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Faizsiz Elbirliği Sistemi’yle bugüne kadar 155 binden fazla kişiyi ev sahibi yapan Eminevim, 
hazırladığı özel kampanyalarla Mart ayında bahar havası estirecek. Siz de istediğiniz 
kampanyalardan yararlanarak ev sahibi olmak için hemen Eminevim’e gelin, bu kampanyaları 
kaçırmayın! Kampanyalar hakkında detaylı bilgilere 444 36 46 no’lu çağrı merkezimizden 
ulaşabilirsiniz. Sayfa 2’de

EMİNEVİM MART AYI KAMPANYALARIYLA 
BAHAR HAVASI ESTİRECEK

2019 yılında başarılarıyla iz bırakan çalışanlarını ödüllendiren Eminevim, şirketin kurucusu 
merhum Emin Üstün adıyla ilk kez düzenlediği Emin Üstün Başarı Ödülleri Töreni’ni 

düzenledi. Faizsiz sistemin kurucusu ve Türkiye’nin değerli iş insanlarından merhum Emin 
Üstün adıyla ilk kez gerçekleştirilen Emin Üstün Başarı Ödülleri Töreni’nde 69 çalışan ve 

yönetici ödüle layık görüldü.

Detaylar Sayfa 4-5’te.TOPLAM TESLİMAT 157.269
ŞUBAT AYI TESLİMAT 1.887

EMİNEVİM’İN
GURUR GECESİ
EMİN ÜSTÜN BAŞARI ÖDÜLLERİ BAŞARILARLA VE 
REKORLARLA DOLU BİR YILIN ARDINDAN SAHİPLERİNİ BULDU
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Yüz binlerce kişinin hayatına dokunan faizsiz ev alma sistemi-
nin kurucusu Eminevim, 29 yıldır uyguladığı Elbirliği Sistemi’ni 
anlatan özel bir reklam filmi çekti. Toplumdaki elbirliği kültü-
rünün öneminden ilham alınarak çekilen reklam filminde, yaşa-
mın birçok alanında duyulan ihtiyacı 1991’den günümüze kadar 
yardımlaşma ve dayanışma ile karşılayan Elbirliği Sistemi’nin, 
faizsiz bir sistem olmanın ötesinde, on binlerce aileye yaşattığı 
mutluluk ve kurduğu güçlü duygusal bağ anlatıldı.

155.000’den fazla ailenin faizsiz, kredisiz ev ve otomobil haya-
line kavuşmasına vesile olan, 1 milyon kişinin ise hayatına doku-
nan Eminevim, Elbirliği Sistemi reklam filmi izleyenlerce büyük 
ilgi topladı. Çekimleri iki gün süren filmin yönetmen koltuğunda 
Serter Tırmık otururken, prodüksiyonunu Kala Film üstlendi.

Türkiye’nin 81 şehrine 120 şubeyle hizmet veren Eminevim, Bursa’da müşterilerine özel düzenlenen törende bir günde 18 aileyi ev ve araç 
sahibi yaptı.

Eminevim yöneticilerinin katıldığı törende, tapularını alan aileler, Eminevim ile ilk kez tanıştıkları Bursa’daki şubelerde bir araya geldi. 
Uzun yıllar sonra kiracılıktan kurtulmanın heyecanını yaşayanlar, tapularını alırken gözyaşlarına hakim olamadı. Eminevim’de bir aile sıcaklığı 
hissettiklerini belirten aileler, personeller tarafından kurulan sıcak ve samimi iletişimden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Törene katılanlar, Eminevim yöneticilerine teşekkür ederek yeni evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

EMİNEVİM MART AYI 
KAMPANYALARIYLA

BAHAR HAVASI ESTİRECEK

EMİNEVİM ELBİRLİĞİ’Nİ YENİ 
REKLAM FİLMİYLE ANLATTI

TESLİMAT TÖRENİNDE 
TAPULARINA KAVUŞTU

Türkiye’de Faizsiz Elbirliği Sistemi’nin kurucusu olan Eminevim, yeni bir imaj reklamı kampanyasına imza attı.

Faizsiz Elbirliği Sistemi’yle bugüne kadar 155 binden fazla kişiyi ev 
sahibi yapan Eminevim, hazırladığı özel kampanyalarla Mart ayında 

bahar havası estirecek. Siz de istediğiniz kampanyalardan yararlanarak 
ev sahibi olmak için hemen Eminevim’e gelin, bu kampanyaları 

kaçırmayın! 

