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2.007OCAK AYI TESLİMAT 178.665TOPLAM TESLİMAT

EV VE ARAÇ İHTİYAÇLARINIZ İÇİN
DİJİTAL HİZMET KANALLARIMIZ 

HER ZAMAN YANINIZDA
Eminevim, faizsiz ev veya araç sahibi olmak isteyen müşterilerine dijital hayatın tüm kolaylıklarını sunuyor.  Gö-

rüntülü Şube ve Dijital Kayıt hizmetleri ile kayıt ve başvuru işlemleriniz çok daha hızlı, çok daha kolay ve tek tıkla 
elinizin altında. Siz de eminevim.com’a tıklayarak dijital erişim kanalları üzerinden yeni kampanyalardan ve size özel 
avantajlardan haberdar olabilirsiniz. Detaylar Sf. 3’te.

EV VEYA ARAÇ TESLİMATI 
GERÇEKLEŞECEK

EMİNEVİM TESLİMATTA 
HIZINA HIZ KATIYOR

2021’DE
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HER 4 DAKİKADA BİR
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Eminevim faizsiz ev ve araç sahibi olmak isteyen engelliler, şehit aileleri ve gazileri de unutmuyor. Yıl boyunca geçerli özel kampanyalarla 
engelli vatandaşlarımız, şehit aileleri ve gazilerimiz sağlanan indirimlerden yaralanarak faiz ödemeden ev veya araç sahibi olabilecek. Aynı 
zamanda Eminevim’e kayıt olan ancak daha sonra ayrılmak zorunda kalan veya ikinci üyeliğini başlatan müşterilerine de yıl boyunca geçerli 
çok özel fırsatlar sunuyor.

Kampanyalarımızdan yararlanabilmek için size en yakın Eminevim şubesini ziyaret edebilir veya Eminevim.com’a tıklayarak Görüntülü 
Şubemiz üzerinden müşteri temsilciniz ile görüşebilirsiniz. 

YIL BOYUNCA GEÇERLİ 
KAMPANYALARLA

HERKESE FAİZSİZ EV VE 
ARAÇ SAHİBİ OLMA FIRSATI

Eminevim, yıl boyunca geçerli kampanyalarla herkese uygun faizsiz ev ve araç sahibi olma fırsatı sunuyor.

Ev sahibi olmak isteyen engelli müşterilerimize 
ayrıcalık tanıyor ve faizsiz Elbirliği Sistemi’nden 
yararlanmaları için organizasyon ücretinde yıl 
boyunca % 18 indirim kolaylığı sunuyoruz.

Sistemden daha önceden ayrılmış, şu an aktif 
bir üyeliği bulunmayan ve kesinti yapılmış 
müşterilerimizi, yeni organizasyon ücretinden 
ayrıldığı yıla göre kesintinin 2 katına kadar indirim 
fırsatı bekliyor.

Eminevim personellerinin ailelerini de unutmuyor. Peşinat oranına göre organizasyon ücretinde % 20’ye varan 
indirim kampanyasından çalışanların birinci dereceden yakınları da yararlanarak ev ve araç sahibi olabilecek.

Eminevim ailesi olarak sosyal sorumlulukta da 
öncü olmaya devam ediyoruz. Yıl boyunca geçerli 
kampanya ile tüm şehit aileleri ve gazilerimize 
peşinatı olsun olmasın %20 indirim imkanı 
sağlıyoruz.

Engel Yok
Kampanyası

Eski Dostlar
Kampanyası

Çalışanların Ailelerine 
de Sürpriz İndirim

Şehit Aileleri ve 
Gazilerimizin
Yanındayız

Ahde Vefa Kampanyası kapsamında aktif ya da 
borcu biten, 2. üyeliğe dahil olmuş müşterilerimize, 
peşinat durumuna göre %20’ye varan indirim imkanı 
sunuyoruz. 

Ahde Vefa
Kampanyası

İşte ev veya araç sahibi olabileceğiniz yıl boyunca geçerli Eminevim kampanyaları:
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KAYIT VE BAŞVURU 
İŞLEMLERİNİZ
TEK TIKLA ELİNİZİN 
ALTINDA

Eminevim, faizsiz ev veya araç sahibi olmak isteyen müşterilerine dijital hayatın 
tüm kolaylıklarını sunuyor.  Görüntülü Şube ve Dijital Kayıt hizmetleri ile tüm işlem-
ler tek tıkla elinizin altında. Cep telefonu veya tabletinizden başvuru ve kayıt olmak 
üzere birçok işlemi kolayca gerçekleştirebileceğiniz dijital erişim kanalları sayesinde 
merak ettiğiniz soruları sorabilir, tek tıkla müşteri temsilcinize bağlanabilirsiniz.

