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Eminevim’in Türkiye genelinde başlattığı Tavsiye Edene Jeep Hediye kampanyasının çekilişi, özel bir tö-
renle gerçekleşti. Elbirliği Sistemi’ni tavsiye edenlerin ödüllendirildiği ve 40’tan fazla ödülün verildiği noter 
huzurunda yapılan çekiliş töreninde Jeep ödülünün sahibi de belli oldu.

Çekiliş hakkı kazanan 14 bine yakın kişinin online bağlantılarla izlediği büyük çekilişte bir adet Jeep Rene-
gade’nin de içinde olduğu ve Honda motor, Apple iPhone, Samsung 4k Ultra Hd Smart Led Tv, Playstation, 
Apple Ipad ve daha birçok hediye sahibini buldu. Detaylar sf. 2’de.

ÖRÜMCEK İLE
TAÇLANDIRDIK

JEEP ÖDÜLÜ SAHİBİNİ BULDU

TOPLAM TESLİMAT 164.661HAZİRAN AYI TESLİMAT 2.510

Türkiye’nin en prestijli ödül organizasyonlarından biri olan 18. Altın Örümcek 
Ödülleri’nde halkın oylarının yüksek bir kısmını alan Eminevim, 1.360 proje ara-
sından ödüle layık görüldü.  En İyi Web Projesi ödülüne layık görülen Eminevim, 
yılın ilk döneminde gösterdiği başarılarını da aldığı bu ödülle taçlandırmış oldu. 
Detaylar sf. 3’te.

ALTIN

30.
YILIMIZI
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APPLE IPHONE XR 64 GB

Samime ...n - İstanbul
Arzu ...l - Gaziantep
Enver ...r - Tokat

SAMSUNG UE-49NU7300 
49'' Engin ...i- İstanbul
Hilal ...k - Gaziantep
Yasemin ...ı - Bursa
Ayhan ...r - İstanbul
Müslüm ...r - Gaziantep

Eminevim’in, geçtiğimiz Eylül ayında başlattığı Jeep ödüllü tavsiye kampanyasının çekilişi gerçekleştirildi. Noter 
huzurunda yapılan ve 40’tan fazla hediyenin dağıtıldığı çekilişte, Jeep ödülü de sahibini buldu.

Eminevim’in, faizsiz Elbirliği Sistemi’ni tavsiye edenleri ödüllendirmek amacıyla başlattığı Tavsiye Ede-
ne Jeep Hediye kampanyasının çekiliş töreni İstanbul’da gerçekleştirildi. Koronavirüs tedbirleri çerçeve-
sinde düzenlenen ve çekiliş hakkı kazanan 14 bine yakın kişinin online bağlantılarla izlediği büyük çekilişte 
40’tan fazla ödül dağıtıldı. Bir adet Jeep Renegade’nin de içinde olduğu ve Honda motor, Apple iPhone, 
Samsung 4k Ultra Hd Smart Led Tv, Playstation, Apple Ipad ve daha birçok hediyenin verildiği çekilişte 
merakla beklenen Jeep ödülünün sahibi de belli oldu.

Eskiyen aracını değiştirecekti, Jeep’in sahibi oldu

Beş ay süren kampanyanın büyük ödülü olan Jeep’in sahibi de çekilişte belli oldu. Büyük ödülün sahibi Çorum’da 
yaşayan Erdoğan Dinç oldu. Çekilişin ardından Jeep kazandığını çekilişte gerçekleşen canlı yayına bağlanarak öğrenen 
56 yaşındaki emekli öğretmen Erdoğan Dinç, yaşadığı büyük sevinci yayını izleyen binlere kişi ile paylaştı. Eminevim’e 
eskiyen aracını yenilemek için başvuran Dinç, hayatı boyunca faize karşı bir anlayışa sahip olduğunu ve faizsiz Elbirliği 
Sistemi’ne güven duyarak katıldığını, bu kampanya vesilesiyle de Jeep ödülünü kazanmaktan büyük mutluluk yaşadığını 
belirterek Eminevim’e teşekkür etti.

