
 

 

 

 

Türkiye’nin ilk ve tek akıllı emlak sitesi 
Zingat.com yayın hayatına başladı 

Türkiye'de gayrimenkul sektörü için yeni ve güvenilir bir buluşma noktası, referans ve bilgi 
kaynağı olarak yola çıkan Zingat.com; REIDIN ve Doğuş Grubu işbirliğiyle faaliyete geçti. 

Türkiye’nin ilk ve tek akıllı emlak sitesi olma özelliği taşıyan Zingat.com; yatırım yapanlar, 
gayrimenkul satanlar-kiralayanlar, yeni ev arayışında olanlar ve sektörden profesyonel kazanç 

sağlayanların ana bilgi kaynağı olmayı hedefliyor. 

 

Türkiye’nin ilk ve tek akıllı emlak sitesi olma özelliği taşıyan Zingat.com, yayın hayatına başladı.              
Tüketicilere, gayrimenkul almak ve satmak isteyenlere tüm gayrimenkul kararlarını verirken ihtiyaç           
duydukları doğru bilgiyi sağlayarak, onları en uygun profesyonel gayrimenkul danışmanlarıyla          
buluşturmayı amaçlayan site; mevcut gayrimenkul sitelerinden farklı olarak bilgi, danışma ve pazarlama            
platformu olarak tasarlandı.  

Zingat.com CEO’su Ahmet Kayhan: “Tarafsız, güvenilir ve en doğru bilgi kaynağı olmak üzere             
yola çıktık”  

Gelişmekte olan ülkelerdeki gayrimenkul sektörü ve sektördeki bilgi, şeffaflık ihtiyacının büyüklüğünden           
feyz alarak bundan 10 yıl önce dünyada bir ilk olarak REIDIN adlı gayrimenkul bilgi şirketini kurduklarını                
ifade eden Zingat.com CEO’su Ahmet Kayhan; bugün ise REIDIN’de edindikleri 10 yıllık uluslararası             
bilgi, tecrübe ve birikimi kullanarak ve Türkiye’nin ihtiyaçlarını göz önüne alarak Zingat.com’u hayata             
geçirdiklerini belirterek şöyle devam etti: “Türkiye’de yaklaşık yıllık 2 milyon gayrimenkul alım satım             
işlemi gerçekleşiyor. Milyonlarca yatırım, satın alma, kiralama ve geliştirme işlemi kayda geçiyor.            
Ortalama 14 milyon vatandaşımız her sene bir şekilde gayrimenkul ile ilgili bir karar alıyor ve çoğu zaman                 
bu karar hayatlarında verdikleri belki de en önemli finansal karar oluyor. İşte Zingat.com             
vatandaşlarımızın gayrimenkul ile ilgili verdikleri bu kararları sağlıklı bir şekilde vermelerini sağlamak,            
sektörü daha da şeffaflaştırmak ve ülkemiz için hayati önem taşıyan bu sektörü daha işlevsel hale               
getirmek amacıyla kuruldu. “ 

Zingat.com’un tüm bilindik sistemlerin dışında son kullanıcıyı derinlemesine bilgilendirdiğini belirten          
Ahmet Kayhan, “Zingat.com’un kalbinde bilgi ve veri var. En basit haliyle son kullanıcıya gayrimenkulün              
bulunduğu bölgeyle ilgili ayrıntılı bilgiler ve raporlar sunuyor. Bölgedeki fiyatların son 10 yıl içerisindeki              
değişimi ne olmuş, buradan ev alırsanız komşularınız kimler olur yani demografik yapısı nasıldır, sağlık              
kurumlarının, okulların durumu nedir, ulaşımı kolay mıdır gibi detayları içeriyor. Ayrıca kredi ihtiyacı             



durumunda bankaların kredi oranlarıyla ilgili kullanıcıyı bilgilendiriyor. Kolay hesaplama araçları da           
sunulan Zingat.com en yakın bankaya da tarafsız bir şekilde yönlendirme yapıyor” diye konuştu. 

Zingat.com gayrimenkule ilişkin tüm soruları cevaplıyor 

Zingat.com, sağladığı kapsamlı bilgilerle kullanıcıyı yönlendirerek mevcut gayrimenkul sitelerinden         
ayrışıyor. Alım-satım, ev-işyeri kiralama ve yatırım yapmak isteyen, gayrimenkulle ilgili sorusu olan            
herkes için tarafsız ve güvenilir en doğru bilgi kaynağı olma, gayrimenkul kararlarını verirken ihtiyaç              
duydukları her türlü bilgiyi sağlamanın yanı sıra onları en uygun “Profesyonel gayrimenkul danışmanları”             
ile buluşturmayı amaçlıyor. 

Zingat.com, tüketicilerin kulaktan dolma bilgilerle değil, bilimsel altyapısı olan ve milyonlarca veri            
setinden beslenen hesaplama araçlarını kullanarak doğru karar almalarına yardımcı olmayı hedefliyor. 

Zingat.com, bireysel ve kurumsal üyelik sistemiyle çalışan Zingat.com’da bireysel üyeler, evlerinin           
değerini öğrenmek, gayrimenkul dünyasındaki gelişmelerden haberdar olmak, ikinci el ve yeni           
projelerden satılık ve kiralık emlak bulmak, yatırım kararları ile ilgili bölgesel analizlere bakmak yanında              
Zingat.com üyesi profesyonel emlak danışmanlarıyla iletişime geçebiliyor.  

Evinin değeri, evden öğreniliyor 

Zingat.com, ‘Evimin Değeri’ uygulamasıyla da hem son kullanıcıyı hem de kurumsal üyeleri evlerin             
yaklaşık değerleri hakkında bilgi sahibi yapıyor. ‘Evimin Değeri’ ile evinden çıkmadan evin değerini             
öğrenmek isteyenlere sesleniliyor. 

 

 Zingat.com Hakkında: 

REIDIN ve Doğuş Grubu işbirliğiyle 2015 yılında faaliyete geçen 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. 


