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Türkiye’nin yerli ve milli markaları elbirliğinde buluşuyor. Eminevim ile Eti Maden’in Bor 
madeninden ürettiği temizlik ürünleri markası BORON önemli bir işbirliğine imza attı. Hayata 
geçen projeyle Eminevim’e her gün kayıt yaptıran ilk 100 kişiye içinde BOREL sprey dezenfek-
tan ve BORON toz deterjanın olduğu 100 paket ücretsiz hediye edilecek. Ürünler kampanya için 
özel olarak tasarlanan paketlerle müşterilere kargolanacak. Detaylar Sf. 5’de. 

EMINEVIM’E HER GÜN KAYIT OLAN ILK 100 KIŞIYE

2.031EYLÜL AYI TESLİMAT 171.061TOPLAM TESLİMAT

  KAYIT OL KAZAN, TAVSIYE ET KAZAN

YILIN EN BÜYÜK 
KAMPANYASINA HAZIR MISINIZ?

EMINEVIM YENI 
KAMPANYASIYLA

Yanlış duymadınız! Eminevim Ekim ayında başlattığı yepyeni kampanyasıyla bu kez ev hediye edecek. Bu büyük 
kampanyaya katılmak ise çok kolay. Kampanyadan yararlanmak için  hemen Eminevim şubelerine gelin, siz de 

kayıt olun veya tavsiye edin, ev hediyeli büyük kampanyaya katılma hakkı kazanın.
Detaylar Sf. 2’de

BORON TEMIZLIK PAKETI HEDIYE

EV HEDIYE EDIYOR
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Herkes bu fırsattan yararlanabilecek
Geçtiğimiz yıl Jeep ödüllü büyük bir kampanya başlatan Eminevim, bu yıl duyurduğu ev hediyeli yeni kampanyasıyla da bu kez ev sahibi 

olmak isteyenlere bulunmaz bir fırsat sunmuş olacak. Özellikle ev sahibi olmak isteyen, kira ödeyen veya ev alacak birikime sahip olmayanlar 
için önemli bir fırsat sunan kampanyadan, faizsiz Elbirliği Sistemi’nden yararlanarak ev veya araç sahibi olmak için kayıt yaptıranlarla birlik-
te tavsiye eden herkes yararlanabilecek. 31 Ocak tarihine kadar yapılacak başvuruların ardından düzenlenecek çekilişle “Eminevim 5YÜZ60 
Kurtköy”deki 2+1 konseptli hediye evin talihlisi belirlenecek.

Kampanya ile 30 bin başvuru hedefleniyor
Kampanyanın basın lansmanında konuşan Emin Grup Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Mustafa K. Daldal, “1 Ekim 2020 

tarihi itibariyle başlattığımız ve dört ay boyunca devam edecek Eminevim’in ev hediyeli büyük kampanyasına 30 bin başvuru hedefliyoruz. 
Elbirliği Sistemi’ne kayıt yaparak sistemi tavsiye edenlere her tavsiye için ek çekiliş hakkı sunan ve tavsiye ettikçe daha fazla çekiliş hakkı 
kazandıran kampanya ile 30 bin kişinin ev ve araç sahibi olması planlanıyor. 4 aylık sürede 30 bin kişinin sisteme girmesiyle ülke ekonomisine 
de uzun vadede 3 milyar TL katkı sağlanması amaçlanıyor” dedi.

Ev hediye kampanyasından yararlanmak isteyenler, Eminevim şubeleri üzerinden ev veya araç kaydı yaparak kampanyaya hemen başvuru 
yapabilecek.

Tasarrufa dayalı Elbirliği Sistemi ile ev ve araç sahibi olmak isteyenler için faizsiz finansal çözümler sunan Eminevim, ödüllendiren kam-
panyalarına bir yenisini daha ekledi. Emin Grup İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Murat Ayyıldız ve Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi 
Direktörü Mustafa K. Daldal’ın katıldığı basın lansmanında detayları ilk kez duyurulan kampanya ile Eminevim bu kez bir kişiye ev hediye 
edecek. Ekim ayında başlayan ve dört ay sürecek büyük kampanyaya katılım hakkı kazananlar arasından gerçekleştirilecek çekilişle ev kaza-
nan talihli açıklanacak. Kazanan talihli ise Türkiye’nin en prestijli projelerinden biri olan, gelişmiş mimari özellikleri ve modern tasarımlarıyla 
dikkat çeken “Eminevim 5YÜZ60 Kurtköy” projesinde 600 bin TL değerindeki evin sahibi olacak.

