HEDİYE EV SAHİBİ OLMAK
İÇİN SON FIRSAT 31 OCAK
Eminevim’in Ekim ayında başlattığı hediye ev kampanyası son ayına girdi. 2021 yılına girerken siz de yılın en güzel hediyesini almak için bu fırsatı kaçırmayın! Vakit kaybetmeden
Eminevim’e gelin, kayıt olun, tavsiye edin, çekilişe katılarak ev kazanma şansını yakalayın.
Kampanyaya başvurmak için son gün 31 Ocak 2021.

Ocak 2021

EMİNEVİM’DE

GELENEK BU YIL DA
BOZULMUYOR
BAŞARILI GEÇEN BİR YILI DAHA

4.000.000.000 TL
EKONOMİK KATKI

KONUT VE ARAÇTA

%58,73

TALEP ARTIŞI

TOPLAMDA

176.000’i

TESLİMATLARDA %

AŞKIN TESLİMAT

11 ARTIŞ

İLE GERİDE BIRAKIYORUZ

ARALIK AYI TESLİMAT 2.247 2020 YILI TESLİMAT 23.616
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BAŞARILARLA GEÇEN
BİR YILIN ARDINDAN
Geride kalan 2020 yılına 23 bin 616 araç ve konut teslimatı sığdırmayı başaran Eminevim, başarılı bir yılı daha geride bıraktı.
Türkiye’de hizmet verdiği faizsiz Elbirliği Sistemi ile 30. yılını dolduran Eminevim, pandemi ile geçen 2020 yılını uygulanan başarılı stratejilerle ve alınan başarılı sonuçlarla geride bıraktı. Hizmetlerin kesintisiz sürdüğü, teslimatların aralıksız devam ettiği, yıllık 23 bin 616 teslimat
ile toplamda 176 binden fazla teslimatın gerçekleştiği 2020 yılında, Eminevim geçen seneye kıyasla teslimat sayısını %11 artırmayı başardı.

İŞTE DOPDOLU BIR YILIN KISA ÖZETI:
Pandemi tedbirleri ile hizmet akışı kesintisiz sürdürüldü
Mart ayında Türkiye’de görülen vakaların ardından Koronovirüs’e karşı tedbirleri bir bir hayata geçirerek tüm şubelerimizde müşteri
ve çalışan sağlığını ön planda tutan hijyen planlarını oluşturduk. Bu kapsamda Türkiye genelinde bulunan 128 şubede dezenfeksiyon çalışmaları düzenli olarak sürdürülerek virüsten korunma yöntemlerine dair bilgilendirmeler yapıldı. İstanbul’da her ay yoğun bir katılımla
düzenlenen çekiliş organizasyonları da dijitale taşınarak katılımcılar olmadan noter huzurunda gerçekleştirildi.

İnovatif çalışmalar devreye alındı
Pandemi etkisinin yoğun hissedildiği dönemde kesintisiz hizmet akışını sürdürebilmek için inovatif projeler geliştirerek bu alanda
ilklere imza attık. Teması mümkün olduğunca düşürmek için gerek altyapı olarak gerekse mühendislik çalışması açısından bir ilk olan
Görüntülü Şube hizmetimizi hayata geçirdik. Dijital hizmetler üzerinden gelen ve gittikçe yoğunlaşan talepleri karşılayabilmek için de
128 şubemizi ve 1.200 çalışanımızı sisteme entegre ettik. Dijital Kayıt kanalımızı da kurarak 7/24 hizmete erişimi mümkün hale getirdik.

Şirket tarihinin aylık teslimat rekoru kırıldı
Başarıyla hayata geçen stratejiler sayesinde teslimatlar aralıksız devam ederken Haziran ayında şirket tarihinin rekoru kırıldı. Yeni
normalleşmenin başladığı Haziran ayında, 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 65 artış sağlanarak 2 bin 510 teslimata imza atıldı. Bir ayda
gerçekleşen 2 bin 510 ev ve araç teslimatı, bugüne kadar şirket tarihinde yapılan en yüksek aylık teslimat oldu.

