EMİNEVİM’DE YAZIN SON
FIRSATLARI SİZİ BEKLİYOR
Faizsiz ev ve araç sahibi olmak için yazın son fırsatları Ağustos ayı kampanyalarıyla sizi bekliyor. Siz de
hemen Eminevim’e gelin, yazın son fırsatlarından yararlanın. Detaylar sf. 4’te.
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REKORLARIMIZA BİR
YENİSİNİ DAHA EKLİYORUZ

TEMMUZ AYI TESLİMAT
TOPLAM TESLİMAT

1.940

191.675
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TASARRUFLARINIZLA ALACAĞINIZ
EVE SİZ KARAR VERİN

EMİNEVİM İLE TAKSİT
TAKSİT ÖDEYİN
Her bütçeye uygun faizsiz çözümlerle
alacağınız ev veya aracın değerini belirlemek sizden, günü gelince teslimat
Eminevim’den.
Organizasyon ücretlerinde indirim, erken
teslimat fırsatları ve çeşitli ödeme avantajlarından faydalanarak bütçenize uygun taksitlerle kendi ödeme planınızı kendiniz belirleyin, dilediğiniz yerden istediğiniz ev veya
araca Eminevim ile kavuşun. Her ay, ev ve
aracını teslim alan 2 bini aşkın kişinin yaşadığı
mutluluğu siz de yaşayın.
Türkiye’nin dört bir yanındaki 128 şubemizden size en yakın olan şubemize gelin veya Dijital Kayıt ve Görüntülü Şube hizmetlerimizle
olduğunuz yerden müşteri temsilcinize ulaşın, hayalinizdeki ev veya araca faiz ödemeden
kavuşun.

HEM

TAVSİYE EDİP
DE KAZANIN DİYE,

MOBİL EMİNEVİM

HER YERDE SİZİNLE
Tavsiye ettikçe kazandıran fırsatlar Eminevim’de. Faizsiz ev ve araç sahibi olmak isteyen binlerce kişi gibi Mobil
Eminevim uygulamasıyla tavsiye ettikçe hem siz kazanın
hem de tanıdıklarınız faizsiz, kredisiz ev veya araç sahibi olsun.
Hemen tavsiye etmeye başlamak için Mobil Eminevim uygulamasını indirin, kazanmaya başlayın. App Store ya da Google Play üzerinden telefon veya tabletinize indirebileceğiniz Mobil Eminevim’e
giriş yaptıktan sonra Referans Giriş’i seçerek Eminevim’i tavsiye
edeceğiniz kişinin bilgilerini girin. Daha çok kişiye tavsiye edin, daha
çok Emin Puan kazanın!
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FAİZSİZ ELBİRLİĞİ SİSTEMİ İLE
EN ÇOK TASARRUF EDEN
ŞEHİRLERİN ZİRVESİNDE ONLAR VAR
Türkiye’nin her noktasından her ay binlerce başvuru alan Eminevim, yılın ilk altı ayında birikimleriyle faizsiz ev ve araç
sahibi olmak isteyenlerin yine ilk tercihi oldu.

İSTANBUL
KOCAELİ

BURSA

ANKARA

KONYA

Eminevim, 2021 yılının ilk yarısında Türkiye’nin
dört bir yanından rekor başvuru aldı. Mayıs ayında 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen
sadece bir ayda rekor başvuru alan Eminevim, geride kalan ilk altı aylık sürede ise geçen yıla kıyasla başvuru yüzdesini artırmayı başardı. Başvuru
sayıları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6
arttı. Yapılan on binlerce başvuru arasında faizsiz
Elbirliği Sistemi ile birikimlerini değerlendiren ve
en çok tasarrufa yönelen şehirler de öne çıktı.
Buna göre 81 şehir içerisinden İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli ve Konya yılın ilk altı ayında
Eminevim ile tasarruflarını değerlendiren ilk beş
şehir oldu.