14 bine yakın kişi kampanyaya başvurdu

Noter ve Milli Piyango yetkilileri huzurunda düzenlenen törenin 
açılış konuşmasını gerçekleştiren Emin Grup Yönetim Kurulu Baş-

kanı A. Sefa Üstün, ödül alan talihlileri tebrik ederek, Eminevim olarak onlara bu sevinci 
yaşatabilmekten dolayı duyduğu mutluluğu paylaştı. 

Çekilişin açılışında konuşan Üstün, şöyle konuştu: “2019 yılının Eylül ayında başla-
yan ve müşterilerimizin beğenisini kazanan Tavsiye Edene Jeep Hediye kampanyamızın, 
hediyelerini dağıtarak kampanyamızı başarıyla sonuçlandırmış olduk. Rekor bir baş-
vurunun olduğu bu çekiliş, katılma hakkı kazanan yaklaşık 14 bine yakın kişi arasında 
gerçekleştirildi. Türkiye’nin her noktasından başvurunun olduğu kampanyada, yapılan 
çekilişler sonucunda bir adet Jeep’in de içinde olduğu 41 hediye sahibini buldu. Çekiliş 
sonucu hediyelerini alan tüm katılımcıları tebrik ediyor, hediyelerini en güzel günlerde 
kullanmasını diliyorum.”

JEEP ÖDÜLÜ SAHİBİNİ BULDU

Türkiye’de faizsiz Elbirliği Sistemi ile hizmet veren Eminevim, Bankacılık & Finans kategorisinde 
yarıştığı Altın Örümcek’te ödülün sahibi oldu.

Bu yıl 18.’si düzenlenen Altın Örümcek Ödülleri’nin kazananları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Her yıl geleneksel 
olarak düzenlenen ve halk oylamasıyla en başarılı projelerin belirlendiği Altın Örümcek Ödülleri’nin, Bankacılık & 
Finans kategorisinde yarışan Eminevim, En İyi Web Projesi dalında Halkın Favorisi ödülüne layık görüldü. Bin 360 
proje arasından, halkın birincisi seçilerek En İyi Web Projesi dalında verilen anlamlı ödül için konuşan Emin Grup 
Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Mustafa K. Daldal, “Bu ödüle layık görülmek bizler için oldukça 
mutluluk verici. Bu yıl yenilikçi yaklaşımlar ve finansal çözümler üzerine hayata geçirdiğimiz dijital alandaki yatı-
rımlarımızın başarısını önemli bir ödülle taçlandırmış olduk.  Aldığımız bu ödülde de oylarıyla Eminevim’e destek 
olan, teveccüh göstererek bizi onurlandıran halkımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi.

Dijital yatırımlarla başarı sağlandı

Pandeminin yaşandığı 2020 yılında dijital yatırımlar yapan Eminevim, bu dönemde inovatif bir süreç izlemiş,  
sektöründe gerek altyapı gerekse mühendislik çalışması açısından bir ilk olan Görüntülü Şube ve müşterilerin 
desteğe ihtiyacı olduğu noktada erişim kolaylığı sağlayan Dijital Başvuru Kanalıyla, salgın boyunca kesintisiz bir 
hizmet sağlamıştı.

HALKIN ŞAMPİYONU  
EMİNEVİM OLDU

BÜYÜK ÇEKİLİŞ SONUCUNDA ÖDÜL ALMAYA HAK KAZANANLAR

JEEP Renegade

Erdoğan ...ç - Çorum

APPLE IPAD WI-FI 32GB 

Huriye ...n - İstanbul
Ramazan ...k - Antalya
Gülay ...n - Bursa
Osman ...n - İzmir
Nazli ...t - Kayseri
Settar ...l - Kahramanmaraş
Azize ...y - Hatay
Bilal ...a - Kayseri
Mehmet Şükrü ...ü - Şanlıurfa
Binyamin ...i - Batman

