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Faiz ödemeden araç sahibi olmak için Eminevim’e gelin, ayağınızı yerden kesecek 
fırsatlarla otomobil sahibi olmanın keyfini sürün. Eminevim’in Eylül ayı boyunca devam 
edecek olan erken teslimat fırsatı ve düşük maliyet avantajı sunan araç kampanyalarını 
kaçırmamak için vakit kaybetmeyin! Detaylar Sf. 2’de

AYAĞINIZI YERDEN KESMENİN
ŞİMDİ TAM ZAMANI

8 AYA 15 BİN 500 
TESLİMAT SIĞDIRDI

1.946AĞUSTOS AYI TESLİMAT
169.246TOPLAM TESLİMAT

EMİNEVİM
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Eminevim’de sonbahar kampanyaları başladı. Eylül ayı boyunca devam edecek birbirinden özel kampanyalardan 
yararlanmak için Eminevim’e gelin, faizsiz ev sahibi olun. Kirada değil, evinizde kalmanın tadını çıkarın. 

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 sonbaharda ilk adımı atabileceğiniz Eylül ayı fırsatları;

KİRADAN KURTULUN, FAİZSİZ EV SAHİBİ OLUN!

ORGANİZASYON 
ÜCRETLERİNE TAKSİTLİ 
ORGANİZASYON FIRSATI

ERKEN 
TESLİMATTA 
ERKEN 
ÖDEME 
FIRSATI

VADE ORTASI 
SİSTEMLERDE 
TESLİMAT 
23 AY DAHA ERKEN

Yıllık bazda düzenlenen kampanyada her yıl almanız 
planlanan üyelik bedelinizin %10’u kadar değer artışı 

yapılır. Böylece yeni teslimat tutarınız belirlenir. 
Rahat ve esnek ödeme fırsatlarıyla enflasyondan 

etkilenmeden, organizasyon ücreti harici ek 
maliyetler olmadan teslimatınızı alıp ödemeleriniz 

tamamlayabilirsiniz.

Vade ortası sistemde de organizasyon ücreti 
olmayana artık organizasyon ücretini taksitlendirme 

imkanı var. 4 aydan 6 aya kadar taksitlendirme 
imkanı sunan bu kampanya ile organizasyon 

ücretinizi aylara bölerek kolayca ödeyebilirsiniz.  

Peşinatlı Sistem Erken Teslimat kampanyasıyla 
erken ödeme kolaylıklarından yararlanarak 

taksitlerinizi yıllık %10 artırabilirsiniz. Sabit modele 
göre erken teslim avantajı sunan kampanya ile hem 
taksitlerinizi erken tamamlayabilir hem de evinize 

daha erken kavuşabilirsiniz.

DEĞERİNİZE 
DEĞER  
KATAN 
KAMPANYAEylül ayına özel kampanyalarla kendinize uygun 24 - 36 - 48 ve 60 kişilik gruplardan birine üye olarak otomobilinize faizsiz kavuşabilir-

siniz. Yüzde 5 peşinat imkanıyla düşük maliyetli kampanyalardan veya 6. aydan başlayan erken teslimat fırsatlarından yararlanarak kendi 
otomobilinize sahip olabilir, aracınızla daha güvenli ve keyifli yolculuklar yapabilirsiniz. 

Siz de faiz ödemeden araç sahibi olmak için Eminevim’e gelin, ayağınızı yerden kesecek fırsatlarla otomobil sahibi olmanın keyfini sürün.

Eminevim’in erken teslimat fırsatı ve düşük maliyet avantajı sunan araç kampanyaları Eylül ayında sizi bekliyor.

AYAĞINIZI 
YERDEN 
KESECEK 
KAMPANYALAR
EMİNEVİM’DE

Eylül ayına özel sunulan bu kampanya ile evinize 
kavuşma sürenizi kısaltabilirsiniz. Ay sonuna kadar 
devam edecek bu kampanya ile mevcut sistemde 
160 ay vadeli bir grupta 23 ay daha erken ev sahibi 

olma fırsatlarından yararlanabilirsiniz.

EMİNEVİM’İN SONBAHAR 
KAMPANYALARI BAŞLADI60

AY
KÜÇÜKTAKSİTLERLE
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Faizsiz Elbirliği Sistemi’ne güvenerek katıldım, çok mutluyum

Anahtar teslim töreninin ardından duygularını paylaşan Erdoğan Dinç, yaşa-
dığı mutluluğu anlattı. Eminevim’e eski model aracını yenilemek için başvurdu-
ğunu dile getiren Dinç, hayatı boyunca faize karşı bir anlayışa sahip olduğunu 
ve faizsiz Elbirliği Sistemi’ne güven duyarak katıldığını, bu kampanya vesilesiyle 
de Jeep ödülünü kazanmaktan büyük mutluluk yaşadığını belirterek Eminevim’e 
teşekkür etti. 