AĞUSTOS AYINA ÖZEL

KAÇIRILMAYACAK
ARAÇ KAMPANYASI
Kaçırılmayacak araç kampanyası sizi bekliyor. Ağustos ayına özel bu kampanya ile bütçenize uygun ödeme planıyla kampanyayı seçin,
aracınıza kavuşun.
Araçta dileyene düşük taksit imkanı dileyene de
peşinatsız otomobil fırsatları Eminevim’de. Ağustos
ayına özel araç kampanyasıyla ister 1.388 TL taksitle en geç 13. ayda otomobilinizi teslim alın, ister 2.777
TL taksitle peşinatsız otomobil fırsatından yararlanın.
Hayalinizdeki araca kavuşmak için acele edin, Ağustos
ayına özel fırsatları kaçırmayın.
Hemen size en yakın Eminevim şubelerine gelin ya
da eminevim.com’dan Online Kayıt butonuna tıklayıp
Dijital Kayıt yaptırın, araç sahibi olmak için ilk adımı
atın.
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YÜKSEK FAİZLİ BANKA KREDİLERİ OLMADAN

KİRAYA VEDA EDİN, KENDİ
EVİNİZE MERHABA DEYİN
Ev sahibi olmak isteyenler için yüksek
faizli banka kredilerine mecbur olmadan
kiraya veda vakti geldi.
Türkiye’nin 128 noktasında faizsiz Elbirliği
Sistemi ile hizmetlerini sürdüren Eminevim,
faizsiz çözümlerle on binlerce insanın ev ve
araç ihtiyacını karşılamaya devam ediyor. 30
yılda 190 bini aşkın kişiyi faiz mecburiyetinden
kurtaran Eminevim ile siz de faizsiz ve uygun
taksit imkanlarıyla ev sahibi olabilir, hayalini
kurduğunuz eve kavuşarak kiraya veda edebilirsiniz. Neredeyse bir ev fiyatına mal olan
yüksek faizli banka kredileri yerine faizsiz Elbirliği Sistemi’ni tercih edin, tasarruflarınızı
eve dönüştürün.

YAZIN SON FIRSATLARI
EMİNEVİM’DE
SİZLERİ
BEKLİYOR
Eminevim’de fırsatlar sizi bekliyor. İstediğiniz ev
ve araca Ağustos ayı kampanyalarıyla faizsiz, kredisiz
sahip olabilmek için Eminevim’in dijital çözümlerinden faydalanın, olduğunuz yerden ev ve araç sahibi
olmanın kolaylığını yaşayın. Yaza veda ederken size
özel Ağustos ayı fırsatlarıyla bütçenize uygun ödeme
planı oluşturarak istediğiniz yerden istediğiniz ev ve
araca kavuşun.
İster Mobil Eminevim uygulamasından kampanyaları takip edin ister eminevim.com’dan Online Kayıt
butonuna tıklayarak 7/24 hizmet veren Dijital Kayıt
ile işlemlerinizi yapın, faizsiz ödemeden ev ve otomobil sahibi olun.

Ağustos 2021
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ADNAN BÖĞET - KONYA

AHMET ARTAR - RİZE

ALİ ŞAHİN - İSTANBUL

AYTEN IŞIK - ERZURUM

BEKTAŞ DEVECİ - ANKARA

BÜNYAMİN TUNÇ - ADIYAMAN

CENGİZ ARPAÇ - KAYSERİ

DERYA KOÇ - MUŞ

EMİNE AKÇAL - ANKARA

ERKİN ÇEMREK - ANKARA

HALİT ÖZATAK - VAN

HÜLYA TOMAKİN - ORDU

KEZİBAN KOCAEMİR - ISPARTA

MURAT TULUM - İSTANBUL

MUSTAFA ACAR - BURSA

GURUR TABLOMUZ
EV VE OTOMOBİL SAHİBİ OLAN
190.000 MUTLU AILE

NEVİM KAÇAL - İSTANBUL

RAMAZAN TAŞDEMİR - ELAZIĞ

RECEP AKYOL - BURSA

SANİYE AÇIKGÖZ - ADANA

SITKI ALBAYRAK - KONYA

SUNA ERÇEL - BURSA

TANER KAYA - ELAZIĞ

TUNÇER EKE - KONYA

ÜMİT ŞAHİN - ADIYAMAN

VELİ EYLEM - BURDUR

YASEMİN KARA - İSTANBUL

ZAFER KARABULUT - İSTANBUL

ZEKERİYA ÖNAL - NİĞDE

ZELİHA ASLAN - KONYA

ZÜBEYDE YALÇIN - KONYA
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MÜŞTERİ HİKAYESİ