Haftanın 7 günü 09.00 – 19.00 saatleri arasında hizmet veren Görüntülü Şube, 
7/24 açık olan Dijital Kayıt üzerinden işlemlerinizi kolayca gerçekleştirebilir, yeni 
kampanyalardan ve size özel avantajlardan haberdar olabilirsiniz.

Detaylı bilgiye Eminevim.com üzerinden ulaşabilirsiniz. 

Eminevim’in dijital hizmet kanalları, ev ve araç ihtiyaçlarınız için her 
zaman yanınızda.

PEŞİNATIM 
YOK DİYE 
ÜZÜLMEYİN

Eminevim’in sunmuş olduğu fırsatla 2. el aracınızı hayalinizdeki eve dö-
nüştürebilirsiniz. Aracınızın modeli veya markası fark etmeksizin peşinat 
olarak göstererek erken teslim fırsatlarından yararlanabilir, peşinatlı sis-
temlere dahil olarak istediğiniz yerden, dilediğiniz evi alabilirsiniz. Siz de 
en yakın Eminevim şubesini ziyaret ederek veya Eminevim.com’a tıklaya-
rak Görüntülü Şube üzerinden müşteri temsilcinizle görüşebilir, kampanya 
hakkında detaylı bilgiler alabilirsiniz.

İkinci el aracınızla hayalinizdeki eve ulaşmanın en kolay yolu 
yine Eminevim’de. 

ARACINIZ VARSA
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Geride kalan yılı 23 bin 616 teslimatla kapatan Eminevim, 2021 yılın-
da teslimat hedefini yüzde 17’den fazla artırarak 27 bini aşkın teslimat 
gerçekleştirmeyi hedefliyor. Yeni yılda yapılacak teslimatlarla günlük 
teslimat sayısı da 94’ü aşarak 100’ün üzerine çıkacak. Ortalama her 4,5 
dakikada yapılan teslimat süresi ise 2021’de 4 dakikaya düşecek.

2021 yılında yapılacak teslimatlarda toplamda 200 bin teslimatın 
aşılması hedefleniyor.

 

Geçtiğimiz 2020 yılında her 4,5 dakikada bir teslimata imza atan 
Eminevim, 2021 yılında yapmayı hedeflediği 27 bin teslimatla bu süreyi 4 
dakikaya düşürecek.

4 DAKİKADA BİR TESLİMAT 
YAPACAK

YILIN İLK ÇEKİLİŞİNDE  
1.613 KİŞİNİN TESLİMAT TARİHİ 

BELİRLENDİ
Yılın ilk çekilişi Ocak ayında ger-

çekleştirildi. Kovid-19 tedbirleri kap-
samında katılımcısız düzenlenen 381. 
ve 382. çekilişlerde, 12 bin 683 kişi 
arasından çekiliş yapıldı. Eminevim 
sosyal medya hesaplarından canlı ola-
rak yayınlanan çekilişte 1.613 kişinin 
teslimat tarihi belirlendi. Ev ve aracı-
na kavuşacağı tarihi öğrenen talihli-
ler, çekiliş sonucunda büyük mutluluk 
yaşadı.

Çekilişli sisteme kaydı olan grupla-
rın yeni çekilişi ise Şubat ayında ger-
çekleşecek.

Her ay noter huzurunda düzenli olarak gerçekleştirilen ve yüzlerce kişinin teslimat tarihlerini belirleyen çekilişler, Ocak 
ayında da devam etti.

04:00

EMİNEVİM 2021’DE
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ÜÇ NESİLDİR EMİNEVİM’İ TERCİH EDEN 
KÖSE AİLESİ’NİN ÜÇÜNCÜ KUŞAKTAN 

ÜYESİ İKİNCİ ARACINA KAVUŞTU

YILIN İLK ÇEKİLİŞİNDE  
1.613 KİŞİNİN TESLİMAT TARİHİ 

BELİRLENDİ
Faizsiz ev ve araç ihtiyacını 1996’dan beri Emine-

vim ile karşılayan Köse ailesi, yeni teslimatına kavuş-
tu. İlk olarak dede Nazım Köse, 1996 yılında merhum 
A. Emin Üstün’ün elinden teslimatını alarak sisteme 
giriş yaptı. Ardından oğlu İbrahim Köse de ev ve ara-
cını yine faizsiz Elbirliği Sistemi ile aldı. Faize bulaş-
mamak için hassasiyet gösteren ailenin üçüncü ne-
silden üyesi olan Salih Köse de tıpkı babası ve dedesi 
gibi Eminevim’i tercih ederek ikinci teslimatına ka-
vuştu. Böylelikle üç nesildir Eminevim ile ev ve araç 
sahibi olma geleneği devam etti.

