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Eminevim’i tavsiye eden Eminevim müşterileri, tavsiye ettikleri kişilerin kayıt organizasyon ücretinin 
%10’unu ödül olarak anında kazanıyor. Nisan ayına özel tavsiye kampanyasıyla evde kalın, ek gelir fırsatını 
kaçırmayın!

Siz de tavsiye edin, siz de kazanın! Tüm işlemler için eminevim.com adresinden görüntülü şubemizi kul-
lanabilir ya da 444 36 46’yı arayabilirsiniz. Sayfa 3’te

SENDE TAVSİYE ET, EVDE EK GELİR FIRSATINI KAÇIRMA!

Detaylar Sayfa 3’teTOPLAM TESLİMAT 159.149
MART AYI TESLİMAT 1.955

Türkiye genelinde 128 şubeyle hizmet veren faizsiz Elbirliği Sistemi’nin kurucusu 
Eminevim, sektörde imza attığı ilklere bir yenisini daha ekledi ve görüntülü şubeyi 

hizmete aldı. Hizmette sınırları ortadan kaldıran görüntülü şubeyle, müşterilere canlı bir 
şekilde müşteri temsilcileriyle görüşme imkanı sağlanırken faizsiz Elbirliği Sistemi’nden 

yararlanmak isteyen milyonlarca kişinin hizmete erişimi kolaylaştırıldı.

EMİNEVİM GÖRÜNTÜLÜ HİZMET 
DÖNEMİNİ BAŞLATTI

İLKLERE İMZA ATAN EMİNEVİM’DEN BİR İLK DAHA
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Türkiye genelinde 128 şubeyle hizmet veren faizsiz Elbirliği 
Sistemi’nin kurucusu Eminevim, bir yuva hayali kuran milyonlar-
ca kişi için hizmette sınırları kaldırdı ve görüntülü şube hizme-
tini açtı. Sektörde imza attığı ilklere bir yenisini daha ekleyerek 
görüntülü şube hizmetiyle, müşterilere canlı bir şekilde müşteri 
temsilcileriyle görüşme imkanı sağlayan Eminevim, küçük biri-
kimlerle ev sahibi olmak isteyenler için mesafeleri engel olmaktan 
çıkararak hizmete erişimi kolaylaştırıldı.

Hizmetten nasıl yararlanabilirim?
Eminevim tarafından sektörde bir ilk olarak gerçekleştirilen 

görüntülü şube hizmetinden yararlanmak çok kolay. Bunun için 
eminevim.com web sayfasına girmeniz yeterli. Cep telefonunuz, 
tablet ya da bilgisayarınızdan eminevim.com’a girerek sol altta yer 
alan görüntülü şube butonuna tıklayabilir, iletişim bilgilerinizle 
birlikte size en yakın şubeye bağlanarak, bulunduğunuz yerden 
kolayca hizmet alabilirsiniz.

Türkiye genelinde 128 farklı şubemize bağlanarak görüşebilir  
ve siz de hayalini kurduğunuz eve kavuşabilirsiniz. 

Eminevim’i tavsiye eden Eminevim müşterileri, tavsiye ettik-
leri kişilerin kayıt organizasyon ücretinin %10’unu ödül olarak 
anında kazanıyor. Nisan ayına özel tavsiye kampanyasıyla evde 
kalın, daha çok kazanın ve ek gelir fırsatını kaçırmayın! 

Tatil Hediyesi Devam Ediyor
Eminevim, müşteri sadakati kampanyalarıyla 5 yıldızlı tatil 

hediye ediyor.

Eminevim’i tavsiye edenler daha çok kazanıyor, indirimli ve 
faizsiz ev sahibi olma fırsatını yakalıyor. 2020’de başlatılan yeni 
kampanya ile Mayıs ayına kadar, belirlenen hedeflere göre Emi-
nevim’i tavsiye edenler 5 yıldızlı otelde 2 kişilik tatil kazanıyor. 

Siz de tavsiye edin, siz de kazanın! Tüm işlemler için emine-
vim.com adresinden görüntülü şubemizi kullanabilir ya da 444 
36 46’yı arayabilirsiniz. 

