YILIN SON KAMPANYALARINI
KAÇIRMAYIN!
Ev ve araç sahibi yapan yılın son kampanyaları Aralık ayında sizi bekliyor. Siz de şimdi Eminevim’e gelin, teslimat
ve maliyet avantajlarından yararlanabileceğiniz Aralık ayı kampanyalarıyla dilediğiniz ev veya araca sahip olun.
Detaylar sf. 5’te.
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Tasarruf finansının kurucusu Eminevim ile
200.000’den fazla aile ev ve otomobil sahibi oldu bile!

KASIM AYI TESLİMAT

2.170

TOPLAM TESLİMAT

200.115
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2021 YILINA TESLİMAT
REKORLARIYLA VEDA EDİYORUZ
Geride bırakmaya hazırlandığımız 2021 yılı, Eminevim adına pek çok rekorun kırıldığı başarılı bir yıl oldu. Günlük, aylık ve
yıllık teslimat rekorlarının kırıldığı dopdolu geçen bu yılda, toplam ev ve otomobil teslimatları ise 200 bini geçti.

İŞTE HER AÇIDAN BAŞARILI
GEÇEN 2021 YILININ TESLIMAT
BIYOGRAFISI
Yılın ilk günlük teslimat rekoru kırıldı
Tasarruf Finansman Şirketleri Yasası’nın kabul edilmesiyle başlayan BDDK uyum sürecinde Eminevim, bir günde gerçekleştirdiği 332 ev ve
araç teslimatıyla rekor kırdı. Gerçekleştirilen 332 teslimatla bir günde ekonomiye 40 milyon TL’lik nakit girişi sağlandı.

Aylık rekor 2 bin 628 teslimatla kırıldı
Geride kalan 2021 yılının aylık teslimat rekoru Mart ayında kırıldı. Eminevim, Mart ayında yaptığı teslimatla bir ayda 2 bin 628 teslimat
gerçekleştirerek Mart ayına kadarki en yüksek teslimat sayısına ulaştı.

Haziran ayı teslimatlarıyla 30 yıllık rekor
Her ay gerçekleştirdiği ev ve araç teslimatlarının aylık kapasitesini artıran Eminevim, Mart ayından sonra Haziran ayında da yeni bir
rekora imza attı. Gerçekleştirilen teslimatla 2 bin 746 aile ev ve otomobil sahibi oldu. Yapılan 2 bin 746 teslimatın ekonomik değeri ise 400
milyon TL’yi aşarak yarım milyar TL sınırına yaklaştı.

Yıllık 30 bin teslimat ile yeni rekor
2021 yılına teslimat hedefleri doğrultusunda başlayan Eminevim, yıl boyunca gerçekleşen teslimatlarla 30 bin aileyi ev ve otomobil sahibi
yaptı. 2020 yılına kıyasla yüzde 40’tan fazla bir artışın olduğu 2021’de yapılan teslimatlar 30 yılın da en yüksek yıllık teslimatı oldu.

Aralık 2021
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EMİNEVİM’DEN 30 YILLIK
TESLİMAT REKORU
EMİNEVİM

