
TOPLAM TESLİMAT 166.854
TEMMUZ AYI TESLİMAT 2.272

Ağustos 2020

Geçtiğimiz Haziran ayında 30 yılın rekor aylık teslimatını gerçekleştiren Eminevim, Temmuz 
ayında da 2 bin barajını aşarak toplamda 2 bin 272 kişiyi ev ve araç sahibi yaptı. Yapılan teslimatlarla 
da ülke ekonomisine 1 ayda 350 milyon TL katkı sağlanmış oldu.

EMINEVIM’DEN TEMMUZ‘DA

FAIZ ILE TEMASI
%0’A INDIRIN

EMINEVIM’DE

Birikimlerinizi eve çevirmek için uzun yıllar boyunca 
yüksek taksitler veya ikinci bir ev parasına mal 

olacak kadar faizler ödemeyin. Eminevim’e gelin, 
hayalinizdeki eve faiz ödemeden kavuşun. Türkiye’de 
30 yıl önce faize karşı geliştirilen ve on binlerce kişiyi 

ev sahibi yapan Eminevim’in uyguladığı Elbirliği 
Sistemi ile faizsiz ev sahibi olmanın huzurunu yaşayın.

Detaylar sf. 3’te.

FAIZ YOK
FAIZSIZ EV ALMAK VAR

2 BIN 272 TESLIMAT
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BASINDA EMINEVIM

ERZURUMSPOR EMINEVIM 
DESTEĞI ILE ŞAMPIYONLUĞA YÜRÜDÜ

TFF 1. Lig’e iddialı başlayarak son maça kadar mü-
cadeleyi bırakmayan BB Erzurumspor, ligi ikinci sıra-
da tamamlayarak bir yıl aradan sonra yeniden Süper 
Lig’e yükselmeyi başardı. Mavi – beyazlı ekip, Süper 
Lig’e çıkmaya hak kazanmasıyla sezon ortasında Emi-
nevim’in açıkladığı şampiyonluk primini de kapmış 
oldu. Kulübün 2018-19 ve 2019-20 sezonlarında forma 
göğüs sponsoru olan ve özellikle bu sezon Süper Lig 
yolunda kulübe her platformda gereken desteği veren 
Eminevim, sponsorluğa ek olarak 300 bin TL’lik şam-
piyonluk primi açıklamıştı.

Yazın son fırsatlarını kaçırmak istemeyenler için Ağustos ayına özel kampanyalar hazırlayan Eminevim’de erken teslim 
fırsatları ve düşük maliyetli uygun teslimat seçenekleri sizi bekliyor. Birbirinden özel araç ve ev kampanyalarıyla siz de 

hemen Eminevim’e gelin, yazın bu son fırsatlarını kaçırmayın.

Kampanyalarımızdan yararlanabilmek için size en yakın Eminevim şubesini ziyaret edebilir veya Eminevim.com’a 
tıklayarak Görüntülü Şubemizden müşteri temsilciniz ile görüşerek detaylı bilgiler alabilirsiniz.

İşte ev sahibi olmak için ilk adımı atabileceğiniz Ağustos ayı fırsatları;

YAZIN SON KAMPANYALARI
AĞUSTOS AYINDA  

SIZI BEKLIYOR!

ARAÇTA DÜŞÜK MALIYET 
ERKEN TESLIMAT FIRSATI

TESLIMATINIZI 
ÖNE ÇEKIN

VADE ORTASINDA 
ERKEN TESLIMAT

Enflasyon, piyasa koşulları gibi sebeplerle ev 
fiyatlarının artması artık sorun değil. Değer artışlı 

kampanya ile yatırımınıza teslimat tarihinize kadar 
her 6 ayda bir %5 oranında değer kazandırabilir, 
teslimatınızı değerlenmiş yeni tutar üzerinden 

alabilirsiniz.

24 – 36 ve 48 kişilik araç çekilişli gruplarımızda 
peşinat oranına göre düşük maliyet imkanlarından 

yararlanmak isteyenler için 8,  erken teslimat 
avantajlarından faydalanmak için 6 aydan başlayan 

teslimat fırsatları Ağustos ayında sizi bekliyor. 

Peşinatlı sistemlerde teslimatınızı alana kadar ve 
aldıktan sonra taksitlerinizin yıllık %10 oranında 

artmasıyla teslimatınızı daha erken alabilir, 
ödemelerinizi daha erken bitirebilirsiniz. 