Dilek ...a -Adana
Şerife ...i - Kayseri
İbrahim Halil ...l - Şanlıurfa
Ersin ...m - Eskişehir
Erkan ...u - Diyarbakır
Ali ...ç - Malatya
Dilan ...n - Mersin
Hamza ...z - İstanbul
Aynur ...n - Osmaniye
Celil ...m - Kahramanmaraş

PLAYSTATION 4 Slim 500GB 

Hamid ...l - Iğdır
Feza ...r - Batman
Hasan ...n - Ankara
İlhan ...l - Kocaeli
Hüsamettin ...u - Düzce
Derya ...ç - Osmaniye
Fatih ...n - Samsun
Derya ...r - Düzce
Fatima ...r - İstanbul
Emre ...k - İstanbul

EMİNEVİM’İN TAVSİYE EDENE 
HEDİYESİ JEEP OLDU

HONDA Motor

Mehmet ...t - Gaziantep
Hayri ...t - Kütahya

ALTIN ÖRÜMCEK’TE  
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Konut teslimatlarındaki başarısını araçta da sürdüren 
Eminevim, toplam araç teslimatında 100 bin rakamını aştı.

1991 yılında başlayan faizsiz otomobil sahibi olma hayali Emino-
tomotiv ve Eminevim ile rekor bir sayıya ulaştı. Her geçen yıl artan 
teslimatlarla on binlerce kişi aracına kavuşurken 30. yılın kutlandığı 
2020 yılında 100 bin barajı aşılarak toplamda 101 bin teslimata ula-
şıldı. 

2020 yılından yepyeni kampanyalarla araç sahibi olma fırsatı su-
nan Eminevim, bu yılın ilk yarısında ise 5 binden fazla kişiyi araç 
sahibi yaptı. Geçtiğimiz yıla göre araçta %29’luk bir teslimat artışı 
sağlanırken yılsonuna kadar 6 binden fazla teslimat hedefleniyor.

Eminevim, 2020 yılının ilk 6 ayında pandemiye rağmen 11 binden fazla kişiyi ev ve araç sahibi yaptı.

30. yılını kutladığı 2020 yılında yaşanan pandemiye rağmen 
teslimatlarını artırarak başarısını sürdüren Eminevim, geri-
de kalan yılın ilk 6 ayında 11 bini aşkın teslimat gerçekleştirdi. 
Geçtiğimiz yıla kıyasla yapılan teslimatlar yaklaşık %18 artış 
gösterdi. 

Konut ve araç başvurularında tercih Eminevim oldu

Yılın ilk 6 ayında, ev ve araç sahibi olmak için Eminevim’e 
başvuranların sayısı da geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre % 
34 arttı. Eminevim’in büyümeyi sürdürdüğü bu dönemde Tür-
kiye ekonomisine de yaklaşık 1.2 milyar TL’lik katkı sağlandı.

Ev teslimat oranları % 8 artış gösterdi

Teslimatların aralıksız sürdüğü bu dönemde konutta da ba-
şarı sağlandı. Geçen yıla kıyasla konut teslimatları % 8’lik bir 
artış gösterdi ve yılın ilk yarısında 5 binden fazla kişi Elbirliği 
Sistemi ile ev sahibi oldu.

  
PANDEMİDE %18 ARTTI

ARAÇTA 100 BİN
BARAJI AŞILDI

Eminevim’in sunduğu fırsatlar kampanyası Temmuz ayı boyunca sizleri bekliyor. Erken teslim fırsatları 
ve düşük maliyetli uygun teslimat seçenekleri sunan birbirinden özel kampanyalardan yararlanarak 

birikimlerinizi, Elbirliği Sistemi sayesinde ev veya araca kolayca çevirebilirsiniz.

Kampanyalarımızdan yararlanabilmek için size en yakın Eminevim şubesini ziyaret edebilir veya 
Eminevim.com’a tıklayarak Görüntülü Şubemizden müşteri temsilcinizden detaylı bilgileri alabilirsiniz.

