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TOPLAM TESLİMAT 151.489
KASIM AYI TESLİMAT 1.826

Sevdikleriniz de sizin gibi kolayca faizsiz ev sahibi olsun is-
terseniz Eminevim’i tavsiye edin, hem siz kazanın hem de sev-
dikleriniz kazansın. Bunun için Eminevim mobil uygulamamız-
dan hızlıca tavsiyenizi bildirebilir ve birbirinden özel tavsiye 
kampanyalarımızdan faydalanabilirsiniz.

Eminevim mobil uygulamasını yan taraftaki 
karekodu okutarak akıllı telefonunuza indirebi-
lirsiniz.

İNDİR 
KAZAN

BİRLİKTE

Faizsiz Elbirliği Sistemi’nin mucidi Eminevim, 29. yılında 150 bininci teslimatını düzenlenen özel bir törenle 
gerçekleştirdi. Coşku ve mutluluğun bir arada yaşandığı törende, üç nesildir ev ve araç ihtiyacını Eminevim ile 

karşılayan Köse ailesi, 150 bininci teslimatı alan aile oldu.

150.000
OLDUK

Türkiye’ye yüzlerce madalya kazandıran ve büyük 
bir gurur yaşatan down sendromlu, otizmli, zihinsel 
engelli özel sporculara Eminevim sponsor oldu. Tür-
kiye Özel Sporcular Spor Federasyonu ile 3 Aralık 
Dünya Engelliler Günü kapsamında yapılan dev an-
laşmayla özel sporcular Eminevim desteği ile Avrupa 
ve dünya şampiyonalarına hazırlanacak. Sayfa 4
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Gayrimenkul sektöründe faizsiz finans sistemlerinin 
ve kentsel dönüşümün geleceğinin konuşulduğu Emi-
nevim Türkiye Gayrimenkul Sektörü ve Deprem Gerçeği 
ile Kentsel Dönüşüm Sempozyumu, sektörün önde gelen 
temsilcilerini ve akademisyenlerini buluşturdu. İzmir Te-
pekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlenen ve 3 farklı 
oturumun gerçekleştirildiği sempozyumun birinci oturu-
munda NTV program yapımcısı ve sunucusu Sami Altın-
kaya moderatörlüğünde gayrimenkul sektöründe faizsiz 
sistemler ele alındı. İlk oturumda konuşan tasarrufa dayalı 
faizsiz sistemin öncüsü Eminevim’i temsil eden Eminevim 
Türkiye Satış Direktörü Sezai Gök, son yıllarda büyük talep 
gören faizsiz Elbirliği Sistemi’nin pazardaki hacmi ve sek-
törün geleceğine ilişkin beklentileri anlattı. 

Kentsel Dönüşüm İhtiyacı Faizsiz Sistemle Karşılana-
cak

Eminevim’in konut ve araç pazarındaki 29 yıllık deneyi-
mini kentsel dönüşüme taşıdığını belirten Gök, sempoz-
yumda yaptığı konuşmada kentsel dönüşümde yaşanan 
finansal tıkanıklığa çare olacaklarını ve dönüşümün hız-
lanmasına katkıda bulunacaklarını ifade etti. Gök, şöyle 
konuştu: “50’li - 60’lı yıllarda başlayan bilinçsiz, kaçak ve 
zayıf nitelikteki yapılaşmanın sorunları günümüzde yaşa-
mı ciddi oranda tehdit ediyor. Aynı zamanda Türkiye nüfu-
sunun yüzde 92’si kentlerde yaşıyor ve bu kentlerin yüzde 
90’ı 1. ve 2. derece deprem kuşağı üzerinde bulunuyor. Bu 
açıdan baktığımızda riskli konutlar konusunda bir çözüm 
üretmenin ve acil bir önlem almanın zorunluluğuyla karşı 
karşıyayız. Biz de burada başlatılan yenilenmeyi hızlandır-
mak ve sektörde yaşanan finansal soruna bir çözüm sun-
mak için 29 yıllık tecrübemizi kentsel dönüşüme taşıdık.  
Sunduğumuz çözüm ile sektördeki finansal tıkanıklığın 
çözülmesi ve dönüşümün hızlanması amaçlanırken sistem 
sayesinde düşük bir organizasyon bedeli ile kentsel dönü-
şüm maliyetleri 60 ay vadeye bölünerek faizsiz taksitlerle 
ödeme kolaylığı sağlanacak.”

