BU ÖNERİLERE KULAK VERİN,
EVİNİZİ FAİZ ÖDEMEDEN ALIN
Ev veya araç sahibi yapacak öneriler Eminevim’den; dilediğiniz yerden, dilediğiniz ev veya
araca sahip olmak sizden! Eminevim’in bütçenize uygun akıllı önerileriyle faizsiz, kredisiz ev
veya araç sahibi olmak için siz de hemen başvurun, evinize kavuşmak için geç kalmayın!
Detaylar Sf. 4’te.

AKILLI
ÖNERILER

Mayıs 2021

DİJİTAL KAYIT
HİZMETİMİZDEN
YARARLANIN
EV SAHİBİ
OLABİLMENİN
KOLAYLIĞINI
BİR ADIM ÖTEYE
TAŞIYIN!
Eminevim’in dijital hizmetlerinden siz de yararlanın, tek tıkla ev sahibi
olabilmenin ayrıcalığını yaşayın. Eminevim güvencesiyle faizsiz, kredisiz ev
veya araç sahibi olmak için hemen siz de Eminevim.com adresine tıklayarak,
Online Kayıt butonu üzerinden Dijital Kayıt hizmetimizi seçin, ev sahibi
olabilmenin kolaylığını bir adım öteye taşıyın!

NİSAN AYI TESLİMAT 2.269 TOPLAM TESLİMAT 185.624
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EMİNEVİM’DE
EV VEYA ARAÇ SAHİBİ OLMAK İÇİN

ZAMAN KAYBETMEK YOK!
Faizsiz ev veya araç sahibi olmayı kolaylaştıran Eminevim, dijital hizmetleri ile her zaman sizinle! Eminevim, faizsiz sistemlerden
faydalanmak isteyen binlerce kişiye tek tıkla hayalindeki ev veya
aracına kavuşmanın kolaylığını sağlıyor. Dijital kanallarımızla ister
mevcut işlemlerinizi takip edebilir, isterseniz de Mayıs ayına özel ev
veya araç kampanyalarımızdan faizsiz ve temassız bir şekilde faydalanabilirsiniz.
Hemen siz de Eminevim.com adresini ziyaret ederek Online Kayıt butonuna tıklayıp ister Dijital Kayıt hizmetinden 7/24 faydalanın,
ister Görüntülü Şube’ye bağlanın. Faizsiz, kredisiz ev sahibi olun.

Detaylı bilgiye eminevim.com adresinden ulaşabilirsiniz

NİSAN AYI ÇEKİLİŞİ İLE
1.754 KİŞİNİN TESLİMAT TARİHİ BELİRLENDİ
Noter huzurunda düzenli olarak gerçekleştirilen ve yüzlerce kişinin teslimat tarihlerini belirleyen çekilişler,
Nisan ayında da devam etti.
Yüzlerce kişinin ev veya araç teslimat tarihini öğrendiği Nisan
ayı çekilişi gerçekleştirildi. Kovid-19 tedbirleri kapsamında katılımcısız düzenlenen 387. ve 388. çekilişlerde, 10 bin 639 kişi arasından çekiliş yapıldı. Eminevim sosyal medya hesaplarından canlı
olarak yayınlanan çekilişte 1.754 kişinin teslimat tarihi belirlendi.
Ev veya aracına kavuşacağı tarihi öğrenen talihliler, çekiliş sonucunda büyük mutluluk yaşadı.
Çekilişli sisteme kaydı olan grupların yeni çekilişi ise Mayıs
ayında gerçekleşecek.
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EMİNEVİM’İ TAKİP EDİN,

SİZE ÖZEL

KAMPANYALARDAN
FAYDALANIN
Eminevim birbirinden özel kampanyalarla faizsiz, kredisiz ev veya araç sahibi olmak
isteyenleri hayallerine bir adım daha yaklaştırıyor.
Her ay belirli günlere özel, haftalık veya günlük kampanyalar hazırlayan Eminevim, organizasyon
ücreti indirimleri, erken teslim kampanyaları ve birbirinden özel fırsatlarla faizsiz ev ve araç sahibi
olmayı kolaylaştırıyor. Sürpriz kampanyaları kaçırmamak ve kampanyalardan haberdar olmak için
Eminevim’in Instagram, Facebook ve Youtube hesaplarını takip edin, hayalini kurduğunuz ev veya
aracınıza bütçenize uygun kampanyalarla hemen kavuşun.
Faizsiz, kredisiz ev veya otomobil sahibi olmak için hemen siz de kampanyalar hakkında bilgiler
alın, bu özel fırsatları kaçırmayın.