Kampanyalar hakkında detaylı bilgilere 444 36 46 no’lu çağrı 
merkezimizden ulaşabilirsiniz.

BURSALI AİLELEREV ALIRKEN BEKLEMEK YOK

ZAMAN KAYBETMEK YOK

Ev sahibi olmanın en kolay yolunu sunan Eminevim, Mart ayında ev sahibi olma sürelerini düşürüyor. Sadece 
%5 peşinatla 18 aydan başlayan teslimat fırsatları sizi bekliyor.

Vade ortası sistemlerden faydalanmak isteyen ancak organizasyon ücreti bulunmayan müşterilerimiz, artık 
organizasyon ücretini 6 taksite kadar taksitlendirerek zaman kaybetmeden daha erken ev sahibi olabilecek.

ARAÇ ALIRKEN HIZLI TESLİMAT KAMPANYASI

Araç alırken uzun süreler beklemek istemeyenlere %5 peşinat ile katılabileceğiniz 24 ve 36 kişilik gruplarda 
peşinat durumuna göre 6 ayda aracınızı teslim alabilirsiniz.

Kontenjanlarla sınırlı erken teslimat fırsatları ile 160 ve 200 aylık çekilişli gruplarda özel avantajlar Mart ayı 
boyunca Eminevim’de. 160 ayda peşinat miktarınıza göre 18 ayda teslimat fırsatı veya 200 kişilik gruplarda 24 

ayda varan teslimat avantajıyla kısa vadede ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşayın.

% 5 peşinat ile de katılabileceğiniz 24 ve 36 kişilik gruplarda peşinat durumuna göre 8 ayda teslimat fırsatı hem 
de düşük maliyet ile.

VADELER UZUYOR, TESLİMATLAR KISALIYOR

UYGUN MALİYETLİ ARAÇ SAHİBİ OLMA FIRSATI
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İki bini aşkın nitelikli insan kaynağı gücüyle faaliyet gösteren Eminevim, şirketin kurucusu merhum Emin Üstün adıyla ilk kez düzenlediği 
Emin Üstün Başarı Ödülleri’nde çalışanlarını ödüllendirdi. İstanbul’da düzenlenen ödül töreninde, şirket hedefleri ve müşteri memnuniyetle-
rinde fark yaratan, performansları başarılı bulunan 69 çalışan, şirketin yönetim kurulu üyelerinin elinden ödüllerini aldı. Törene Emin Grup 
İcra Kurulu Başkanı Sefa Üstün, şirketin yönetim kurulu üyeleri, bölge yöneticileri ve çalışanları katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan 
Emin Grup İcra Kurulu Başkanı Sefa Üstün, şirketin kurucusu merhum Emin Üstün adıyla düzenlenen anlamlı törende başarılı bulunarak 
ödüle layık görülen çalışanları kutladı.

“Çalışanların memnuniyetini önemsiyoruz”
Başarılı performanslarıyla fark yaratan çalışanların ödüllendirildiği Emin Üstün Başarı Ödülleri’nde konuşan Sefa Üstün, kalıcı başarı için 

çalışan memnuniyetinin ön planda tutulduğunu dile getirdi. Üstün, şöyle konuştu: “29 yıldır Faizsiz Elbirliği Sistemi ile ev ve araç pazarında 
hizmet veriyoruz. Hızlı bir büyüme içinde olduğumuz son iki yılda şirket ihtiyaçları doğrultusunda çalışan sayımızı %120 artırdık. Bugün 
Türkiye’nin en fazla istihdam yapan şirketlerinden biri olarak iki bin kişilik dev bir aile haline geldik. 29 yılda imza attığımız büyük başarıları, 
nitelikli insan kaynağımızla gerçekleştirdik. Düzenlediğimiz törende de bu başarıyı ödüllendirdik, çünkü şirket kültürümüzde ve İK politika-
mızda başarıyı takdir etme, ödüllendirme, çalışanların mutluluğunu ve memnuniyetini önemseme var. İşte bu amaçla şirketimizin, başarıya 
verdiği önemin bir göstergesi olarak düzenlediğimiz başarı ödülleri törenimizle çalışanlarımızı onurlandırıyoruz.”