Türkiye’de faizsiz Elbirliği Sistemi’yle on binlerce kişiyi faizsiz 
ev ve araç sahibi yapan Eminevim, 29. yılında rekor bir teslimata 
ulaştı. Geliştirdiği faizsiz finans sistemiyle ev ve araç sahibi olma-
yı kolaylaştıran Eminevim, 150 bininci teslimatı gerçekleştirerek 
sektörde faizsiz sistemle şu ana kadar yapılan en yüksek teslimat 
sayısına ulaştı. Eminevim Genel Merkezinde gerçekleşen teslimat 
töreninde Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, sis-
temle 150 bininci kişi olarak araç sahibi olan Salih Köse’ye anah-
tarını teslim etti. Törene Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün’ün 
yanı sıra İcra Kurulu Başkanı Sefa Üstün, yönetim kurulu üyeleri, 
şirketin yöneticileri ve çalışanları katıldı.

Büyük bir heyecan ve gururla teslimatımızı gerçekleştirdik 
Faizsiz sistemin öncüsü olarak Türkiye’de ilk defa 150 bininci 

teslimata ulaşmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Emin Üstün, 
29 yıl önce bir iş modeli olarak geliştirdiği faizsiz sistemin Türki-
ye’de bir sektör haline geldiğini ve Türk ekonomisine büyük katkı-
lar sağladığını dile getirdi. Emin Üstün şöyle konuştu: “150 bininci 
teslimatımızı büyük bir heyecanla ve gururla gerçekleştirdik. 29 
yılda 150 bin kişinin ev ve araba sahibi olmasına vesile olmaktan 
mutluluk duyuyoruz. Ekonomimize kazandırdığımız yerli bir fi-
nansman modeli olan tasarrufa dayalı faizsiz sistem, bugün eko-
nomi için önemli bir güç haline geldi. Sektör, yılda yaklaşık %50 
büyürken Eminevim, yıllık %60 büyüme ile yaptığı teslimatlarla 
ekonomiye bir yılda 5 milyar TL katkı sunuyor. Faizi ortadan kal-
dıran, aynı zamanda tasarruf odaklı bir sistem olarak ekonomiye 
olan katkı da artacak.”

Sefa Üstün: “Ekonominin faizsiz finans sistemi ihtiyacını kar-
şılıyoruz.”

Törende konuşan ve Türk ekonomisinin de krizlerden etkilen-
meyecek faizsiz bir finans sistemine ihtiyacı olduğunu belirten 
Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sefa Üstün, bu ihtiyacı Emi-
nevim’in uyguladığı Elbirliği Sistemi ile karşılamaya çalıştıklarını 
anlattı. Teslimat töreninde konuşan Sefa Üstün, “Sürdürülebilir bir 
büyüme için faizsiz sistem başarılı bir alternatif. Çünkü faizsiz sis-
tem ekonomideki büyümenin günümüzdeki anahtarı konumunda. 
Özellikle konut satışlarında istikrarın sürdürülmesi ve düşüşlerin 

önlenebilmesinde önemli bir rol oynayabilir. Ekonomimizde bu ih-
tiyaç hissediliyor. Biz de Elbirliği Sistemi’yle bu ihtiyacı karşılama-
ya çalışıyoruz.” dedi.

