EMİN GRUP İSTİHDAMDA DA LİDER
Türkiye’de faizsiz sektörün lideri Eminevim’i bünyesinde bulunduran Emin Grup, 2019
yılında yaptığı istihdamla Türkiye’de tasarrufa dayalı faizsiz finans sisteminde bir yılda yapılan
en yüksek istihdamı gerçekleştirdi ve ülke ekonomisine yaptığı katkılardan sonra istihdamda
da sektörünün lideri oldu. Sayfa 2’de
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KAMPANYANI SEÇ,

KENDİ EVİNE GEÇ
Eminevim’in Şubat ayı kampanyaları ile dileyen erken teslim
fırsatlarından dileyen ise düşük maliyet imkanlarından
yararlanarak evine kavuşuyor.
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Detaylar Sayfa 3’te.
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EMİN GRUP İSTİHDAMDA DA

TÜRKİYE’DE LİDER

Bünyesinde farklı sektörlerde hizmet veren
birçok şirketi bulunduran Emin Grup, ülke
ekonomisine ve istihdama yaptığı katkılarla
2019 yılını zirvede tamamladı.

Türkiye’de faizsiz sektörün lideri Eminevim‘i bünyesinde barındıran Emin Grup, 2019 yılında yaptığı
istihdamla Türkiye’de tasarrufa dayalı faizsiz finans
sisteminde bir yılda yapılan en yüksek istihdamı gerçekleştirdi ve ülke ekonomisine yaptığı katkılardan
sonra istihdamda da sektörünün lideri oldu.
Geçtiğimiz yıl başlattığı 500 kişilik istihdam projesiyle ülkedeki istihdam seferberliğine önemli bir katkı
sunan Emin Grup, 2018’deki 1.000 civarında olan çalışan sayısını 2019’da 1.900’ün üzerine çıkardı. 2019 yılında 1.177 kişiye istihdam kapısı olan şirket yüzlerce
işsize, öğrenciye, yeni mezuna da umut oldu.
2020’de de ikinci 500 kişilik istihdam projesini hayata geçirmeyi planladıklarını belirten Emin Grup İcra Kurulu Başkanı Sefa Üstün, “Yeni yılda şirketimiz büyümeye ve Türk finans sektörüne
güçlü bir alternatif olmaya devam edecek. Hedeflerimiz doğrultusunda yaptığımız değerlendirmelere göre istihdamda yeni bir kampanyaya
hazırlanıyoruz. En az 500 kişilik olmak üzere ikinci 500 kişilik istihdam projemize yakında start vermeyi planlıyoruz. Şu anda mevcutta 60’a
yakın aktif pozisyonda Türkiye’nin farklı noktalarında onlarca yeni çalışan arayışımız sürüyor.” açıklamasında bulundu.

DAHA ERKEN TESLİMAT
FIRSATLARI EMİNEVİM’İN
ŞUBAT KAMPANYALARINDA
Eminevim’in Şubat ayı kampanyaları çok özel avantajlar ve erken teslimat
fırsatlarıyla ev sahibi olmayı kolaylaştırıyor.

Dileyene Erken
Teslimat Fırsatı

Dileyene Düşük
Maliyet İmkanı

Eminevim’in kontenjanlarla
sınırlı erken teslimat fırsatları
ile konut sahibi olun. 100 ay
vadede 26. ayda, 120 ay vadede
29. ayda ev sahibi yapan bu
kampanyayı kaçırmayın.

Ev sahibi olmayı kolaylaştıran
Eminevim, Şubat ayı boyunca
düşük maliyetli fırsatlar
sunuyor. Kampanyayla 100 ve
120 ay vadede organizasyon
ücretleri %9,40’tan %7’ye
kadar düşüyor.

Eminevim’de çalışmak için Kariyer.net üzerinden açık pozisyonlarımıza başvurabilirsiniz.

Vade Ortası
Sistemlerde Erken
Teslimat Kampanyası

2020’YE HIZLI BAŞLANGIÇ

Vade Ortası Sistemde
konutunuzu vadenin yarısından
16 aya varan erken teslim
fırsatları sadece Eminevim’de.
160 ay vadede evinizi 81 ay
yerine 64 ayda alabileceksiniz.