Müşteri Memnuniyeti (Bireysel) İlk Üç: Semih Sezgin, Ersan Ermiş, Kenan Görgenç 

Müşteri Memnuniyeti (Şube) İlk Üç: Metin Aydın (Batman), Yusuf Çalışkan (Adana, Çukurova), Hüseyin Bozoğlu (Adana, Seyhan)

Şampiyon Şubeler: Davut Tozkoparan (İstanbul, Şirinevler), Abdullah Taceddin Türkarı (Bursa Yıldırım), Mehmet Bozan (İstanbul, 
Sefaköy), Ömer Peçel (Bursa, İnegöl), Halil Şahin Sarıaltun (Muş), Yunus Işık (Ağrı), Arif Yılmaz (Konya, Kent Plaza) 

Şampiyon Bölgeler: İstanbul Avrupa Yakası (Yusuf Emre Tanış), Doğu Bölge (Levent Erbaşaran), Ankara Bölge (Mesut Ateş)

Geleceğin Yıldızları: Orhan Işık, Ümit Adede, Ahmet Bilge Dere, Cemal Safa Şimşekyakar, Mustafa Kemal Erol, Yahya Saylan, Handan 
Çakıcı, Mehmet Emin Yarım, Cihan Ergin, Gökhan Ermiş, Müjde Harun, Muhammet Gedik, Emre Ömer Doğan, Ramazan Mert Arı 

Peşinat-Altın Karma: Yücel Eren, Vedat Özmen, Ferhat Tuna, Mahmut Halis, Hayal Zeynep Dağlı, Burhan Canbaz, Adil Tolga Celkan, 
Enes Doğan, Abdulkerim Akgöl, Hasan Sekmen, Muhammed Vural

Ciro Şampiyonları: Kademe 1 - Yücel Eren, Ferhat Tuna, Oğuz Albayrak Kademe 2 - Hayal Zeynep Dağlı, Mahmut Halis, Fatih Çakmak, 
Doğan Turgut Kademe 3 - Serkan Kanat, Umut Uçar, Vedat Özmen, Enes Doğan, Fatih Turan Kademe 4 - Burhan Canbaz, Ensar Kul, 

Mehmet Şefik Mortaş, Volkan Çakır, Fatih Yazıcı Kademe 5 - Cuma Aydoğan, Muhammed Vural, Zekeriya İslam Temur, Onur İkizler, Sadık 
Yılmaz Kademe 6 - Süleyman Savaş Soysal, Ahmet Kip, Yunus Işık Kademe 7 -Murat Dikici, Berat Hangül, Enes Kılıç

“Emin Üstün’ün adını yaşatacağız”
Ödül töreninin Emin Üstün adıyla gelenekselleşece-

ğini belirten Sefa Üstün, “Her yıl kurucumuz merhum 
Emin Üstün’ün katılımıyla düzenlediğimiz başarı ödülleri 
törenimizi, ilk defa onsuz ancak ona duyduğumuz derin 
özlemle gerçekleştiriyoruz. Biz de, Türkiye’de faizsiz bir 
sektör kuran, yüz binlerce insana umut olan, başarıları 
ve kişiliği ile iş dünyasında kalıcı bir iz bırakan merhum 
Emin Üstün’ün adını, Emin Üstün Başarı Ödülleri Töreni 
ile uzun yıllar yaşatmak, başarı felsefesini anlatmak isti-
yoruz. Bu amaçla birincisini düzenlediğimiz ödül töreni-
mizi geleneksel hale getirerek her yıl gerçekleştireceğiz. 
Emin Üstün, alınacak her ödülle onun izinden giden, ba-
şarı geleneğini sürdürecek çalışanlarımıza ilham olmaya 
devam edecek.” dedi.

BAŞARILARIYLA İZ BIRAKAN 
ÇALIŞANLARINI ÖDÜLLENDİRDİ

Türkiye’de Faizsiz Elbirliği Sistemi’yle yüz binlerce kişiyi ev ve araç sahibi yapan Eminevim, 2019 yılında başarılı 
performans gösteren çalışanlarını ödüllendirdi. Faizsiz sistemin kurucusu ve Türkiye’nin değerli iş insanlarından merhum 
Emin Üstün adıyla ilk kez gerçekleştirilen Emin Üstün Başarı Ödülleri Töreni’nde 69 çalışan ve yönetici ödüle layık görüldü.