Toplamda 176 bininci teslimata ulaşıldı
30 yıllık güvenle Türkiye’nin 128 noktasında hizmet veren Eminevim, 2020 yılında teslimatlarını aralıksız sürdürerek başarılı bir grafik
çizdi. Bu yıl faizsiz Elbirliği Sistemi ile yapılan teslimatlar 23 bin 616’yı bulurken toplam teslimatta da yeni bir rekor daha kırıldı. Başarılı
kampanyalarla müşterilere özel fırsatların sunulduğu 2020 yılındaki teslimatlarla birlikte yapılan toplam teslimat sayısı 176 bini geçti.

Araç ve konutta talep %58,73 arttı
Faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmak isteyen on binlerce kişi aradığı çözümü yine Eminevim’de buldu. Geride kalan 2020 yılında
Eminevim’e başvurarak faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmak isteyenlerin sayısı %58,73 oranında artış gösterdi.. 2020 yılında Eminevim’e gelen bu talep araç ve konut pazarına kazandırılırken Elbirliği Sistemi’nin araç ve konut finansmanında en büyük alternatif olduğu
bir kez daha ortaya konuldu.

Bir yılda ekonomiye 4 milyar TL ekonomik katkı sağlandı
Ayda ortalama iki binden fazla kişiye ev ve araç teslimatı geçekleştirdiğimiz 2020 yılında yapılan 23 bin 616 teslimat, ülke ekonomisine
de önemli kazançlar sağladı. Yapılan teslimatlarla 2019 yılında Türkiye ekonomisine yılda 3,5 milyar TL kazandırırken 2020’deki gelişmelere rağmen bu sayıyı 4 milyar TL’ye çıkarmayı başardık ve ülkemize bu alanda en büyük katkıyı sağladık.

3

EMİNEVİM

YENİ YIL STRATEJİSİNİ
BELİRLEDİ

YÜZDE 27 BÜYÜME
VE 200 BİNİNCİ TESLİMAT
Eminevim, başarılı geçen bir yılın ardından 2021 yılına yepyeni hedeflerle giriyor.
Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Üstün ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 2021 yılının şirket stratejilerini ve hedeflerini belirledi. Yeni yıla ilişkin belirlenen yol haritasında, atılacak
adımlarla güçlü bir ivme yakalanması hedefleniyor. Konuyla ilgili
açıklamalar yapan Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla
Üstün, güçlü ve kararlı bir şekilde yürütülen çalışmalarla 2021’i
daha verimli bir yıl olarak geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.
Pandemi ile değişen alışkanlıklara uyum sağlayan hizmet modellerinin geliştirilmesine dönük yatırımların artacağını, dijitalleşme ve inovasyon alanında şirketi bir üst seviyeye taşıyacak yeni
adımların atılacağını belirten Üstün, “Gerçekleştireceğimiz bu
çalışmalarla bu yıl şirket olarak yüzde 27 büyümeyi ve toplam
teslimatlarda ise 200 bine ulaşmayı hedefliyoruz.” dedi.
2021’de ekonomiye 4.7 milyar TL katkı hedefleniyor
2021 yılında artan araç ve konut ihtiyacına karşı faizsiz Elbirliği Sistemi ile daha avantajlı çözümler sunmaya devam edeceklerini belirten Üstün, bu yıl yeni kampanyalarla daha geniş bir
kitleye ulaşacaklarını ifade etti. Üstün şöyle konuştu: “Bu yıl için
belirlediğimiz 2021 stratejimizi çok kapsamlı tutuyoruz. Kurucusu olduğumuz faizsiz bir finansman modeli olan Elbirliği Sistemi,
30 yaşında bir model olarak bugüne kadar bir milyon kişinin hayatına dokunmayı başarmış bir sistem. Ancak biz başarılı kampanyalarla sistemi 2021 yılında çok daha geniş bir alana yaymayı
hedefliyoruz. Başta genç nesiller olmak üzere her gelir grubundan ve her kesimden vatandaşımızı, Elbirliği Sistemi içinde bir
araya getirmeyi ve sunmuş olduğumuz faizsiz ev alma çözümlerimizle tanıştırmayı hedefliyoruz. Ana stratejimizin de önemli
bir kısmı bu hedefimizin üzerinde şekillenecek. Bu stratejiden
de yola çıkarak başvuru ve teslimatlarımızı 2020’nin üzerinde bir
noktaya taşımayı hedefliyoruz. Gelecek yıl yapmayı planladığımız yıllık teslimat hedefimizi 25 binin üzerine çıkararak toplam
teslimatımızı da 200 bine ulaştırmayı hedefliyoruz. Yapacağımız
teslimatlarla ülke ekonomisine 4.7 milyar TL katkı sunacağız.”
“Kurucumuz merhum A. Emin Üstün’ün izinde hizmetlerimize devam edeceğiz”
Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Üstün, faizsiz Elbirliği Sistemi’nin kurucusu hayırsever iş insanı merhum A. Emin Üstün’ün
izinde hizmetlerine devam edeceklerini belirterek, “30 yıl önce kurucumuz merhum A. Emin Üstün’ün girişimleriyle temeli atılan Elbirliği
Sistemi, bugün ülkemizin 128 noktasında başarıyla işleyen bir sistem olma özelliğini koruyor. Her yıl on binlerce kişinin ev ve araç ihtiyacını
faiz ödeme mecburiyeti olmadan karşılayan Elbirliği Sistemi, bugüne kadar olduğu gibi kurucumuz merhum A. Emin Üstün’ün izinde, ilke ve
prensiplerinden ayrılmadan milyonlarca insanın ihtiyacına çözüm olmaya devam edecek.” dedi.
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DOWN SENDROMLU
MİLLİ SPORCULARDAN