2021 yılının Ocak ayında teslimatını alan Salih 
Köse, aile olarak faize karşı hassasiyet gösterdiklerini 
ve güven duydukları Eminevim ile yıllardır ihtiyaçla-
rını karşılamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Salih Köse, 2019 yılında, Eminevim’den tes-
limatını alan 150.000’inci kişi olmuş ve tesli-
mat töreninde ilk aracının anahtarını da merhum  
A. Emin Üstün’den almıştı.

Eminevim, üç nesildir faizsiz Elbirliği Sistemi ile ev ve araç ihtiyacını karşılayan Köse ailesinin üçüncü nesilden üyesi olan 
Salih Köse’ye yeni teslimatını gerçekleştirdi.

İZLEYENLERE SÜRPRİZ
HEDİYELER KAZANDIRIYOR

Başarılı sunucu Bekir Develi’nin sunumuyla yayınlanan yarışma formatın-
daki “Bekir Develi ile Amansız Takip” programında yarışan izleyiciler, tablet 
bilgisayarlardan kablosuz kulaklıklara, kahve makinelerinden fotoğraf maki-
nelerine kadar birbirinden özel hediyeler kazandı. Her hafta Cumartesi gün-
leri ekrana gelen programın yayınlanan ilk 6 bölümünde 110’dan fazla kişiye 
hediyeleri teslim edildi.

Yarışarak hediye kazanma fırsatı sunan program, Şubat ayında da devam 
ediyor. Sürpriz hediye kazanan talihliler arasında olmak için siz de Eminevim 
Youtube kanalına abone olarak yarışmaya katılabilir, sürpriz hediyeler kazan-
ma fırsat yakalayabilirsiniz.

Her hafta Eminevim Youtube kanalında yayınlanan Amansız Takip 
programı izleyicilere hediyeler kazandırmaya devam ediyor.

EMİNEVİM YOUTUBE KANALI
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MUTLULUK
MESAJLARI

Ben Kütahya merkezde halı ve mobilya ticaretiyle uğraşmaktayım. 25 yıl önce tanıştığım ve desteklerini 
esirgemeyen Kütahya şube müdürünüz Yücel Erim Ağabey’imin gayretleri ve teşvikleriyle faize bulaşmadan 4. 
üyeliğimin teslimatını da aldım. Üyelik sürecinde beni anlayıp dinleyen ve sürekli ilgilenen müşteri temsilcim Halil 
İbrahim Kuş Bey’e ve dostluğuyla desteklerini esirgemeyen bölge müdürünüz Murat Karatarla Bey’e de ayrıca 
teşekkür ediyorum. Faizsiz sistemin kuruculuğunu yapan merhum A. Emin Üstün Bey’e Allah gani gani rahmet 
eylesin, mekanı cennet olsun inşallah. Elbirliği Sistemi’nin daha da yayılması ve insanlarımızın faydalanması için 
gayret ediyorum. Allah hepinizden razı olsun.
Mustafa Orhan

Yaklaşık 5 senedir Eminevim ailesinin bir üyesi olarak aranızda bulundum. Bu süreç zarfında gerek 
organizasyonlarla gerek telefon görüşmeleriyle bana bu aidiyet duygusunu sonuna kadar yaşattığınız için sizlere 
canı gönülden teşekkür etmek istiyorum. Kurumunuzdan görmüş olduğum ilgiyi ve üstün hizmet anlayışını ömrüm 
boyunca unutmayacağımı belirtmek isterim. Özellikle Giresun Eminevim şubesi müşteri temsilcim Özlem Hanım’a 
göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum. Böyle işini seven, özverili çalışanlarla daha güçlü bir 
aile olacağınıza yürekten inanıyorum. Sevgiyle, sağlıkla kalın.
Cemalettin Korkmaz

