yüzlü ve güven dolu bir sohbetten sonra Eminevim’e girmeye karar verdim. Üye olduktan sonra sık sık müşteri temsilcimle irtibatta oldum. İki yıl boyunca sıkılmadan bütün
sorularıma güler yüzlü şekilde yanıt verdi ve bilgi edinme
konusunda bana yardımcı oldu. Özellikle teslimatıma 5-6 ay
kaldığı süre içerisinde neredeyse her hafta arayıp kafama
takılan her soruyu tebessüm ve samimiyetle cevapladığı için
özellikle Meryem Peri Hanımefendi’ye çok teşekkür ederim.
İlgisi ve alakası için kendisine minnettarım.
Allah sizden ve bütün Eminevim ailesinden razı olsun. Güler
yüzünüz ve samimiyetiniz daim olsun inşallah. Allah’a emanet olun.

Sizden
gelenler...
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MUTLULUK

MESAJLARI

Gönlümden geçen sözcükleri yazıya dökmeden önce, Eminevim Antakya Şubesi’nin çok kıymetli idarecisi Erdem Bey, araç
satışında yardımcı olan Barış Bey ve bu sürecin en güzel anı tapu teslimine eşlik eden, sabırla sürecin tamamlanmasında
payı olan Nuri Bey’e çok teşekkür ederim. Çünkü bu süreci, en başından sonuna kadar çok iyi izah etmekle beraber
fazlasıyla yardımcı oldular. İnsanların tereddütle yaklaştığı bu sistemin izah edilemediğini düşündüğümde böylesine
avantajlı faizsiz ev alma sisteminden faydalanmak istemeyebilir ve bu güzel duyguyu yaşayamayabilirdim. Sadece ev veya
araç almamıza vesile olmuyor, baştan sona kadar bu aileden biri gibi hissettirmeyi başarıyorlar. Bu da samimiyetlerinden
olsa gerek. Ev almama vesile olan Eminevim ailesine ve bu sistemin mucidine ayrı ayrı teşekkür ediyorum..
Mahmut Açıkel

Kütahya şubesi çalışanlarından Halil İbrahim Bey’e ve şube müdürü Yücel Bey’e ilgi ve alakalarından dolayı
teşekkürü borç bilirim. Araba paketinden faydalandım ve sayenizde kredi faizinden kurtuldum. Eminevim
kurucularına da toplumu kapitalist sistemin zararlarından koruyacak bir sistem geliştirmiş olduklarından dolayı
çok teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Herkese her zaman tavsiye ediyorum.
Mehmet Akşit

2019 Şubat ayında peşinatlı sisteme giriş yaptım ve bana bildirilen sürecin sorunsuz işletilmesiyle Mart 2020’de istediğim
evi satın aldım. Bu süreç boyunca sayısız sorularımıza büyük bir sabır ve özveri ile cevap veren, her konuda bizi aydınlatan
başta İstanbul Levent Şubesi’nden Müşteri Temsilcimiz Ekrem Karataş Bey’e teşekkürü bir borç bilirim. Kendisi bu süreç
boyunca güven anlamında hiçbir sıkıntı yaşamamamızı sağladı ve müşteri memnuniyeti açısından elinden geleni fazlasıyla
yaptı. Bu vesileyle ayrıca sürecin başından sonuna kadar işlemlerin aksatılmadan, şeffaf bir şekilde devam etmesini
sağlayan diğer tüm Eminevim personeline de teşekkür ediyorum. İşlerinizde kolaylıklar diliyorum.
Abdulkerim Belek

Beş senedir şirketinize olan memnuniyetimi arz ediyorum. Müşterilerinizin bol olmasını temenni ediyor ve salgın
nedeniyle ülkemizde bu sıkıntılı günlerin bir an önce bitmesi için dualar ediyoruz. Ayrıca en büyük hayalim tekrar
umreye gitmek. İnşallah sizin vesilenizle bu hayalimi gerçekleştirmek istiyorum. Yeni satış temsilcimiz Tuba Yayla
Hanım’a teşekkür ediyoruz.
Muhammet Naci Tekik