Üç nesildir ihtiyaçlarımızı tasarrufa dayalı faizsiz sistemle 
gideriyoruz

Eminevim ile 150 bininci kişi olarak teslimatını alan Salih Köse 
ise Elbirliği Sistemi ile ilk tanışmalarının 1996 yılında Emin Üstün 
sayesinde olduğunu söyledi. 1996 yılında ilk kez büyükbabasının 
Eminevim ile araç sahibi olduğunu anlatan Köse, o tarihten bu 
yana ailece faizsiz bir şekilde ev ve araç ihtiyaçlarını karşıladıkla-
rını belirterek “Şirketin henüz yeni kurulduğu 1996 yılında büyük-
babam bu sisteme başvurarak ilk aracını aldı. Ardından ev alma-
ya imkanımızın olmadığı o yıllarda sistemin sunduğu avantajlarla 
babam da evini aldı. Şimdi ise ailemizin üçüncü nesli olarak ben 
araç sahibi oldum. İlk 96 yılında büyükbabama anahtarını Emin 
Üstün Beyefendi teslim etmişti. Bundan 23 yıl sonra bu duyguyu 
yaşamak, böylesine ortak bir anımızın olması benim için oldukça 
mutluluk verici. Aracımı aldım ve ev ihtiyacımı da sistemle karşıla-
yacağım.” şeklinde konuştu.

Anahtar tesliminin yapıldığı tören sonunda Salih Köse’ye iPho-
ne 11 hediye edildi.

Emin Grup yayınıdır.
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KENTSEL DÖNÜŞÜM 
MODELİNİ TANITTI

Gayrimenkul sektörü ve kentsel dönüşümün 
konuşulduğu Türkiye’nin en kapsamlı etkinliklerin-
den biri olan “Eminevim Türkiye Gayrimenkul Sek-
törü ve Deprem Gerçeği ile Kentsel Dönüşüm Sem-
pozyumu”  İzmir’de gerçekleşti. Eminevim’in faizsiz 
finans sistemiyle gerçekleştireceği kentsel dönüşüm 
modelinin detayları ilk kez anlatıldı.

Faizsiz Elbirliği Sistemi ile Türkiye’de konut sektörüne can suyu olan Eminevim, 29. yılında 150 bininci teslimatını 
gerçekleştirdi. Düzenlenen törende 150 bininci kişi olan Salih Köse, anahtarını Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Üstün’den aldı.

BÜYÜK BİR COŞKUYLA GERÇEKLEŞTİRDİ
EMİNEVİM 150.000’İNCİ TESLİMATINI

Bolluk ve bereket dolu bir yılı daha geride bırakmanın mutluluğu 
içinde siz değerli okuyucularımızı selamlıyorum.

2019 yılı şirketimiz adına oldukça verimli bir yıl oldu. Yıl sonun-
da ulaştığımız 150 bininci teslimat rakamımız, şirketimizin kaydettiği 
%50’ye yakın büyüme, Eminevim’in sektörde artan gücü ve tercih edi-
lirliğindeki yüksek oran hepimizi mutlu ediyor. 2020 yılı ile birlikte 30. 
yaşımızda kaldığımız yerden çalışmalarımızı sürdürecek ve hayalleri 
gerçeğe dönüştürmeye var gücümüzle devam edeceğiz.

Bize duyulan güveni boşa çıkarmadan, duyulan teveccühe layık ol-
maya çalıştık. Bir başkasının hayaline, duasına, umuduna kulak kesil-
dik. Bu vesile ile bankaların verdiği yüksek faizleri ödemeden ev alma 
imkanına sahip oldu on binlerce aile. Buna imkan sağlamak, vesile ol-
mak bizleri daima mutlu kılmıştır. 

Yıl sonunda hayata geçirdiğimiz bir projemizi daha sizlerle paylaş-
mak istiyorum. 29 yıldır dar ve orta gelirli, ev ve araç sahibi olma im-
kanı bulunmayan on binlerce aileyi ev ve araç sahibi yapan dayanışma 
ve tasarrufa dayalı faizsiz Elbirliği Sistemi artık kentsel dönüşüm ih-
tiyacınıza da çare olacak. İlk kez faizsiz bir sistemle kentsel dönüşüm 
gerçekleşecek. 

Güzelliklerle ve başarılarla dolu bu 2019 yılını uğurlarken yeni yılı 
2020‘yi heyecanla kucaklıyor, yeni çalışmalar, yeni projeler ve umut-
larla karşılamaya hazırlanıyoruz. Umuyoruz ki karşılayacağımız her 
yenilik hepimize güzellikler getirsin… 

Hepinizi muhabbetle selamlıyorum. 

