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RE/MAX Hakkında

 1973 Denver – Colorada- Amerika ‘da

kurulan RE/MAX bugün , 5 kıtada, 115

ülkede, 100.000 Gayrimenkul Danışmanı ile

çalışmaktadır.

 1997 İstanbul – Türkiye’de faaliyet

göstermeye başlayan RE/MAX

TÜRKİYE bugün 250 ‘nin üzerinde ofis ve

5000 Gayrimenkul Danışmanı ile

çalışmaktadır.

 2007 yılında kurulan RE/MAX Ahenk ,

Sarıyer - Zekeriyaköy, Boğaz Hattı, Göktürk-

Kemerburgaz uzmanlığında 40 kişilik

kadrosuyla , konut, lüx konut ,arsa , ticari

gayrimenkul alanlarında hizmet vermektedir.

RE/MAX Ahenk Hakkında

2007 yılında İstanbul'un Sarıyer ilçesinde Tülin 

Özüçler ve Sinem Özüçler tarafından kurulan

RE/MAX AHENK, bölgesinde ve konusunda 

uzmanlığını başarılarıyla ispatlamış gayrimenkul

danışmanları ile çalışıyor.

Uzun yıllar üst üste RE/MAX Türkiye Avrupa 

Yakası CİRO Birinciliği bulunan RE/MAX 

AHENK, 2010 yılından günümüze RE/MAX 

Türkiye Genel Ciro Sıralaması'nda da ilk On 

arasında yer alıyor.

RE/MAX AHENK; müşteri memnuniyetine önem 

veren danışmanları ve çözüm odaklı ve hızlı

sonuçlar alınabilen gayrimenkul danışmanlığı 

hizmetiyle, Türkiye'deki gayrimenkul 

danışmanlığı algısını değiştirmeyi hedefliyor.
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Girişimci, Başarılı ve Sonuç Odaklı Ahenk’li Kadınlar !



Girişimci, Başarılı ve Sonuç Odaklı Ahenk’li Beyler !



RE/MAX Ahenk Ödüllerimiz

RE/MAX Türkiye Avrupa Yakası
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2019-2020-2021

2010 – 2014

2022 Ciro 2.si

RE/MAX Türkiye Genel Ciro Sıralaması
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Re/Max Türkiye Karne Notumuz

A & A+
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HİZMET ALANLARIMIZ



• RE/MAX Ahenk bünyesindeki  40

Gayrimenkul Danışmanı mülkünüzü pazarlıyor 

olacaktır.

• Türkiye ‘deki 5.000 ‘i aşkın  RE/MAX’li

Gayrimenkul Danışmanları ile paylaşım ağı

• Dünya genelinde RE/MAX’li 100.000

Gayrimenkul Danışmanı ile iletişim içerisinde 

olma imkanı ve avantajı.

SAHİBİ OLMAYAN 

HİÇBİR İŞ SONUÇ GETRİMEZ !

• Mülkünüze özel ve aktif olarak pazarlama çalışması

yapılması önemli ve önceliklidir.

• Potansiyel alıcı adaylarına ulaşmak için , mülklerinize özel

pazarlama planı oluşturulacak ve bütçe ayrılacaktır.

• Pazarlama faaliyetleri size yazılı olarak rapor edilecek ve

olumlu- olumsuz geribildirimler paylaşılacaktır.

• BİZ , mülkünüz için özel olarak çalışacak ve her türlü

konuda muhatabınız olacağız.

• Alıcı adaylar araştırılacak ve uygunluğu sonucunda size

sunulacaktır.

• Yetkisiz bir çok emlak ofisi ile çalışıldığında her biri ayrı

bir fiyat ile alıcılara ulaşmaktadır. Mülklere dair pazarda

oluşan algıdan kaynaklı ciddi bir alıcı kaybı

yaşanmaktadır.

• Gerektiğinde yeni hareket planları oluşturabilen

danışmanlarla birlikte aynı ortak paydada çalışılması .



En YÜKSEK Fiyata, 

DEĞERİNDE

En Kısa Sürede Satış İçin 

Sizin İçin Yapıyor 

Olacağımız Faaliyetler

FİYAT ANALİZ

RAPORU

Mülkün satılabilir / kiralanabilir

doğru fiyatının tespitini

yapıyorum. Mülkünüze özel

hazırlayacağım FİYAT ANALİZ

RAPORU ile emsal satılmış yada

satılamamış mülkleri, pazara

yeni giren yada geri çekilen

emsal mülkleri karşılaştırmalı ve
detaylı olarak size sunuyorum.

PAZARLAMA PLANI

Mülkünüze özel 

hazırlayacağım

Pazarlama planı ile

mülkünüzün satışı için hangi

pazarlama faaliyetlerini

yapacağımı detaylı bir şekilde
planlıyorum.

HEDEF PROFİL

ÇALIŞMASI yaparak 

mülkünüze uygun alıcı
adaylarına ulaşıyorum.

RAPORLAMA

Çalışmalarımı aylık 

olarak

düzenli size raporluyor 

ve süreç

içerisinde yeni hareket 

planı
oluşturuyorum.

ALICI ADAY TAKİBİ

ALICI ADAYLARI ile tek 

tek ilgileniyor, kayıt 

altına alıyor ve
takibini yapıyorum.
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Mülk Arayışınızla İlgili ;

 Arayışınızı nasıl analiz ediyoruz ? 

 Belirlenen bütçe ve ihtiyaçlarınızla 

alım seçenekleriniz neler olabilir?

 Mülkün tapu, belediye resmi kayıtları 

ile ilgili bilmeniz gerekenleri biliyor 

musunuz ? 

Mülk Satışınızla İlgili ;

 Yatırımınızı nasıl temsil ediyoruz ?

 Doğru fiyat & doğru pazarlama ile 

nitelikli alıcıya nasıl ulaşıyoruz ?

 Süreç boyunca sağladığımız 

danışmanlık farkları nelerdir ? 

Her türlü Gayrimenkul alım-satım –kiralama , danışmanlık ve proje geliştirme 

konularında isteğiniz ya da ihtiyacınız olursa bizi arayabilirsiniz.



DÜNYADA Gayrimenkul sektörünün lideri

ve öncüsü RE/MAX ‘de ve Re/Max

AHENK’te Gayrimenkul Danışmanları;

bölgesinde ve alanında uzman , sürekli

eğitim alarak mesleklerinde ilerleme

kaydetmektedirler.

Öncelikli hedefleri; müşterilerinin istek ve

ihtiyaçları doğrultusunda tüm süreçleri

profesyonelce yöneterek, en kısa sürede

çözüm ortakları olmaktır.

Gelin, ihtiyaçlarınızı beraber analiz 

edelim ve ilerleyelim.
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Ofis Adres:

Zekeriyaköy Merkez Mah. 

Alaserçe Sok. No.2/1 

Sarıyer/İstanbul

Ofis Telefon:

0212 342 4 342

Web Adresi:

www.remaxahenk.com

/RemaxAhenk