Vade ortası sistemde %6.90 organizasyon ücreti 
ile teslimatınızı daha erken alın, 15 aydan başlayan 

teslimat süreleriyle evinize erken kavuşun.

YATIRIMINIZA 
DEĞER 
KATACAK 
KAMPANYA

Türkiye’de Eminevim ile uygulanan faizsiz Elbirliği Sistemi’nin 30 yılda gösterdiği
başarılar medyada yoğun ilgi gördü. 30 yıllık başarıların anlatıldığı haberler basında geniş yer buldu.
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TERCIH ETMENIZ IÇIN ÇOK NEDENINIZ VAR
Ev, her insanın en temel ve vazgeçilmez bir ihtiyacıdır. Ev sahibi olmak günümüzde temel ihtiyaç kadar en doğru yatırım seçeneği olarak 

da kabul edilir. Birikimlerinizi bu yönde değerlendirmek istediğinizde ise sınırlı seçenekler arasında en doğru kararı vermeniz gerekir.  Sınırlı 
bir bütçeye sahipseniz vereceğiniz kararın önemi daha da artar. Alacağınız kararda ikinci bir ev parasına mal olacak kadar faiz ödemek veya 
uzun yıllar boyunca yüksek taksit ödemek sizi oldukça düşündürebilir. Ancak bütün bu endişelerden kurtulabileceğiniz çok uygun çözümler 
de var. Türkiye’de 30 yıl önce faize karşı geliştirilen ve on binlerce kişiyi ev sahibi yapan Eminevim’in uyguladığı Elbirliği Sistemi aradığınız 
çözüm olabilir.

Faizsiz Elbirliği Sistemi, bir ev sahibi olabilmek için banka kredilerine göre daha fazla avantaj sunarak kendi ekonominize uygun koşullarda 
hayallerinize ulaşmanızı sağlar.

Bunu daha iyi anlamak için Elbirliği Sistemi ile banka kredilerini kıyasladığımızda sistemin hangi avantajları sağladığını birlikte görelim.

BANKA KREDİSİ

1. Konut kredisi almanız için uygun koşulları 

sağlamanız gerekir.

2. Sıfır konutta alınacak kredi için bugünün 

koşullarında 0,64 faiz alınır.

3. İkinci el konutta 0,87 faiz uygulanır.

4. Krediyi aldığınız an evinizi alabilirsiniz.

5. Toplam ödenen faiz miktarı 

ikinci bir ev parasına yakındır.

6. Faizler nedeniyle aylık taksitler yüksektir.

7. İşlemlerde evrak ve dosya  

masrafları vardır.

8. Yüksek taksitler nedeniyle tasarruf veya 

birikim yapmak çok zordur.

9. Faiz oranları daha sonra almak istediğiniz bir 

gayrimenkulde tekrar artış gösterebilir.

10. Kredi çekerken alacağınız evi ve kredi 

çekeceğiniz miktarı değiştiremezsiniz.

11. Almak istediğini evin krediye uygunluğu 

fiyatının çok altında olabilir.

12. Taksitler ertelenmez, ertelendiğinde de ekstra 

faiz uygulanır.

FAIZSIZ 
ELBIRLIĞI SISTEMI’NI 

ELBİRLİĞİ SİSTEMİ

1. Ev almak için sisteme girmek istediğinizde aylık  

taksitleri ödeyecek gelirinizin olması yeterlidir.

2. Sıfır konut aldığınızda hiçbir şekilde faiz ödemeden 

alacağınız eve sahip olabilirsiniz.

3. İkinci el konutta da faiz yoktur. 

4. Kendiniz biriktirerek daha uzun bir sürede alacağınız evi 

Eminevim size daha kısa sürede teslim eder.

5. Sistem faizsiz olduğu için evin gerçek değeri kadar 

ödeme yaparsınız.

6. Aylık taksitler kişinin gelirine göre belirlenir.

7. Sadece düşük bir oranda 

organizasyon ücreti ödenir.

8. Düşük taksit imkanıyla tasarruf veya birikim yapmaya 

devam edebilirsiniz.

9. Sistemde faiz olmadığı için banka kredilerinde olduğu 

gibi daha sonra değişebilen faiz oranları yoktur.

10. İstediğiniz an almak istediğiniz evin  

değerinde değişiklik yapabilirsiniz.

11. Alacağınız evin sisteme uygunluğu kriteri  

bankalardaki kadar ağır koşullar içermez. 