Bir adet iPhone’un talihlisi Samime Arslan ve iki adet Samsung TV’nin talihlile-
ri Engin Çifci ile Ayhan Serdar da teslim töreninde hediyelerine kavuştu.

Eminevim Türkiye ekonomisinin faizsiz güç kaynağı

Törenin açılışında konuşan Emin Grup Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi 
Direktörü Mustafa K. Daldal ise şunları söyledi: “Gerçekleştirdiğimiz bu törenle 
11 ay önce başlayan büyük kampanyamızı neticelendirdik. Bu vesileyle hediyele-
rine kavuşan ailelerin mutluluklarına ve heyecanlarına şahit olduk. 30 yıl önce 
yola çıktığımız günden bugüne 165 bini aşkın kişiyi ev ve araç sahibi yaparak 
nice mutlulukları paylaştık. Bugün de Türkiye’de faizsiz bir hayat idealini ger-
çekleştirmeyi kendine misyon edinmiş bir şirket olarak, faiz yüzünden ev ve araç 

sahibi olamayan yüz binlerce insan, hayallerini bizimle gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Hayatına dokunduğumuz bir milyonu aşkın kişi 
ve elbirliğinin gücünü hissettirdiğimiz milyonlarca insan Eminevim çatısı altında ihtiyaçlarına kavuşuyor. Bu anlamda her ay 6 binden fazla 
başvuru alabilen, ayda ise yaklaşık 2 bin 500 ev ve araç teslimatı gerçekleştiren Eminevim, 30 yılda hem insanımızın ihtiyaçlarını faizsiz kar-
şılarken hem de sağladığı katkılarla ülkemiz ekonomisinin içinde faizsiz bir güç kaynağı olarak ayrı bir yer edinmiştir.”

2020’de hedef 4 milyar TL’lik ekonomi katkı

Törende 2020 yılı sonuna kadar ki hedefleri de açıklayan Mustafa K. Daldal, şöyle devam etti: “Verdiğimiz hizmetlerle ülkemizin ekono-
misine yılın ilk 6 ayında 1.980 milyar TL’lik katkı sunduk. Yılın ikinci yarısında da yapmayı hedeflediğimiz 15 bine yakın teslimatla ekonomiye 
2.1 milyar TL’lik bir katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Böylelikle, 2020 yılını 4 milyar TL düzeyinde bir ekonomik katkı ile kapatmayı hedefliyoruz. 
Aynı zamanda Elbirliği Sistemi’nin global bir zemine oturtulması, uluslararası alanda da hizmet verebilecek bir yapıya dönüşmesinin hazırlı-
ğını da yapıyoruz. 30 yıllık sürede kendini ispatlamış, her zorluğun altından başarıyla kalkabildiğini kanıtlamış olan faizsiz Elbirliği Sistemi ile 
uluslararası alanda da faizsiz bir modelin öncüsü olmayı hedefliyoruz.”

Türkiye’de faizsiz Elbirliği Sistemi ile hizmet veren Eminevim’in Jeep ödül-
lü büyük kampanyasının kazananları, özel bir törenle hediyelerine kavuştu. 
Covid-19 tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımcıyla düzenlenen etkinlik-
te, kampanyanın büyük ödülü olan bir adet Jeep Renegade başta olmak üzere 
Samsung TV, Playstation, iPad ve iPhone gibi ödüller, Haziran ayında noter hu-
zurunda yapılan çekiliş sonucunda Eminevim’i tavsiye ederek ödül almaya hak 
kazananlara teslim edildi. Talihlilere hediyelerinin Emin Grup Yönetim Kurulu 
Üyeleri tarafından verildiği törende, Çorum’dan kampanyaya katılan ve Jeep 
ödülünün kazananı olan 56 yaşındaki emekli öğretmen Erdoğan Dinç, büyük he-
yecanla beklediği Jeep’in anahtarını törende teslim aldı.

JEEP ÖDÜLLÜ 

Geçtiğimiz yılın Eylül ayında Eminevim’in bir tavsiye kampanyası olarak başlattığı Jeep ödüllü kampanyanın hediye teslim 
töreni İstanbul’da gerçekleşti. Çekiliş sonucu ödül almaya hak kazananların hediyelerini aldığı törende, büyük ödül olan 
Jeep hediyesinin sahibi ise Erdoğan Dinç oldu. Erdoğan Dinç, düzenlenen törenle anahtarını teslim aldı.