EMİNEVİM’E
TEŞEKKÜR ZİYARETİ
Türkiye’yi atletizmde başarıyla temsil eden ve bu alanda pek çok derece kazanan down sendromlu milli sporcular, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu ana sponsoru olarak dünya şampiyonalarına hazırlanmalarında önemli destekler
sağlayan Eminevim’e teşekkür ziyaretinde bulundu.
Uluslararası spor organizasyonlarında kazandıkları derecelerle ülkemize büyük gurur yaşatan down sendromlu milli sporculardan Merve Uzun, Rıdvan Yalçın ve Furkan Demir, Eminevim genel merkezine
bir ziyaret gerçekleştirdi. Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla
Üstün ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya gelen sporcular, Avrupa
ve dünya şampiyonalarına hazırlanmalarında önemli katkılar sağlayan
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu ana sponsoru Eminevim’in
verdiği anlamlı destekler için teşekkür etti. Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Üstün, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında
gerçekleşen bu anlamlı ziyaret dolayısıyla down sendromlu milli sporculara başarılar dileyerek sporcuların kendi adlarına bağışlanan 5’er
adet fidan bağışı sertifikalarını ve diğer hediyelerini takdim etti.

TÜRKIYE’NIN ÖNDE GELEN ZIRVESINDE

EMINEVIM YERINI ALDI

MÜŞTERİ HİKAYESİ

MÜŞTERİ HİKAYESİ

Yunus Tice

Hasan Tandoğan

Merhaba,
Ordu’nun Korgan ilçesinde yaşıyorum. Başta
Eminevim’e gelirken kafamda soru işaretleri
vardı. Çünkü yaşadığım yer küçük ve insanların düşünceleri beni olumsuz etkiliyordu.
Ben yine de Eminevim’e giderek çözümleri
hakkında bilgi almak istedim. Eminevim’in
Ordu şubesine gittim. Ordu şubede benimle ilgilenen Mehmet Talip Berk Bey’e ayrıca
teşekkür ederim. Kafamdaki bütün soru işaretlerini tek tek zaman gözetmeksizin cevapladı. Anlatılan her şey çok mantıklı geldi
ve sisteme dahil oldum. Bazen ödemelerde
gecikmeler yaşadım ancak ilerleyen süreçlerde ara ödemeler yaparak Mart ayında
teslimat sıramız geldi. Bildiğiniz üzere Mart
ayında başlayan pandemiden dolayı tapu daireleri kısıtlı çalışıyordu. 20 Mart’ta teslimatım vardı ve pandemiyle geçen bu dönemde
bütün olumsuzluklara rağmen teslimatımı
gerçekleştirdiler. Bir kere daha anladım ki
ismi gibi “Emin” bir yere gelmişim. Sisteme
giriş tarihinden itibaren teslimat tarihime
kadar benimle ilgilenen başta Ordu şube
müdürü Gürhan Bey ve beraberinde müşteri temsilcim Mehmet Talip Berk Bey’e teşekkürlerimi sunuyorum. Rahmetli Emin Bey’e
de bu vesileyle rahmetler diliyorum.

Merhaba,
Ev almayı düşündüğüm süreçte epeyce bir