29 YILLIK TECRÜBEYLE DEVAM EDİYOR

GÖRÜNTÜLÜ ŞUBEYLE 
HİZMETTE SINIRLARI KALDIRDI

HEDİYE FIRSATLARI 
SİZİ BEKLİYOR

KESİNTİSİZ HİZMET

EMİNEVİM 

1991’den günümüze kadarki 29 yılı aşkın sürede, birikimlerimiz 
ve tecrübelerimizle her zorluluğu yendik, nice badirelerin üste-
sinden geldik. Ülke olarak koronavirüse karşı yürüttüğümüz bu 
mücadelede de 29 yılın verdiği tecrübelere dayanarak hizmetlerde 
hiçbir kesinti ve aksaklık yaşamadan, üstelik daha da kolaylaştıra-
rak sizlerin yanındayız.

Birliğimizi koruyarak, elbirliğiyle mücadelemiz sürerken aldı-
ğımız güçlü tedbirlerle zaman zaman dışımızda yaşanan gelişme-
lerin hizmetlerimizi tıkamasına izin vermeden, müşterilerimizi 
mağdur etmeden hayalleri gerçeğe dönüştürmeye devam ediyo-
ruz.

Ülke olarak salgın nedeniyle zorlu geçen bir süreçte hizmetle-
rimizde hiçbir kesinti yapmadan, özellikle aldığımız tedbirler ile 

teslimatlarda hız kesmeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geride 
bıraktığımız Mart ayında ailelerimizin mağduriyet yaşamasına izin 
vermeden 1.955 teslimat gerçekleştirdik, ev ve araçlarına kavuş-
turduk. Bir yanda ailelerimizin ihtiyaçlarını karşılarken bir yandan 
da ekonominin istikrarının korunması gerektiği böyle zor bir dö-
nemde de yaklaşık 300 milyon TL’lik bir katkıyı ekonomimize ka-
zandırmış olduk.

 
29 yılı aşkın tecrübeyle bugüne kadar olduğu gibi müşterileri-

mizin, hiçbir kesinti yaşanmadan hizmet alabilmelerini kolaylaş-
tırmak için tecrübelerimizden faydalanmaya devam ederken yaşa-
nan salgına karşı Türkiye’nin ekonomik istikrarının korunmasına 
katkı sunmaya devam edeceğiz.

Elbirliği Sistemi’yle 160 bine yakın kişiyi ev ve araç sahibi ya-
pan Eminevim, yardım ve dayanışmayı temel alan Elbirliği’ni, Mart 
ayındaki reklam kampanyası ile milyonlarca kişiye anlattı.

2020 yılı kurumsal iletişim ve marka stratejisi çerçevesinde 
oluşturulan, geleneklerden ilham alınarak icat edilen Elbirliği Sis-
temi’nin kurucusu, öncüsü ve liderinin vurgulandığı Eminevim’in 
Elbirliği temalı reklam kampanyası, Mart ayında da ulusal tele-
vizyon kanalları ve radyolarda yer almaya devam etti. İzleyicilere 
elbirliğinin, yardım ve dayanışmanın gücünü hissettiren reklam 
kampanyasıyla, faizsiz ev sahibi olmanın ilk adresi olan Eminevim 
bir kez daha milyonlara duyuruldu.

FAİZSİZ EV SAHİBİ OLMANIN İLK ADRESİ OLAN

EMİNEVİM’İ MİLYONLARA DUYURDUK
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Son dönemlerde dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de 
etkisini sürdüren Koronavirüs salgınına karşı önemli tedbirle-
ri hayata geçiren Eminevim, müşterilerin ve toplum sağlığının 
korunması adına 29 yıldır yoğun bir katılımla gerçekleştirilen 
çekilişleri Mart ayından itibaren katılımcılar olmadan noter hu-
zurunda düzenlemeye başladı.

Evine ve aracına kavuşacak talihlilerin, katılımcılar ve noter 
huzurunda belirlendiği çekiliş organizasyonları risklere karışı 
alınan önlemler çerçevesinde geçici bir süreliğine katılımcısız 
gerçekleştirilirken, müşteriler çekilişlerini Eminevim’in sosyal 
medya hesaplarından takip edebilecek.

Müşterilerin, hiçbir kesinti yaşanmadan hizmet alabilmelerini kolaylaştırmayı ve salgına karşı Türkiye’de ekonomik istikrarın korunmasını 
hedefleyen Eminevim, salgına karşı önemli birçok tedbiri de hayata geçirdi.