Merhabalar, öncelikle rahmetli Emin Bey’e vefatının birinci yılında Allah’tan rahmet diliyorum. Daha sonra 
Batman şubesindeki bütün personellere çay servisi yapan ablamızdan tutun da şube müdürüne kadar herkese 
teşekkürlerimi sunarım. Öncelikle Allah’ın izniyle sonra sizlerin vesilesiyle harama ve banka faizine bulaşmadan ev 
sahibi oldum. Benim mutluluğuma ortak oldunuz. Ev almayı düşünen kim varsa Elbirliği Sistemi’nin avantajlarını 
büyük bir mutlulukla anlatıyorum.
Harun Işık

Merhabalar, Eminevim ailesine katılmaktan büyük mutluluk duydum. İlgisi ve alakası için temsilcim Murat 
Alemdar Beyefendi’ye çok teşekkür ederim. Her aradığımızda sabırla bizi dinleyerek yardımcı oldu. Aklımıza 
takılan her konuda bizi aydınlattı. Çevreme gönül rahatlığı ile Eminevim’i tavsiye ediyorum. Her şey için tekrardan 
teşekkürlerimi iletiyorum. Sağlıcakla kalın.
Gamze Demiray

Sisteme girdikten sonra iki ay gibi kısa bir sürede kurada adımız çıktı. Teslimat aşamasında tüm süreçlerde 
desteğinizi esirgemediniz ve kısa sürede araç sahibi olduk. Başta işini layıkıyla ve kusursuz bir şekilde yapan 
Halime Güllü kardeşime, değerli Eminevim ailesine teşekkürlerimi sunuyorum. Bankaların faiz yükünden bizleri 
kurtarıp araç sahibi yaptığınız için Allah razı olsun. Bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar dilerim. Herkese 
gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum.
Ramazan Yeşil

Merhaba Eminevim ailesi. Üç yıllık serüvenimin ardından Allah’ın izniyle hiçbir sıkıntı yaşamadan faizsiz bir 
şekilde tapumu teslim aldım. Müşteri temsilcim Büşra Savdıç Arslan Hanımefendi’den süreç boyu yardımlarını 
esirgemediği için çok memnun kaldım. Rabbim herkese kendi evinde oturmayı nasip etsin. Rabbim vesile olan 
herkesten razı olsun.
Ramazan Çankaya
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Emin Grup yayınıdır.

Yıl: 2021 Sayı: 28

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, Duygu Çelik, Elif Ateş, Fatih Demir, 
Gizem Çelikkeser, Kübra Başarslan, Recep Burak Şengün,
Şenol Gezgiç

Prodüksiyon & Grafik Tasarım Sorumluları: 
Cemil Can Güçkan, Ekrem Orcan

Redaksiyon: İlknur Çalışkan

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
emingrup.com.tr 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:
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.

Merhabalar, Hatay Antakya merkezde yaşıyorum. 
Eminevim’e bundan 5 yıl önce girmeyi çok düşündüm.  
Yeni evliydim, etrafımdaki insanlar hep “nasıl güvene-
ceksin” diyorlardı. Ben de onlara inanıp zamanla evim 
olur, diyerek Eminevim şubesine gitmedim. Ardından  
ikiz çocuklarımız oldu. Zamanla olur dediğimiz ev, bi-
zim için hayal olmaya başladı. Biraz kendimizi toplayıp 
tekrardan Eminevim’i düşünmeye başladık. Birikimi-
miz hiç yoktu. Bir gün Eminevim şubesinin önünden 
geçerken eşime, gel şubeye girelim, en azından bilgi 
alırız, dedim. Mesut Bey’le konuştuk. O kadar güzel ve 
şeffaf bir şekilde açıkladı ki Elbirliği Sistemi’ni, inana-
madık. Eşim, hiç birikimimiz yok nasıl olacak? dedi. 
Ben de sisteme güvendim ve keşke 5 yıl önce etra-
fımdakilere kulak asmayıp şubeye gelseydim, dedim.  
Eminevim’e kaydımı açtırdım. Mesut Bey bize birikim 
hesabı açtı. 7 ay sonra çekilişlere katıldık. İlk kurada 
adımız okunmuştu.  Çok şükür Rabbime ben haya-
tım boyunca mutluluk göz yaşı dökmemiştim. Kurada 
teslimatımızı Ekim ayında alacağımız söylenmişti. Adı 
gibi emin olan Eminevim, sözünü tutarak Ekim ayın-
da bize tapumuzu verdi.   Eminevim şubesinde çalışan 
bütün müşteri temsilcilerine ayrı ayrı teşekkür ede-
rim. Keşke dememek için benim yaptığım hatayı baş-
kaları yapmasın. En azından yakınınızda bulunan Emi-
nevim şubesine uğrayıp bilgi almanızı tavsiye ederim. 
Rahmetli Emin Bey’e de bu vesileyle Rabbim mekânını 
cennet eylesin. Nur içinde yatsın. 

