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Ekim ayı boyunca geçerli kampanya ile siz de Eminevim’e gelin, %4.90’lık tek maliyet fırsatını kaçırmayın.
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Yüksek faiz oranları araç hayalinizi frenlemesin. Uygun taksitlerle faizsiz - kredisiz erken teslim fırsatları Eminevim’de sizi 
bekliyor.

Eminevim’de araç sahibi olmak için faiz yok, uzun bekleyişler yok. Düşük peşinatlar ve uygun taksitlerle araç sahibi olma fırsatları var. 
Ekim ayı boyunca 3. aydan başlayan teslimat imkanlarından yararlanmak için siz de şimdi gelin, Çekilişli Sistemlerde yüzde 10 peşinat ve 60 
ay vadeli 1.500 TL taksitlerle istediğiniz araca sahip olun.

Dilerseniz yüzde 10 peşinat ödeyin, 48 ay vadeli 1.875 TL taksitlerle hem vadenizi kısaltın,  hem de bütçenize uygun ödeme planıyla 3. ay-
dan başlayan teslimat avantajlarından yararlanın.

İster 60 ay vadeli 1.500 TL, ister 48 ay vadeli 1.875 TL taksitlerle araç sahibi olun, bu kışı araçsız geçirmeyin.

Müşteri temsilcinizden detayları öğrenmek için size en yakın Eminevim şubesine ulaşabilir veya Eminevim.com web sitesi üzerinde Gö-
rüntülü Şube’ye bağlanarak temsilcinizle görüşebilirsiniz.

İSTEYENE ARAÇ

BU KIŞI OTOMOBİL 
SAHİBİ OLMADAN 

GEÇİRMEYİN!
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Birikimimiz az, bütçemiz kısıtlı ve bu yüzden ev sahibi olma hayalimiz çok uzak, diyorsanız Eminevim’in ev sahibi yapan 
faizsiz çözümleri tam size göre.

Faizsiz Elbirliği Sistemi ile 30 yıldır on binlerce kişiyi ev sahibi yapan Eminevim’in her bütçeye uygun faizsiz çözümleriyle siz de faizsiz - 
kredisiz ev sahibi olabilirsiniz. Çekilişli ve Peşinatlı Sistemlerdeki düşük peşinat ve düşük taksit imkanlarından yararlanarak her ay ödediğiniz 
kira kadar taksit ödeyebilir, Çekilişli Sistem’de 3. aydan başlayan erken teslim imkanıyla kendi evinize taşınabilirsiniz.

Faizsiz ev alma çözümleri ile evinize geçin, her yıl artan kira fiyatlarıyla uğraşmayın. Kirada geçen günlerinize elveda deyin, 200 bin TL 
ihtiyacınız için yüzde 10 peşinat ödeyerek ayda 2.250 TL ile 80 ay vadeli çözümlerle faizsiz ev sahibi olun.

İsterseniz 250 bin TL ihtiyacınız için yüzde 10 peşinat ödeyerek 80 ay vadede ayda 2.800 TL taksit ile dilediğiniz evi alabilir, 3. aydan baş-
layan erken teslimat imkanlarından yararlanabilirsiniz.

Bütçenize uygun aylık taksitlerle sizin de kiralarınız taksitlere dönüşsün, hayalini kurduğunuz ev sizin olsun. Bunun için hemen 
Eminevim’e gelin, 195 bini aşkın kişinin yaşadığı mutluluğu siz de yaşayın.

Daha detaylı bilgi için size en yakın Eminevim şubesine ulaşabilir veya Eminevim.com web sitesinden Görüntülü Şube ile müşteri temsil-
cinizle görüşebilirsiniz. 

İSTEYENE EV

HER AY ÖDEDİĞİNİZ 
KİRALAR TAKSİTE 
DÖNÜŞSÜN
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Eminevim’in Dijital Kayıt hizmetiyle şubeniz her an yanınızda! 

Dilediğiniz zaman, istediğiniz yerden kolayca kaydınızı yapabileceğiniz Dijital Ka-
yıt hizmeti sayesinde başvurunuzu anında gerçekleştirebilir, işlemlerinizi daha hızlı 
tamamlayabilirsiniz. İster otomobil isterseniz ev sahibi olabilmek için kaydınızı ya-
pabileceğiniz, 7/24 hizmet veren Dijital Kayıt hizmetimize Eminevim.com adresine 
tıklayarak ulaşabilir, uygun kampanya fırsatlarından yararlanarak faizsiz ev ve oto-
mobil sahibi olmak için ilk adımı atabilirsiniz.