İşte ev sahibi olmak için ilk adımı atabileceğiniz Temmuz ayı fırsatları;

KİRADAN KURTARAN 
TEMMUZ AYI 

KAMPANYALARI  
İLE ŞİMDİ EV SAHİBİ 

OLMA ZAMANI

TESLİMATLAREvinize 
Daha 

Erken Kavuşun

Araçta 
30. Yıl 

Kampanyası

Sürpriz 
Fırsat

Kampanyası

Organizasyon 
Ücretlerini 

Taksitlendiren 
Kampanya

Yeni kampanya ile peşinat 
oranına göre 8. aydan itibaren 

başlayan fırsatlarla evinize 
daha erken sahip olabilirsiniz.

30. yıla özel 30 kişilik yeni 
paketle, sizler de artık daha 
rahat ödeme imkanlarıyla 
teslimatlarınızı erkeden 

alabilirsiniz.

Vade Ortası Sistemlerde, 
değişen paketlerde 17 

aya varan erken teslimat 
avantajlarından siz de 

yararlanabilirsiniz.

Vade Ortası Sistemlerde 
organizasyon ücretlerinizi 

artık 6 aya kadar 
taksitlendirerek avantajlı 

teslimat fırsatlarından 
faydalanabilirsiniz.
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MUTLULUK
MESAJLARI

Eminevim sistemi ve bu sistemin samimi, özverili personeli ile tanış olmamız bir iftar sonrasında başladı. Daha 
önce de işim gereği birçok kez bu gibi organizasyonlarda bulundum, inanın ki paylaşmanın, aile olmanın, 
samimiyetin, dostluğun, inancın, bereketin, doğruluğun, güvenin ve birbirini sevmenin ne demek olduğunu, 
Eminevim’in bir aile ve dost meclisi olduğunu bu ortamda gördüm ve yaşadım. Başta bu kutlu Elbirliği Sistemi’ni, 
aziz milletimize ve dini hassasiyeti olan insanlarımıza sunan rahmetli Emin Üstün Beyefendiye, tüm Eminevim 
çalışanları nezdinde Ağrı Şubesi Şube Müdürü Yunus Işık Bey’e, özellikle Ağrı Şubesi çalışanlarından Ömer Kaya’ya 
sonsuz teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. Allah sizlerden razı olsun. 
Mehmet Kaya

Ben bir Eminevim müşterisi olarak ilgi ve hizmetinizden dolayı gayet memnunum.  Her konuda yardımcı 
oluyorsunuz. Kısacası ve en güzeli şudur: Bir firma ancak bu kadar samimi ve içten olabilir. Buradaki sıcaklık ve 
iletişimi başka hiçbir kurumsal firmada görmedim.
Abbas Arıcı

Öncelikle Eminevim ailesini kuran sayın merhum Emin Üstün Beyefendi’ye gani gani rahmet dilerim. Dar gelirli ve 
faize bulaşmadan mülk sahibi olmak isteyen vatandaşlara bu kurumu hazırladıkları için Eminevim ailesine teşekkür 
ederim ve tabi ki başta şube müdürü Oğuz Bey’e ve çok değerli müşteri temsilcimiz Kenan Bey’e saygılarımı 
sunarım. Kenan Bey ile tanıştığımızdan beri samimiyeti, saygı ve sabrıyla bize yardımcı olması bizi ayrı bir şekilde 
mutlu etti. Bu sebeple de ailemizle ikinci üyeliğimizi yapmakta hiç tereddüt etmedik. Eminevim’in bir ferdi olması 
için ablamı da üye olmaya ikna ettim inşallah. Diğer sevdiklerimi üye yapma çabasında ilerleyeceğim. 
Nurten Zeyrek