PEŞİNAT SİZDEN
ERKEN TESLİMAT İMKANI
EMİNEVİM’DEN
Faizsiz ev sahibi olabilmek için Eminevim’e gelin, erken teslimat imkanı sağlayan kampanyalardan faydalanın. Peşinatlı
Sistem erken teslimat kampanyasından yararlanın, kiradan kurtulun.

Kampanyada taksitleriniz borç bitimine kadar yıllık yüzde
10 artarken teslimat sonrası ödemelerinize herhangi bir fark
eklenmez. Peşinatlı Sistem erken teslimat imkanlarından yararlanarak kendi evinizi ne zaman teslim alacağınızı belirleyebilirsiniz.
Bütçenize göre almak istediğiniz evin tutarını belirleyip
taksit taksit ödeyerek erken teslimat imkanlarından yaralanmak için siz de hemen Eminevim.com’u tıklayın, başvurunuzu
Online Kayıt hizmetlerimizle kolayca yapın.
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EMİNEVİM’DEN EV VEYA
ARAÇ SAHİBİ YAPACAK

AKILLI ÖNERİLER!
Ev veya araç sahibi yapacak öneriler Eminevim’den; dilediğin yerden, istediğin eve sahip olmak sizden!

KÜÇÜK BIRIKIMLER EVE
DÖNÜŞSÜN
Eminevim’de küçük birikimlerle kiradan kurtulmak mümkün. Siz de aydan aya ödediğiniz taksitlerle, toplu paranız
olmasa da ev sahibi olabilirsiniz. Küçük birikimleriniz Eminevim’de hayalinizdeki ev veya araca dönüşür. Küçük birikimlerle kiradan kurtulmak için siz de hemen Eminevim.
com’dan Online Kayıt butonuna tıklayıp Dijital Kayıt yaptırın.

BÜTÇENIZE UYGUN
ÖDEME KOLAYLIĞI
EMINEVIM’DE
Bütçem yok diye üzülmeyin! Eminevim’de her bütçeye uygun ödeme kolaylığı var. Bütçenize en uygun ödeme yöntemini seçerek bir an önce ister Çekilişli Sistem’den, ister Çekilişsiz Sistem’den yararlanın. Eminevim’le faizsiz ev sahibi
olmanın mutluluğu başka kimsede yok.

FAIZSIZ ELBIRLIĞI
SISTEMI İLE FAIZDEN
KURTULUN
Faiz yükünü yok edin, Eminevim’in faizsiz Elbirliği Sistemi ile faizsiz, kredisiz ev veya aracınıza kavuşun. Alacağınız
evden faiz yüksek diye vazgeçmeyin. Eminevim’e gelin, alacağınız evin maliyetine ek, bir ev maliyeti kadar faiz yüküne
katlanmayın. Eminevim’e gelin, sizi ev veya araç sahibi yapacak faizsiz sistemlerle tanışın.

Detaylı bilgi için eminevim.com’u ziyaret edebilirsiniz

Mayıs 2021
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EMİNEVİM

HİZMETLERİNİ
EMİN ÜSTÜN HOLDİNG

İLE GELECEĞE TAŞIYACAK
Türkiye’nin farklı noktalarında değer katan üretim ve yatırımlara imza atan Emin Grup, hizmetlerine
Emin Üstün Holding olarak devam edecek.

Türkiye’de 1991 yılında temelleri atılarak başta faizsiz finansman sistemi olmak üzere otomotiv, enerji, sigorta, inşaat, tarım
ve hayvancılık gibi pek çok sektörde üretim ve yatırımlar yapan
Emin Grup, holding yapısına geçti. Daha güçlü bir yapıya sahip
olmak ve dinamik bir hizmet anlayışıyla hizmet vermek amacıyla
holdingleşen şirket, Türkiye’nin sayılı girişimcilerinden olan merhum A. Emin Üstün’ün adını alarak Emin Üstün Holding’e dönüştü. Holdingleşme adımıyla farklı sektörlerde hizmet veren başta
Eminevim olmak üzere Eminotomotiv, Eminotomotiv 2. El, Emin
Sigorta, Emin Enerji, Emin Gayrimenkul Geliştirme, Emin Tarım ve
Hayvancılık şirketleri böylelikle Emin Üstün Holding bünyesinde
tek çatı altında toplanmış oldu.