OCAK’TA 1.946 KİŞİ EV VE ARACINA KAVUŞTU
2019 yılında 21 bin 183 teslimatla rekor kıran Eminevim, 2020’ye de hızlı başladı.
2020 yılında yaklaşık 30 bin teslimat gerçekleştirmeyi hedefleyen Eminevim, Ocak ayına hızlı bir giriş yaptı ve yılın ilk ayında 1.946 teslimat
gerçekleştirdi. Eminevim’in yaptığı teslimatlarla 1.946 kişi yeni yılın ilk teslimatlarıyla ev ve araba hayaline kavuşmuş oldu.
2020’de 155 Bin Teslimat Rekoru
Son iki aydaki Aralık ve Ocak teslimatlarıyla aylık teslimat ortalamasını 2 binin üzerine çıkaran Eminevim, Ocak ayında 29 yıllık toplam
teslimat rakamını da 155 binin üzerine çıkarmayı başardı ve sektörde yapılan en yüksek teslimat rekorunu sürdürdü.
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Taksitli
Organizasyon
Fırsatı
Vade Ortası Sistemde organizasyon
ücretinin taksitlendirilebilmesi
artık mümkün. Hem peşinat hem
organizasyon ücretiniz yok ise
organizasyon ücretini 6 aya varan
taksiteler ile ödeyebilir ve erken
teslimatlardan yararlanabilirsiniz.

Yeni Yılda Yeni
Otomobil
Şubat ayına özel düşen
organizasyon ücretiyle 24 ay
vadede 6. ayda, 36 ay vadede ise
8. ayda aracınıza sahip olun.
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OCAK AYI ÇEKİLİŞLERİYLE

TALİHLİLER BÜYÜK MUTLULUK YAŞADI
Eminevim’in düzenlediği çekilişle ev ve aracına kavuşacak yılın ilk talihlileri belli oldu.
Sefaköy Konferans Merkezi’nde Eminevim’in geçekleştirdiği 363. çekilişte ev ve aracını alacak yüzlerce kişinin teslimat tarihi belli oldu.
2020’nin bu ilk çekilişinde teslimat tarihini öğrenen yüzlerce talihli gözyaşlarına boğuldu. Aralarında 20 yıldır kiracı olan ve artık kendi evine
kavuşabilecek olmanın mutluluğunu yaşayan talihlilerin de olduğu çekilişte, hayalini kurduğu aracına sahip olabilecek olmanın heyecanını
da yaşayanlar vardı.
Her ay düzenli bir şekilde gerçekleştirilen çekilişler Şubat ayında da İstanbul Sefaköy’deki Eminevim Konferans Merkezi’nde devam edecek.

5

TAVSİYE ETTİLER,
TATİL KAZANDILAR
Eminevim’i tavsiye edenler kazanmaya devam
ediyor.
Birbirinden özel hediyelerle Eminevim’i tavsiye eden
müşterilerini ödüllendiren Eminevim, Müşteri Sadakati
Kampanyaları kapsamında 35 kişiyi daha yakınlarıyla beraber unutulmaz bir tatil keyfi yaşattı. Kocaeli The Ness
Termal Otel’inde ağırlanan ve kampanya kapsamında kriterlere uygun şekilde tavsiye eden 35 kişi 3 gün boyunca
tatilin tadını çıkardı.
Tavsiye edenleri daha çok kazandıran, indirimli ve faizsiz ev sahibi olma fırsatını sunan Eminevim ile sizde tavsiye edin, daha çok kazanın.
Detaylar eminevim.com’da.

EMİNEVİM’İN ARALIK AYI

ŞAMPİYON ŞUBELERİ BELLİ OLDU

Türkiye’nin 81 iline 120 noktada hizmet veren Eminevim’in, şubeler arasında kademeler bazında yapılan değerlendirmeler sonucu şampiyon şubeleri açıklandı.
Türkiye genelinde hedeflerin gerçekleştirilmesine göre belirlenen Aralık ayı şampiyonları listesinde kademeler bazında 6 şube sıralandı.