A. EMİN ÜSTÜN
Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı

EMİNEVİM
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Tasarrufa dayalı faizsiz Elbirliği Sistemi’nin öncüsü Eminevim, Türkiye Özel 
Sporcular Spor Federasyonu’na (TÖSSFED) ana sponsor oldu. 15 branşta 527 
spor kulübü ve 30 bini aşkın sporcuyu temsil eden Türkiye Özel Sporcular Spor 
Federasyonu ile varılan sponsorluk anlaşması kapsamında, ülkemizde bulunan 
down sendromlu, otizmli, zihinsel engelli sporcular 2020 yılı boyunca Avrupa 
ve dünya şampiyonalarına Eminevim desteğiyle hazırlanacak. 3 Aralık Ulusla-
rarası Engelliler Günü kapsamında duyurulan anlaşmayla TÖSSFED Futbol Sü-
per Ligi “Eminevim Futbol Süper Ligi” adını alacak. Milli Takımların seremoni 
eşofmanlarında, yurt içi müsabaka ve şampiyonalarda Eminevim logosuna yer 
verilecek.

Engelleri aşarak mutluluğa ulaştılar
Birbirlerini tanıyarak seven engelli bir çift, Dünya Engelliler Günü’nde muh-

teşem bir düğünle dünayevine girdi. Dünya Engelliler Günü’nde Eminevim Se-
faköy Konferans Salonu’nda gerçekleşen düğüne Emin Grup Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Üstün, İcra Kurulu Başkanı Sefa Üstün, Türkiye Satış Direktör-
lerinden Sezai Gök ve Mustafa Şahin, İK Direktörü Hüseyin Şenel, Eminevim 
İstanbul Avrupa Yakası Bölge Müdürü Yusuf Emre Tanış ve çok sayıda davetli 
katıldı. Engelliler Günü’nde hayatını birleştiren Nurten Kurt ile Nuri Göy, da-
vetlilerin huzurunda nikah masasında imzalarını attı. 

Eminevim’in katılan engellilere 6 tekerlekli sandalye hediye ettiği düğünde 
Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, çifte ömür boyu mutluluklar 
diledi.

Elbirliği Sistemi ile ev ve araç sahibi olmayı kolaylaştıran Eminevim, yıl sonu erken teslimat ve indirim kampanyalarına başladı.

Aralık ayı boyunca geçerli olan kampanyalarla siz de Eminevim’e gelin, yeni yılda ev ve araç sahibi olmanın mutluluğunu yaşayın. Aralık ayı 
kampanyaları ile siz de yılın son fırsatlarını kaçırmayın.

Daha detaylı bilgi için 444 36 46’yı arayabilir veya size en yakın Eminevim şubesini ziyaret edebilirsiniz.

ÖZEL SPORCULARI DÜNYA 
ŞAMPİYONALARINA

YILIN SON FIRSATLARINI

Türkiye’ye yüzlerce madalya kazandıran ve büyük bir gurur yaşatan down sendromlu, otizmli, zihinsel engelli 
özel sporculara Eminevim sponsor oldu. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü 
kapsamında yapılan dev anlaşmayla özel sporcular Eminevim desteği ile Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırlanacak.

EMİNEVİM HAZIRLAYACAK
İşte Aralık ayında sizi bekleyen birbirinden özel kampanyalar;

YILIN 
FIRSATLARI 

DEVAM 
EDİYOR

PEŞİNATI 
OLMAYANA 
DA ERKEN 

TESLİM

VADE 
ORTASI 
DÜŞÜK

MALİYET 
ERKEN 

TESLİMAT

PEŞİNATI 
OLMAYANA 
DA TAKSİTLİ 

ORGANİZASYON 
FIRSATI

Çekilişli sistemlerde teslimat süresi Aralık ayı sonuna 
kadar devam ediyor.

