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TOPLAM TESLİMAT 146.411
AĞUSTOS AYI TESLİMAT 1.590

Faizsiz Ev Alma Sistemiyle
Siz de Tanışın

Ev sahibi olmak Eminevim ile artık çok kolay. Elbirliği Sistemi ile tanışmak ve faiz 
ödemeden, küçük birikimlerle ev sahibi olmak için çağrı merkezimizle iletişime geçin, 
daha fazla beklemeden kolayca evinize kavuşun.

Bilgi edinmek için 444 36 46  numaralı telefondan bizi arayın, faizsiz, kredisi ev sahibi 
olma ayrıcalığından yararlanın.

Faizsiz sistemin Türkiye’deki lideri Eminevim, 
yaptığı teslimatların sayısını her geçen gün katla-
maya devam ediyor. Bu yılın ilk 8 ayında 13 bin 
718 teslimat gerçekleştirilirken toplamda yapılan 
teslimatlar 145 bini aştı.  Sayfa 5

EMİNEVİM’İ

Siz de Eminevim’i tavsiye edin, çekilişe katılın. Birbirinden 
değerli hediyeleri kazanmak için daha çok kişiye tavsiye edin, 
daha çok çekiliş hakkı kazanın!

 
Acele edin, 1 Eylül - 29 Şubat 2020 tarihleri arasında geçerli bu 

fırsatı kaçırmayın!

Kampanyaya katılmak için size en yakın Eminevim Şubesine 
gidebilir ya da 444 36 46 çağrı merkezimizi arayabilirsiniz.

JEEP KAZANIYOR!
TAVSİYE EDEN

Doğru duydunuz!  Eminevim’i tavsiye edenler Jeep 
otomobil kazanıyor… Sadece Jeep otomobil değil, 
Eminevim’i tavsiye eden müşteriler birbirinden değerli 
hediyeleri de kazanma şansı yakalıyor.

Üstelik hediyelerinizin KDV ve ÖTV’lerini de biz ödü-
yoruz. Ayrıca tavsiyeyle gelip, kayıt olan müşterilerimiz 
de çekilişe katılma hakkı kazanıyor! 

Hediyeler neler mi? 1 adet Jeep Renegade, 2 adet Honda PCX 
125 motosiklet, 3 adet iPhone XR 64 GB, 5 adet Samsung 49NU 
7300 49” LED TV ve 10 adet PlayStation 4 Slim 500 GB, 20 adet 
iPad Wi-Fi 32 GB gibi pek çok hediye sizi bekliyor. 
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Eylül ayında yeni kampanyalar hazırlayan Eminevim, ev sahibi olmak isteyenler için vadeleri uzattı, teslimatları ise kısalttı. Hazırlanan yeni 
kampanyalardan yararlanmak isteyenler, uzun süreler beklemeden sahip olmak istediği eve daha erken sahip olabilecek. Okulların başladığı 
Eylül ayında öğrencileri de unutmayan Eminevim, eğitime destek kampanyası ile öğrencisi olan aileleri de indirim kapsamında değerlendi-
recek ve %25’e kadar indirim imkanı sağlayacak.

EYLÜL AYI 
KAMPANYALARIYLA DAHA 

ERKEN EV SAHİBİ OLMA 
FIRSATLARI

EYLÜL AYININ KAÇIRILMAYACAK YENİ KAMPANYALARI;

VADELER UZADI, 
TESLİMATLAR KISALDI

DAHA ERKEN 

TESLİMAT MODELİ

Teslimat sonrası az miktarda 
artan taksitler ile erken teslimat 
ve erken borç bitirme bir arada. 

Bu sistemde teslimata kadar sabit, 
teslimattan sonra taksitin belirtilen 
katsayısı kadar artmış olacak, daha 
erken teslimat imkânı sağlanacak.

VADELERİ UZADI, 

TESLİMATLAR KISALDI

Vade ortası yeni 
modeliyle birlikte var 

olmayan 140 ve 160 vadeli 
modeller oluşturuldu. 
Teslimatları ise kısa 

tutuldu.