Bu kapsamda Türkiye genelinde bulunan 128 şubede hijyen planları oluşturularak dezenfekte çalışmaları düzenli olarak sürdürülmeye 
devam ediliyor. Virüsten korunma yöntemlerine dair çalışanlar sürekli olarak bilgilendirilirken, Koronavirüs açısından daha riskli grupta bu-
lunan çalışanlara evden çalışma imkanı sağlandı. Ortak kullanım alanlarında özel hijyen tedbirleri alındı. Şirket bünyesinde gerçekleştirilen 
etkinlik ve organizasyonlar ileri bir tarihe ertelenerek gereken tedbirler alındı.

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerle hizmetleriniz kesintisiz sürdüren Eminevim, her ay İstanbul’da yoğun bir 
katılımla düzenlenen çekiliş organizasyonlarını dijitale taşıdı.

DİJİTALE TAŞIDIK

SAĞLIĞINIZI 
ÖNEMSİYORUZ

ÇEKİLİŞLERİ 

#elbirliğiyleyeneceğiz

NİSAN AYINDA EV SAHİBİ 
OLMAK İÇİN ÇOK NEDEN VAR

Eminevim’in Nisan ayında ev sahibi yaptıran kampanyaları sizleri bekliyor. Düşük peşinat ve erken 
teslimat imkanlarının sunulduğu yeni kampanya fırsatlarını kaçırmayın!

Siz de Eminevim’e gelin, kiradan kurtulun ve hayallerinize kavuşun. 160 bin kişinin yaşadığı 
mutluluğu siz de yaşayın.

Kampanyalar hakkında detaylı bilgilere 444 36 46 no’lu çağrı merkezimizden ulaşabilirsiniz.

Sıfır Peşinatla 
Erken 

Ev Sahibi Olma 
Fırsatı

Peşinatınız olmasa da 
Eminevim ile ev sahibi 
olabilirsiniz. Nisan ayı 

boyunca geçerli kampanya 
ile % 0 peşinatla 32 aya varan 
erken teslimat fırsatlarından 

yararlanabilirsiniz.

Organizasyon 
Ücretiniz 

Yoksa Taksitli 
Organizasyon Var

Vade ortası sistemde 
organizasyon ücretinizi 
taksitlendirebileceğiniz 

kampanya ile 120 ay 
vadede 6 aya kadar 

organizasyon ücretlerinizi 
taksitlendirebilirsiniz.

Uzun 
Vade,
Erken

Teslimat
Eminevim çekilişli 

sistemler için vadeleri 
uzattı, teslimatları öne aldı. 

160 kişilik gruplarda % 5 
peşinatta 46, %10 peşinatta 

ise 41 aydan başlayan 
teslimat kampanyaları Nisan 
ayı boyunca sizleri bekliyor.

Asker, Polis 
ve Sağlık 

Çalışanlarına 
Büyük İndirim
Bu zor günlerde de polisimiz, 

askerlerimiz ve sağlık 
personellerimize özel %20 

indirim kolaylığıyla daima onların 
yanındayız. Taksitli peşinat ve 

taksitli organizasyon paketlerinden 
yararlanmak isteyen herkes için de 
%10 peşinatla % 10 indirim, %10 ve 
üzeri peşinatlarda ise %20 indirim 

Eminevim’de.

Araç
 Alırken 

Bekletmeyen 
Kampanya

Araç alırken uzun süreler 
beklemeyin. %5 peşinat ile 
katılabileceğiniz 24 ve 36 
kişilik gruplarda, peşinat 
durumuna göre 5 ayda 

aracınıza kavuşmanın tadını 
çıkarabilirsiniz.

EV SAHİBİ YAPAN 
KAMPANYALAR EMİNEVİM’DE
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MUTLULUK
MESAJLARI

Eminevim’e katılmayı çok düşündük. Doğru bilgiyi alabilmek için çok defa gidip geldik. Sonunda Eminevim’e biz de 
katıldık ve 2015 yılında katıldığımızdan bu yana mülk sahibi olabilmek için bekledik. Rabbim çok şükür nasip etti 
ve Eminevim sayesinde hayalimiz gerçekleşti. Üyelik sürecinde bizimle ilgilenen herkese ve teslimat aşamasında 
benimle yakından ilgilenen Nuri Bey’e çok teşekkür ederim.
Hamide Açıksöz