%0  peşinat ile siz de Eminevim’e gelebilir, erken teslim 
fırsatlarından yararlanabilirsiniz.

Konutunuzu veya aracınızı vade ortası sistemde vadenin 
yarısından 17 aya varan erken teslim fırsatları ile teslim 

alabilirsiniz.

Vade ortası sistemde organizasyon ücretinin 
taksitlendirilebileceği imkanlar da artık sunulabilecek. 

Hem peşinat hem de organizasyon ücreti ödemeden 
organizasyon ücretini 6 aya varan taksiteler ile ödeyebilir 

ve erken teslimatlardan yararlanabilirsiniz.

KAÇIRMAYIN!
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Biraz uzun ama sonu mutluluğa açılacak bu yolda Eminevim güvencesi altında olmak bizlere güven veriyor. 
Bu kapıyı bana ilk aralayan ve tanıtan Bolu Şubesi çalışanlarından Özgür Başkurt’a, ayrı şehirlerde olmamıza 
rağmen ve hiç yüz yüze görüşme yapmadan telefon vasıtasıyla bazen saatlerce süren konuşmalarla sistemin 
bütün detaylarını her türlü nezaket ve özveriyi göstererek anlatan ve zihnimizdeki boşlukları doldurarak bizi 
sistemin bir üyesi haline getiren Seda Bediz’e ve son olarak da sadece imzamızı atmak için gittiğimizde bizi 
güler yüzü ve misafirperverliği ile karşılayan Ağrı Şubesi çalışanı Fatih Bey’e teşekkürlerimi sunmayı borç 
bilirim.
Ahmet Asma

12 yıldır evliyim ve 4 kız babasıyım. Evimiz yoktu, 7 yıl kirada oturduk. Ev sahibi olmayı ben ve eşim çok istedik 
ama bir türlü ev sahibi olamadık. Asgari ücretle çalışan birisi olduğum için para biriktirmekte çok zorlanıyor-
duk. Daha sonra eşim gazetede Eminevim reklamını görüp acaba bir görüşsek nasıl olur dedi. Sonra 2015 yı-
lında Eminevim ile görüştük. Sağolsunlar bizi çok güzel karşıladılar. 2017 de kayıt yaptık ve daha sonra evimiz 
çıktı. Önce Yüce Rabbimin izni sonra Eminevim vesilesi ile evimizi aldık. Teslimat sürecinde bize yakından ilgi 
gösteren Nuri Coşkun Bey’e özellikle çok teşekkür ediyorum.
Ahmet Çetin

Teslimat sürecinde ve diğer bütün konularda, bize karşı ilgili ve hoşgörülü bir şekilde yaklaşan, bizi yalnız 
bırakmayan Kütahya Şube Müdürü Yücel Bey’e ve müşteri temsilcimiz Şaziye Hanım’a çok teşekkür ederim. 
Vesile oldunuz, faize bulaşmadan evimizi aldık. Ömür boyu duacınız olacağız...
Ayşe Duran

Para biriktirerek ev almamın imkansız olduğu, bankaların fiyatlarına yetişilmediği bir zamanda ev almak bizim 
için hayaldi. Eminevim imdadıma yetişti. Bütçeme göre ödeme planı yaptılar hiç zorlanmadan ödedim. Üyelik 
sürecinde sürekli yardımcı oldular. Teslimat süreci hızlıca tamamlandı ve hiç bekletmeden teslimatım yapıldı. 
Teslimat sürecinde bizimle yakından ilgilenen Sinan Hazır kardeşime çok teşekkür ederim. Rabbim emeği geçen 
herkesten ve Eminevim ailesinden razı olsun.                                                                                                                                                                                       
Azim Akdulum

Önce İstanbul’a göç ettik. 1 sene sonra ev almaya karar verdik. Ev alma niyetimiz devam ederken bir arka-
daşımızın tavsiyesiyle Eminevim’e başvurduk.  Eminevim şubesine gittiğimizde müşteri temsilcisi Meryem 
Hanım’la tanıştık. Kendisi, sağolsun bize çok yardımcı oldu. 1 sene içinde faizsiz olan bu sistem ile evimizi 
aldık. Çok memnunuz herkese tavsiye ediyorum. Emeği geçen bütün Eminevim çalışanlarına teşekkürlerimi 
sunuyorum. Allah razı olsun.
Aziz Çelik