ERKEN TESLİMAT

- ERKEN ÖDEME

Taksit artışlı 
modelinin yeni versiyonu 
olan bu model ile teslimat 
ve ödeme süresi kısaldı.

EĞİTİME
TAM DESTEK

Eminevim’den eğitim 
masraflarına destek. Eminevim 
yeni kampanyası ile öğrencin 
varsa, indiriminde var diyor ve 

öğrenci belgesi getiren müşterilere 
organizasyon ücretinin maksimum 
%25’ i ile sınırlı her öğrenciye %10 

indirim imkanı sağlıyor.
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ELBİRLİĞİ SİSTEMİ 
İLE İKİNCİ BİR 
EVE SAHİP 
OLABİLİRSİNİZ!

Hepimizin misafirhanesi olan dünya hayatında, kıymet 
verdiğimiz, her şeyin önünde tuttuğumuz bazı önceliklerimiz 
vardır. Değer verdiğimiz bu önceliklerimizin başında “aile” 
kavramı ilk sırada gelir. Aile, yeryüzünde sahip olduğumuz en 
büyük zenginlik, paha biçilemez bir servettir. Bazı tanımlarda 
aile “uygarlığın çekirdeği”, bazı tanımlarda ise “toplumun özü” 
olarak tanımlanır. Derin anlamlar yüklüdür aile kavramı… 

Aynı yuvayı paylaşmak da aile olmanın parçalarından bi-
ridir. Çünkü aynı yuvada olmak, aile olmayı tamamlayan bir 
diğer unsurdur. Evsiz aile yuvası olmayan kuşa benzer misali, 
aile ve yuva, birbirini tamamlayan, sahip olunana kadar hasret 
duyulan, sahip olunduğunda ise bireylere mutluluk yaşatan 
tarifsiz bir duygudur. Bu bakımdan aile ve yuvadan biri eksik 
ise mutlulukta yarımdır.

Bizler de bu mutluluğun diğer yarısını tamamlamak, aile-
leri bir yuva sahibi yapmak ve bu mutluluğa ortak olmak için 
aralıksız, yıllardır çaba gösteriyoruz. Çünkü aile olmanın en 
vazgeçilmez parçası, hiç kuşkusuz insan ömrünün önemli bir 
bölümünü geçirdiği yuvasıdır. İşte birlikte ve bir olmanın gü-
cünü hissetmenin kaynağı, türlü sevinç ve umutlarla sarılı, 
içinde neşe, huzur ve birliğin olduğu yuvaları sizlerle beraber, 
el birliği ile kuruyoruz.

Bugün 145 bini aşkın aile el birliği ile hasret kaldığı yuvası-
na kavuştu. Bizlere ise bu mutluluğun verdiği gururu yaşamak 
kalıyor. Artık sizlerle birlikte 145 bin kişilik büyük bir Emine-
vim ailesiyiz.

İhtiyacı olan her aileyi bütçesine uygun şekilde ev sahi-
bi yapmak için çıktığımız bu yolda yüz binleri aştık. Ailemizi 
daha da büyütmek ve milyonlarca aileye aynı çatı altında bu-
luşturmayı diliyoruz. 

Bu yolda siz Eminevim ailesinin parçası olan müşterileri-
mizle birlikte olmaktan, birlikte yürümekten ve birlikte büyü-
mekten dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz.

Vesile olduğumuz ya da ailemiz içinde görmek istediğimiz 
tüm müşteri ve okuyucularımızın yuvalarının şen, hanelerinin 
bereketli, gönüllerinin sevgi dolu, yüzlerinin mütebessim ol-
masını diler, yeni sayısını çıkarmış olduğumuz Emin Bülten’in 
Eylül sayısını keyifle okumanızı temenni ederim.