TESLİM TÖRENİ
GERÇEKLEŞTİ

EMİNEVİM’İN 
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MUTLULUK
MESAJLARI

Öncelikle Allah sizlerden razı olsun. İki kere TOKİ’ye yazıldım ve çıkmadı. Giresun şube sorumlusu Özlem 
Çankaya’nın yanına gittim. Özlem Hanım’la konuştuk ve ikna oldum, kendisine teşekkürlerimi sunuyorum. Şu anda 
hala gözyaşlarım sevinç dolu. Ne demeli ki! Allah Eminevim’den ve sistemi kuranlardan bin kere razı olsun.  Evimi 
babamın arsasına kendim yapacağım. Bizlere çifte bayram yaşattığınız için Allah sizlerden razı olsun.
Yakup Angun, Giresun

“Yol üzeri zaten!”, “Hiç olmazsa bir çay içerim.” diye kapıyı çalıp girdiğim Eminevim ailesinden kendi evimin 
anahtarını 12. ayda aldım. Göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı teşekkürlerimi sunarım. İlk günden beri tek 
pişmanlığım “Neden daha önceden başvurmadım.” oldu. İyi ki çayınızı içmeye geldim. İyi ki varsınız. Teşekkürler.
Mehmet Emin Biçer, Diyarbakır

22 yıldır evliyim ve kirada oturuyorduk. Eşimle Eminevim’in kapısından içeri adımımızı attık ve işte bugün sevinç 
gözyaşlarıyla tapumuzu elimize almış olduk. Eminevim, bana tarifsiz bir mutluluk yaşattı.  Allah bin kere razı olsun. 
Pendik şubesindeki temsilcimiz Muhammed Bey’e de ayrıca çok teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun.  
Allah izin verirse şimdi sıra arabada.
Dilek Aynacı, İstanbul

Yakın arkadaşlarımın Eminevim sayesinde ev sahibi olduklarını duydum ve merak ederek araştırdım. 2018 
yılında Kahramanmaraş şubesinde görüşme yaparak kayıt oldum. Peşinatlı giriş yaptığım için kura çekilişine 
katılmadım fakat 16 ay sonraya sıra verdiler. Bunun sonucunda taksitlerimi ödemeye başladım. 16 ay sonrasında 
tam zamanında ve gününde teslimatım çok şükür yapıldı. Önce Allah’ın sonra Eminevim‘in sayesinde ev sahibi 
oldum. Rabbim herkese nasip etsin inşallah. Kahramanmaraş Eminevim şubesinde görev yapan müşteri temsilcim 
Abdurrahman Şahin ve teslimat uzmanı Ömer Taner Küçükcan Beyefendilere ilgilerinden dolayı çok teşekkür 
ediyorum.  Faizsiz ev almak isteyenlere Eminevim’i tavsiye ediyor, hayırlı günler diliyorum.
İrfan Evren, Kahramanmaraş

5 buçuk ay önce kurada ismim çıktı. 7 ay içinde evimi aldım. Bu kadar kısa sürede ev sahibi olma hayalimi 
gerçekleştirdikleri için Eminevim ailesine şükranlarımı sunarım. Müşterilere olan ilgileri, samimiyetleri ve 
bilgilendirmeleri için teşekkür ederim.
Uğur Subaşı, Diyarbakır

Sisteme girdikten sonra ilk kurada ismim okundu. Ev sahibi olacağım için çok mutluyum. Ablam da Eminevim 
sayesinde ev sahibi olduktan sonra internet üzerinden başvurumu yaptım. Ardından Anıl Ayata Bey yani müşteri 
temsilcim her zaman beni dinledi, yardımcı oldu ve yeri geldiğinde moral verdi. Eminevim, eminim ki çalışanlarının 
hizmet anlayışı ve sunduğu fırsatlarla daha iyi bir yere gelecek bir şirket.
Ayşe Özdal, Van
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Merhaba,
Aklımda faizsiz ev almanın yolunu çaresizce ararken 
kardeşim Eminevim sistemini anlattı. Sistem benim 
ilgimi çekmişti. Merak edip Eminevim şubesine git-
tim ve bütçeme uygun hesaplar yapıldı. Teslimatım 
geldiğinde ise sorunsuz bir şekilde istediğim evi çok 
şükür aldım. Herkese tavsiye ederim.

