
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOĞRAFINI BEĞENEN EVİ ALIYOR   
 
 
Türkiye’nin akıllı emlak sitesi Zingat.com, emlak yatırımıyla ilgili gözden kaçırılmaması gereken           
noktalarla ilgili bilgi paylaşmaya devam ediyor.Zingat.com, “kiralama” ya da “satış” sırasında           
gayrimenkul ilanlarında fotoğrafın taşıdığı önemi rakamlarla açıklıyor.  
  
Zingat.com, gayrimenkul satın almak isteyenlerin yüzde 60’ının ilk önce fotoğraflara baktığına vurgu            
yapıyor. Çarpıcı rakamların yer aldığı bu çalışmanın en ilginç sonuçlarından birine göre 123 gayrimenkul              
ilanının 89 günlük performansı incelendiğinde, profesyonel fotoğrafları olan emlak ilanlarının diğerlerine           
oranla yüzde 32 daha hızlı satıldığı görülüyor.   
  
Ev satın alacaklar ilk önce ilan fotoğrafına bakıyor 
Fotoğraflar evin satış fiyatının belirlenmesinde de büyük önem taşıyor. Gayrimenkul ilanlarında kullanılan            
fotoğraflarla ilgili dikkat çekici diğer bilgiler şöyle: 
  

● Alıcıların yüzde 83’ü bir emlak ilanında en önemli detayı “fotoğraf” olarak gösteriyor. 
  

● İlandaki profesyonel fotoğraflar satışa yüzde 39 daha fazla yaklaştırıyor.  
  

● Ev satın almak isteyenlerin yüzde 60’ı emlak ilanlarında ilk olarak fotoğraflara bakıyor ve sadece              
yüzde 20’si ilandaki açıklama kısmını okuyor.  

  
● Yüksek kalite fotoğraflara sahip olan emlak ilanlarının metrekare fiyatları yüzde 47 daha fazla             

soruluyor.   
  

● Gayrimenkul satın almak isteyenleri ilanınızla etkilemek için sadece 2 dakikanız var... Bu da her              
bir fotoğraf için 2 saniyeniz olduğunu gösteriyor.   

  
● Eğer satışa çıkaracağınız evinizin fotoğraflarını profesyonel bir şekilde çeker ya da çektirirseniz            

evinizi belirlediğiniz satış fiyatından daha yüksek fiyata satma şansınız artıyor. 
  

● Profesyonel fotoğrafları olan ilanlar yüzde 61 daha çok ziyaret ediliyor. 
  

● 123 gayrimenkul ilanının 89 günlük performansı incelendiğinde, profesyonel fotoğrafları olan          
emlak ilanlarının diğerlerine oranla yüzde 32 daha hızlı satıldığı görülüyor.   

  
● Gayrimenkul danışmanları yüksek kalitedeki fotoğraflarla iki kat daha fazla komisyon          

kazanabiliyor.  
  

● Yurtdışında gayrimenkul danışmanlarının sadece yüzde 35’i profesyonel fotoğrafçılarla çalışıyor. 
  
  
 
 
Zingat.com Hakkında: 



 
REIDIN ve Doğuş Grubu işbirliğiyle 2015 yılında faaliyete geçen Türkiye’nin akıllı emlak sitesi             
Zingat.com, kaliteli hizmet ve şeffaf bilgi anlayışını benimseyerek gayrimenkul profesyonellerini ve           
bireyleri doğru, kapsamlı referans bilgilerle aynı çatı altında buluşturan güvenilir bir gayrimenkul bilgi             
ve pazarlama platformudur. Türkiye'de gayrimenkul sektörüne yatırım yapanlar, gayrimenkul         
satanlar/kiralayanlar, yeni ev arayışında olanlar, bu sektörden profesyonel kazanç sağlayanlar için bir            
buluşma noktası ve referans bilgi kaynağıdır. 
 