Ödül Alan Kategoriler ve İsimler

EMİNEVİM 2019’DA
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MUTLULUK
MESAJLARI

Ev almak hep hayalimizdi. Küçük birikimlerimizi tasarrufa dönüştürme zamanı gelince hiç düşünmeden Eminevim 
firmasına gittik. Bizimle çok yakından ilgilendiler. Her zaman bir telefon kadar uzağımda oldular. Başladığım ilk 
günden beri hayalim olan eve Eminevim ile adım adım yaklaştım. Vedat Bey süreç boyunca bir çalışandan çok 
ailemizin bir ferdi gibiydi. Denizli şubeye geldiğimde evime girmiş kadar huzurlu ve mutlu oluyorum. Eminevim’i 
gittiğim her yerde anlatıyor, ev ve araç almak isteyenlere kesinlikle öneriyorum. Allah Eminevim’i kuranlardan razı 
olsun, iyi ki varsınız.
Mustafa Türker

Hayırlı günler, 
2012 senesinde Eminevim ile tanıştım. Bir sene gidip gelip sürekli görüşme sağladıktan sonra 2013 yılında Ömer 
Yaz Bey’in yardımıyla sisteme katılım sağladık. İkinci çekilişte ismim okundu ve çok şükür evimi İstanbul’dan aldım. 
Daha sonra birçok arkadaşımı ve ailemden yakın dostlarımı sisteme yönlendirdim. İkişer yıl arayla ev sistemlerine 
dahil oldum. Nasip olursa 3. evimi de alacağım. Bu süreçte bana sürekli destek olan Satış Direktörümüz Mustafa 
Şahin Bey’e, Bölge Müdürümüz Yusuf Emre Tanış Bey’e, Sefaköy Şube Müdür’ü Mehmet Bozan Bey’e, Sefaköy Satış 
Uzmanı Serkan Kanat ve Gülin Erden Hanım’a sonsuz teşekkürlerimi sunarım.
Medine Bağdat

Merhaba,
Evli ve iki çocuk babasıyım. Eminevim ile tanışmam daha önce Eminevim’e üye olmuş bir arkadaşım sayesinde oldu. 
Ev almayı çok istiyordum ama imkanlarım el vermiyordu. Kredi kullanıp, faizle ev almayı hiç istemiyordum ama 
başka bir yolu da yok gibiydi. Taa ki Eminevim ile görüşene kadar. Görüşmede bana hiçbir şekilde faiz olmadan 
ev sahibi olabileceğimi anlattıklarında inanamadım. Üstelik kendi ödeyebileceğim taksitlerle ve tamamen benim 
durumuma göre paketlerle sunuldu. Benim için öyle güzel imkanlar sağlanmıştı ki… Resmen hayalim hayallerim 
gerçek oluyordu. Şimdi Allah’ıma çok şükürler olsun kendi evimdeyim ve borcum bitmek üzere. Allah nasip ederse 
araba almak için tekrar başvuru yapacağım. Öncelikle faizsiz ev almaya vesile olduğu için rahmetli Emin Bey’e ve 
her zaman yanımızda bize yardımcı olan temsilcim Meryem Hanımefendi’ye destek ve ilgilerinden dolayı sonsuz 
teşekkür ederim. Biz Eminevim’den çok memnunuz. Herkese de tavsiye ederiz.
Ercüment Çelik

Eminevim ile 2013 yılında tanıştım. O dönemde ev almak  bizim için hayaldi. Sistemi bize anlattılar. Faizsiz bir 
yapıda el birliği ile ev sahibi olma fikri çok hoşumuza gitti, ufak ufak birikimlerimizi ayarladık ve sonunda sisteme 
dahil olduk. Kayıt öncesi ve sonrası bizimle çok ilgilendiler. Her zaman yanımızda oldular. Sabrın sonu selamet, 
sıra bize geldi. Teslimat işlemelerini tamamladık ve teslimatımızı aldık. Teslimat sürecinde herkes bizimle yakından 
ilgilendi. Faizsiz bir yapıda mülk sahibi yaptığı için Eminevim ailesine çok teşekkür ederim.
Tülay Ateş