Türkiye’de son dönemlerin en iddialı kampanyalarından birine Eminevim imza atıyor. Ekim ayında Türkiye genelinde 
başlayan büyük kampanya ile Eminevim, bir adet ev hediye edecek. Dört ay devam edecek kampanya sonunda bir kişi 600 
bin TL değerindeki evin sahibi olacak.

EV KAZANMA ŞANSI YAKALA

 BÜYÜK 
KAMPANYA

EMINEVIM’DEN

KAYIT OL VEYA TAVSIYE ET
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Ekim ayı boyunca geçerli değer artışlı kampanyalarımızdan yararlanın, enflasyon, piyasa koşulları
vb. sebepler yatırımınıza engel olmasın.

YÜZDE 48’LIK ARTIŞ

DEVAM EDIYOR

Eti Maden’in Bor madeninden ürettiği temizlik ürünleri mar-
kası BORON ve Eminevim, önemli bir işbirliği başlattı. Türki-
ye’nin yerli ve milli markalarını elbirliğinde buluşturan kam-
panya ile Eminevim, her gün kayıt yaptıran ilk 100 kişiye içinde 
BOREL sprey dezenfektan ve BORON toz deterjanın olduğu 100 
adet paketi ücretsiz teslim edecek.

Özellikle pandemi döneminde artan hijyen tedbirleri ve dev-
letin aldığı önlemlere destek olmak adına başlatılan kampanya 
ile toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örnekle-
rinden biri de sergilenmiş olacak. Sisteme yapılacak kayıtlar, 
ülke ekonomisinin istikrarının korunmasına da katkı sağlarken 
aynı zamanda milli ve yerli markalar öncülüğünde etkisi artan 
koronavirüse karşı da temizlik ürünleriyle 7’den 70’e herkesin 
elbirliği içinde bu mücadelede yer alması hedeflenecek.  

Her gün kayıt yapan ilk 100 kişiye ücretsiz verilecek ürün-
ler, kampanya için özel olarak tasarlanan paketlerle müşterilere 
kargolanacak.

YERLI VE MILLI MARKALAR
ELBIRLIĞINDE BULUŞTU

Türkiye genelinde Eminevim’in uyguladığı faizsiz Elbirliği Sis-
temi, konut sektörünün ardından otomotiv pazarına da can suyu 
oldu. Geride kalan üç aylık yaz döneminde rekor teslimatların 

gerçekleştiği sistemde, faiz ödemeden araç sahibi olmayı 
tercih edenlerin sayısı %48’lik bir artış gösterdi. Sis-

temle 2020 yılının ilk 8 ayında teslimatı gerçekle-
şen toplam 7 bin 827 adet araçtan 3 bin 244’ü, 

yaz dönemini kapsayan süreçte faiz ödeme-
den satın alındı. Böylece geçtiğimiz yılın 

yaz döneminde 2 bin 185 olan faizsiz oto-
mobil satışı, 2020 yılının aynı dönemin-
de %48’lik artışla 3 bin 244’e yükselmiş 
oldu. Konut teslimatının yanı sıra 30 yıl-
dır aralıksız araç teslimatlarını da Türki-
ye genelinde sürdüren Eminevim, Tür-
kiye’nin 128 noktasında uyguladığı ve 

faiz maliyetini ortadan kaldıran Elbirliği 
Sistemi ile konutta olduğu gibi otomobil 

tercihinde de vatandaşlar için önemli bir 
avantaj sağlamış oldu.

Artan otomobil fiyatlarına karşı faiz ödemeden araç sahip olanların sayısı 
faizsiz Elbirliği Sistemi’nde rekor bir artış gösterdi. Eminevim’in Türki-

ye’de uyguladığı Elbirliği Sistemi ile üç aylık yaz döneminde otomobili-
ni faizsiz satın alanlar geçtiğimiz yıla kıyasla %48 arttı.

EMINEVIM’DEN 
FAIZSIZ ARAÇ TESLIMATINDA

Yıllık olarak planlanan taksit ve değer artışı ile 
her yıl üyelik bedelinizin %10’u kadar değer artışı 

yapılır. Taksitlerinizde de %10 artış yapılır ve böylece 
enflasyondan etkilenmeden üyeliğinizi teslim 

alabilirsiniz. 

30. yıla özel teslimat fırsatıyla 21 aya varan daha 
erken ev sahibi olma imkanı. İkinci el aracınız Eminevim’de peşinata dönüşüyor.