29 yıldır ev ve otomobil sahibi olmak isteyenlerin yüzünü gül-
düren Eminevim, yeni bir eve sahibi olmak isteyenler için fırsat 
kapılarını açıyor. Evini değiştirmek veya yatırım amaçlı ev sahibi 
olmak isteyenler, faiz ödemeden, gelirine göre belirlenen taksit 
imkanlarıyla ikinci bir eve sahip olabilecek.

Her zaman kazançlı ve değer kazanan bir yatırım olan gay-
rimenkul, geleceğin en kârlı yatırım araçlarından biri. Bugün 
yapılan yatırımlar gelecekte daha kârlı bir yatırıma dönüşebilir. 
Bu yatırım hayalini gerçeğe dönüştürmek isteyenler için uygun 
ödeme seçenekleri sunan Eminevim, sizi faiz yükü ve banka kre-
disi derdinden kurtararak birikiminizi yatırıma dönüştürüyor.

Eminevim’in her ay hazırladığı birbirinden avantajlı kampan-
yalarla siz de yeni bir eve sahip olabilir ve birikimleriniz kârlı bir 
yatırıma çevirebilirsiniz.

İkinci bir ev almak için birçok nedeniniz olabilir.
• Evinizi değiştirmek isteyebilirsiniz.
• İkinci evim olsun diyebilirsiniz.
• Yazlık bir ev hayalinizi gerçeğe dönüştürebilirsiniz.
• Büyüyen aileniz için daha geniş bir ev tercih edebilirsiniz.
• Birikimlerinizle yeni bir evi kârlı bir yatırıma dönüştüre-

bilirsiniz.

Kendinize veya çocuklarınızın geleceğine bir yatırım yap-
mak, birikimlerinizi ikiye katlamak için siz de Eminevim’e gelin 
avantajlı kampanyalardan yararlanarak yeni bir ev sahibi olmanın 
mutluluğunu yaşayın. Daha detaylı bilgiler için size en yakın Emi-
nevim şubesini ziyaret edebilir ya da 444 36 46’yı arayabilirsiniz. 

A. EMİN ÜSTÜN
Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı

İSTER YATIRIM 
YAPIN, İSTER 
DEĞİŞTİRİN
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Faizsiz ev ve araç sahibi olmak isteyenlerin tercihi Ağustos ayında da 
Eminevim, oldu. Geride kalan Ağustos ayında Türkiye geneli 63 bin 306 
kişi Eminevim’e başvuru yaparken, 6 bine yakın kişi faizsiz ev ve araç ol-
mak için Eminevim ailesine katıldı.

Her ay 1.500’den fazla kişiyi ev ve araç sahibi yapan Elbirliği Sistemi’nde 
geride kalan Ağustos ayında ise 673’ü araç, 917’si konut olmak üzere top-
lamda 1.590 kişiye teslimatlar yapıldı. 

Geçtiğimiz ay yapılan teslimatlarla yıl içinde toplam 13.718 rakamına 
ulaşıldı. Toplamda ise 145 bini aşarak 146. 411 teslimat rakamıyla büyük bir 
başarıya imza atıldı

Otomobil satışlarındaki durgunluk sektörde bir da-
ralma yaşatırken faizsiz sistemle yapılan alımlarda hızlı 
bir artış yaşanıyor. Geride kalan Temmuz ayında %63’lük 
bir düşüş yaşayan otomotiv sektörü, faizsiz Elbirliği Sis-
temi’nde ise geride kalan 6 ayda yüzde 50’lik bir büyüme 
kaydetti. Özellikle kredi faiz oranlarının satın alınacak 
ev veya otomobil maliyetini artırması, alım gücü düşük 
ailelerin Elbirliği Sistemi’ne ilgisini daha da artırdı. 29 
yıldır Eminevim ve Eminotomotiv tarafında başarıyla 
uygulanan sistem, konut sektöründen sonra otomotiv 
sektöründe de ciddi bir alternatif haline geldi. 