Eminevim’e kayıt yaptıran biri olarak sundukları sistemi herkese tavsiye ediyorum. Bu sistemle isterseniz evinizi, 
isterseniz arabanızı alabiliyorsunuz. Eminevim’den evimden sonra aracımı da almayı düşünüyorum.  Bu sistemi 
kuranlardan Allah razı olsun. Bunca zaman tek bir kuruş kenara atamazken Eminevim sayesinde mülk sahibi 
oldum, araç sahibi olmak için gün sayıyorum. Faizsiz bir şekilde bu sistem işliyor. Çevremdeki herkese bu sistemi 
öneriyorum. Benimle yakından ilgilene müşteri temsilcim yetkili şubem ve teslimat sürecinde bizim ile yakından 
ilgilenen genel müdürlükteki herkese teşekkür ederim. 
Alem Karataş

Öncelikle Eminevim’den Allah binlerce kez razı olsun ve kurucusu rahmetli Emin Üstün Bey’e Allah’tan gani gani 
rahmet diliyorum. Geçen sene ev almak için bankaya girip konut kredisi çekmek istedim, lakin faiz oranları ve geri 
ödeme koşulları ağır geldiğinden dolayı çekemedim. Bankanın hemen yan tarafında bulunan Eminevim şubesini 
görünce uğramak istedim ve sonuçları bizi bugüne getirdi çok şükür. Özellikle teslimat biriminde görev alan 
Bulut Pişkin arkadaşımın başından beri işlerimizi kolaylaştırması ve yakinen ilgilenmesinden dolayı kendisine çok 
teşekkür ediyorum. Herkesten Allah razı olsun, iyi ki varsın Eminevim.
Gökhan Özyalvaç 

Merhaba Eminevim Ailesi, 

Eminevim ile ilk tanıştığım süreçte aklımda bazı sorular var-
dı. Güven çok önemli. Bu tarz kurumlar çok olduğu için her-
kese güvenemiyor insan.

Sonra Bağcılar Meydan şubede Meryem Hanım’la tanıştım. 
Bazı kampanyalar ve Eminevim hakkında baya bilgi ve güven 
verdi bana. Kendisine duyduğum güven sonucunda çekilişli 
araç kampanyasına yazıldım. Çekiliş tarihini heyecanla bek-
lerken, ödemelerime devam ettim tabi. 2019 yılı Ekim ayın-
da araç kampanyasına yazıldım, aynı ayda çekiliş yapıldı ve 
ilk kura sonucu araç almayı hak kazandım. Kasım ayı tesli-
mat olduğu için ben Aralık’ta aldım aracımı. Teslimat süresi 
boyunca temsilcim Meryem Hanım ile sürekli irtibat halin-
deydik. Kendisi bu süreçte çok yardımcı oldu. Güler yüzlü 
hizmetinden dolayı kendisine de çok teşekkür ederim. Emi-
nevim’i herkese gönlü rahat bir şekilde tavsiye ederim.
Merhum Emin Üstün Bey’e teşekkür ederim bu sistemi kur-
duğu için. Faizsiz bir şekilde insanlara ev ve araç alma imka-
nı sağladı. Emeği geçen herkese teşekkürler.

Saygılarımla...

MÜŞTERİ HİKAYESİ
Ahmet Özer

“Selamün Aleyküm Eminevim Ailesi,

Sivas’ta 2014 yılında başlamış olan dostluğumuz ile sürek-
li kendisine güven tazelediğim Eminevim ailesine teşekkür 
etme konusunda yetersiz kaldığımı belirtmeliyim. Güven 
konusunda aile sıcaklığını hissettiren Eminevim, birbirinden 
farklı üyeliklerimin hepsini olumlu bir şekilde sonuçlandı rdı.

İnanç esaslarımıza göre faize bulaşmak haramdır fakat 
rahmetle andığımız “Abdurrahman Emin Üstün”, insanlara 
alternatif bir sistem olmaması sebebiyle ümitsizliğe düşen 
insanların umudu oldu ve bu konuyu kendine dava edindi. 
Kendisini her ziyaret ettiğimde bizzat beni kendi yerine 
koyarak üstün bir empati ile yardımını esirgemeyen, bir 
“müşteri temsilcisi-müşteri” görüşmesinden öte iki kardeşin 
bir araya gelerek zor dünya şartlarında plan yapar gibi hususi 
bir alaka ile ilgilenmesi ve yine müşkül durumlarımda, zorda 
kaldığımda feraseti ile yardımıma koşan, müşteri temsilcim, 
kardeşim… Sayın Emrah ÜÇGIRAM’a … Yine yoğun çalışma 
temposundan vakit ayırarak, bizzat ilgilenen Sivas Eminevim 
Şubesi Müdürlüğünde, müdürlükten öte babalık yapan sayın 
Hakan KIR Abime teşekkürlerimi sunuyor, kendisine ve 
çalışma ekibine Cenab-ı Hak’tan nice güzel ikramlar nasip 
etmesini dualarımızla temenni ediyoruz.