araştırma yaptım. Faizle alışveriş yapmayacağım ama aynı zamanda da güvenebileceğim bir sistem arayışına girdim. Araştırmalarım ve yakın çevremin tavsiyeleri sonucu
en çok güvenebileceğim Eminevim oldu.
Fakat epeyce şüphem vardı. Şüphelerimi giderebilmek adına Eminevim Kocaeli şubesinin kapısını çaldım. İkna olma ihtimalimin
düşük olduğunu düşünerek şubeden içeri
girdim fakat imzaları atarak şubeden çıktım. En şeffaf şekilde sistemi anlatarak kısa
sürede bana güven veren Fatih Yılmaz Bey’e
bu noktada teşekkür ediyorum. Aklımdaki
bütün soru işaretlerini giderdi. Akşamın bir
vaktinde sorduğum sorulara bile anında dönüş yaptı. Ev alma zamanım geldiğinde süreçle alakalı gerekli bilgilendirmeleri yaptı,
yapmakla da kalmayıp teslimatımı benden
daha çok takip etti. Eminevim’e, faizsiz ev
alma sistemini kurumsal bir şekilde sistemli
olarak işlettiği için teşekkür ediyorum. Bilhassa Fatih Yılmaz Bey’e göstermiş olduğu
ilgi ve alakanın yanında kurumunu temsil
noktasındaki başarısından dolayı teşekkür
ediyorum. Aldığım evin ödemesi tamamlandıktan sonra yeniden kendisiyle çalışmayı
sabırsızlıkla bekliyorum.

Türkiye’deki sektörlerin önde gelenlerinin buluştuğu Sabah 35. Yaş Sektör Buluşmaları programında Emin Grup Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı M. Musab Üstün, program kapsamında düzenlenen Çevre ve Şehircilik paneline katıldı.
Turkuvaz Medya Grubu’nun ev sahipliğinde düzenlenen “Sabah 35.
Yaş Sektör Buluşmaları” Türkiye’nin önde gelen sektörlerini buluşturdu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi
Elvan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin panellerde
açılış konuşmalarını yaptığı programda gayrimenkul, turizm ve enerji
gibi sektörlerin önemli temsilcileri yer aldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum’un açılış konuşmasını yaptığı Çevre ve Şehircilik paneline
katılan ve özellikle 2000’li yıllarda ivme kazanan konut sektörüne faizsiz
Elbirliği Sistemi’nin sunduğu katkılardan bahseden Emin Grup Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı M. Musab Üstün, panelde bir konuşma gerçekleştirdi. Üstün, özellikle 2000’li yıllardan sonra yaşanan önemli gelişmelerle inşaat sektöründe iyi bir ivme yakalandığını kaydederek başta
kredilerdeki yüksek faiz unsurlarının sektördeki istikrarı negatif yönde
etkilediğini ancak faiz problemine karşı geliştirilen faizsiz Elbirliği Sistemi’nin bu istikrarın korunmasında sektöre önemli katkılar sağladığını
belirtti.
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Prodüksiyon & Grafik Tasarım Sorumluları:
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MUTLULUK

