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Kaliteli Tasarım
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Her şey sadece
konumdan mı ibaret?

Bir gayrimenkulü doğru kılan sadece konumu 
değildir. daha iyi tasarım ve iç mekana sahip 
daireler, aynı konumdaki diğer dairelere göre 
%30'a kadar daha fazla satılmaktadır. dahası, 
üstün tasarım kalitesinin satış ve kira fiyatlarının, 
konum veya daire boyutuna göre daha büyük 
bir etkisi vardır.  

Bu iki apartman imarı watermans (1) ve Blue 
(2), leeds şehir merkezindeki granary wharf'ta 
bulunuyor. ikisinin de benzer daire boyutları 
vardır. 

Bununla birlikte, watermans hem dış hem de 
iç tasarımında Blue'ya göre daha zengin bir 
tasarıma sahiptir. Bundan dolayı da fiyatı daha 
yüksektir.

21



Springwell gardenS 4

daha geniş zemin alanına rağmen, Blue'nun iç 
mekanları, armatürler ve donanımlar dahil olmak üzere, 
daha düşük bir tasarım kalitesi sunar.

watermans, üstün kaliteli armatürler ve tesisatlar dahil 
olmak üzere çok daha yüksek bir iç tasarım kalitesine 
sahiptir. 

Verilerden de görebileceğiniz üzere, her dairenin değeri 
konumdan veya taban alanına göre değil, dış ve iç 
tasarımının kalitesine göre değişmektedir. 

daha yüksek tasarım kalitesi sayesinde, benzer 
nitelikteki dairelere nazaran satış fiyatları ve kira değeri 
% 30'a kadar artmaktadır.  

Tasarım değeri düşük

%30 
kadar daha yüksek satış fiyatı

yaklaşık

Yüksek

1
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30/04/2018 tarihinde satıldı.

207.000 sterlin
aylık kira değeri*

Takvim ayı başına 1000 sterlin

73 m²

1. daire 239, watermans place, 3, wharf approach, Holbeck, 
leeds, west Yorkshire lS1 4gQ. 260.000 pound'a satıldı. Flat, 
leasehold, residential. 1 Haziran 2018

2.  daire 59, Blue, 3, little neville Street, leeds, west Yorkshire lS1 
4ed. 207.000 sterline satıldı. Flat, leasehold, residential. 30 
nisan 2018

260.000 sterlin
aylık kira değeri*

Takvim ayı başına 1300 sterlin

01/06/2018 tarihinde satıldı.

71 m²

1

*Kira değeri aşağıdaki linklere dayanarak 
belirlenmiştir:

1. Watermans Place

2. Blue
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Yaşanabilir Alan
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Mutfak/OturMa 
Odası

BanyO

yatak Odası

SPRINGWELL GARDENS 1 yatak odalı 
süit daire
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BanyO

Mutfak/OturMa 
Odası

yatak Odası

SPRINGWELL GARDENS 1 yatak 
odalı daire
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Mutfak/OturMa 
Odası

yatak 2

yatak 1

SPRINGWELL GARDENS 2 yatak 
odalı daire

eBeveyn
BanyOsu 

eBeveyn
BanyO 
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Yaşamak için daha 
güzel bir alan
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Yakındaki diğer 2 yataklı dairelerle karşılaştırılınca, Springwell gardens'ın 
toplam alanının 10 m² daha az olmasına rağmen, aynı miktarda yaşanabilir 
alana sahip olduğu görülmektedir. 

tOPLaM aLan  61 M²

OTUrma OdaSI  26 m² %42

YaTaK OdaSI 1 13,8 m² %22,6

YaTaK OdaSI 2 13,7 m² %22

SaBiT depO alanI  2,9 m²  

tOPLaM yaŞaM aLanı  53,5 M²

SPRINGWELL GARDENS 2 yatak 
odalı daireler

tOPLaM aLan  71 M² 

OTUrma OdaSI  27 m² %38

YaTaK OdaSI 1 13,5 m² %19

YaTaK OdaSI 2 13 m² %18

anTre 6 m² %8

SaBiT depO alanI  2,1 m² 

TOPLAM YAŞAM ALANI  53,5 M² 

WATERMANS PLACE 2 yatak 
odalı daireler

depo alanı

Ölü alan

antre

yatak 
Odası 1

yatak 
Odası 2

Mutfak 
Oturma 
Odası

yatak 
Odası 1

yatak 
Odası 2

Mutfak/
Oturma 
Odası
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PORCELANOSA BANYO ÖzELLikLERi:

•	 gömme rezervuar, Özel Tasarım Sifon ve 
Yumuşak Kapanan Oturak içeren asma Klozet

•	 Semi pedestal lavabo 

•	 musluk

•	 Fayanslı Banyo paneli

•	 Termostatik Banyo& Sıcaklığı ayarlanabilir duş 
musluğu

•	 duşakabin  

•	 Tamamı Fayans döşemeli Banyo

PORCELANOSA ODA içi ÖzELLikLERi:

•	 gömme rezervuar, Özel Tasarım Sifon ve 
Yumuşak Kapanan Oturak içeren asma Klozet

•	 Semi pedestal lavabo 

•	 musluk

•	 Beyaz duş Teknesi

•	 duşakabin

•	 Termostatik Sıcaklığı ayarlanabilir duş 
musluğu

•	 Komple Kiremitli Banyo

PORCELANOSA MuTfAk ÖzELLikLERi:

•	 Kulpsuz Kapılı gamadecor mutfak

•	 entegre Krion musluğu içeren Krion mutfak 
Tezgahı

•	 ankastre Fırın

•	 ankastre mikrodalga

•	 dörtlü veya ikili elektrikli Ocak

•	 Kanopi davlumbaz 

•	 entegre Buzdolabı

•	 entegre Bulaşık makinesi

•	 döner Borulu Batarya

DÖŞEMELER:

•	 Tamamen Yer Karosu, Kompozit ahşap veya 
Halı

Teknik Özellikler
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Bu broşürde yer alan tüm bilgilerin yayın sırasında doğru olduğuna inanılmaktadır. güvenilir olduğu düşünülen 
kaynaklardan alınmıştır ancak doğruluğu garanti edilemez. Bu bilgilerin hiçbiri herhangi bir sözleşmenin 
parçası değildir. Bu broşür yalnızca bilgi ve fikir verme amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım yapmaya teşvik amaçlı 
değildir. Herhangi bir yatırım yapmadan önce bağımsız finansal tavsiye almanız önerilir. inşaat firması, önceden 
haber vermeksizin kiralama ve satış fiyatlarını değiştirme hakkını saklı tutar. Bu broşürde belirtilen özellikler, her 
birim için belirtilenden farklı olabilir. inşaat firması, bu broşürde belirtilen özellikleri önceden haber vermeksizin 
değiştirme hakkını saklı tutar. Bu broşürdeki birçok resim, sanatçıların bilgisayar tarafından oluşturduğu 
tasarımlardır. asıl görünüm ve gayrimenkullerin ayrıntıları önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. 

Burada yer alan ifadeler sadece özet niteliğindedir ve pazarlama amaçlıdır. potansiyel bir alıcı, satış 
sözleşmesine, tüm kaynaklara ve eklere başvurmalıdır. 

mart 2020’de yayımlanmış, Şubat 2021’de Baytu realty tarafından tercüme edilip, revize edilerek Türkçe olarak 
yayınlanmıştır.

Orijinali, Creative Solutions ltd. tarafından tasarlanmıştır. metin Yazarı: Kirrilly Falivene. Fotoğraflar Ollievision 

tarafından sağlanmıştır.

123 Victoria St.Westminster, London SW1E 6RE, United Kingdom

Konacık Mahallesi, 1. Sokak, Adliye CaddesiNo: 150, 48000 
Bodrum / Mugla (Bodrum Ticaret Odası Yanı)

  0542 4371135               0044 2081 808616

concierge@bayturealty.com