Uzun zamandır araba alma hayalim vardı fakat yüksek banka faizleri nedeni ile bir türlü nasip olmadı. Sonra 
bir arkadaş vasıtası ile Eminevim ile tanıştım. Benimle çok yakından ilgilendiler ve hiç düşünmeden kayıt ol-
dum. Rabbim nasip etti ve ilk kurada ismim çıktı. Bu ay itibari ile araba aldım. Rabbime binlerce kez şükürler 
olsun bu fırsatı bana verdiği için. Teslimat öncesi ve sonrası her anlamda benimle ilgilenen ve araç sahibi 
olmama vesile olan Eminevim ailesine çok teşekkür ederim.
Kerem Kızılhan

MUTLULUK
MESAJLARI

Adım Sinan Kömür,

Devlet memuru olarak kamu kurumunda görev yapmaktayım. Bu zamana 
kadar araç alma düşüncem vardı fakat faiz oranlarından dolayı alma şan-
sımız ne yazık ki olmadı. Sistemin mucidi olarak bildiğimiz daha doğrusu 
o zamanlar reklamlarını gördüğümüz Eminevim ile görüşme kararı ver-
dim. Eminevim Kadıköy şubesine görüşmeye gittiğimde temsilcim olan 
Mert Cemal Tekin Bey ile tanıştım ve kendileri bana sistemin detaylarını 
anlattı. İlk başta bana çok basit geldi ve nasıl faizsiz alabilirim aracımı 
diye düşünmedim değil. Sistemin ve şirketin geçmişine güvenerek Mert 
Cemal Tekin Bey ile araç sözleşmemizi imzaladım ve sisteme girişimi ger-
çekleştirdim. Güven ile alakalı soru işaretlerim ise her şubeye gittiğimde 
azalarak bitti. Teslimat zamanı geldiğinde ne kadar titiz çalışıldığını gör-
düm.  Teslimat tarihi ve verilen diğer tüm sözlerin yerine tek tek getiril-
diğine şahit oldum. Aldığım aracın organizasyon ücreti sigorta parası ile 
aynı oldu ve faizsiz bir şekilde araç sahibi oldum. Çevremde olan insan-
ların da benim teslimatımdan sonra sisteme dahil olmaları beni daha çok 
mutlu etti. Bu devirde faizsiz ev ve araç alacaksınız deselerdi yaşamadan 
bilemezdim. Sistemin kurucusu Emin Üstün ve Mert Cemal Tekin Bey 
başta olmak üzere tüm şirket çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Ara-
basız girdiğim fakat araba ile çıktığım bu şirketten Allah razı olsun. İyi ki 
varsın Eminevim.

MÜŞTERİ HİKAYESİ
Sinan Kömür

Merhaba. 

Bizim Eminevim’le tanışmamız 
şöyle oldu: Eminevim Çekmeköy 
şubesine gitmeden önce bir kaç 
şubeye uğradık, bilgiler aldık. 
Güven çok önemliydi bizim için. 
Sonuçta bir birikim yapmıştık ve 
tüm birikimi bu sisteme güvenip 
yatıracaktık. Sistemi, yaklaşık üç 
yıl takip ettikten sonra Çekme-
köy şubesine gittik ve kaydımızı 
yaptırdık.  Bize verilen tarihte 
tapumuzu aldık. Düşününce ina-
nılması çok güç geliyor; faizsiz ev 
alacağım ve finansmanı da bana 
sağlayacaklar…

Biz burada ev yaptık, siz buradan 
almak zorundasınız diye bir pro-
sedürleri bulunmuyor. Siz evi bu-
luyorsunuz, 81 ilden neresi olursa 
olsun. Eminevim size parayı nakit 
olarak veriyor. Hesaplama yapıl-
dığı zaman bir banka veya finans 
kuruluşları ile arasında dağlar 
kadar fark var ki fark olmasa bile 
banka taksitlerini ödeme şansımız 
ne yazık ki yok. Peşinat istemedik-
leri gibi almış oldukları tüm ticari 
karlarını da taksit yapıyorlar.