İş hayatı boyunca yüze yakın şirketin kuruculuğunu yapan ve
yerli bir finansman modeli olan faizsiz Elbirliği Sistemi’ni iş dünyasına kazandırarak üretim ve istihdam alanlarında değer katan
yatırımlara imza atan kurucumuz merhum A. Emin Üstün’ün adı da
Emin Üstün Holding ile yaşatılmaya devam edecek.
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MÜŞTERİ HİKAYESİ

MÜŞTERİ HİKAYESİ

Serhat Yıldız

Adem Büyükhan

2018 yılında Eminevim üyeliğiyle aldığım konut teslimatının
oturumunu alma aşamasında müteahhittin ölmesi sebebiyle birçok sıkıntı üst üste geldi. Almış olduğum konutun
oturum problemini belediye ve ölen müteahhittin ailesiyle
çözemeyince ufak bir zararla da olsa başkasına satış yaparak devretmek istedim. Bir taraftan Eminevim’e taksitlerimi öderken ve bu müşkül durumdan nasıl çıkabilirim diye
endişe ederken Eminevim Sivas Şube Müdürü Sayın Hakan
Bey ve hiçbir zaman emeğini esirgemeyen, dar zamanımda
hep yanımda olan müşteri temsilcim Sayın Emrah Üçgıram
Bey ile yeni bir planlama yaptık ve tekrar sisteme dahil olarak kendi ekonomik şartlarıma uygun koşullarda ve zamanında yeniden teslimatımı gerçekleştirdiler. Yine teslimat
aşamasında tapu kontrol, banka havale işlemleri ve daha
önemlisi benim yerime teslimat işlemlerinde “Korkma abi,
biz yanındayız” diyerek güç verdiler. Yeniden ev sahibi olayım diye Tokat ilinden zahmet edip şahsım adına koşuşturan Yasin Mert Bey’in çabası gerçekten taktire şayan bir
dostluk örneğiydi.

Eminevim’i çevremden çok duyuyordum fakat yoğun çalışma
temposundan dolayı şubeye gitmeye bir türlü fırsat bulamıyordum. Abim ve eşi akşam misafirliğine bize geldiklerinde konu konuyu açtı. Kiracılık konusu olunca eşimle göz göze geldik. Diğer
ay evin kirası gelmişti ve gerekli olan parayı bir türlü denk getirememiştik. Abim işyerinden arkadaşının Eminevim ile ev sahibi olduğunu söyleyince tüm aileyi merak sardı. Eşimin de ısrarı
üzerine Adana Seyhan şubeye gittik. Faizsiz sistemler hakkında
genel bilgileri aldık. İçim içime sığmıyordu, ev sahibi olabileceğimin mutluluğu ilk günden içime dolmuştu. Sabırlı olmam gerektiğini biliyordum. Çünkü bizim gibi ailelerin hemen ev sahibi
olma gibi durumları yoktu. Çekilişli sistem ile giriş yaptık. Ödemelerde zorlandığımız dönemler de oldu tabi. Fakat sonunda ev
sahibi olma umudu ile elimden geldiğince düzenli ödeme yaptım.

Ekonomik ve sosyal durumuma göre stratejik teslimat
planı hazırlayan ve aile sıcaklığında vermiş oldukları güvenle tecrübelerine sığındığım Eminevim Sivas şubesine,
müdürümüz Hakan Bey’e, benim derdimi kendi derdi gibi
kabullenip çok kıymetli vaktini bana ayırıp benimle ilgilenen Emrah Üçgıram’a teşekkürlerimi sunuyorum. Teslimat
aşamasında sürekli yanımda bulunup bir yuva sahibi olayım diye koşuşturan Yasin Mert Bey’e teşekkürü bir borç,
ve Eminevim’i Emin sıfatıyla adlandırmayı vazife biliyorum.