Öncelikle böyle bir organizasyonun içinde bulunmaktan son derece mutlu olduğumu belirtmek isterim. Bu 
kuruluşun amacını da son derece anlamlı bulmaktayım. Bünyenizde emek veren tüm personellerinize, bilhassa 
Mustafa Tuncay Bey’e yoğun ilgilerinden dolayı minnettarım. Başarılarınızın devamını diliyorum. Mükemmel bir 
sistem... Helalinden bir hayat kurmak istiyorsanız hemen başvurun. Faiz ödemeden Rabbim nasip etti bize de. 
Üyelik aşaması ve sonrası bizimle her zaman ilgilendiler. Ailemizin bir ferdi Eminevim.
Rafet Metin

Mutluluğumu anlatmaya kelimeler yetmez. Kirada oturmak gerçekten çok zor, ayın nasıl geçtiği belli olmuyor ve 
sanki aylar hemen geçiyordu. Bizimde bir evimiz olsun diye hep dua ettim. Rabbime  şükürler olsun Eminevim 
sayesinde hayalim olan evimi aldım, kiradan kurtuldum. Eminevim’de çalışan ve emeği geçen herkesten Allah razı 
olsun. Bizim aileden birisi gibiler, adeta abla kardeş gibiyiz onlarla. İyi ki varsınız, iyi ki tanımışım sizleri, iyi ki 
Eminevim’e katıldım. Ev almanın en kolay yolu Eminevim.
Metin Taşkesen

Öncelikle Eminevim ailesine faiz ve harama bulaşmadan böyle bir hizmet sağladıkları için çok teşekkür ediyorum. 
Çekilişli sisteme katıldıktan bir ay sonra ismimiz okundu ve bir süre sonra evimize aldık. Bu süre içerisinde Isparta 
şubesinde mesai saati gözetmeden günün hangi saatinde ararsak arayalım bizi cevapsız bırakmayan Halime 
Hanım’a ayrıca teşekkür ederim. Sadece ev konusunda değil arayıp hal hatır sorması ve bizleri önemsemesinin 
vermiş olduğu memnuniyet hiçbir şey ile ölçülemez. Şu an araç sahibi olmayı düşünüyorum ve eğer tekrar sisteme 
girersem memnun kaldığım hizmet neticesinde olacaktır. Allah razı olsun.
Mehmet Gürocak

Eminevim’e sadece bilgi almak için gitmiştim. Herhangi bir birikimim olmadan yıllardır para biriktirip alamadığım 
evimi sizlerin sayesinde aldım, alırken de herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Eminevim ailesinin üyesi olmaktan çok 
memnunun. Banka borcu olmadan ev sahibi oldum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Üyelik sürecinde 
benimle yakından ilgilenen şubenize ve teslimat sürecinde benimle yakından ilgilenen Sinan Bey’e çok teşekkür 
ederim.
Elmas Kaya

Öncelikle Eminevim ailesine çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum hepinize. Eminevim ailesiyle 2011 
yılında tanıştım ve sayenizde de ilk evimi aldım. Kasım 2017’de ise tekrar Eminevim üyesi oldum ve 2019 yılının 
Kasım ayında ikinci evimi aldım. Allah hepinizden razı olsun. Bankaya bulaşanlar 10 yılda 1 ev alırken ben Eminevim 
sayesinde 8 yılda 2 ev aldım. Bizi gerçekten bankaya bulaştırmadığınız çok mutluyum. Eminevim sayesinde de 
rahat bir mesken aldım. Buna istinaden de iyi komşularım var Allah’a şükürler olsun.
Barış Koç

Merhaba,

2019 senesinde Eminevim ile tanıştım. Yıldıztepe şubesinin 
karşısında börek salonum var. Şube çalışanı arkadaşlarım ge-
lir ve bizden alışveriş yaparlardı. Geldiklerinde kendileriyle 
sohbet ederdik. Bana sistemin işleyişini anlattılar ve sonra-
sında merak edip şubeye gittim. Şube satış uzmanı arkadaş 
Serkan Kanat Bey bize yardımcı oldu ve sisteme dahil olduk. 
İnanç esaslarımıza göre faize bulaşmak haramdır. Aileme ve 
yakınlarıma “faizsiz ev sahibi olacağız” dediğimde şaşıranlar 
da olmuştu. Bismillah dedik ve çekilişlere dahil olduk. İnşal-
lah nasip olursa yaz aylarına doğru evimi alacağım. Murat 
Akdeniz Bey bu süreçte bana çok yardımcı oldu. Bu yüzden 
kendisine çok teşekkür ederim. 10 yıldır kirada oturuyorum 
ve Allah nasip ederse kiracılıktan kurtulmama çok az bir 
zaman kaldı. Müşterilerime ve yakınlarıma aileme severek 
Eminevim’i öneriyorum ve inşallah önermeye de devam ede-
ceğim. Güler yüzlü hizmetlerinden dolayı Eminevim ailesine 
ve Yıldıztepe şube çalışanlarına da ayrıca teşekkür ederim.