Eminevim gibi emin ve 29 yıllık 
geçmişi olan bir firmanın herke-
si ev sahibi yapmasını temenni 
ediyorum. Bu zamana kadar ne 
dediysek bizi kırmadan destek 
sağlayan Eminevim’e, sistemin 
kurucusu Emin Üstün Bey’e ve 
tüm çalışanlarına teşekkür ede-
rim. Eminevim sayesinde ev sahibi 
olduk. Gönül rahatlığı ile herkese 
önereceğim bir sistem. Hayalleri-
mizi gerçeğe dönüştürdüğün için 
teşekkürler Eminevim. Ayrıca, bu 
süreçte bizlere destek olup bu 
sisteme katılmamıza vesile olan 
Çekmeköy şube çalışanlarından 
Emrah Bal Bey’e ve Çekmeköy 
Şube Müdürü Eren Gökhan Şiraz 
Bey’e teşekkürlerimizi sunarız.

MÜŞTERİ HİKAYESİ
Selma Saltık Söylemez

Sistemin mucidi Eminevim olarak, bu sektör-
de faizsiz finansman sisteminin kurucusuyuz. 29 
yılı aşan tecrübe, bilgi birikimi ve 
deneyimli kadromuz ile 
her geçen gün sektöre 
yön vermeye devam edi-
yoruz. Kurulduğu günden bu 
yana 150.000’i aşkın müşterimizin 
ev/araba sahibi olmasına vesile olduk. 
Bütçenize uygun, kolay ödeme koşulları ve 
faizsiz taksitlerle 29 yıldır ev ve araç sahibi yap-
maya devam ediyoruz.

SİZDEN GELEN

Eminevim’in 
farkı nedir?

SORULAR!
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Her ay kademeler bazında yapılan sıralamaya göre belirlenen Eminevim’in Ekim ayı şampiyon şubeleri açıklandı.

Türkiye’nin 81 iline hizmet veren 120 şube içinden yapılan sıralama ve kademeler bazında Türkiye genelinde hedeflerin gerçekleştirilme-
sine göre belirlenen Ekim ayı şampiyonları listesinde 7 farklı kademede 7 şube yer aldı.

1. İSTANBUL / ŞİRİNEVLER ŞUBE 4. ANKARA / SİNCAN ŞUBE2. BURSA / YILDIRIM ŞUBE 3. İSTANBUL / ESENLER ŞUBE

5. BURSA / NİLÜFER ŞUBE 7. KAYSERİ / İSTASYON ŞUBE6. ANTALYA / ALANYA ŞUBE

ŞAMPİYON ŞUBELERİ BELLİ OLDU

Kasım ayında 150 bin teslimat rekoruna ulaşan Eminevim, ev ve araç alırken orta ve dar gelirli ailelerin umudu haline geldi.

Aileleri hayallerine kavuşturan Eminevim, 150 bininci teslimatını yaptığı Kasım ayında, 1.826 ailenin yüzünü güldürdü. Aylık ortalamasını 
Kasım ayında da aşan Eminevim, bir aylık sürede yaptığı 1.826 teslimat ile Türkiye ekonomisine de yaklaşık 300 milyon TL’ye yakın katkı 
sağlamış oldu.

Her ay tercih edilirliğini artıran Eminevim,  29 yıllık sürede ekonomik orta ve dar gelirli, ev ve araç sahibi olma imkanı bulunmayan 150 
bini aşkın kişinin ve toplamda yarım milyondan fazla ailenin ihtiyacını da karşılamış oldu.

EKİM AYININ 

KASIM’DA 1.826 KİŞİ EMİNEVİM İLE 
EV VE ARACINA KAVUŞTU

İşte kademeler bazında yapılan sırlamaya göre Ekim ayının şampiyon şubeleri;