Bu süreçte temsilcimiz Meryem Peri Hanım’a yar-
dım ve tavsiyeleri için çok teşekkür ediyorum. Allah 
razı olsun, biz çok memnun kaldık. Ev almak isteyen 
herkese tavsiye ediyorum.

Eminevim sistemini kuran rahmetli A. Emin Üstün 
Bey’den Allah razı olsun. Rabbim mekanını cennet 
eylesin. Eminevim ailesine çok teşekkür ediyorum.

MÜŞTERİ HİKAYESİ
Ayşehan Özbayram

Merhaba, 
Banka faizlerinden dolayı faize bulaşmamak adına Emine-
vim sistemine dahil olmayı çok istiyordum. Akrabalarım ve 
komşularım çok tereddüt ediyordu. Bense sistemi tanımak 
istedim ve sistem sayesinde Allah’a şükürler olsun ki ev sa-
hibi oldum. Çok mutluyum. Allah nasip ederse, inşallah ara-
bamı da Eminevim’den almak nasip olacak.

Bana kalırsa herkesin Eminevim’e katılmasını dilerim. Sa-
mimi gördüğüm, ev ve araba almak isteyen insanlara Emi-
nevim sistemini tavsiye ediyorum.

Temsilcim Meryem Peri Hanım’a ilgisinden ve desteğinden 
dolayı çok teşekkür ederim. Sistemi kuran rahmetli A. Emin 
Üstün Bey’den Allah razı olsun. Mekanı cennet olsun inşal-
lah.

MÜŞTERİ HİKAYESİ
Seher Aydın

Eminevim’in Çekilişli Faizsiz Ev Alma Çözümleri’ne kayıtlı olan üyeler için düzenlediği Ağustos ayında noter huzurda gerçekleştirilen 372. 
çekiliş, sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı. Gerçekleştirilen çekilişte üyelerin teslimat tarihleri belli oldu.   

Binlerce kişinin online olarak sosyal medya hesapları 
üzerinden takip ettiği çekilişte, evine veya aracına ka-
vuşacağı tarihleri öğrenen talihliler de büyük mutluluk 
yaşadı. Bugüne kadar 165 binden fazla kişiyi ev ve araç 
sahibi yapan Eminevim’in her ay düzenlediği çekilişler 
Eylül ayında da devam edecek. Yeni talihliler ise Eylül 
ayındaki çekilişlerle belirlenecek.

Çekilişleri Eminevim’in Youtube kanalı, Facebook he-
sabı ve İnternet Şubesi üzerinden canlı olarak izleyebi-
lirsiniz.

Her ay sonu Eminevim’in noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler pandemi tedbirleri kapsamında aralıksız devam ediyor.

  
372. ÇEKİLİŞİ GERÇEKLEŞTİ
EMİNEVİM’İN
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Kademeler bazında yapılan sıralamalara göre her ay açıklanan şampiyon şubelerin Temmuz ayı 
sıralaması belirlendi.

Türkiye’nin 81 şehrine hizmet veren 128 şube arasından hedeflerin gerçekleştirilmesine göre dört 
farklı kademede belirlenen Eminevim Temmuz ayı şampiyon şubeleri arasında dört şube yer aldı.

Temmuz ayının şampiyon bölgesi ise İstanbul Fatih Bölgesi oldu.

İşte kademeler bazında yapılan sırlamaya göre Temmuz ayının şampiyon şubeleri;

1. ESENLER / İSTANBUL 3. ZEYTİNBURNU / İSTANBUL2. PENDİK MERKEZ / İSTANBUL 4. LEVENT / İSTANBUL

ŞAMPİYON ŞUBELERİ BELLİ OLDU
TEMMUZ AYININ 

Fatih Bölgesi

Eminevim ile teslimatlar aralıksız devam ediyor. 2020 yılının yaz döneminde istikrarlı bir grafik çizen Eminevim, pandemiye rağmen 3 aylık 
döneme 6 bin 728 teslimat sığdırmayı başardı. Ağustos ayına kadarki 8 aylık dönemde 15 bin 500 teslimat gerçekleştirilirken toplam teslimat 
rakamı da 169 bine yükseldi.

Yazın son ayı olan Ağustos’ta ise 1.946 teslimata imza atan Eminevim, Ağustos ayında gerçekleştirilen bu teslimat ile geçen yılın aynı ayına 
göre aylık teslimatını yüzde 22 artırmış oldu.

TESLİMATTA ARTIŞ SÜRÜYOR
EMİNEVİM YAZ DÖNEMİNE 

6 BİN 728 TESLİMAT SIĞDIRDI