MÜŞTERİ HİKAYESİ
Bekir Kaya

Merhaba,

Ben yıllarca faizsiz nasıl ev sahibi olabilirim diye düşünüyor-
dum. Derken dostlarım bir gün Eminevim’den bahsetti. Sis-
temi merak ettim ve ilgimi çekti. Eminevim’den ev alanları 
da görünce elimdeki birikimle beraber Eminevim’e başvur-
dum.  Sonra heyecanla kura çekilişlerine katıldım.  Derken 
19. ayda bana kısmet oldu ve ev çıktı. Eceabat’ta denize de 
yakın olan güzel bir ev satın aldım. Çocuklarım ve torun-
larımla inşallah mutlu bir şekilde vakit geçireceğim. Faizin 
tozuna bulaşmadan kira öder gibi ev sahibi olduğum için Al-
lah’a şükürler olsun. Bu sistemi icat eden Emin Bey’den Allah 
razı olsun, mekanı cennet olsun. Temsilcimiz Meryem Peri 
Hanım, güler yüzüyle her daim bizimle ilgilendi, bizi yalnız 
bırakmadı. Kendisine de minnettarım. Gönül rahatlığıyla 
herkese Eminevim’i tavsiye ederim. Tüm emeği geçenlere 
teşekkür ederim.

Allah’a emanet olun.

MÜŞTERİ HİKAYESİ
Bekir Kaya

Elbirliği Sistemi ile kişiler hem 
faizsiz hem de vade farksız ev 
sahibi olabilmektedir. Kiradan 
kurtulmak için krediyle ev sahi-
bi olunmak istendiğinde maliyet 
anlamında ciddi bir maliyet oluş-
maktadır. Uygun koşullarda ve fa-
izsiz ev sahibi olmanın alternatif 
yollarından birisi Eminevim’dir.

Konut kredisi kullanıldığında, 
çok ciddi maliyetler oluşmasına 
rağmen, Eminevim’in kurucusu 
olduğu Elbirliği Sistemi saye-
sinde faizsiz ve vade farksız çok 
düşük bir bedel ile konut sahibi 
olmanızı sağlar.

Ayrıca bu sistem bütçenize 
uygun ödeme modelleri sunar.

 

SİZDEN GELEN
Eminevim’in 
konut 
kredisi ile ev 
alımından 
farkı nedir?

SORULAR!
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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 Şubat ayı 
şampiyonları listesinde 4 farklı kademede 4 şube yer aldı.

Hedef gerçekleştirmeye göre Şubat ayının şampiyon bölgesi ise Anadolu Yakası Bölgesi oldu.

İşte kademeler bazında yapılan sırlamaya göre Şubat ayının şampiyon şubeleri;

1. TEKİRDAĞ / ÇORLU 3. MERSİN / TARSUS2. GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL 4. İSTANBUL / SANCAKTEPE

ŞUBAT AYININ ŞAMPİYONLARI

Her ay yüzlerce kişiyi hayallerine kavuşturan Eminevim, Mart ayında yaptığı 1.955 teslimatla 2020’nin şu ana kadarki en yüksek teslimatını 
gerçekleştirerek başarılı bir rekora imza attı. Dünyayı etkisi altına alana salgına rağmen, alınan tedbirlerle ev ve aracını bekleyen ailelere 
teslimatların kesintisiz yapıldığı Eminevim’de teslimatlarına kavuşanlar ise büyük mutluluk yaşadı. Eminevim’in yaptığı teslimatlarla ülke 
ekonomisine de bir ayda 300 milyon TL katkı sağlanmış oldu.

TESLİMATTA 2020 REKORU
MART’TA 1.955 TESLİMAT

EMİNEVİM, TESLİMATTA REKORLARA DOYMUYOR

BELLİ OLDU