Samimi söylüyorum ikinci üyeliğimin teslimatı yeni yapıldı. Başta rahmetli Emin Üstün Bey’i hayırla yad ediyorum. 
Çorlu şubesinden beni yönlendiren Halil Çam Bey’e, Ersin Bey’e ve tüm Eminevim çalışanlarına selamların en 
güzelini gönderiyorum. Garip gurebanın, fakir fukaranın ev, arsa ve araba sahibi olmasına vesile olan bu kuruluşu 
kuran bu günlere gelmesinde yüklü emeği olan Emin Üstün Bey’i tekrar rahmet ve selametle anıyorum.
Özcan Çınar

Merhaba, Eminevim ile ilgili görüşlerimi dile getirmek istiyorum. Öncelikle bu sisteme girmeden önce gerçek 
anlamda tereddütlerim vardı. Ancak karar verdikten sonra anladım ki bu sisteme daha önceden girmemekle hata 
yapmışım. Gerçekten Sultangazi Şubesine girdiğim an kendi evimize giriyormuş gibi neşeyle karşılaşıyoruz. Tüm 
müşteri temsilcisi arkadaşlar çok iyiler, Allah onlardan razı olsun. Özellikle kendi müşteri temsilcim olan Enes 
Doğan’dan Allah kat kat razı olsun, ne muradı varsa versin. Ciddi anlamda kendime dürüst, güler yüzlü, çok temiz 
kalpli bir abi edindim. Allah senin ve tüm Sultangazi Şube çalışanlarının işini rast getirsin. Yaklaşık 1 yıldır bu 
sisteme kayıtlıyıl ve bugüne kadar hiçbir sorunla karşılaşmadım. Allah’ın izniyle bir ömür sizinle çalışmak isterim. 
Allah sizden razı olsun.
Şükrü Arat

İlk başta Eminevim’e katılıp katılmamak konusunda kararsız kalmıştım. Van’da görev yapıyorum ve sürecin nasıl 
işleyeceğinden emin değildim. Sonra Van Şube Eminevim temsilcisi Serhat Çelik ile görüşme yaptım ve kendisi 
müşteri temsilcim oldu. Eminevim’in sunmuş olduğu sağlık personellerine %20 indirim kampanyası hakkında bilgi 
almak için yeniden iletişim kurdum kendisiyle. Gerçekten kendisi her detayı açıklayarak kafamdaki soru işaretlerini 
kaldırdı ve Eminevim’ e katılmaya karar verdim. Hiç pişman değilim, iyi ki Eminevim diyorum ve tekrardan müşteri 
temsilcim Serhat Çelik Bey e teşekkürlerimi sunuyorum.
Mustafa Bircan

Merhabalar,

Öncelikle faizsiz bir sistem ile binlerce insanı hayaline ka-
vuşmasına vesile olan sistemin kurucusu Rahmetli Emin Üs-
tün Bey’den Rabbim razı ve mekanı cennet olsun. Faizsiz ev 
alma imkanımızın olmadığını anladığımız süreçte Eminevim 
ailesi ile 2016 yılında bir arkadaşımın tavsiyesi ile tanıştık. 
Eşimle kararlaştırdıktan sonra ev almak için sisteme dahil 
olduk ve Aralık 2017 tarihinde ilk evimizi sizlerin sayesinde 
aldık. 

Bize ev alma mutluluğunu yaşattığınız için çok teşekkür 
ederiz. Helal kazancımıza haram katmadan evimizin borcu-
nu bitirdikten sonra sizlerin vermiş olduğu güven sayesinde 
araba almak için tekrar sisteme dahil olduk. 

Nisan 2020 tarihinde faize bulaşmadan araç almanın mutlu-
luğunu da sizlerin sayesinde yaşamaktayız. Bizim gibi birçok 
aileye vesile olup ev ve araç sahibi yaptığınız için Eminevim 
ailesinin hakkını ödeyemeyiz. Eminevim’in samimiyetine gö-
zünüz kapalı güvenin ve siz de helalinden ev ve araç sahibi 
olun. Bu süreçte bizden desteğini esirgemeyen başta tesli-
mat uzmanı Yasin Bey’e ve Tokat Şube ekibine çok teşekkür 
ederiz.

