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ARIKÖY VİLLALARI SELVİ SOKAK NO:2 FİYAT ANALİZİ 

 

Sayın…………………………….., 

Sarıyer, Demirciköy, Arıköy Villaları, Selvi Sokak, No: 2, adresinde tanımlı taşınmazınız için yapılmış olan 

fiyat analizi raporu aşağıda dikkatinize sunulmuştur. 

Bölge İstanbul dışı ve doğa ile iç içe olması nedeni ile son yıllarda rağbet gören bir bölgedir. Ancak 

Zekeriyaköy bölgesi Göktürk kadar gelişme gösterememiştir. Gerek yol sorunu, gerekse topografik 

koşullar istenen yatırım geri dönüşünü sağlayamamıştır.  

Bunun yanı sıra maalesef Arıköy Villaları inşaat kalitesi, yönetim ve birçok nedenlerle tercih 

edilmemiştir. Bu yerleşim bölgesi hızlı sirkülasyon görmüş ve yıllar içinde değer kaybetmiştir. Bölgede 

sayısız satılık muadil villa arz halindedir. Binaların yaşlı olması, uzun yıllar hava koşullarına korunmasız 

maruz kalması alıcı açısından önemli niteliklerdir.  

Günümüz alıcıları bitmiş, masrafsız ve modern yeni villaları tercih etmektedir. Ayrıca küçük bahçe veya 

site bahçeleri bakım masrafları nedeni ile daha çok aranmaktadır.  

Üzülerek belirtmek isteriz ki bu taşınmazın elden çıkarılması oldukça zordur. Bunun temel nedenleri; 

1. Bölge ve sitenin az tercih ediliyor olması 

2. İnşaat kalitesinin düşük olması 

3. Natamam olması. 

4. Yaklaşık 200.000.-TL ek masraf gerektirmesi 

5. Bahçe bakım zorlukları 

6. Yan bitişik villanın da bakımsız ve uzun zamandır satışta olması 

7. Aynı taşınmazın 5 farklı emlak firması tarafından farklı fiyat ve özelliklerle pazarlanıyor olması 

8. Aynı emlak firmasının taşınmazı hem 700.000.-TL hem de 850.000.-TL olarak pazarlıyor olması 

9. Muadil bitmiş villa fırsatlarının bolca olması 

10. Genel ekonomik sebepler 

Önerimiz; bu taşınmazın tek bir emlak ofisine tek yetki ile verilmesi ve aktif pazarlama yapılmasıdır. 

Eğer satılması yönünde kesin bir karar verilmiş ise ve beklemek istenmiyorsa fiyatın yeniden gözden 

geçirilmesi gerekmektedir.  

Bölgedeki eşdeğer taşınmazların tablosu aşağıda sunulmuştur. 

M2 ODA SAYISI FİYAT SON DURUM BÖLGE 

300 4+2 700.000.-TL BİTMEK ÜZERE ZEKERİYAKÖY 

190 3+1 700.000.-TL BİTMİŞ ZEKERİYAKÖY 

170 3+1 685.000.-TL BİTMİŞ ZEKERİYAKÖY 

300 5+2 700.000.-TL BİTMİŞ ZEKERİYAKÖY 

250 5+1 700.000.-TL BİTMİŞ ZEKERİYAKÖY 

170 3+1 680.000.-TL BİTMİŞ ZEKERİYAKÖY 

300 5+1 700.000.-TL BİTMİŞ ZEKERİYAKÖY 
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Yukarıdaki tablo ve natamam evlerin m2 fiyatları göz önüne alındığında evin fiyat aralığı 

 

 

 

 P1     PX     P2 

        500.000.-TL          550.000.-TL           600.000.-TL 

 

Taşınmaz 90 gün içinde elden çıkarılmak isteniyorsa P1 değerine, 150 gün içinde elden çıkarılmak 

isteniyorsa PX değerine, zamanımız var bekleriz deniyorsa P2 değerinden pazara sunulmalıdır.  

Bugünkü satış fiyatının altında alınan ilk teklif iyi değerlendirilmeli ve 30 Mart 2014 siyasi 

belirsizliğinden önce derhal nakde dönüştürülmelidir.  

Eğer elde edilen gelir ile yeni bir yatırım yapılması planlanıyorsa, pazara sunulmamış çok özel projelerde 

yatırım fırsatları değerlendirilerek 3 – 4 yıl sürede, gelirinizi %70-80 oranında artıracak marka 

projelerde fırsatlar tarafımızdan sunulabilmektedir. 

Bizi, fiyat analizi işleminizde tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. 

Saygılarımızla. 

 

Güven Açık 

Cosmos Gayrimenkul 