12. Taksitlerinizi dondurabilirsiniz.

Eminevim’in her ay belirlenen şampiyon şubeleri belli oldu.

Kademeler bazında aylık olarak değerlendirilen Eminevim’in Haziran ayı şampiyon şubeleri açıklandı. Hedeflerin gerçekleştirilmesine 
göre belirlenen şube sıralamasında 4 farklı kademede 4 şube yer aldı.

Haziran ayının şampiyon bölgesi ise İstanbul Avrupa Yakası Bölgesi oldu.

İşte kademeler bazında yapılan sırlamaya göre Haziran ayının şampiyon şubeleri;

1. SEFAKÖY / ISTANBUL 3. ZEYTINBURNU / ISTANBUL2. KONEVI / KONYA 4. LEVENT / ISTANBUL

ŞAMPIYONLARI BELLI OLDU
HAZIRAN AYININ 

Geçtiğimiz Haziran ayında 30 yılın rekor aylık teslimatını gerçekleştiren Eminevim, Temmuz ayında da 2 bin barajını 
aşarak toplamda 2 bin 272 kişiyi ev ve araç sahibi yaptı. 

2020 yılında pandemiye rağmen teslimatlarda hız kesmeyen Eminevim, yeni normalleşmenin başladığı Haziran ayı ile birlikte üst üste 
rekor teslimatlar gerçekleştirmeye devam ediyor.  Yılın ikinci yarısının ilk ayında geçtiğimiz yıla göre teslimatların % 24 arttığı bu dönemde 
Temmuz ayında 1.017’si araç, 1.255’i ev olmak üzere toplamda 2 bin 272 kişi Eminevim ile ev ve araç sahibi oldu. Yapılan teslimatlarla da ülke 
ekonomisine 1 ayda 350 milyon TL katkı sağlanmış oldu.

Temmuz ayı ile birlikte yılın ilk 7 ayında toplam 13 bin 572,  30 yıllık sürede ise toplamda 166 bin 854 teslimata imza atılmış oldu.

KONUT PAZARININ FINANSAL 
GÜCÜ EMINEVIM’DEN

TEMMUZ’DA 2 BIN 272 TESLIMAT
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MUTLULUK
MESAJLARI

Beni banka faizinden kurtardığınız için size ne kadar teşekkür etsem azdır. İlk başta ben de herkes gibi tereddüt 
içindeydim. Ama referansım ve Tuzla İçmeler Şube Müdürü Taha Enes Karababa Bey’in güvenirliliği, çabası ve 
samimiyeti beni bu çatı altına katılmaya sevk etti. İlk kura çekilişimde ismim çıktı. Hayal edemediğim ev şimdi 
bir anda gerçek oldu. İyi ki varsınız. Şimdi ben de ev almak isteyip de alamayan aileleri Eminevim çatısı altında 
buluşturma gayreti içerisine gireceğim. Herkes ev sahibi olsun. Dileğim bu yapı sonsuza kadar devam eder. 
Muhammet Tuta

Eminevim ile 2014 yılında Mardin’de tanıştık ve ilk olarak 60.000 liralık araç organizasyonuna girdik. Hamdolsun, 
peşinatla girdiğimiz için 8 ay sonra ilk aracımızı aldık. Yine Kasım 2019’da peşinatla 100.000 liralık organizasyona 
girdik. Bu süreçte başta Mersin Şube’den danışmanım Erkan Kaplan, şube müdürü Ufuk Çağlar ve İstanbul Kurtköy 
galerisindeki Serdar Çabuk ve Emrullah Türk Beylere ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca Mardin’deki 
danışmanım şu anda İstanbul’daki Bölge Müdürü Samet Mengüç Bey’e de burada ayrıca teşekkür ederim. Allah 
bu sistemi kuran Emin Üstün Bey ve tüm Eminevim çalışanlarından razı olsun. İnşallah yıl sonunda 100.000 lira 
peşinatla ev hayalimizi de gerçekleştirebiliriz.
İyi ki varsınız.
Erdem Veli Gerleğiz

Öncelikle bu ailenin bir ferdi olduğum için kendimi çok şanslı hissettiğimi belirtmek isterim. Amasya şubenizle her 
koşulda fikir alış-verişi yaptık. Şube çalışanları tüm sorunumuzu, isteklerimizi gerek telefonda gerek şubede güler 
yüzü ve samimiyeti eksik etmeden bize destek oldu.  Şube Müdürünüz Fatih Çakmak Bey nezdinde hepinize sonsuz 
teşekkürler. Üyeliğimin bitmesine kısa süre kaldı ama nasipse artık yeni üyelik hazırlığına başladık. İyi ki varsınız 
Eminevim ailesi.
Harun Aydın