Eminevim ile şimdi birikimlerini değerlendirerek ev sahibi olmak isteyenleri %4.90’lık tek maliyet fırsatı bekliyor. Ekim ayı boyunca ge-
çerli kampanya ile siz de Eminevim’e gelin, avantajlı maliyet fırsatlarından ve uygun taksit imkanlarından yararlanın. Bu aya özel %4.90’lık 
tek maliyet fırsatını kaçırmayın.

HER YER
EMİNEVİM ŞUBESİ

EV SAHİBİ OLMAK
İSTEYENLER İÇİN BÜYÜK FIRSAT

DİJİTAL KAYIT’LA 

TEK MALİYET %4.90
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Kademeler bazında yapılan sıralamalara göre her ay açıklanan şampiyon şubelerin Ağustos ayı sıralaması belirlendi. Türkiye’nin 81 şeh-
rine hizmet veren 128 şube arasından hedef gerçekleştirilmesine göre beş farklı kademeden belirlenen Eminevim Ağustos ayı şampiyon 
şubelerinde beş şube yer aldı. 

Ağustos ayının hedef gerçekleştirmeye göre şampiyon bölgesi ise Fatih Bölge oldu.

ŞAMPİYON ŞUBELERİ BELLİ OLDU
AĞUSTOS AYININ 

İşte kademeler bazında yapılan sıralamaya göre Ağustos ayının şampiyon şubeleri;

 1. KADEME: KONYA NALÇACI 3. KADEME: ANKARA SİNCAN2. KADEME: SULTANBEYLİ

4. KADEME: ZEYTİNBURNU 5. KADEME: DÜZCE

EYLÜL AYINDA 2 BİN 342 AİLE 
DAHA EV VE ARACINA KAVUŞTU

Eminevim’de teslimatlar Eylül ayında da hız kesmeden devam etti. 
İki bini aşkın teslimatın yapıldığı Eylül ayında 2 bin 342 aile daha ev ve 
araç sahibi olan mutlu müşteriler arasına katıldı.

Eminevim ailesinde mutlu müşteriler her ay artmaya devam ediyor.  Yıl bo-
yunca 20 bine yakın aile ev ve araç teslimatını alırken Eylül ayında da mutlu 
müşteriler arasına 2 bin 342 aile daha katıldı. Yıl boyunca yapılan teslimatlarla 
ulaşılan toplam teslimat sayısı ise 195 bini geçti. 2021 yılı sonuna kadar yapıla-
cak teslimatlarla toplam ev ve araç teslimatının 200 bini geçmesi hedefleniyor.

TOPLAM TESLİMAT 195 BİNİ GEÇTİ
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Merhabalar, ben Ceylan Kabul. 29 yaşında evli bir çocuk sahibiyim. Eminevim’e başvuru yapmadan 
önce birçok yerle görüşmüştüm. Sonra tavsiye üzerine Eminevim’le görüşmeye gittim. Sosyal med-
yadan da araştırıp emin olduktan sonra Sultanbeyli Şube’ye gittim. Selim Albayrak Bey’le görüşüp ak-
lımdaki soru işaretlerini tüm detaylarıyla cevap aldıktan sonra ikna oldum. Tüm bu araştırmalarımdan 
sonra sisteme kayıt oldum. İlk olarak Vade Ortası Sistem’e araç için üye oldum. 2019 yılında başladığım 
bu yolculukta 2020 Haziran ayında Çekilişli Sistem’de konut üyeliğine geçiş yaptım.

Acaba ne zaman çıkar? Bu şans bize vurur mu? Ev almayı hayal bile edemiyorken adımız ilk çekiliş-
te okundu. Bize bu güzel haberi temsilcimiz Selim Bey verdi. Bu süreçte bize desteğiyle güven veren 
Selim Bey’e teşekkür ederiz.

Sistemin kurucusu merhum Emin Üstün Bey’e Eminevim ailesine ve her zaman bize yardımcı olan 
Selim Bey’e tekrardan sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Yıllardır hayalini kurup alamayacağım eve 
sizler sayesinde sahip oldum. İyi ki Eminevim var.