Faizsiz araç almak için 6 ayda 12 bin kişi başvurdu
Sektörde yaşanan gelişmeleri değerlendiren Emin 

Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün,  Elbirliği Sis-
temi’nin konut sektörünün yanında otomotiv sektörün-
de de büyüdüğüne dikkat çekerek şunları söyledi: “İs-
tatistiklere baktığımızda otomobil satışlarında belirgin 
bir düşüş yaşanıyor. Özellikle son aylarda sektör daraldı, 
Temmuz ayında ise % 63’lük bir düşüş yaşandı. KDV ve 
ÖTV indirimlerinin kaldırılması durağanlıkta etkili olsa 
da araç sahibi olmak isteyen orta gelirli ailelerin de alım 
gücü faiz oranları nedeniyle oldukça düştü. Buna karşı-
lık 29 yıl önce kurduğumuz Elbirliği Sistemi ise gördüğü 
ilgiyle günümüzün en başarılı satın alma formülü haline 
geldi. 145 binden fazla aile bu sistemle ev ve otomobil 
sahibi oldu. Özellikle otomotiv sektöründeki satışlar-
da yaşanan durağanlığa rağmen Eminotomotiv’e gelen 
başvuruların sayısı 2018 yılının ilk yarısına göre 2019’da 
yüzde 50 arttı. Ayrıca yılın ilk 6 ayında araç teslimatları 
sayısı 5 bin kişiyi geçti. Elbirliği Sistemi ile araç almak 
isteyenlerin yaptığı başvuru sayısı ise 2019’un ilk 6 ayın-
da 12 bini aşmış durumda. Bu veriler de insanlarımızı 
faiz yükünden kurtaran sistemimizin başarısını ortaya 
koyuyor.”

ELBİRLİĞİ 
SİSTEMİ 
OTOMOTİV 
SEKTÖRÜNDE 
%50 BÜYÜDÜ

Elbirliği Sistemi konut sektörünün yanında 
otomotivde de rekor bir büyüme gerçekleştirdi.

2019 yılının ilk 6 ayında yaklaşık 5 bin kişinin 
otomobil sahibi olduğu sistem, yılın ilk yarısında 
%50 büyüdü.

EMİNEVİM
AĞUSTOS AYINDA DA 
EV VE ARAÇ SAHİBİ 
OLMAK İSTEYENLERİN 
TERCİHİ OLDU
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Elbirliği Sistemi’nin kurucusu Emin Üstün, Türkiye genelinde 
100’den fazla şubeyle hizmet verdiklerini ve 2019’da % 35 büyüdükle-
rini belirterek sistemin konut ve araç satışlarına başarılı bir alternatif 
sunduğunu dile getirdi. Üstün, ayda ortalama 1.800 teslimatın ger-
çekleştiğini ve Eminevim’in sektöründe lider olduğunu ifade ederek 
Elbirliği Sistemi’nin, yüksek faiz oranlarına karşı geliştirilen yardım-
laşma ve dayanışma üzerine kurulu, konut ve araç sahibi olmayı sağ-
layan bir model olduğunu anlattı.

Eminevim, Türkiye’de ev sahibi olmak isteyen kişilerin uğraya-
cağı ilk adres

Krediye ihtiyaç duymadan ev sahibi olma imkanı sunan sistemin 
özelliklerini anlatan Emin Üstün, şunları söyledi: “Çeyrek asırdan 
fazla bir süredir hizmet veren, temeli dayanışma üzerine olan Emi-
nevim, Elbirliği Sistemi’ni geliştiren ilk firmadır. Bu sistem ile insanlar 
faiz ödemeden ev veya araç sahibi olabiliyorlar. Sistemle, küçük bi-
rikimler dahi olsa farklı taksit imkanlarıyla faiz ödemeden ev ve araç 
sahibi olabiliyorsunuz. Elbirliği Sistemi’nin öncelikli amacı, tek hayali 
faizsiz bir şekilde kendi evine sahip olmak isteyen insanları bir araya 
getirmek ve ortak amaçlarına giden yolu kısaltmaktır. Eminevim ile 

Türkiye’de birikim yaparak otomobil ve konut hayallerine kavuş-
mak isteyen 145 binden fazla aileyi, faiz ödemeden kendi bütçelerine 
uygun koşullarda hayallerine kavuşmasına vesile Eminevim, müşte-
rilerinin mutluluğu ve huzuru için deneyimlerini ve şikayetlerini du-
yurabileceği özel bir platform kurdu.