Yeni kampanyamızla taksitlerinizi teslimat 
sonrasında herhangi bir fark eklenmeden borç 
bitimine kadar yıllık %10 artırabilirsiniz. Sabit 

modele göre daha erken teslimat imkanlarından da 
yararlanabilirsiniz.

DÜŞÜK TAKSIT AVANTAJLI 
YILLIK DEĞER ARTIŞI

DAHA ERKEN TESLIMAT
2. EL ARAÇLAR EVE 
DÖNÜŞÜYOR

PEŞINATLI SISTEMDE 
ERKEN TESLIMAT 
ERKEN ÖDEME 
FIRSATI

DEĞERLENDIREN
KAMPANYALAR

Eminevim, Ekim ayında devam eden güçlü dijital reklam ve pazarlama kampanyaları ile Türkiye’yi dört bir 
yandan sarıyor. Bu kapsamda hayata geçen ve daha geniş kitleleri harekete geçirmeyi amaçlayan Eminevim’in 
inovatif dijital projesi HerkesEvSahibiOlacak.com ile dijital alandaki etkinliği hız kazanacak.

HerkesEvSahibiOlacak.com ile henüz Elbirliği Sistemi ile tanışmamış, yepyeni kitlelere sistem ile tanışma 
fırsatı sunulacak ve dijital alandaki Eminevim algısı daha da güçlendirilecek.

Detaylı bilgiler için HerkesEvSahibiOlacak.com adresini ziyaret ediniz.

EMINEVIM 

ILE DIJITAL ALANDA
HIZINA HIZ KATIYOR 
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MUTLULUK
MESAJLARI

Öncelikle böyle güzel bir sistem kurmuş olduğunuz için sizlere çok teşekkür ederim. Eminim ki benim gibi birçok 
insanın hayallerine ulaşmasında büyük rol oynuyorsunuz. Tabi ki bu bir ekip işi. Ben her şeyden önce Giresun 
merkez şubenizde görev alan temsilcim Özlem Çaykara’ya çok çok teşekkür ederim. Benden daha çok o çaba 
gösterdi. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Gerek güler yüzü ve samimiyetiyle, gerekse kampanyalar hakkındaki 
detaylı açıklamaları ve bilgilendirmeleriyle bana çok destek oldu. Eminim ki diğer tüm çalışanlar da aynı özveri 
içindedirler. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Böylesine büyük ve güzel bir ailenin içinde olmaktan da ayrıca büyük 
mutluluk duyuyorum... Sizlerle beraber inşallah bir hayalim daha gerçek olacak. İyi ki varsınız...
Adem Has

Değerli Eminevim ailesi. Ben internette tesadüfen sizleri buldum. Öncelikle bir form doldurdum. “Aman ne olacak 
sanki.” dedim. Ertesi gün şube tarafından arandım. Şubeye davet edildim. Şubeden kayıt olmuş bir şekilde ayrıldım. 
Fakat kafamda bir sürü soru işareti vardı. Zamanla çalışanların ilgisi ve açıklamaları ile kafamdaki soru işaretlerini 
atlattım. Şubede Muhammet Gönülasari Bey ve Barış Kılıç Bey bizimle ilgilendiler. Teslimat gününe kadar hiçbir 
konuda bizi bilgisiz ve ilgisiz bırakmadılar. Bizden desteğini ve ilgisini esirgemeyen Ahmet Meriç Bey, Barış Kılıç 
Bey ve Muhammet Gönülasari başta olmak üzere tüm Eminevim ailesine teşekkürü borç bilirim. Herkese gönül 
rahatlığı ile tavsiye edebilirim. Eminevim sayesinde evimize kavuştuk.
Hadi Polat  

Merhaba, ismim Salih Can Özbek. Bence herkes hiç tereddüt etmeden Eminevim ailesine dahil olmalı ve buradaki 
sevgi dolu, sıcakkanlı ve en içten samimiyetleriyle diyalog kurmayı sağlayan güçlü ve sempatik bir ekibin vermiş 
olduğu mutluluğa ortak olmalıdır. Burada bulunan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 
Salihcan Özbek