MÜŞTERİ HİKAYESİ
Fatma Kıllı

Merhabalar, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde ikamet 
ediyorum. Eminevim’le tanışmama çalıştığım iş 
yerindeki arkadaşlarım vesile oldu. Çalışma ar-
kadaşlarımın Eminevim’den hem ev hem araba 
aldıklarını duyarak memnuniyetlerini öğrendi-
ğimde Eminevim’i detaylı bir şekilde araştırma-
ya başladım. Eminevim’in geçmişinin çok uzun 
yıllara dayandığını ve faizsiz ev ve araç alma sis-
teminin mucidi olduğunu öğrendim. Tereddüt-
lerime rağmen başvurmaya karar verdim. Emi-
nevim şubesine gittiğimde ilk olarak Habip Bey 
ile tanıştım. Eminevim’in faizsiz çözümlerini 
bana şeffaf bir şekilde anlatarak içimdeki tered-
dütleri giderdi. Daha sonrasında Eminevim’in 
bir üyesi hatta aileden birisi olduk. Çekilişli sis-
temden bize ev çıktığında çok mutlu olduk. Tes-
limatımızı almak üzere yine aynı şubeden Zafer 
Bey ile tanıştım. Sağ olsun o da bize her konuda 
yardımcı oldu. Son olarak Eminevim sayesinde 
bir evim oldu. Emeği geçen başta Habip Bey ve 
Zafer Bey olmak üzere tüm Eminevim ailesine 
teşekkürlerimi iletiyorum. Bu sistemi kurarak 
yüzlerce insanın ev sahibi olmasına vesile olan 
rahmetli A. Emin Üstün Bey’den de Allah razı ol-
sun, mekanı cennet olsun. Çevremdeki insanla-
ra da sağladığı güven ve köklü geçmişi sayesinde 
tanıdıklarımı tereddütsüz bir şekilde yönlendi-
riyorum. Dualarımız sizlerle, sağlıcakla kalın.

MÜŞTERİ HİKAYESİ
Çiğdem Karaçay
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Kademeler bazında yapılan sıralamalara göre her ay açıklanan şampiyon şubelerin Aralık ayı sıralaması belirlendi. Türkiye’nin 81 şehrine 
hizmet veren 128 şube arasından gerçekleştirilen ve ciroya göre sıralanan Aralık ayı şampiyon şubelerinde dört şube yer aldı. 

Aralık ayının hedef gerçekleştirmeye göre şampiyon bölgesi ise Karadeniz Bölge oldu.

İşte kademeler bazında yapılan sıralamaya göre Aralık ayının şampiyon şubeleri;

1. SAMSUN ŞUBE / SAMSUN 3. ORDU ŞUBE / ORDU2. PENDİK MERKEZ ŞUBE / İSTANBUL 4. RİZE ŞUBE / RİZE

ŞAMPİYON ŞUBELERİ BELLİ OLDU
ARALIK AYININ

EMİNEVİM 2021 YILINDA DA 
TESLİMATTA HIZ KESMİYOR

30 yılı aşkın tecrübesiyle Türkiye’nin 81 ilinde toplamda 178 bini aşkın teslimat gerçekleştiren Eminevim, yılın ilk ayında aileleri hayalini 
kurdukları ev ve aracına kavuşturmaya devam ediyor. Ocak ayında yapılan teslimatlarla 2007 aile Eminevim ile ev ve aracına kavuştu. Yılın ilk 
teslimatlarının gerçekleştiği Ocak ayı ile birlikte toplam teslimat sayısı da 178 bin 665’i geçti.

2021 yılında yapılması planlanan 27 bin teslimat ile Eminevim, yıl sonuna kadar toplamda 200 bin teslimatı aşmayı hedefliyor.

2020 yılında 23 bin 616 teslimatla rekor kıran Eminevim, 2021 yılına da hızlı bir giriş yaptı.