Elbirliği Sistemi ile faizsiz ev sahibi yapmış olduğumuz müşterile-
rimizin olumlu/olumsuz yorum ve eleştirilerini bir arada tutmak ve 
gerekli desteği sağlamak adına oluşturduğumuz platformumuz Mut-
lumusteriler.com ile siz müşterilerimizin yanındayız.

Oluşturduğumuz bu platform sayesinde müşterilerimizin mesaj, 
soru ve görüşlerinin doğru kanal ile yetkili Eminevim kadromuza 
ulaştırılması hedeflenmiş ve yanlış bilgilendirmelerin önünün kesil-
mesi amaçlanmıştır. Bununla birlikte Türkiye’nin her yerinde bulu-
nan 105 şubemiz gibi Türkiye’nin her yerinde bulunan müşterileri-
mizin de tek platform üzerinde buluşmasını sağlanarak, Eminevim 
ailesi içerisinde yer almış ve almayı düşünen tüm müşterilerimizin 
istediği fikir alışverişinin sağlanması hedeflenmiştir.

Ziyaretçilerimizin merak ettikleri soruların yanıtlarını, mut-
lu müşteri yorumlarını ve Eminevim’in size duyurmak istediklerini 
Mutlumusteriler.com platformumuzdan takip edebilirsiniz.

Sitemizi ziyaret ederek diğer müşterilerimizi ve müşteri adayla-
rımızı sevincinize ortak edebilir, “Mutlu Müşteri”lerle dolu bu büyük 
Eminevim ailesini genişletebilirsiniz.

Mutlu kalmanız dileğiyle...

dilediğiniz bölgeden, faizsiz ve kira öder gibi kredi çekmenize gerek 
kalmadan, ev sahibi olabiliyorsunuz. Taksitle ev alma işini bambaşka 
bir boyuta taşıyan sistem, bugüne kadar 145 bini aşkın aileyi ev ve 
araç sahibi yapmış ve on binlercesini de yapmaya da devam ediyor.”

Çeyrek asrı aşan köklü bir tecrübe
Üstün sözlerine şöyle devam etti: “Eminevim Türkiye’de ve dün-

yada bir ilki gerçekleştirdi. Faiz ödemeden, kişinin bütçesine göre, 
dilediği yerden istediği gayrimenkulü alabilmesini sağlıyor. Sistemin 
özünde imece ve yardımlaşma var. 29 yıllık bir köklü bir geçmişe sa-
hip olan Emin Grup bünyesinde faaliyet gösteren Eminevim, ayrıca 
Türkiye’nin 81 ilinde tapu teslim eden ilk özel kurum olma unvanını 
elinde bulunduruyor. Bunu  yanı sıra, her ay yaklaşık 1.800 kişiyi ev ve 
araç sahibi yapıyor. Her ölçekte tasarrufu bir araya getiren Elbirliği 
Sistemi, kurumsal, şeffaf ve faizsiz bir şekilde müşterilerin gayrimen-
kul ve araç edinmesini sağlamayı hedefliyor. Eminevim, bugün konut 
sektörüne yön veren kurumlar arasında yerini aldı. Kişiler istediği 
ilden beğendiği evi alabilme imkanı tanıyan Eminevim, Türkiye’de ev 
sahibi olmak isteyen kişilerin uğrayacağı ilk adres haline geldi.”

FAİZSİZ ELBİRLİĞİ SİSTEMİ İLE EV 
VE OTOMOBİL SAHİBİ OLANLARIN 
SAYISI 145 BİNİ AŞTI

EMİNEVİM’DEN MUTLU MÜŞTERİLERİ 
BULUŞTURAN PLATFORM

Faizsiz sistemin Türkiye’deki lideri Eminevim, yaptığı teslimatların sayısını her geçen gün katlamaya devam ediyor. Bu 
yılın ilk 8 ayında 13.718 teslimat gerçekleştirilirken toplamda yapılan teslimatlar 145 bini aştı. 