Eminevim’e yazıldıktan sonra resmen hayatım değişti. Faizden kurtuldum ve değerli arkadaşlar ile tanıştım. 
Eminevim Şirinevler Şubesi adeta evim oldu. İlk temsilcim Oğuz Bey’di. Daha sonra Yusuf Kenan Bey temsilcim 
oldu. Allah hepsinden razı olsun. Üçüncü çekilişte ev sahibi oldum, teslimatımı bekliyorum. Allah rahmetli A. Emin 
Üstün Bey’e de gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Allah geride kalanlara da uzun ömürler versin.
Orhan Aydın

Merhaba. Ben Hatay Dörtyol’dan Şeyhan Aslan. Yaklaşık beş yıldır Eminevim’in çalışma prensibini, işleyişini ve 
standartlarını inceliyorum. Ev alma düşüncemiz vardı, bir buçuk yıl önce nasip oldu. Taksitlerimi, ara ödememi 
düzenli yaparak planlanan günden 12 gün önce paramı teslim aldım ve dairemizi, evimizi satın aldık. Bu mutluluğa 
vesile olan başta merkez üst yönetimine ve tüm Eminevim personeline teşekkür ederim. İşin diğer görünen bir 
kahramanı ise işini severek yapan, güleryüzlü ve muhabbetli, insanlara yardımcı olan, endişesini gideren, içten ve 
samimi, işverenini ve ailesini seven işin ehli olan İskenderun şubeden Sayın Abdullah Yazar Bey’e emeğinden dolayı 
çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı işler, iyi çalışmalar.
Şeyhan Aslan

Merhabalar, 2018 Ocak ayında Eminevim ailesine katılıp 2019’da 2. üyelik başlatarak yoluma devam ettiğim 
üyeliklerimin teslimatını almış bulunuyorum. 2018 yılında beni ikna edip “Faizsiz Ev Alma Sisteminin Mucidi” 
ile tanıştırıp üye yapan Çağrı Bey’e teşekkür ediyorum. Teslimat zamanının yaklaştığı zamanda tanıştığım, ilgi 
alakasından memnun kalıp, teslimat zamanı gereken desteği veren, her aradığımda sorularıma cevap veren 
teslimat uzmanı Serdar Bey’e de teşekkürlerimi sunarım.  Bu ailenin parçası ve faizsiz ev sahibi olmak, beni 
çok mutlu etmiştir. Borçlar bittiğinde, tekrardan yeni üyeliklerle buluşmak dileğiyle. Teşekkürler Eminevim, 
Teşekkürler “Faizsiz Ev Alma Sisteminin Mucidi Eminevim”. 
Halil Doğan 
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Saygıdeğer Eminevim ailesi çalışanları, 
Öncelikle yüce Rabbime şükreder, siz kıymetli ça-
lışanlara teşekkürü borç bilirim. 17 senedir kirada 
oturuyordum. Eşimle artık ev sahibi olmanın zama-
nı geldiğine karar verdik. Nasıl olacaktı bilmiyorduk. 
Bir kenarda birikmiş paramız da yoktu. İkimizde iş-
çiydik. Özel bir bankanın yolunu tuttuk. Kredi ile 
ev almak için faizler çok yüksekti. Alacağımız evin 
parası kadar bankaya faiz ödeyecektik. Vazgeçtik ve 
oradan çıktık.

Hayallerimiz başka bahara kaldı derken eşim Emi-
nevim diye bir kurumdan bahsetti. Peki nasıl ola-
caktı ki faiz olmadan ev sahibi olacaktık? Ve bir gün 
Eminevim Bornova şubesine gittik. İşte o gün her 
şey değişti. Bize sistemin nasıl çalıştığını ve bizi na-
sıl ev sahibi yapacaklarını tek tek anlattılar.

O gün kayıt olup evimize gittik. Eşime acaba kaç yıl-
da evimiz olacak derken Rabbime şükürler olsun ki 
sisteme yazıldığımız ilk ay çekilişte ismimiz okundu. 
İsmimizin okunmasının ardından bizleri arayıp ev-
raklarımızı tamamlamamızı ve teslimat aşamasına 
geçtiğimizi söylediler . Eminevim sayesinde bizim 
hayallerimiz gerçek oldu. Öncelikle Bornova Şube 
Müdürü Barış Bey’e, temsilcimiz Fahri Bey’e ve tesli-
mat sürecine geçtiğimiz andan son ana kadar süreci 
güzel ve titiz yürüten Ahmet Bey’e teşekkür ederim. 
Eminevim çalışanlarının başarılarının daim olmasını 
yüce Rabbimden niyaz ederim.