MÜŞTERİ HİKAYESİ
Mecnun Köksal

Merhabalar,

Eminevim ailesi ile 2012 yılında tanıştık. Faiz hassasiyetim 
olduğundan dolayı detaylı araştırmalara başladım ve araştır-
malarım sonucunda binlerce aileyi ev ve araç sahibi yaptıkla-
rını öğrendim. En yakın şubelerine giderek sistem hakkında 
detaylı bilgi aldım. Sistemde faiz olmadığı için o gün eşimle 
düşündük ve ev almak için sisteme girmeye karar verdik. 

Gerekli işlemler sonucunda içim rahat ve memnun bir şekil-
de şubeden ayrıldım.  Çok şükür ki ilk evimizi Haziran 2016 
tarihinde aldık ve borcumuzu bitirdik. Sonrasında ikinci kez 
ev almak için sisteme dahil olduk ve Mayıs 2020 tarihinde 
ikinci kez teslimatımızı aldık, ev sahibi olduk. Eminevim bir 
aile olmayı öğretti bize. 

Eminevim’e sonsuz teşekkürlerimi sunmak isterim. Ev sa-
hibi olma hayalimizi gerçeğe dönüştüren ve verdiği hizmeti 
neredeyse karşılıksız yapan Eminevim ailesi sayesinde artık 
bizde ev sahibiyiz. Bu süreçte daima yanımızda olan müşteri  
temsilcimiz Kubilay Bey’e, teslimatımız gerçekleşene kadar 
ilgi ve alakalarından dolayı teslimat uzmanı Yasin Bey’e ve 
Tokat Şube ekibine çok teşekkür ederiz. İyi ki varsın Emi-
nevim. 

MÜŞTERİ HİKAYESİ
Münevver Tiyekli
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MUTLULUĞUN
RESMiNi YAPTIK

Şimdi mutlumusteriler.com’da Eminevim hakkında tüm sorular ve ev almanın kolay 
yolu ile ilgili tüm yanıtları tek platformda bulabilirsiniz.
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www.mutlumusteriler.com

www.mutlumusteriler.com
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Eminevim’in her ay belirlenen şampiyon şubeleri belli oldu.

Kademeler bazında aylık olarak değerlendirilen Eminevim’in Mayıs ayı şampiyon 
şubeleri açıklandı. Hedeflerin gerçekleştirilmesine göre belirlenen şube sıralamasında 4 
farklı kademede 4 şube yer aldı.

Mayıs ayının şampiyon bölgesi ise Gaziantep Bölgesi oldu.

İşte kademeler bazında yapılan sırlamaya göre Mayıs ayının şampiyon şubeleri;

1. ŞİRİNEVLER / İSTANBUL 3. TARSUS / MERSIN2. BATMAN 4. ZEYTİNBURNU / İSTANBUL

ŞAMPİYONLARI BELLİ OLDU

Gaziantep Bölgesi

Bu yıl 30. yaşını kutlayan Eminevim, tarihinin en yüksek aylık teslimat rekorunu kırdı.

2020 yılında 160 bin teslimatı aşan Eminevim, yeni rekorlar kırmaya devam ediyor. Faizsiz Elbirliği Sistemi ile teslimatta ilk bin konut 
barajını aşan, ardından 150 bininci ve 160 bininci teslimatları gerçekleştiren Eminevim, daha önce aylık bazda 2 bin olan teslimat rekorunu 
Haziran ayında 2 bin 510’a çıkardı. 

Haziran ayında gerçekleştirilen 2 bin 510 teslimatın 1.098’i konut olurken 1.412’si de araç oldu.

Teslimatta sağlanan bu büyük başarıyla Eminevim’in toplam teslimat rakamı 165 bine yaklaşırken 2020 yılının toplam teslimat sayısı da 11 
bini geçmiş oldu.

30 YILIN EN BÜYÜK AYLIK 
TESLİMAT REKORU 

MAYIS AYININ

2 BİN 510 TESLİMATLA