İki yılın sonunda teslimat günümüz geldi. Kayıt olmadan tutun
da teslimat sürecine kadar müşteri temsilcimiz ve şubedeki herkes bizimle çok iyi ilgilendi. Hepsi çok samimi ve güler yüzlü. İyi
ki Eminevim Seyhan şube ile yolumuz kesişti. Faizsiz ev almak
için sisteme kayıt olduk. Bulunduğumuz her yerde gururla Eminevim’den ev sahibi olduğumu ifade ediyorum. Temsilcim Alev
Dağdoğan Hanım’a ve tüm Eminevim ailesine canı gönülden çok
teşekkür ediyorum.
Tüm ekibin emeğine sağlık. Emin Grup’un holding olduğunu duyunca daha bir gurur duydum. Demek ki daha çok aile faizsiz sistem sayesinde ev sahibi olacak diye içimden geçirdim. Rahmetli Emin Bey ve ailesinin Allah işini gücünü rast getirsin. Evimin
borcu hafifleyince araç için de kayıt olacağım.

Emin Üstün Holding yayınıdır.
Yıl: 2021 Sayı: 31
Emin Evim Emin Otomotiv İletişim Org. Paz. San. Tic. A.Ş.
Yazı İşleri Müdürü: Ömer Faruk Özcan
İçerik Sorumlusu: Sercan Karaca, Rıdvan Aydın
Katkıda Bulunanlar:
Ahmet Burak Salman, Beyza Başoğlu, Elif Ateş,
Fatih Demir, Kübra Başarslan, Recep Burak Şengün, Şenol Gezgiç
Prodüksiyon & Grafik Tasarım Sorumluları:
Cemil Can Güçkan, Ekrem Orcan
Redaksiyon: Duygu Çelik, İlknur Çalışkan
Fotoğrafçı: M. Bahaa Alakel
Hukuk Müşaviri: Av. Alev Sezer
İletişim: Kısıklı Cad. No: 36 Altunizade Üsküdar / İstanbul
Tel: 444 36 46 Faks: 0216 651 50 93
bilgi@eminevim.com.tr
/Eminevim

Basım Yeri:
Uniprint Basım San. Tic A.Ş.
Ömerli Mah. Hadımköy İstanbul Cad. No:159 Hadımköy
Arnavutköy 34555 İstanbul/
Türkiye
Yapım:
Kurumsal İletişim ve Marka
Yönetimi Direktörlüğü
Yayın Türü:
Süreli Yayın
Emin Bülten Emin Üstün
Holding’in ücretsiz yayınıdır.
Bültenimizde yayımlanan
yazı ve fotoğraflar kaynak
belirtilerek alıntı yapılabilir.
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mutlumusteriler.com’da

PAYLAŞILAN MUTLULUK MESAJLARI
Öncelikle merhum Emin Üstün Bey’den böyle bir sistem kurduğu için Allah razı olsun, cennet mekanı olsun. Ben iki
yıllık Eminevim üyesiyim. Müşteri temsilcim Didem Hanım bana çok destek oldu. Bana öneriler sundu. Kendi bütçeme uygun tabloyu buldu. İnşallah Temmuz ayında evimi alacağım. Didem Hanım’a yoğun ilgi ve alakasından dolayı
sonsuz şükranlarımı sunarım ve ümit ederim ki hayatında daima başarılı olur. Teşekkürler Eminevim ailesi.
Süleyman Gülsever

Merhabalar, Eminevim ailesine katılmaktan dolayı çok gururlu ve mutluyuz. 2018 yılından beri Eminevim’le birlikte
çalışıyoruz. Beni en çok cezbeden sistemin faizsiz olmasıydı. İki tane araba aldık ve üç ay sonra da ev alacağız. İlgi ve
alakalarından dolayı müşteri temsilcilerine de ayrıca çok minnettarım. Arif Bey’den Allah razı olsun. Bize her konuda
yardımcı oldu. Araçtan sonra eve yazılmamızdaki sebep Naciye Hanım, bize her aşamada çok destek oldu. Teslimatımızı alırken yanımızda olan ve süreci güzel yürüten Bulut Pişkin Bey’e de teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsın
Eminevim.
Betül Şimşek

Eminevim ile 2017 yılında tanıştım. İlk başlarda biraz tereddütlerim vardı. Çevremin ve müşteri temsilcimin de desteği ile başvuruda bulundum. Zamanla kafamdaki soru işaretlerini gidererek sisteme kayıt oldum. Çekilişli sisteme
dahil oldum. Çok şükür ki kurada ismim çıktı. Beni en çok cezbeden şey ise sistem içinde yapabildiğim değişiklikler
oldu. Küçük birikimlerle başladım, daha sonra girmiş olduğum tutarı sürekli artırarak devam ettim. Gönül rahatlığıyla çevremdekilere de sürekli sistemi tavsiye ettim ve etmeye de devam ediyorum. Beni sisteme dahil etmek için
yüreklendiren Berat Hangül Bey’e ve sürekli ilgi ve alakasını esirgemeyen, her soruma çözüm arayan ve beni yönlendiren temsilcim Ersin Seven’e teşekkürlerimi iletiyorum. Allah sizden razı olsun.
Mehmet Gürkan Taner