İşte kademeler bazında yapılan sırlamaya göre Aralık ayının şampiyon şubeleri;

Emin Grup yayınıdır.
Yıl: 2020 Sayı: 16
Emin Evim Emin Otomotiv İletişim Org. Paz. San. Tic A.Ş.
Yazı İşleri Müdürü: Ömer Faruk Özcan
İçerik Sorumluları: Sercan Karaca, Zeynep Betül Kavak
Prodüksiyon & Grafik Tasarım Sorumluları:
Cemil Can Güçkan, Ekrem Orcan
Fotoğrafçı: M. Bahaa Alakel
Hukuk Müşaviri: Av. İsmail Tuğrul
İletişim: Kısıklı Cad. No: 36 Altunizade Üsküdar / İstanbul
Tel: 444 36 46 Faks: 0216 651 50 93
emingrup.com.tr 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

1. ADANA / SEYHAN

2. ANKARA / SIHHİYE

3. İSTANBUL / ESENLER

Yapım:
Emin Grup Kurumsal İletişim ve
Marka Yönetimi Direktörlüğü
Yayın Türü:
Süreli Yayın
Emin Bülten Emin Grup’un
ücretsiz yayınıdır. Bültenimizde
yayımlanan yazı ve fotoğraflar
kaynak belirtilerek alıntı
yapılabilir.

4. TEKIRDAĞ / ÇORLU

5. ELAZIĞ / ÇARŞI

6. ANTALYA / ALANYA
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SİZDEN GELEN
Taksit öderken
sıkıntıya
düşersek
taksitlerimizi
dondurabilir
miyiz ya da
sistemden
ayrılabilir miyiz?

SORULAR!
Taksitleri ödemekte zorlanıyorsanız
veya bir kaç aylık maddi sıkıntıyla karşılaştıysanız öncelikle taksitlerinizi düşürmeyi
öneriyoruz. Eğer bu yöntem ihtiyacınızı
karşılamıyorsa taksitlerinizi dondurmayı tavsiye ediyoruz. Taksitlerinizi kaç ay
dondurduysanız o kadar teslimatınızı ileri
atmış olursunuz. Yaşadığınız maddi sıkıntı
uzun süreli ise sistemden dilediğiniz zaman ayrılabilirsiniz. Ayrılma durumunda
organizasyon ücreti dışında o güne kadar
ödediğiniz taksitlerinizi ve peşinatınızı
alarak sistemden ayrılabilirsiniz.
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MUTLULUK

MESAJLARI

Çok değerli Eminevim çalışanları, satırlarıma sevgi ve saygılarımı sunarak başlamak isterim. 2009 senesi itibarıyla
katıldığım Eminevim ailesine minnet ve şükranlarımı sunarım. Osmaniye gönüllü temsilcisi olarak, bağlı bulunduğum Osmaniye Eminevim şubesi ve değerli çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Başta Şube Müdürümüz Mustafa
Bey’e ve özelikle Zafer Susal kardeşimize yakın ilgisine teşekkür ederim. Kendisinin samimi ve içten gayreti takdire
şayandır. Başarılarının devamını dilerim. Nice güzel yıllar hep beraber çalışma gayreti ile esenlikler dilerim.
Saygı ve sevgilerimle...
Ahmet Çeliğ

Büyük umutlarla girdiğimiz sisteme, bir anda alt üst olduğumuz bir dönemde; elimizde olmayan maddi sebeplerden dolayı çıkmak zorunda kaldık. Bu süreçte bize, gerek anlaşma aşamasında gerekse iptal aşamasında aynı özveri
ve güvenle yardımcı olduğu için Ümraniye şubeden Mesut Bey’e özellikle teşekkürlerimizi iletiliyoruz. Güven
konusunda şüphe ile girdiğimiz Eminevim ailesinden çıkarken büyük bir güven ile çıktık. Özünüz ve sözünüzün bir
olduğunu hakikaten bu aşamada da gördük. Bu iptal süresinde bizi mağdur etmedikleri için Eminevim ailesine gerçekten şükranlarımızı sunuyoruz.
Sevda Zengin