Eminevim’de bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Rabbim herkese ev sahibi olmayı nasip etsin inşallah. Uşak 
Eminevim Şubesi müşterisi olarak her zaman memnuniyet duyduk ve her zaman da bir aile olarak kalacağız 
inşallah. Kira ödemek yerine Eminevim’e gelin, kendi evinizin taksitlerini kendiniz belirleyerek ev sahibi olun. Beni 
de ev sahibi yapan başta Uşak Şube Müdürümüz Yunus Emre Bey ve çalışan bütün personel arkadaşlarımıza çok 
teşekkür ederim.
Kübra Güldez

Eminevim’e ilk girdiğim günden teslimat sürecime kadar ve teslimat sürecim de dahil borcum bitinceye kadar 
temsilci ve şube müdürü gibi değil, bir arkadaş, bir kardeş gibi yanımda olan Yunus Emre Koç Bey’e ve Eminevim 
ailesinin tüm kıymetli çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ederim. Sistemin kurucusu Abdurrahman Emin Üstün 
Bey’den de Allah razı olsun. Rabbim mekanını cennet eylesin inşallah...
İmdat Ünlü

Ev almak düşüncesi ile çeşitli finansman yöntemlerini araştırırken bir yakınımın tavsiyesi üzerine Sancaktepe 
şubesi ile görüştüm. Müşteri temsilcim Cihan Bey ve şube müdürü Onur Bey’in yakın ilgi ve alakalarından ötürü ve 
sistemin en ince ayrıntısına kadar detaylı bir şekilde anlatılması üzerine bir süre düşündükten sonra Eminevim’e 
dahil olmaya karar verdim. Yakın ilgilerinden dolayı şube müdürü Onur Bey, müşteri temsilcim Cihan Bey ve diğer 
tüm çalışanlarınıza teşekkürlerimi sunarım. Başarılarınızın devamını ve  Eminevim ailesinin mutlu müşteriler ile 
daha da büyük bir aile olmasını dilerim... 
İsa Kavaklı

Yeni işe girmiştim. Eşim ile birlikte artık  el ele verip 
bir ev almak istiyorduk. Fakat buna ulaşmak bizim 
gibi asgari ücretle çalışanlar için bir hayaldi. Çünkü 
elimizde sadece almış olduğumuz aylıktan başka bir 
şey yoktu. Öğle vakti işyerimde yemek yerken bir ar-
kadaşım  “Eminevim’e  gittim, eve yazıldım” deyince 
ben de merakla onu dinledim. İçimden, demek ki ev 
almak  hayal değil, bizim de evimiz olabilir, dedim. 
İzin günümde eşim ile Adana Seyhan şubeye gittik. 
Bizi çok güzel karşıladılar. Gerekli tüm bilgileri ver-
diler. Ev almak istiyorduk ama nasıl yaparız diye çok 
da korkuyor duk. 

Bir cesaret geldi. Yavaş yavaş öderiz, bizim de bir 
evimiz olur diyerek bir başlangıç yaptık. Ödemele-
rimizi düzenli yaptık. Sonunda evimizin teslim tari-
hi geldi. Teslimat günümüz geldiğinde bir heyecan 
vardı ki anlatamam. Tapuya gittiğimde temsilcim 
Alev Hanım’ı da görünce çok mutlu oldum. Her 
daim yanımda oldu. Gönlüme göre evimi seçtim. 
Her gün dua ediyorum. Bu sistemi kuran rahmet-
li Emin Bey’den Allah razı olsun. Onun sayesinde 
şimdi evimizi aldık. Borcumuzun bitmesine az kaldı. 
İlerde bir de arabamız olsun istiyoruz. Sabır edince 
oluyormuş. Herkese tavsiye ediyorum.
İşyerimden arkadaşlarım, komşularım, akrabaları-
mın da kayıt olmasına destek oldum.

Faizsiz Elbirliği Sistemi ile herkes evini alabilir. 
Önemli olan adımı atmak. Biz eşimle iyi ki o adımı 
atmışız. Yoksa ev almak bizim için gerçekten hayal-
den öte değildi.