200.000

AILEYI EV VE OTOMOBİL
SAHIBI YAPTI
Eminevim, 2021 yılındaki istikrarlı büyümesiyle tasarruf finansman sektöründe açık ara
farkla 200 bin ev ve araç teslimatına ulaşan ilk ve tek şirket oldu.
Tasarruf finansman sektörüne 30 yıldır yön veren ve sektörün en fazla tercih edilen şirketi Eminevim, bugüne kadar
gerçekleştirdiği toplam ev ve araç teslimatında 200 bine ulaşarak tasarruf finansman sektöründeki liderliğini pekiştirdi. 2021
yılında istikrarlı bir büyüme gösteren Eminevim, yılı 30 bin ev ve araç teslimatı ile tamamlamayı hedefliyor.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yetkisinde intibak süreci devam eden tasarruf finansman sektörünün,
ülke ekonomisine katkı sağlayan en önemli finansal modellerden biri olduğunun altını çizen Eminevim Genel Müdürü Sait
Aytaç “Sektörün lideri olarak her ay ekonomiye yaklaşık 500 milyon TL likidite sağlayarak, ülkenin ekonomik büyümesine
destek oluyoruz. Piyasada yaşanan dalgalanmalardan etkilenmeyen iş modelimiz sayesinde istikrarlı büyümesini sürdüren
sektörümüz, gelecek dönemde de ülke ekonomisine katkı sunmaya devam edecektir.” dedi.
Eminevim aracılığı ile 2021 yılında ev ve araç sahibi olan aile sayısının, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 40 daha fazla
olduğunu belirten Aytaç “Bugüne kadar on binlerce aileye dokunduk, yüz binlerce kişinin hedeflerine ulaşmasını sağladık.
2021 yılında yükseliş grafiğimizi sürdürerek ev ve araç teslimatı yaptığımız aile sayısını geçtiğimiz yılın aynı dönemine
kıyasla yüzde 40 artırmayı başardık. Gerçekleştirdiğimiz bu 200 bininci teslimat ise 122 şubemiz ve 2 bini aşkın çalışanımızla
birlikte Eminevim’e duyulan güvenin önemli bir göstergesi” dedi. Aytaç, Eminevim olarak 2022’de 50 binden fazla aileyi daha
ev ve araç sahibi yapmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.
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MUHTEŞEM ARALIK KAMPANYALARI

PEŞİNATINIZ OLSUN YA DA OLMASIN
%5.90’LIK TEK MALİYET FIRSATI ARALIK AYINDA SİZİ BEKLİYOR
Aralık ayına özel bu kampanya ile peşinatınız olsun ya da olmasın tek maliyet %5.90 kampanyasıyla dilediğiniz eve sahip
olabilirsiniz. Bireysel sözleşmelerde %5.90, çekilişli sözleşmelerde ise tek maliyet %7.90 kampanyasına katılmak için siz de
Eminevim’e gelin yılın bu avantajlı kampanyalarından hemen yararlanın.

.

EV FİYATLARINDAKİ ARTIŞ ENDİŞESİNE SON VEREN KAMPANYA
Ev fiyatlarındaki artış veya değişimler planlarınızı etkilemesin. Eminevim’in Aralık ayı özel Değer Artışlı Finansman kampanyasıyla sözleşme bedeliniz üzerinden her yıl %10’luk bir değer artışı eklenerek ev fiyatlarında yaşanan değişimlerin planlarınızı
etkilemesini önleyebilirsiniz.
Üstelik ek maliyet ücreti ödemeden bu kampanyadan yararlanabilirsiniz.

Aralık 2021
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ARALIK AYI ORGANİZASYON
ÜCRETLERİNDE 5 TAKSİT FIRSATI
Ev veya araç sahibi olmak için organizasyon ücretlerini
artık taksitlerle ödeyebilirsiniz. Kısaltılmış Vadeli Sabit ve
Taksit Artışlı Çekilişli sözleşmelerde geçerli bu özel kampanya ile organizasyon ücretlerinizi 5 taksite bölebilir, çekilişlere katılarak ev veya araç sahibi olabilirsiniz.