Yıllar önce faizsiz araba alınmaz mı diyerek araştırmaya başladım. Temsilcim Umut Uçar Bey ile görüşmeme istinaden
sisteme dahil oldum. Benim güvensizliklerimde korktuğum zamanlarda acaba dediğim her anda temsilcimin desteğiyle
içim rahat etti. Dolandırılmaktan korktuğum İstanbul’un sahtekarlarından beni koruduğu için bu sistemi kuran saygı değer
merhum Emin ÜSTÜN’e çok teşekkür ederim. Bir yıldır kendi evim var çok şükür. İstanbul’dan Ankara’ya taşındıktan sonra
Eminevim’de yeni müşteri temsilcim Semine Topal, beni araba için yüreklendirdi ve şimdi ise araba için tekrar sisteme
dahil oldum. Ufak tasarruflarla ev alınır mı, araba alınır mı diye düşünmeden korkmadan güvenle gireceğiniz bu sisteme
dahil olmanızı ısrarla ama ısrarla tavsiye ediyorum. Bu yazıyı okur ve cesaret ederseniz neden daha önce başvurmadım
diyeceksiniz.
Pınar Baştuğ

Eminevim’e 2014 yılında üye oldum. Şu an 7. yılımdayım. Denizli Şube Müdürü Vedat Özmen Bey’den özellikle Allah
razı olsun. Her konuda bize çok yardımcı oluyor. Bu ay 4. üyeliğime başladım. Çevremdeki herkese sizi öneriyorum.
Şu yaşamış olduğumuz zor zamanlarda bile ilgi, alaka ve desteğini bizden hiçbir zaman esirgemediniz. Ailenin bir
ferdi gibisiniz. Nice 30 yıllara. İyi ki varsın Eminevim.
Gülsade İlemin
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ŞUBE SAYISI 128’E ULAŞTI
EMİNEVİM, ŞUBE AĞINI
GENİŞLETMEYE DEVAM EDİYOR!
Türkiye’de faizsiz finans alanında hizmet veren ve bu alanda en fazla şubeye sahip olan Eminevim, şube ağını genişletmeyi sürdürüyor.
Faizsiz Elbirliği Sistemi ile Türkiye’nin dört bir yanında hizmet veren ve bugüne kadar 160 bini aşkın kişiyi ev ve araç sahibi yapan Eminevim, yaşanan salgın nedeniyle inovatif çözümleri hayata geçirirken bir yandan da şubeleşme adımlarını birçok bölgede atmaya devam ediyor.
2020 planlamaları doğrultusunda da bu yönde atılan adımlar hayata geçmeye başladı. Son birkaç ayda açılarak hizmet vermeye başlayan yeni
şubelerle Türkiye geneli şube sayısını artıran Eminevim, yapılan yeni yatırımlarla şube sayısını 128’e taşıdı. Türkiye’de faaliyete geçen toplam
şube sayısı 128’e ulaşırken İstanbul’da da 37. şube açılışı Nisan ayında gerçekleşti.

MART AYININ ŞAMPİYONLARI

BELLİ OLDU

Eminevim’in her ay kademeler bazında değerlendirilen şampiyon şubeleri belirlendi.
Türkiye’nin 81 iline hizmet veren 128 şube içinden yapılan kademeler bazındaki hedeflerin gerçekleştirilmesine göre belirlenen Mart ayı
şampiyonları listesinde 4 farklı kademede 4 şube yer aldı.
Hedef gerçekleştirmeye göre Mart ayının şampiyon takımı ise Gaziantep Bölgesi oldu.

İşte kademeler bazında yapılan sırlamaya göre Mart ayının şampiyon şubeleri;

1. MERSİN

2. ANKARA / YENİMAHALLE

3. MERSİN / TARSUS

4. İSTANBUL / SANCAKTEPE