MUTLUMUSTERİLER.COM
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Merhaba,

Ben Adem Doğancı. Herkes gibi ben de ‘Nasıl 
ev sahibi olurum?’ diye düşünerken Eminevim’i 
çevremden ve internetten araştırmaya başla-
dım. Eminevim’de faizsiz bir sistemin olduğu-
nu ve herkesin kendi bütçesine göre ödeme 
yaparak ev sahibi olduğunu öğrendim.

Eşim, 2 çocuğumuza baktığı için tek maaş ile 
geçinmek zorundaydık. Çevremdekiler hep ya-
pamazsın dediler.  Ben yapabileceğime inan-
dım ve yetkili bir kişiden bilgi almak için İstan-
bul Kadıköy şubesine gittim.

Şubeye gittiğimde beni karşılayan temsilcim 
Mert Cemal Tekin Bey, firmanın kuruluşundan 
bu zamana kadar geçen süreç ve sistemin işle-
yişi hakkında detaylı ve sabırlı bir şekilde bana 
bilgi verdi. Fakat hem kira hem Eminevim öde-
mesi beni zorlayacaktı.

Eminevim sistemini eve gidip eşime anlattığım 
zaman çok beğendi. Eşim yapılan sistemin ev 
sahibi olmak isteyenlerin, bizim gibi aileler ile 
beraber el birliği yaptığını ve bunu ailemiz için 
de yapmamız gerektiğini düşündü. Kendisinin 
de çalışabileceğini ve elbirliği ile hayalini kur-
duğumuz ev için bana destek olmak istediğini 
söyledi.

Tekrar Kadıköy şubesine gittik. Mert Cemal 
Bey en uygun tabloda başlamamız konusunda 
bizi yönlendirdi ve bir sözleşme ile bismillah 
deyip başladık. Allah yüzümüze güldü ve ilk çe-
kilişte ismim okundu. 2017 yılında teslimatımı 
aldım.

Ev sahibi olmamızın imkansız olduğu dönem-
lerde buna vesile olduğu için sistemin muci-
di, Eminevim’in kurucusu Sayın Emin Üstün 
Bey’den Allah binlerce kez razı olsun. Sisteme 
giriş yapmamı sağlayan Mert Cemal Tekin Bey, 
temsilcim Onur Akpunar Bey ve güler yüzü ile 
bize her daim destek olan tüm Kadıköy şube 
çalışanlarına çok teşekkür ederim.

Hepinizden Allah razı olsun.

MÜŞTERİ HİKAYESİ
Adem Doğancı

Öncelikle Eminevim ailesine teşekkür ederek sözlerime başlamak 
istiyorum. 

Eminevim sistemini ilk duyduğumda başta çekincelerim oldu, ak-
lımdaki soru işaretlerini gidermek için Eminevim şubesine gide-
rek bilgi almaya karar verdim. Gittiğimde çok iyi karşılandım, satış 
danışmanım olan Emrah Bey tarafından Eminevim sisteminin tüm 
inceliklerini şeffaf ve açık bir şekilde öğrendim ve kafamdaki tüm 
sorulara cevap aldım. Sonra aileme de danışarak sisteme girme ka-
rarı aldım. Sisteme Ekim 2018’de girdim ve 2. çekilişte adım çıktı. 
Sonrasında Eminevim tarafından şahsıma ulaşılarak bilgilendirildim 
ve şubeye davet edildim. Teslimat aşamasının nasıl olacağını satış 
danışmanım Emrah Bey’le konuştuk ve yeterince bilgi sahibi ol-
duktan sonra evimi bulma aşamasına geçtim. Kendim için en iyi evi 
bulana kadar araştırdım ve sonunda bulduğumda satış danışmanım 
Emrah Bey’le evraklarımızı hazırlayıp teslimat günümü beklemeye 
başladım. Teslimat günüm geldiğinde ikafamda ister istemez “nasıl 
olacak?”  diye soru işareti oldu ama hiç endişe edecek bir durum 
olmadığını anladım. Eminevim’in teslimat biriminden Ömer Bey’le 
birlikte her şeyi hallettik ve evime kavuştum. Hayalimi gerçekleştir-
dikleri için çok mutluyum. Tekrardan bu büyük ailenin bir parçası 
olduğum için hem Eminevim ailesine hem de benimle bu süreçte 
her şeyi tüm şeffaflığıyla paylaşan ve bu sisteme girmeme öncü olan 