MÜŞTERİ HİKAYESİ
Serhat Yıldız

Türkiye’de istihdama önemli katkılar sunan 
Eminevim, büyüyen şirket yapısı doğrultusunda 
yönetici ihtiyacını karşılayacak önemli bir eği-
tim projesini başlattı. İstanbul Sabahattin Zaim 
Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirilen ve şirket 
içindeki çalışanların liderlik, kişisel farkındalık ve 
mesleki yetkinlikler bakımından değerlendirildi-
ği programda, seçilen adayların eğitim süresi bo-
yunca yöneticiliğe hazırlanması sağlanıyor.

“Şirketimizin en büyük yatırımı insan 
kaynağıdır.”

Düzenlenen törende konuşan Emin Grup İcra 
Kurulu Başkanı Sefa Üstün, şirket olarak insan kaynağına verilen önemi ve gerçekleştirilen programın amacını şöyle açıkladı: “İnsan kaynağı 
şirketimiz için en büyük yatırımdır. İşte biz de Emin Grup olarak, bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz Geleceğin Yöneticileri programıyla, 
bünyemizdeki önemli yetenekleri kazanarak, geleceğimizi emanet edeceğimiz yönetici adaylarımızı yetiştirerek, iş dünyasındaki rekabet 
gücünde fark yaratmayı amaçladık. Uyguladığımız bu programla büyüme planlarımız doğrultusunda ihtiyaç duyulan yönetici ihtiyacını kendi 
içimizden karşılamanın yanı sıra bir yönetici havuzumuzun da oluşmasını sağladık. Bugün de ilk kez düzenlenen programımızı birincisini 
tamamlamış olduk ve başlattığımız programla kendi şirket bünyemizden 17 yönetici adayı kazandık. Programı başarıyla tamamlayan 17 arka-
daşımızın yeni kariyer yolculuğunda başarılar diliyorum.”  

EMİNEVİM, KENDİ LİDERLERİNİ  
KENDİ İÇİNDEN ÇIKARACAK

Faizsiz finans sisteminin kurucusu Eminevim, insan kaynakları politikasında başarılı bir projeye imza atarak yönetici 
yetiştirme programını hayata geçirdi.



8 Mart 2020 

Eminevim’in her ay kademeler bazında değerlendirilen şampiyon şubeleri belirlendi.

Yapılan değerlendirmelerde dört farklı kategorinin birincileri, Türkiye genelinde hedeflerin gerçekleştirilmesine göre sıralandı.

İşte kademeler bazında yapılan sırlamaya göre Ocak ayının şampiyon şubeleri;

1. ANKARA / SIHHIYE 3. İSTANBUL / ÇEKMEKÖY2. BURSA / İNEGÖL 4. İSTANBUL / ZEYTİNBURNU

OCAK AYININ ŞAMPİYONLARI

Faizsiz Elbirliği Sistemi ile 29 yılda 160 bine yakın kişiyi ev ve araç sahibi yapan Eminevim’de,  aileler mutluluk ve heyecanı bir arada yaşı-
yor. Uzun yıllar kiracı olan, ancak faizsiz ev sahibi olmayı mümkün hale getiren Eminevim ile ev sahibi olan yüzlerce kişi her ay yapılan tesli-
matlarla evlerine kavuşuyor. Geride kalan Şubat ayında da 1.887 aile Eminevim ile ev ve araç sahibi olma mutluluğunu ilk kez yaşadı. 

Şubat ayında yapılan teslimatlarla tapu müdürlüklerinden tapularını alan yüzlerce aile, heyecanla bekledikleri evlerine kavuştu. 

ŞUBAT AYI TESLİMATLARIYLA

Her ay yüzlerce aileyi hayallerine kavuşturan Eminevim, geride kalan Şubat ayında 1.887 kişiyi ev ve araç sahibi yaptı.

YÜZLERCE AİLE 
EVİNE KAVUŞTU

BELLİ OLDU