MESAJLARI

Eminevim ismini ilk kez 2007’de duymuştum. Faizsiz ev sahibi olmak isteyenlerin ve banka kredisi ödemelerinin
üstesinden gelemeyecekler için cazip bir yöntem olduğunu çevremden öğrenmiştim. İlk kez Eminevim şubesine
gitmem ise 2018 yılındaydı. İlk başta tereddütlerimiz olsa da eşimle beraber denemeye değer dedik ve Elbirliği
Sistemi’ne dahil olduk. İyi ki de sisteme girmişiz. Şu an belki de hayalini bile kuramayacağımız kadar kısa bir sürede
ev sahibi olduk. Elbirliği Sistemi’ne ön kayıt olduğumuz ilk günden teslimata kadar geçen sürede Emnievim’in
söylediği her şeyi yerine getirdi ve bize herhangi bir mağduriyet yaşatmadan evimizi almamıza vesile oldu. Bu
süreçte bizimle ilgilenen tüm personele sonsuz şükranlarımızı sunarız.
Ahmet Sekanlı

2020 YILINDA
HER AY
YEPYENI BIR SAYIYLA
EVINIZE MISAFIR OLDUK…

Kasım 2019’da Bolu şubede çekilişli sisteme girdim. İkinci çekilişte kurada çıktım. Ekim 2020’de evimi aldım, çok
mutluyum. Bu zaman zarfında değerli bilgilerini bizimle paylaşan Elbirliği Sistemi’ni en şeffaf şekilde bize anlatan
temsilcim Emrah Değirmenci Bey, zamanını ayırıp gösterdiği sabır ve ilgiyle elinden gelenin fazlasını yaptı. Her
sorun yaşadığımda çekinmeden bir şeyler danışabildiğim, güler yüzünü, samimiyetini bizden esirgemeyerek
yatırım noktasında doğru kararlar almama vesile olan Emrah Değirmenci Bey’e ve Eminevim ailesine teşekkürü bir
borç bilirim. Şükranlarımı sunuyorum, tekrar görüşmek üzere.
Serdar Yılmaz

Eminevim Düzce şubesine araç kampanyası hakkında bilgi almak için gittiğimde müşteri temsilcisi Emrah
Değirmenci Bey, kafamdaki bütün soruları eksiksiz bir şekilde, net bir anlatımla cevapladı. Teslimatımı aldığımda
Elbirliği Sistemi’ne dahil olarak doğru bir yatırım yaptığımı anladım. Sisteme girdiğim ilk günden teslimatın son
anına kadar güler yüzlülüğü ve sabrıyla her zaman yanımızda olan Emrah Değirmenci Bey’e ve sunmuş olduğu
avantajlardan faydalanmamıza vesile olarak bizi ev sahibi yapan Eminevim’e sonsuz teşekkürler.
Resul Dedekoca

Eminevim’i ilk duyduğumdan beri merak ediyordum. Tabi merakın yanında kafamda soru işaretleri de vardı.
Bilgi almak için başvuru yaptım. Müşteri temsilcim İlker Yasin Bey aradı. Tüm detaylarıyla Elbirliği Sistemi’ni
anlattıklarında kafamdaki soru işaretleri kalktı. Kendi evimizi almak için sisteme dahil olduk. Zaman zaman
ödemede zorlandım fakat bu süreçte dahi taksitlerimi erteleyerek kolaylık tanıdılar. Şimdi ise faizsiz bir şekilde
sahip olduğum kendi evimde oturuyorum. Bu kez dükkan alabilmek için 2. üyeliğimi oluşturdum. Geçirdiğimiz
süreçte Ordu şubeden müşteri temsilcim İlker Yasin Çelik Bey’e, şube müdürü Gürhan Dikmen Bey’e ve Eminevim
ailesine çok teşekkür ediyorum. Elbirliği Sistemi’ni herkese tavsiye ediyorum. Çevremdeki çoğu kişinin de Elbirliği
Sistemi’ne girmelerine vesile oldum. Allah razı olsun Eminevim’den.
Yusuf Şahinoğlu

OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

Eminevim sayesinde evime kavuştum, çok mutluyum. Eminevim’i tanımadan önce ev almak benim için bu zor
şartlarda gerçekten bir hayaldi. Elbirliği Sistemi ile ev hayalim gerçek oldu. Ne kadar teşekkür etsem azdır.
Özellikle teslimatımızın bize söylenen zamanda hiçbir sıkıntı yaşamadan verilmesi ayrı bir mutluluk. Eminevim
Şanlıurfa şubesinin güler yüzlü personellerine ve temsilcimiz Durmuş Cengiz Bey’e çok teşekkür ediyorum.
Eminevim’i vermiş olduğu güven ve sağlamış olduğu hizmet kalitesiyle her aileye tavsiye ediyorum. Bu mutluluğa
siz de ortak olun diyorum. İyi ki varsın Eminevim.
Mahmut Gül

Uzun zamandır kendi evimi almak istiyordum fakat bir ev alacak peşin param yoktu. Faize de bulaşmak
istemiyordum. Eminevim’le tanışarak faizsiz bir şekilde ev sahibi oldum. Ev benim için hayaldi, gerçek oldu.
Şanlıurfa şube çalışanlarına ve özellikle bizi bu sisteme dahil olmaya ikna eden Durmuş Bey’e şükranlarımı
sunuyorum. Nice ailelerin Elbirliği Sistemi’nden ev sahibi olması temennilerimle.
Müslüm Önel
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2020 YILINDA 23 BİN 616 KİŞİ
EMİNEVİM FARKIYLA
FAİZSİZ EV VE ARAÇ SAHİBİ
OLMA MUTLULUĞUNU YAŞADI
Faizsiz Elbirliği Sistemi’nin mucidi Eminevim, bir yılı daha teslimat rekorlarıyla kapattı.
Geride kalan 2020 yılına 23 bin 616 araç ve konut teslimatı sığdırmayı başaran Eminevim, müşterilerine yaşattığı mutluluklarla dolu bir yılı
daha geride bıraktı. Yılın son ayı olan Aralık’ta 2 bin 247 teslimata imza atan Eminevim, bir yılı kapsayan 12 aylık dönemde 12 bin 462 konut, 11
bin 154 araç teslimatıyla binlerce insanı hayallerine kavuşturdu.
Eminevim gerçekleşen teslimatlarla rakipsiz olduğu pazarda kendi rekorunu kırarken 2019 yılını kıyasla teslimatlarını yüzde 11 artırmış
oldu. Bugüne kadar yapılan toplam teslimat sayısı ise 2020 yılı ile birlikte 176 bin 599 oldu.

KASIM AYININ

ŞAMPİYON ŞUBELERİ BELLİ OLDU
Kademeler bazında yapılan sıralamalara göre her ay açıklanan şampiyon şubelerin Kasım ayı sıralaması belirlendi. Türkiye’nin 81 şehrine
hizmet veren 128 şube arasından gerçekleştirilen ve ciroya göre sıralanan Eminevim Kasım ayı şampiyon şubelerinde dört şube yer aldı.
Kasım ayının hedef gerçekleştirmeye göre şampiyon bölgesi ise İstanbul Anadolu Yakası oldu.

İşte kademeler bazında yapılan sıralamaya göre Kasım ayının şampiyon şubeleri;

1. ŞİRİNEVLER ŞUBE / İSTANBUL

2. ÇALLI ŞUBE / ANTALYA

3. LEVENT ŞUBE / İSTANBUL

4. RİZE ŞUBE / RİZE