YILIN SON FIRSATI SİZİ BEKLİYOR
3 AYDA OTOMOBİL, 6 AYDA EV SAHİBİ OLMAK İÇİN BU KAMPANYAYI
KAÇIRMAYIN
Hayalini kurduğunuz ev veya araca kavuşmak için artık uzun süre beklemenize gerek yok.
Aralık ayında da devam eden bu özel erken teslim fırsatından yararlanarak 3 ayda otomobilinize veya 6 ayda evinize sahip
olabilirsiniz. Peşinat oranınıza göre teslimat süresini kısaltan bu kampanya ile şimdi gelin, yeni yılda evinize veya otomobilinize
kavuşun.
Yılın bu son fırsatından yararlanmak için hemen Eminevim’e gelin, bu özel kampanyayı kaçırmayın.
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MILYONLARIN YÜZÜNÜ
GÜLDÜRMEYE DEVAM EDIYORUZ
İYİ Kİ DOĞRU KARARI VERMİŞİM
Ben Emre Karayel. 24 yaşındayım. Evliyim ve bir oğlum var. 2019 yılında Eminevim ile tanıştım. Patronum Kadir Bey de Eminotomotiv’den araç almıştı. Beraber Eminevim Sultanbeyli Şubesi’ne gittik. Bizi çok sıcak karşıladılar. Amacım
faize buluşmadan ev sahibi olmaktı. Aklımdaki soruların hepsini Selim Bey cevaplandırdı. Zaten güven konusunda hiçbir sıkıntımız yoktu. Çevremde birçok insan
bu sistemden ev ve arabalarını aldı. İyi ki ben de Eminevim’in faizsiz sistemini
tercih etmişim diyorum. Sayenizde ev sahibi oldum. Teslimatta hiçbir sıkıntı yaşamadım. Şimdi düşünüyorum, eğer o gün bu işe başlamamış olsaydım ev sahibi
olamazdım. Başta bu işe vesile olan rahmetli Emin Üstün Bey’i rahmetle anıyorum. Sultanbeyli Şubesi’nden Selim Bey’e desteği için çok teşekkür ediyorum.
İnşallah daha pek çok insan için bu sistem bir kurtarıcı olur. Nesiller boyu devam
edeceğine inancım tam.
Teşekkürler.

Emre Karayel

DUYDUĞUM MEMNUNİYETLE İKİNCİ SÖZLEŞMEMİ DE İMZALADIM
Merhaba. Öncelikle İstanbul Sancaktepe Şubesi çalışanlarınızdan çok memnunum. Şubeye her
uğradığımda sanki kendi evime giriyormuş gibi hissediyorum. Müşteri temsilcim Safa Çakmak
Bey’e özellikle teşekkür etmek istiyorum. İlk kayıt yapım sürecinden teslim sürecine kadar ilgi ve
alakası beni çok mutlu etti. Ara ara arayıp hâl hatır sorması, üyelik ile ilgili veya şube ile ilgili bir
sıkıntımın olup olmadığını sorması, hatta Covid-19 hastalığım sürecinde defalarca arayıp durumumu sorması beni ayrıca mutlu etti. Eylül ayında 2. teslimatımın ödemesini de almış bulunmaktayım.
Zamanında yapılan teslimat için de ayrıca teşekkür ederim.
Allah’a emanet olun.
Çalışmalarınızın ve başarılarınızın devamını diliyorum.

Eyyüp Bayram
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EV SAHİBİ OLMAK İSTEYEN HERKESE EMİNEVİM’İ TAVSİYE EDİYORUM
Merhaba, ismim Lütfiye Yıldırım. Kocaeli’de yaşıyorum. Çocuklarım için hayat ile mücadele verirken bir ev sahibi olabileceğim aklıma geldiğinde heyecanlanıyordum fakat bunun olabileceğini hiç
düşünmemiştim. Asgari ücretle çalıştığım için bana yatırım yapmak
çok uzak geliyordu. Bir yakınım Eminevim’den ev aldığını söylemişti.
Merak ettiğim için Eminevim İzmit Şubesi’ne gittim. Müşteri Temsilcisi Ramazan Güner Bey ile görüştüm. Görüşme esnasında hayal etmediğim şeylere sahip olabileceğimi detaylı bir şekilde rakamlarla ve
örneklerle aktarınca kendimi fazlasıyla güvende hissettim ve her şey
dediği gibi oldu. Hiçbir birikimim yok iken Bismillah dedim. İlk kurada ismim okundu ve evimi aldım. İsmim çekilişte okunduğunda yaşadığım o sevinci kelimelere sığdıramam. Bugün bu yazıyı yazarken çok
duyguluyum. Kendi evimde ve kendi masamdan yazmanın duygusu
bambaşka. Bir kadın olarak bunu tek başıma başardım. Çocuklarım
ile bir yuvamın olması çok güzel ve Allah ihtiyacı olan herkese bir an
önce nasip etsin.
Bugün büyük kurumlarda müşteri temsilcisine ulaşmak için hiçbir yol yok iken daima ulaşabileceğim müşteri temsilcimin olması,
şubeye gittiğimde müşteri değil bir aile gibi ağırlanmam ve tüm personeller ile aile gibi olmam ayrı bir zenginlik katıyor. Tanıdığım
ihtiyacı olan olmayan herkese tavsiye ediyorum ve Eminevim’e yönlendiriyorum. Eminevim’e henüz gitmemiş ailelere dışarda söylenenleri dinlememelerini ve şubeye gidip oradan bilgi almaları gerektiğini söylüyorum. Aile ortamını fark edeceksiniz.
İyi ki başlamışım iyi ki varsın Eminevim! Allah razı olsun.
Lütfiye Yıldırım