MÜŞTERİ HİKAYESİ

Neslihan Filik

Havva Serçeci

Araç üyeliğim vesilesiyle tanıştığım Eminevim Seyhan Şube, benim
gerçek ailem oldu. Nedenlerini size açıklamak isterim. Araç üyeliğimin bitmesi ile ev sistemine giriş yaptım. Kiracı olduğum için tek
hayalim ev sahibi olmaktı. Onu da sizin sayenizde gerçekleştireceğim. Eminevim ile böyle güzel bir aile olmaktan mutluluk duyuyorum. Tüm arkadaş çevreme, akrabalarıma, komşularıma sizleri tavsiye ediyorum. Onların da birçoğu ev ve araba sahibi oldular. Hepsi
çok mutlu. Bana, kendilerini sizlerle tanıştırdığım için teşekkür
ediyorlar. Bu benim için öyle güzel bir duygu ki anlatmak imkansız.
Onlarda kendi çevresine sizleri tavsiye ediyorlar. Eminevim’in faizsiz sunduğu bu hizmetin daha da büyümesine katkı sağlamış olmak
gurur verici. Düşünsenize şubeye gidiyorsunuz güler yüzlü personeller sizleri kendi evinizdeymişsiniz gibi ağırlıyorlar. O yüzden
gerçek ailem gibi görüyorum. Bu sistemi kuran merhum Emin Üstün Bey ve ailesinden Allah razı olsun. Onlar sayesinde binlerce kişi
bu sistemden faydalandı. Teslimatlar gününde, zamanında yapılıyor.
Başka daha ne isteyebilirsiniz ki, dilim döndüğünce Eminevim’i tavsiye etmeye devam edeceğim. Bizim gibi orta gelirli ailelerin faize
bulaşmadan ev sahibi olmasına olanak sağladığınız için şükranlarımı
sunarım.

Merhabalar, 2018 Mart ayında sadece bilgi
almak için eşimle uğradığımız Eminevim
Gebze Şubesi’nde Saliha Hanım ile tanıştık. Saliha Hanım sistemi bütün ayrıntılarıyla bizlere anlattı. Elbirliği Sistemi’ni çok
beğendik. Özellikle faizsiz olması bizi etkiledi. Biraz düşünelim diyerek çıktığımız
Eminevim Gebze Şubesi’nden eve gidip ailecek değerlendirmeler yaptık. Birkaç gün
sonra Saliha Hanım bizi ailecek kahvaltıya
davet etti. Kahvaltı sonrası tüm detayları
gözden geçirerek konut sistemine kayıt olduk. 2019 Kasım ayında teslimatımız geldi.
İlk günkü samimiyetle her şeyi takip eden
temsilcimiz Saliha Hanım ve Eminevim sayesinde evimizi teslim aldık. Ama bununla
da bitmedi etrafımızdaki herkese Eminevim’i tavsiye ettik. Onlar da bu sistemden
istifade ettiler. Son olarak Mayıs 2021’de
oğluma araç alabilmek için oğlum adına
araç sistemine kayıt olduk. 3 yılı aşkındır
bizlerle ilgilenen Saliha Hanım ailemizden
biri gibi oldu. Kendilerine ve Eminevim ailesine bize bu imkanı sağladığı için teşekkür ederiz.

2014 yılında iyi ki sizlerle tanışmışım. Tüm Eminevim ailesine ve
temsilcim Alev Dağdoğan’a mutluluğuma değer kattıkları için teşekkür ederim.
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Fatih Demir, Kübra Başarslan, Recep Burak Şengün, Şenol Gezgiç
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mutlumusteriler.com’da

PAYLAŞILAN MUTLULUK MESAJLARI
Merhaba, ben Almanya’dan Başak Seber. Eminevim sayesinde ev sahibi oldum. Şimdi de ikinci evim için başvurdum.
Onların güler yüzü ve bizlere olan ilgisi çok güzeldi. Şubeye her girişimizde bizi aileleri gibi davrandılar. Her konuda
yardımcı oldular. Hiçbir zaman ödeme konusunda da sıkıntı yaşamadık. Samet Bey’e, Elmas Hanım’a ve bütün Eminevim çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. İyi ki Eminevim var.
Başak Seber

2013 yılından beri Eminevim ile görüşme halindeydim ama kayıt olmamıştım. Ona rağmen çevremi hep Eminevim’e
yönlendiriyordum. Araç almayı yıllardır bekliyordum. En son görüşmemizde Özge Hanım aklımızdaki tüm soru işaretlerini gidererek sisteme kayıt olmamı sağladı. Güler yüzü ve ilgi alakası için kendisine çok teşekkür ederim. Herkese tavsiyemdir zaman kaybetmeyin, hemen kayıt olun.
Mehmet Nezif Pehlivan

