
1- Sizce, Soma'nın sosyal donatılı, nitelikli konut sitesine ihtiyacı var mı? 

Evet Hayır

2- Sosyal donatılı nitelikli konut sitesinden, konut almayı düşünür müsünüz?

Evet Hayır

3- Şu anda, oturduğunuz konutunuzdan memnun musunuz? 

Evet Hayır

4- Şuan yaşadığınız ev kiralık mı, kendinize mi ait?

Kiralık Kendimize ait

5- Yeni bir evi oturmak için mi, yatırım amacıyla mı almayı düşünürsünüz?

Oturmak için Yatırım için

6- Gelecek 5 yıl içinde konut satın alma ihtimaliniz nedir? 

Düşünmüyorum Olabilir Mutlaka Düşünüyorum

7-  Şu anda oturduğunuz evin tipi nedir?

Müstakil Apartman Tipi 2+1 Apartman Tipi 3+1

8- Satın alma kararınızı kesinlikle olumlu yönde etkileyecek faktörler aşağıdakilerden hangisi?

Güvenlik Kalite Konfor

9- Tercih ettiğiniz ödeme alternatifleri hangisi?

Nakit Kredi Taksit

10- Finansal açıdan destek sağlayacak seçeneklere ihtiyacınız var mı?

Evet Hayır

11- Maketten, 3D sunumdan ya da proje web sitesinden görerek konut satın alır mısınız?

Evet Hayır

12- Gordion - Gürtaş İnşaat hakkında bilginiz var mı?

Evet Hayır

13- Sizce oturduğunuz konutun, niteliği yaşam konforunuzu olumlu etkiliyor mu?

Evet Hayır

14- Oturduğunuz konutun, depreme dayanıklı olduğunu düşünüyor musunuz?

Evet Hayır

e-mail: …………………………………………………………………………………………………………..

Tarih: …………………………………………………..………………...………………..……………………..

GÜRTAŞ İNŞAAT'ın yürüttüğü ve yürüteceği hizmetleri daha faydalı ve anlamlı kılmak amacıyla sizlerden gelen konut 

kullanım bilgilerinin önemli olduğunu düşünmekteyiz. Bu amaçla aşağıdaki Müşteri Öneri Anketi hazırlanmıştır. Aşağıdaki 

anketi doldurmanız, bundan sonraki hizmetlerimiz için bize faydalı olacaktır.                                                                                                                                                                                            

Ankete katıldığınız için teşekkür ederiz. 
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MÜŞTERİ ÖNERİ ANKETİ

Ad, Soyad:…………………………………………………………………………………………………….

Meslek: ………………………………………………………………………………………………………..

Telefon: ………………………………………………………………………………………………………..

Not: Bu anketin cevaplayanlar açısından herhangi bir bağlayıcılığı olmayıp, sadece bilgi edinme amaçlıdır. 1/3



15- Satın alacağınız konutda, güvenlik ve depreme dayanıklılık önemli mi?

Evet Hayır

16- Satın alacağınız konutda, önceliğiniz nedir?

Kalite ve Konfor Fiyat

17-

Evet Hayır

18-

Evet Hayır

19-

Evet Hayır

20- Soma'nın, yeni yapılacak yatırımlarla konuta olan ihtiyacının artacağını düşünüyor musunuz?

Evet Hayır

21- Yeni yapacağımız konut projelerinden konut almayı düşünseniz, hangi yerde olanı tercih edersiniz?

GORDİON-İNCİ GORDİON-MERCAN GORDİON-YAKAMOZ

Yüzevler Kurtuluş Mahallesi İstasyon Çamlık

22-

2+1 Konut 3+1 Konut  4+1 Konut 

23-

2+1 Konut 3+1 Konut  4+1 Konut 

∆65 m² ∆75 m²  ∆85 m² ∆100 m² ∆110 m² ∆120 m² ∆130 m² ∆140 m²  ∆150 m²

24- Talep edeceğiniz konutun, ebeveyn yatak odasında banyo olmalı mı?

Evet Hayır

25- Talep edeceğiniz konutun, yatak odasında giysi odası olmalı mı?

Evet Hayır

26- Talep edeceğiniz konutun, mutfak ve banyo dolapları nasıl olmalı?

Lüks 1. Sınıf 2. Sınıf

27- Talep edeceğiniz konutun mutfağında, ankanstre ürünler Müteahhit tarafından hazır olarak verilmeli mi?

Evet Hayır

28- Talep edeceğiniz konutun, dış kapısı çelik kapı olmalı mı?

Evet Hayır

29- Talep edeceğiniz konutda, akıllı ev sistemlerinden en az üç tanesi olmalı mı?

Evet Hayır

30-

PVC Alüminyum Ahşap

31- Talep edeceğiniz konut bloğunun giriş katında, güvenlik bankosu olmalı mı?

Evet Hayır

Tercih edeceğiniz pencere sistemi nasıl?

Sizce, Soma'da kira fiyatları yüksek mi?

Talep edeceğiniz konutun, tipi hangisi?

Talep edeceğiniz konut, (m²) alanı ne kadar olmalı?

Sizce, satın alacağınız konutun erişim ve ulaşım kolaylığı önemli mi?
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Sizce, alım gücü olsa bile konut satın almaktansa kirada oturmak daha mı hesaplı?
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32- Talep edeceğiniz konutun, site girişinde güvenlik nizamiyesi olmalı mı?

Evet Hayır

33- Talep edeceğiniz konutun bulunduğu site, 24 saat güvenlik kameraları ile izlenmeli mi?

Evet Hayır

34- Talep edeceğiniz konutun bulunduğu sitede, çoçuk oyun alanı ve açık spor tesisleri olmalı mı?

Evet Hayır

35- Talep edeceğiniz konut sitesinde, ortak kullanımda çok amaçlı (100 m²) salon olmalı mı?

Evet Hayır

36- Talep edeceğiniz konut sitesinde, fitness salonu olmalı mı?

Evet Hayır

37- Sizce, balkonlar hangi odalarda olmalı?

Salon Mutfak Yatak Odası

38-

Büyük Orta Küçük

39-

Evet Hayır

40-

Seramik Laminat

41-

Duvar Kağıdı Saten Boya

42- Talep edeceğiniz konutun, yapı sınıfı ne olmalı?

Lüks Standart 

43-

Evet Hayır

44- Sizce, Soma'nın nitelikli ofis yerlerine ihtiyacı var mı? 

Evet Hayır

45- Sizce, Soma'nın nitelikli çoçuk/genç eğlence merkezi ve sinemaya ihtiyacı var mı? 

Evet Hayır

46- Sizce, Soma'nın nitelikli bir düğün salonuna ihtiyacı var mı?

Evet Hayır

47- Soma'da genel olarak otopark sorunu var mı?

Evet Hayır

48-

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Sizce, Soma'nın bir Alış veriş merkezine ihtiyacı var mı?

Diğer öneri ve beklentileriniz neler?

Talep edeceğiniz konutun, balkon büyüklüğü nasıl olmalı?

Talep edeceğiniz konutun, balkonu sürgülü camekanla kapatılmalı mı?

Talep edeceğiniz konutun, salon ve odalarının döşeme kaplaması nasıl olmalı?

Talep edeceğiniz konutun, odalarının iç duvar kaplaması nasıl olmalı?
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