satış danışmanım Emrah Bey’e çok teşekkür ederim. 

Saygılarımla.

MÜŞTERİ HİKAYESİ
Burak Yılmaz

Teslimat tarihi gelen müşterimizin dilediği yerden, kendi bulduğu evi alması 
sağlanmaktadır. Yüksek peşinat veren müşterimizin alternatifli kampanyalar-
dan faydalanma imkanı olur.  Çekilişli sistemde peşinat vermeyene göre son 
teslim tarihi daha erken ve peşinattan dolayı taksitleri daha düşük olur. Sabit 
ödemeli sistemlerimizde ise verilen peşinat avantajı ile vermeyene göre daha 
erken ev sahibi olması sağlanır.

SİZDEN GELEN

Merhaba, sisteme girdiğimizde evleri kendimiz mi 
buluyoruz yoksa Eminevim’in elinde olan evlerden 
mi veriliyor? Bir de peşinat yüksek olursa evin teslim 
süresi kısalıyor mu?

SORULAR!
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Selamünaleyküm Eminevim Ailesi. Teslimatımı alalı 7 ay oldu. Sisteme önce çok çekimser bakmıştım. Da-
hil olduktan sonra ise maddi sıkıntımdan dolayı ayrılmayı düşünmüştüm. Temsilcim Meryem Peri Hanım’ın 
beni doğru yönlendirmesi ile sisteme devam ettim. Kendisi, sistemin kolaylıklarından ve taksit dondurma 
imkanından bahsederek beni ikna etti. Allah’a şükür daha sonra işlerim düzeldi. Sonraki çekilişte de bana ev 
çıkınca ayrılmadığıma çok sevindim. Beni ikna ettiği için Meryem Peri Hanım’a çok teşekkür ederim. İnşallah 
borcum bitince yeniden kayıt olacağım. Herkese tavsiye ederim. Emin Bülten derginizi gördüm, memnun 
olan müşterilerinizin yazıları var. Benim memnuniyetimi de paylaşırsanız sevinirim.
Halil Tanyeli

Merhaba. Sisteme kaydımdan bugüne kadar her türlü destek ve yardımlarından dolayı çalışanınız Önder Şen 
Bey’e teşekkür etmek istiyorum. Kendisi tüm taleplerimde eksiksiz yardımcı oldu. Bünyenizde tecrübeli ve 
yetenekli çalışanlarınızın olması bizim için büyük bir kolaylık. Şu aralar tarafıma teslimat yapılacak olması do-
layısıyla Emin Grup’a teşekkür ederim. Siz ve değerli çalışanınız sayesinde süreç, problemsiz ilerlemektedir. 
Bu iyi geçen gözlemlemelerim sayesinde sizi çevreme gönül rahatlığıyla önereceğimi bilmenizi isterim.nirim.
Ömer Çobanoğlu

Faizsiz sistem ile ev almayı düşündüğümde 3 farklı şirket ile görüştüm. Diğer şirketlerin teslim tarihi daha 
erken olmasına rağmen, Eminevim’i tercih etme sebebim; müşteri temsilcim Yavuz Bey’in samimi olması ve 
işi ile ilgili konulara tam hakim olmasıydı. Kendisinin bu özellikleri şirkete olan güvenimi arttırdı. Kendisine 
sizin aracılığınızla teşekkür ederim. Aileme ve çevreme Eminevim’i önereceğim. Saygılarımla.
Kadir Danış