Öncelikle bu sistemin mucidi Emin Bey’e Allah’tan rahmet diliyorum. Sabrettik muradımıza erdik. Çok şükür evimizi
alıyoruz. Çevremizden “Nasıl güveniyorsunuz?” yorumları çok şükür yerini “Hayırlı Olsun” temennilerine bıraktı.
Değerli temsilcimiz Veciha Sandal olmak üzere bu kurumda emeği geçen, insanları Allah’ın yasak kıldığı faiz illetine
bulaştırmadan ev sahibi yapan Eminevim çalışanlarına her zaman duacıyız. Ev sahibi olmanın yanında Veciha Hanım
gibi bir dost, Eminevim gibi bir aile kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Teşekkürler Eminevim.
Recep Polat

Merhabalar, bugün hayalimin gerçekleştiği ev sahibi olduğum gün. Bu sistemi kuran, bulan ve mucidi olan merhum
Abdurrahman Emin Üstün’den Allah razı olsun. Ayrıca böylesine güler yüzlü bir teslimat uzmanımız olduğu için de
çok şanslıyım. Emrah Arıkoğlu Bey’den Allah razı olsun. Teslimat süreci boyunca ilgi ve alakası bizi çok memnun etti.
Her şey için çok teşekkür ediyorum.
İlhan Barış

Merhabalar, tesadüfi olarak tanıştığım Afyonkarahisarlı Alperen Ağabey sayesinde Eminevim ile tanıştım. Eminevim
hakkında beni aydınlattı ve aynı gün içinde üyelik işlemlerini yaptık. Böylece Eminevim ailesine dahil oldum. Allah
kendisinden razı olsun. Alperen Ağabey’de kısa bir anı olarak bunu üye olacak kardeşlerimize anlatır. Eminevim’i
farklı kılan, bana daha yakın gelmesi, güvenilir ve insanların faizsiz ev sahibi olmalarına yardımcı bir şirket olmasıdır.
Allah(c.c) Emin Bey’den razı olsun. Allah’ın izniyle borcumu bitirdim ve son olarak her konuda bilgilendiren ve konuyla ilgilenen Deniz Hanım’dan da Allah razı olsun. Teşekkürler Eminevim.
Emrah Öztürk

Değerli Eminevim ailesi, sizlerle tanıştığım için çok mutluyum. Fatih Çakır Bey’in gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı
Eminevim sistemine olan güvenim daha da arttı. Ve sizler sayesinde faizsiz bir şekilde ev sahibi olma hayalini elde
etmiş durumdayım. Gösterdiğiniz ilgi ve alakadan dolayı temsilcim başta olmak üzere tüm Eminevim çalışanlarına
çok teşekkür ederim. Hepinize sağlıklı günler dilerim.
Fahrettin Son
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TESLİMATIN LİDERİ
EMİNEVİM’DEN
190 BİN REKORU
Faizsiz Elbirliği Sistemi ile 30 yıldır teslimatlarına aralıksız devam eden Eminevim, 2021 yılındaki teslimatlarıyla yeni bir rekor
daha kırdı.
Her yıl on binlerce ailenin ev ve araç hayalini gerçeğe dönüştüren Eminevim, 2021 yılın ilk 7 ayında 15 bine yakın teslimatla toplam teslimat sayısını 190 bine çıkardı. 30 yılda yapılan 190 bini aşkın teslimatla hizmet verdiği
alanda liderliğini açık ara sürdüren Eminevim, yılın geri kalanında yapacağı
teslimatlarla bu sayıyı 200 bine çıkarmayı planlıyor. Aylık yapılan ev ve araç
teslimatları da aralıksız devam ediyor. Geride kalan Temmuz ayında ev ve
araçtan oluşan 1.940 teslimat gerçekleşti.

HAZİRAN AYININ
ŞAMPİYON ŞUBELERİ BELLİ OLDU

Kademeler bazında yapılan sıralamalara göre her ay açıklanan şampiyon şubelerin Haziran ayı sıralaması belirlendi. Türkiye’nin 81 şehrine hizmet veren 128 şube arasından hedef gerçekleştirilmesine göre beş farklı kademeden belirlenen Eminevim Haziran ayı şampiyon
şubelerinde beş şube yer aldı.
Haziran ayının hedef gerçekleştirmeye göre şampiyon bölgesi ise Fatih Bölge oldu.

İşte kademeler bazında yapılan sıralamaya göre Haziran ayının şampiyon şubeleri;

1. KADEME: FATİH ŞUBE

2. KADEME: TRABZON ŞUBE

4. KADEME: ZEYTİNBURNU ŞUBE

3. KADEME: BURSA NİLÜFER ŞUBE

5. KADEME: ALTUNİZADE ŞUBE