Selamun aleyküm. Her şeyi boş verin, o evim bu evim değil, sağlam ve köklü bir kuruluş olan Eminevim’e gelin.
Eminevim sayesinde ev sahibi olduk. Her zaman yanımızda olup gösterdiğiniz ilgi ve alakanıza çok teşekkürler Eminevim. Adana Seyhan şube müdürü Hüseyin Bey’e, müşteri hizmetlerinden işini özverili bir şekilde yapan Hatice
Hanım’a ve teslimatın son anına kadar bizden desteğini esirgemeyen Ali Bey’e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İyi
ki varsınız Eminevim ailesi. Herkesi memnuniyetle Eminevim’in bir üyesi olmaya davet ediyorum.
Mustafa Sarıgöz

20 yıllık memur olmama rağmen bir türlü ev alamadım. Allah kısmet etti ki sizin sayenizde ev alma hayallerim gerçekleşti. Evi almama vesile olan Metin Aydın Bey’e buradan şükranlarımı iletiyorum. İnşallah en kısa sürede sizinle
bir araba sahibi olmak için tekrar başvurumu gerçekleştireceğim. Sistemin kurucusu Eminevim’e ve Batman şube
müdürü Metin Aydın Bey’e ilgi ve alakasından dolayı çok teşekkür ederim.
Zeynep Karaalp

Tekirdağ Ergene’de ikamet ediyorum. Hayatımda bir hayal olarak gördüğüm arabama Eminevim ile tanışarak 25 yaşında kavuştum.. Temsilcim Ersan Ermiş Bey ile tanıştım ve bu tanışma sonunda ilk kurada ismim okundu. Sunulan
hizmetten ve sistemden çok memnundum. Daha iyi bir araç almayı düşündüm ve ikinci üyeliğimi temsilcim Ersan
Ermiş Bey sayesinde gerçekleştirdik. Bana bu koşullarda hayalimi gerçekleştirmede yardımcı olan Ersan Bey’e ve
Eminevim’e çok minnettarım.
Ahmet Kuloğlu
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EMİNEVİM NİSAN AYINDA DA
TESLİMATTA HIZ KESMİYOR
Geride kalan 4 aylık sürede teslimatlarda günlük ve aylık rekorlara imza atan Eminevim, bu sürede
8.779 kişiyi ev ve araç sahibi yaptı.
Türkiye’nin 81 ilinde 30 yılı aşkın tecrübesiyle toplamda 185 bini
aşkın teslimat gerçekleştiren Eminevim, Nisan ayında da aileleri hayalini kurdukları ev ve aracına kavuşturmaya devam ediyor.
Nisan ayında yapılan teslimatlarla 2.269 aile Eminevim ile ev ve
aracına kavuştu. Geride bıraktığımız Nisan ayı ile birlikte 4 aylık
toplam teslimat sayısı da 8.779’a ulaştı. 2021 yılında yapılması planlanan 27 bin teslimat ile Eminevim, yıl sonuna kadar toplamda 200
bin teslimatı aşmayı hedefliyor.

MART AYININ

ŞAMPİYON ŞUBELERİ BELLİ OLDU
Kademeler bazında yapılan sıralamalara göre her ay açıklanan şampiyon şubelerin Mart ayı sıralaması belirlendi. Türkiye’nin 81 şehrine
hizmet veren 128 şube arasından hedef gerçekleştirilmesine göre beş farklı kademeden belirlenen Eminevim Mart ayı şampiyon şubelerinde beş şube yer aldı.
Mart ayının hedef gerçekleştirmeye göre şampiyon bölgesi ise Avrupa Yakası Bölgesi oldu.

İşte Kademeler Bazında Yapılan Sıralamaya Göre Mart Ayının Şampiyon Şubeleri

1.KADEME: ŞİRİNEVLER ŞUBE

2. KADEME: TRABZON ŞUBE

4. KADEME: ÇERKEZKÖY ŞUBE

3. KADEME: KAĞITHANE ŞUBE

5. KADEME: DÜZCE ŞUBE