Ceylan Kabul

ARAÇ ALMAK İÇİN SİSTEME GİRDİM, EV SAHİBİ OLDUM

Öncelikle kendimi kısaca tanıtmak gerekirse ismim Latif Çetindağ. Merter’de bir tekstil 
firmasında çalışmaktayım. Eminevim’le tanışmadan önce ev almak için girdiğim girişimlerde 
pek başarılı olamadım. Krediler çektim, fakat çektiğim her bir kredinin ne hikmetse hiçbir 
faydasını görmedim. Hep daha da eksiye indim. Olumsuzluklar ve hastalıklar üst üste geli-
yordu. Eminevim ile 2017 yılında tanıştım fakat gerekli özgüveni ve cesareti gösteremedim. 
Aynı zamanda hemen güvenemiyordum. Çünkü öncesinde hayatımda başkaları tarafından 
çok defa kandırılmıştım. 

 2018 yılının son zamanlarında Esenler Şubesi’nden Kenan Bey ile tanıştım. Bütün samimi-
yeti, sistem hakkında olumlu, olumsuz bizleri yönlendirmeleri, çözümler üretmesi ve bizlere 
verdiği değeri hissettirmesiyle sisteme dahil oldum. 2019 yılında arabamı Eminevim’e peşinat 
olarak vererek ilk konut kaydımı yaptırdım. Bu benim için çok zor bir karardı. İlk çekilişte ismimiz okunmadı, üzülmüştük.  Ayrıca 3-4 
ay geçince arabasızlığın vermiş olduğu rahatsızlık ve eşimin de rahatsızlığı sebebiyle Kenan Bey’le tekrardan bir araba üyeliği oluştur-
duk. Şükürler olsun ki ilk çekilişte araba üyeliğimiz çıktı. Çok sevinçliydik.  Arabanın çekilişinin bize çıkması konut üyeliğimiz içinde 
bize umut vermişti. O da çıkabilirdi ve inanılmaz bir şey oldu. Konut üyeliğimizde 2. çekilişte bize çıktı. Hem ev hem de araba sahibi 
olmuştuk. Gerçekten inanılmazdı. 

Eminevim’le faize bulaşmadan ev ve araba sahibi olmuştuk. Benim ve ailem için muhteşem bir duyguydu. Şunu çok iyi anladım; bana 
olumsuz şeyler söyleyen insanlar aslında hiç Eminevim’i bilmeyen ve tanımayan kişilerdi ve sadece bir önyargıdan ibaretti. Her zaman 
bu firmada emeği geçen yönetiminden çaycısına herkese dualarımızı eksik etmedik. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Vatana millete 
hayırlı, faydalı işler yapmayı her daim nasip etsin.

Latif Çetindağ
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Ben Serhat Karlıdağ. 37 yaşındayım. Evliyim bir kız çocuğum var. Kasaplık yapan 
esnafım. Eminevim’le ilk temasım 2011 yılında Altunizade’de yer alan genel merkezde 
merhum Emin Üstün Bey’le tanışıp hasbihal etmem sonucu oldu.

Çevremdeki bazı söylemler yüzünden Eminevim’den ev alma düşüncemi bir sü-
reliğine rafa kaldırmıştım. Aradan 8 yıl geçti. 2019 yılı Kasım ayında çağrı merkeziyle 
görüştükten sonra Maltepe Şube’den müşteri temsilcim Ramis Aydos Bey’le tanış-
tım. Tüm detaylarıyla bana sistemden bahsetti. Güven sorunuyla alakalı sorularımı 
mantık çerçevesinde cevapladı. Tabi Eminevim’inde bu süre zarfında reklamları ve 
piyasadaki güvenilirliği daha da artmıştı. 2020 yılı Şubat ayına kadar birçok kez te-
lefonla görüştük ve birçok kez hesaplama yaptık. Ancak bir yanım bankaya gidip 
hemen finansman ihtiyacımı karşılama taraftarıydı. Orda da faiz konusu önüme çıkı-
yordu. Faize bulaşmak istemiyordum. Bu süre içinde kendimle çeliştim. Eminevim’in 
bankalarla olan farklılıklarını araştırdım. Herhangi bir olumsuzluğa rastlamayınca 
eşimle de istişare ederek sisteme giriş yaptık. Adım ilk çekilişte çıkar mı? Acaba adım 
hemen okunur mu? diye düşünüyordum. Çekiliş günü noter huzurunda yapılan çe-
kilişi canlı yayında izlerken ismimizin okunduğunu duyunca kalbim yerinden fırlaya-
cak gibi oldu. İlk çekilişte ismimizin okunması bizim için hayaldi. Sonrasında evimizi 
alıncaya kadar geçen süreçte gerek temsilcim Ramis Bey ve diğer personellerin hep 
yanımda olduğunu hissettim. Teslimat gününe kadar bana destek olup evimizi alma-
ya vesile oldular.