Merhabalar, daha önce böyle bir sistem olduğunu biliyordum fakat korkuyordum. Yeni yılda eşim ile birlikte dedik
ki biz de bu sisteme katılalım. Böylelikle Eminevim’e girmeyi düşündük; müşteri hizmetleri ile görüştüğümde Gaziosmanpaşa şubeye yönlendirdiler. Bu vesile ile Arda Bey ile tanıştım; o kadar sıcak kanlı, temiz kalpli ve ahlaklı bir
insan ki beni çok samimi karşıladı ve bu sayede Eminevim’e girdik. Kendisi, her konuda bize yardımcı oldu, elinden
geleni yaptı Allah razı olsun. Öncelikle Arda Bey’e olmak üzere tüm Eminevim ailesine teşekkür ederiz.
Erol Çalık

MÜŞTERİ HİKAYESİ
Ahmet Çakır
Merhaba, ben Adem Çakır,

MÜŞTERİ HİKAYESİ
Ercüment Çelik
Merhaba ben Ercüment Çelik.
Evli ve iki çocuk babasıyım. Eminevim’le tanışmam daha
önce Eminevim’e üye olmuş bir arkadaşım sayesinde oldu.
Ev almayı çok istiyordum ama imkanlarım elvermiyordu.
Kredi kullanıp faizle ev almayı hiç istemiyordum ancak başka bir yolu yok gibiydi, ta ki Eminevim’le görüşmeye gidene kadar. Görüşmede bana hiçbir şekilde faize bulaşmadan
ev sahibi olabileceğimi anlattıklarında inanamadım; üstelik
kendi ödeyebileceğim taksitlere ve tamamen benim durumuma göre paketler sunuldu. Benim için öyle güzel imkanlar
sağlanmıştı ki resmen hayallerim gerçek oluyordu ve oldu
da. Şimdi Allahıma şükürler olsun kendi evimdeyim ve borcum bitmek üzere. Allah nasip ederse araba almak için tekrar başvuru yapacağım.
Öncelikle faizsiz ev almaya vesile olduğu için Eminevim’e ve
her anımızda bize yardımcı olan Sayın Temsilcimiz Meryem
Hanımefendi’ye destek ve ilgilerinden dolayı sonsuz teşekkür ederiz. Biz Eminevim’den çok memnunuz, herkese tavsiye ederiz.

Daha önceleri niyetimizde ev almak yoktu. Bir Nisan ayıydı;
kızımla beraber önce bir ehliyet almak ve sonrasında benim
üzerimden engelli indiriminden sıfır araç almak istedik. Daha
sonra Yıldırım Şube’ye bilgi almak için tesadüfen uğradık. Bizi
kapıda Sayın Gökhan Şen Bey karşıladı. Kendisi, Eminevim’in
nasıl ev sahibi yaptığını anlattı. Biz korkuyorduk, tedirgindik
çünkü piyasalarda dolandırıcılık çoktu. Kızımla şubeye tekrar
gittik ve nasip oldu sisteme yazıldık.
Çekilişte ilk kurada Sayın Faruk Saha Bey’in ismimi okuması
bende sevinç ve mutluluk yarattı. Böylelikle Eminevim’in korkulacak bir kurum olmadığına inanarak sevinç ve mutlulukla
Ekim ayındaki teslimat için ev aramaya başladım ve Allah’ın
yardımıyla Gürsu ilçesinden evi buldum. Sevincim katlanarak
artmıştı. Tekrar Yıldırım Şubesi Eminevim’e giderek tapu teslimini Sayın Faruk Saha Bey’in yapmasını istedim ve sağolsun
Faruk Bey ve Murat Bey’le beraber tapu teslimini tapu dairesinde gerçekleştirmiş olduk.
Bize bu konuda yardımcı olan Yıldırım Şube Müdürümüz Sayın Abdullah Tacettin Bey’e yine o zamanlar benim temsilcim
olan fakat şu an Nilüfer Şube Müdürü olan Gökhan Şen Bey’e,
beni kırmayıp tapu tesliminde yanımda olan değerli Operasyon Müdürüm Faruk Saha Bey’e, Murat Bey’e, Eminevim ailesine ve ruhu şad olsun Sayın Emin Üstün Bey’e ayrı ayrı teşekkür ederim.