Hayırlı işler dileyerek başlamak istiyorum mesajıma. Çünkü Eminevim ailesi olarak gerçekten hayırlı işler 
yapmaktasınız. Geçen yıl sonu başlatmış olduğum üyelikte, göstermiş olduğunuz ilgi ve sabırdan dolayı, özel-
likle de Şahinbey şubedeki İhsan Soner Bekmezci Bey’in alakası, sabrı ve verdiği güvenden dolayı sizlere te-
şekkürlerimi bildirir hayırlı işlerinizin devamını yüce Allah’tan dilerim.
Hüseyin Cihan

Eminevim’de 2. evimize yazıldık. Bize bu süreçte İzmir Bornova şubesinde Belgin Hanım yardımcı oldu, sağol-
sun. Barış Bey ve Belgin Hanım’a çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.
Mehmet Ercengiz

Devlet Demiryolları’nda memur olarak çalışmaktayım. Faiz hassasiyetimden dolayı hiç bir banka sisteminden 
kredi çekmemiştim ve hayalini kurmuş olduğum ev alma fikrini gerçekleştirememiştim. Ta ki Eminevim ile 
tanışana kadar. 2012 yılında sisteme dahil oldum ve bu arzum hayal değil gerçek oldu. Daha sonra borcum 
bitmek üzereyken tekrar yeni bir üyelik yaptım. Banka faizlerinin bu kadar yüksek olduğu bir dönemde ev al-
mak isteyenlerin ilk ve tek tercihi olduğunu etrafımdaki arkadaşlarıma önermekteyim. Bu hayalimizi gerçek-
leştirmemize yardımcı olan sistemin mucidi Sayın Emin ÜSTÜN Bey’e, üyeliğim sürecinde bana desteklerini 
esirgemeyen temsilcim Onur Akpunar Bey’e ve Kadıköy şube çalışanlarına çok teşekkür ederim. Allah sizden 
razı olsun.
Metin Hayta

MUTLULUĞA TERCÜMAN
 OLAN MESAJLAR
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Her ay kademelere göre belirlenen başarılı şubelerin Temmuz ayı sıralaması belli oldu.

Buna göre kademeler bazında hedeflerin gerçekleştirilmesine göre yapılan sıralamada Adana Seyhan, Bağcılar Meydan, Sefaköy, Batman, 
Güngören ve Ağrı şubeleri Temmuz ayının şampiyonları oldu.

İşte Temmuz ayının en başarılı şubeleri;

1. ADANA SEYHAN ŞUBE 3. SEFAKÖY ŞUBE 4. BATMAN ŞUBE2. BAĞCILAR MEYDAN ŞUBE

5. GÜNGÖREN ŞUBE 6. AĞRI ŞUBE

ŞAMPİYON ŞUBELERİ BELLİ OLDU

EMİNEVİM ŞUBELERİ YENİLENEN 
KONSEPTLERİ İLE HİZMETTE

Faizsiz sistemi 105 şubeyle Türkiye’nin dört bir yanına yayan Eminevim, 
yeni açtığı şubelerle hizmet ağını genişletirken bir yanda da şubelerin yüzü-
nü değiştirme ve konsept yenileme çalışmalarına hız verdi.

Saha pazarlama operasyon faaliyetleri kapsamında Eminevim’in Türkiye 
genelindeki 100’den fazla şubesinde yenileme, konsept ve marka standardi-
zasyonu çalışmalarına başlandı. Başarılı bir organizasyonla gerçekleştirilen 
ve hızla ilerleyen yenileme planında şubelerin %50’si yeni yüzüne kavuştu ve  
faaliyetlerini yeni konseptle sürdürmeye başladı. Birkaç aylık süre içinde 105 
şubenin tamamında konsept değişmesi ve yepyeni bir yüzle müşterilerine 
hizmet vermesi hedefleniyor.

TEMMUZ AYININ

YENİLENEREK BÜYÜYORUZ!