Sistemin kurucusu merhum Emin Üstün Bey’e bu çatı altındaki bütün Eminevim 
çalışanlarına ve temsilcim Ramis Aydos Bey’e çok ama çok teşekkür eder, bu tarzda 
faydalı bir sistemin ömür boyu devam etmesini Allah’tan niyaz ederim.

Serhat Hüsamettin Karlıdağ

Uzun zamandır araç almak istiyordum çünkü en büyük hayalim, ailemle uzun seyahatlere çıkmak. Ama piyasa koşulları ve yüksek 
faiz nedeniyle bir türlü nasip olmadı. Eminevim’le tanışmam bir yakınım vasıtasıyla oldu. Bunun üzerine araştırma yapmaya karar ver-
dim. İnternette ve bazı mecralarda evini ve arabasını alan mutlu insanları gördüm. Bende bu kişiler 
gibi hayalini kurduğum arabanın sahibi olabilir miyim diye çok düşündüm. Ödeme gücüm kısıtlıydı 
fakat yine sistem hakkında bilgi almak istedim ve Eminevim Maltepe Şubesi’ne uğradım.

Şubeye ilk girdiğim andan itibaren kurumsal yapıyı hissederek çok samimi ve içten bir 
karşılama ile ağırlandım. Bana sistem hakkında detaylı bilgi verildi. Ödeme gücüme ve 
birikimime göre bir plan çıkartıldı. Değerlendirmeler sonucu araç için çekilişli sistem 
önerildi. Bir süre daha ailemizle istişare ettik ve bizim için en hayırlısının bu olduğu-
na karar verip kayıt olduk. İçimizde büyük bir heyecanla kurayı bekledik. Kura gel-
di isimler tek tek okunmaya başlandı. 4 isim okundu, ismimiz çıkmadı. Son isme 
kaldı, artık çıkmaz diye karamsarlığa düştüm. Fakat son ismi çektiklerinde adımı 
anons ettiler. Çok mutlu oldum, üstelik ilk teslimat ayı geldi. Rabbim bana bir ay 
içinde araba sahibi olma fırsatı verdi. Kurada ismim okununca nasıl bir mutlu-
luk yaşadık anlatamam. İlk aydan araç çıkmıştı, hemen araç arayışına geçtik. 
Üyelik bedeline uygun bir araç buldum. Teslimat için gerekli evrakların hazır-
lanma süreci başladı. Bu süre zarfından hem şube hem de genel müdürlük her 
anlamda bana destek oldu. Evraklarımın tamamlanmasıyla birlikte aracımı 
almam için bana gün tayin ettiler. Tam da dedikleri günde ödemem yapıldı. 
Hayalini kurduğum arabanın sahibi oldum. 

Ev ve araba hayali kuran her insanın bir kere dahi olsa Eminevim şube-
lerine girip bilgi almalıdır. Ben çok memnunum. Herkese tavsiye ederim. Araç 
üyeliğim bitince inşallah ev üyeliği açacağım. 

Kerem Kızılhan

EN BÜYÜK HAYALİME EMİNEVİM’LE ULAŞTIM
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FERHAT ENGÜNDAROĞLU
ANTALYA

ABDURRAHMAN LAÇİNER 
SİVAS

HASAN HARMANKAYA 
ISPARTA

ASIM ELMAS
SİVAS

GÖKHAN ŞEN
KAHRAMANMARAŞ

AKIN DUMAN
ANKARA

HURŞİT KARATAŞ
ANKARA

ERKAN GÜMÜŞ
AFYON

ÖMER KALAYCI
TRABZON

SELÇUK ŞAHİNBAY 
SİVAS

İPEK İNCEOĞLU
İSTANBUL

SALİHA YILMAZ
ANKARA

UĞUR SAYGILI
KAHRAMANMARAŞ

MUSTAFA ULUDAĞ
ESKİŞEHİR

SAKİNE ÖZSEMERCİ
KÜTAHYA

SONER ERGÜL
ARTVİN

KEMAL TURAN
İSTANBUL

SEDA HACISALİHOĞLU 
TRABZON

YUSUF SİNDİ
ADIYAMAN

NAMIK ÇALGICI
ADANA

ONLAR DA EMİNEVİM’İ TERCİH ETTİLER,
EYLÜL AYINDA TAPULARINA 

KAVUŞTULAR