MÜŞTERI HIKAYESI
Bahadır Şengül

Merhabalar, 
Ben Zeynep. Yıllar önce temsilcim Merve 
Peri Hanım’la tanışmıştım. Onunla tanış-
mamın hemen ardından Eminevim’e üye 
oldum. Benim için üye olmam hayallerime 
açılan kapı oldu. Birçok insanın hayali olan 
umreye Eminevim vesilesiyle gittim. En 
çok da bu paha biçilemezdi. Sonra da çok 
şükür ki Eminevim sayesinde faize bu-
laşmadan ev sahibi oldum. Artık bir evim 
var. Eminevim ailesine ne kadar teşekkür 
etsem azdır. Kesinlikle hiçbir sorun yaşa-
madım. Herkese gönül rahatlığı ile tavsi-
ye ederim. Ayrıca Meryem Peri Hanım’ın 
ilgi ve alakasını da teşekkürü borç bilirim. 
Müşteri temsilci ilişkisini artık geride bı-
raktık ve aramızda dostluk bağı oluştu. 
Şubeye ne zaman gitsem çalışan Emine-
vim personellerinin inceliği ve güler yüzü 
her zaman beni çok mutlu ediyor.

Bana yaşattıkları tüm güzelliklerden dola-
yı Eminevim ailesine bir kez daha teşek-
kürlerimi iletmek isterim. Sürecin başın-
dan sonuna kadar aynı netlikte oldular. Ne 
dedilerse hepsini uyguladılar. Benim için 
en önemlisi de buydu. Verdikleri güven en 
büyük mutluluğu yaşamama vesile oldu.

MÜŞTERI HIKAYESI
Zeynep Yaman

MUTLULUĞUN
RESMiNi YAPTIK

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

Üstelik mutlumusteriler.com’da Eminevim müşterilerinin görüşlerini birinci ağızdan 
öğrenebilir, siz de en kısa sürede kiradan kurtulabilirsiniz.

www.mutlumusteriler.com
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Kademeler bazında yapılan sıralamalara göre her ay açıklanan şampiyon şubelerin Ağustos ayı sıralaması belirlendi.

Türkiye’nin 81 şehrine hizmet veren 128 şube arasından hedeflerin gerçekleştirilmesine göre dört farklı kademeden belirlenen Eminevim 
Ağustos ayı şampiyon şubelerinde dört şube yer aldı.

Ağustos ayının şampiyon bölgesi ise İstanbul Avrupa Yakası Bölgesi oldu.

İşte kademeler bazında yapılan sıralamaya göre Ağustos ayının şampiyon şubeleri;

1. ŞIRINEVLER / ISTANBUL 3. LEVENT / ISTANBUL2. INEGÖL / BURSA 4. ÇERKEZKÖY / ISTANBUL

ŞAMPIYON ŞUBELERI BELLI OLDU
AĞUSTOS AYININ 

Faizsiz Elbirliği Sistemi ile Türkiye’de araç ve konut pazarında hizmet veren Eminevim, geride kalan Eylül ayında yaptığı teslimatlarla, 30 
yıllık sürede toplamda 170 bininci teslimatı gerçekleştirerek tarihinde yeni bir rekora daha imza attı.  2020 yılında ise toplam 9 aylık sürede 17 
bin 527 ev ve araç teslimatı Eminevim tarafından gerçekleştirildi. Geride kalan Eylül ayında ise 2 bin 31 adet ev ve araç teslimatına imza atıldı.

Yaz Sezonunda 925 Milyon TL’lik Teslimat
Yaz sezonuna Haziran ayındaki 2 bin 510 araç ve konut teslimatıyla başlayan Eminevim, hizmet verdiği faizsiz Elbirliği Sistemi ile 3 aylık yaz 

dönemde yaptığı teslimatlarla ülke ekonomisine büyük katkılar sağladı. Yapılan teslimatların ekonomik değerini basına yaptığı açıklamayla 
duyuran Emin Grup Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Mustafa K. Daldal, geride kalan Ağustos ayında  275 milyon TL, üç ayı 
kapsayan yaz döneminde ise toplamda 925 milyon TL’lik araç ve konut teslimatının gerçekleştirildiğini belirtti.

EMINEVIM’DEN
TARIHI BIR REKOR DAHA

Türkiye’de 128 şube ile 81 şehre hizmet veren faizsiz ev alma sisteminin mucidi Eminevim, 30. yılında yeni rekorlar kırmaya 
devam ediyor.

170 BININCI TESLIMAT GERÇEKLEŞTI