EMİNEVİM ARACILIĞI İLE İLK ARABAMI 1997 YILINDA ALDIM

1997’den itibaren Eminevim ile çalışmak fazlasıyla mutluluk verici! İsmim Mustafa Toklu ve 48 yaşındayım. Evliyim, 2 kız çocuğu
babasıyım. Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yaşıyorum ve öğretmenim.
Eminevim ile ilk tanışmamız imam olan abim sayesinde 1997 yılında gerçekleşti. 1997’li yılarda gazete ilanlarından 0 km Doğan SLX
araç kampanyası olduğunu öğrendik. Ablama araç almayı planlıyorduk. 20 kişilik araç kapmayasına dahil olduk. 1997 yılında ablama bu
kampanya sonucunda 0 km Doğan SLX araç aldık. Şu an bu aracı
halen kullanmaktalar. 2014 yılında eşim Sibel Toklu adına araç üyeliğine dahil olduk ve bize de araç almak nasip oldu. Birçok arkadaşıma eşim ile birlikte Eminevim’i tavsiye ederek ev ve araç sahibi
olmalarında vesile olduk ve hayır dualarını aldık. Bunun haricinde
eşim adına yeni bir üyelik daha açtık. Allah nasip ederse Mart ayında çekilişimiz olacak.
Tek bir amacımız vardı o da faizsiz ev ve araç sahibi olmaktı.
Rahmetli Emin Üstün Bey’den Allah razı olsun. Sayesinde araç sahibi olduk. Ev için adımları attık nasip olsun inşallah. Dilerim herkesin bu sistemden faydalanarak ev, araç ve iş yeri sahibi olmasıdır.
Bu değerlerde bize her zaman desteğini veren Hatay Dörtyol Şube
Müdürü Zülküf Törer Bey’e ve tüm Dörtyol Şube çalışanlara teşekkürü borç biliriz. Tek bir düşüncem var o da insanların ön yargılarını yıkarak Eminevim şubelerine gidip güler yüzlü şube çalışanları
ile tanışıp onların kendileri için bir yol haritası çizmeleridir.
Mustafa Toklu
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KASIM AYINDA

Teslimatlarına her ay düzenli olarak devam eden Eminevim, Kasım ayında da 2 bin 170 aileyi
daha ev ve araç sahibi yaptı.
2021 yılı boyunca teslimatlarını başarıyla gerçekleştiren Eminevim, Aralık ayına bu yıl yapılan 23 bin 500 teslimat sayısıyla giriyor. 30 yılda
yapılan toplam 200 bin teslimata ulaşıldığı Kasım ayında ise 2 bin 170 aile ev ve aracına kavuştu. Yapılan teslimatlarla binlerce aile hayalindeki
ev ve araca sahip olurken Kasım ayındaki teslimalarla da ekonomiye 500 milyon TL’ye yakın bir katkı sağlandı.

EKİM AYININ

ŞAMPİYON ŞUBELERİ BELLİ OLDU
Kademeler bazında yapılan sıralamalara göre her ay açıklanan şampiyon şubelerin Ekim ayı sıralaması belirlendi. Türkiye’nin 81 şehrine
hizmet veren 122 şube arasından hedef gerçekleştirilmesine göre beş farklı kademeden belirlenen Eminevim Ekim ayı şampiyon şubelerinde beş şube yer aldı.
Ekim aynın hedef gerçekleştirmeye göre şampiyon bölgesi ise Doğu Karadeniz Bölge oldu.

Ekim Ayı Şampiyon Şubeleri

1. KADEME: ŞİRİNEVLER

2. KADEME: TRABZON

4. KADEME: İSTANBUL MALTEPE

3. KADEME: BURSA NİLÜFER

5. KADEME: KARABÜK