MÜŞTERI HIKAYESI
Gülsüm Kaya

Finans doktorası yapmış ve finans danışmanlık firması sahibi olarak 
faizsiz ev ve araba alma sistemlerini duymuş ancak ayrıntılı olarak sis-
temlerini incelememiştim. Daha önceden tanıştığım Eminevim Adana 
Şubesi’nde görev alan Alev Dağdoğan, konu ile ilgili olarak benimle gö-
rüşmek istediğini ifade etmişti. Görüşme öncesi sistemi merak ettim 
ve Eminevim’i inceledim. Uygulanmaya çalışılan sistemi daha önceki 
yıllarda insanların bir araya gelerek belli amaçlarla özellikle ev sahi-
bi olmak için oluşturdukları, kooperatif benzeri bir yapının daha ku-
rumsal hale getirilmesi olarak gördüm. Uygulanan sistemin en önemli 
özelliklerinden birisi de faiz konusunda hassas olan insanlarımıza bir 
alternatif sunması. Ayrıca, Türkiye’de tasarruf eğilim oranları çok dü-
şük düzeylerde olduğu için insanlar konut ve araç  ihtiyaçlarını banka 
ve benzeri kurumlara borçlanarak ödeme güçlerine göre yapmaktalar 
ve aldıkları meblağları faizleri ile geri ödemektedirler. Bu durumda ise 
alınan anapara ve faizin toplamı çok yüksek tutarlara çıkabilmektedir.

Eminevim’de uygulanan sistem ise belli bir tasarrufu olmakla birlikte 
istenilen varlığa yeterli birikimleri olmayanlara önemli avantajlar sağ-
layarak kısa sürede varlığın edinilmesini sağlaması ve kalan borcun 
ise faizsiz olarak Eminevim’e ödenmesini sağlayan bir sistem. Ayrıca, 
peşinatı  olmayan kişilere de imkân sağlıyor.

Adana şubede görev alan Alev Dağdoğan yaptığımız görüşmede, siste-
min ayrıntılarını  anlaşılır bir şekilde tarafıma anlattı ve kafama takılan 
tüm sorulara tatminkâr cevaplar verdi. Ben de araç  için sisteme katıl-
dım. Çevremde birçok kişiye Eminevim’i anlatarak herkesin bu sistemi 
tanıması için çaba gösteriyorum. Türkiye’nin her bölgesinde şubele-
rin  olması ile de birçok vatandaşımıza ulaşmış olmalarından dolayı 
da çok mutluyum. Her geçen gün şirketin büyümesi ve teslimatların 
artması ile de mutluluğumuz daha da katlanıyor. Adana şubede görev 
alan Alev Dağdoğan’a sistemle ilgili en ufak bir açık kapı kalmaksızın 
verdiği bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim.

MÜŞTERI HIKAYESI
Hakan Güçlü
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MUTLULUĞUN
RESMiNi YAPTIK

Şimdi mutlumusteriler.com’da Eminevim hakkında tüm sorular ve ev almanın kolay 
yolu ile ilgili tüm yanıtları tek platformda bulabilirsiniz.

Üstelik mutlumusteriler.com’da Eminevim müşterilerinin görüşlerini birinci ağızdan 
öğrenebilir, siz de en kısa sürede kiradan kurtulabilirsiniz.

www.mutlumusteriler.com

www.mutlumusteriler.com
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SIZIN MUTLULUĞUNUZ 
BIZIM GURURUMUZ

HAMIT MAHMUT
BURSA

ABDULLAH ÖZDEM 
ISTANBUL

DAVUT ÖZKAN
BURSA

BARIŞ CILÇIOĞLU
ORDU

IBRAHIM KÖK
BURSA

ASLI ÇOBAN
ISPARTA

YASEMIN YILMAZ
KOCAELI

BARIŞ KOÇ
KÜTAHYA

MEBRUKE NUR
KONYA

ÖMER ELMAN
ERZURUM

ENES MALIK ORAY
KOCAELI

MERVE GÜNEBATAN
SAKARYA

ÖZLEM MÜLAYIM
KAHRAMANMARAŞ

EYÜP ASLAN
TOKAT

MERVE DEMIRBAŞ
KÜTAHYA

ÖZLEM GÖKDEMIR 
ANTALYA

ERKAN YILMAZ
ISTANBUL

MURAT AKYOL
ŞANLIURFA

YELIZ ŞIMŞEK
GAZIANTEP

HABIBE UÇAR
ADIYAMAN