Eminevim üyesi olarak sisteminize katılmaktan öncelikle onur duymaktayım. Üyeliğimin 3. yılındayım ve bu zaman
zarfında ilginizi bizlerden hiç bir zaman esirgemediniz. Bu durumdan her zaman memnun kaldık. Müşteri Temsilcimiz Semih Bey de her zaman bizlere karşı oldukça ilgiliydi; her ay bizleri arayıp bilgi ve yönlendirmelerinden çok
memnun kaldık. Her çekiliş sonucunda bizleri arayarak motivasyon vermesinden ve umudumuzu kaybetmememiz
yönünde hep destek olmasından ötürü Semih Bey’e teşekkürlerimizi bir borç biliriz. Kendisine, çalışma hayatında
başarılar diliyorum.
Ebru Parlak

Öncelikle yüce Rabbim rahmet etsin Değerli Emin Abimizin mekanı cennet olsun inşallah. Yakınlarına sabırlar diliyorum. Ben evimi aldım çok şükür ve geçen ayda sisteme yazıldım. Bursa / Nilüfer şubede görevli Gökhan Şen Bey
ilgilendi bizimle. Rabbim kendisinden razı olsun bu süreçte işini çok iyi yaptı, insanlarla diyaloğu çok iyi. Buradan
Gökhan Bey’e ve Nilufer şube çalışanlarına çok teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum. Ayrıca Eminevim’in başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Rabbim, hayırlı, bereketli işler nasip etsin inşallah. İşlerinizde kolaylıklar
diliyorum.
Sebahattin Altay

Öncelikle Eminevim’e böyle bir organizasyon kurduğu için teşekkür ederim. Sayın temsilcim Meryem Hanımefendi’ye de ayrıca çok teşekkür ederim. Kendisi bana ev almamda çok yardımcı oldu. Saygılı, dürüst bir hanımefendi.
Kendisini çok başarılı buluyorum kişilikli, temiz kalpli, iletişimi çok güçlü insanlara konuyu çok güzel şekilde anlatıyor. Kendisinin daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Eminevim’e yazılmadan önce çok kararsızdım ama baktım
başka türlü ev sahibi olma şansım yok, dedim yazılmam gerekiyor çünkü benim de artık bir ev sahibi olmam lazım.
Ve yazıldım, şükürler olsun evimi aldım. İki sene oldu, iki senedir kira vermiyorum kiraya vereceğim parayla taksitlerimi ödedim ve tam 22.000 lira borç ödedim. Bana bu evi almamda yardımcı olan Meryem Hanım’a çok teşekkür
ederim, Allah razı olsun. Beni ev sahibi yapan Eminevim’e çok teşekkür ediyorum. Beni çok mutlu ettiler, inşallah
daha fazla kişiyi ev sahibi yaparlar. Saygılar, sevgiler...
Ahmet Yılmaz
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AYŞEGÜL KESKİN
İSTANBUL

BARIŞ KOÇ
KÜTAHYA

BELGİN KAYA
İZMİR

BURHAN NİŞANCI
ESKİŞEHİR

DAVUT ÖZKAN
MUŞ

EDA POYRAZ
SİNOP

EMİNE TAVALIOĞLU
BATMAN

ENES MALİK ORAY
KOCAELİ

SIZIN MUTLULUĞUNUZ
BIZIM GURURUMUZ
ERCAN ÜNLÜ
SAMSUN

ERKAN YILMAZ
İSTANBUL

GÜLAY ÖZCAN
SAMSUN

HALİL ERFİDAN
ISPARTA

HAMZA AKAY
SİNOP

MESUT AYDIN
BURSA

MUSTAFA SALİH YÜZTGENÇ
ÇORUM

DURALİ ÖZKAN
ANTALYA

