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 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve 

Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak 

öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıĢ bireysel öğrenme 

materyalidir. 

 Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiĢtir. 

 PARA ĠLE SATILMAZ.   
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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 341TP0033 

ALAN Pazarlama ve Perakende 

DAL/MESLEK Emlak Komisyonculuğu 

MODÜLÜN ADI Kurulum ve Ayarlar 

MODÜLÜN TANIMI 

Emlak komisyoncuları paket programını kullanarak 

kurulum ve ayarların hızlı, pratik ve doğru bir Ģekilde 

yapılmasıyla ilgili temel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı 

öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/16 

ÖN KOġUL  

YETERLĠK 
Emlak komisyonculuğunda, genel kurulumu ve ayarları 

yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç: 

 Programın genel kurulum ve kullanım ayarlarını 

yapabileceksiniz. 

Amaçlar: 

1. Bilgisayar ortamında kurulum sayfasında kurulumu ve 

site ayarlarını yapabileceksiniz. 

2. Bilgisayar ortamında kayıtlar ve tanımlamaları 

yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Bilgisayar, internet, Ġdea Emlak Paket Programı ve Planet 

Emlak Programı, hesap makinesi, kalem, silgi   

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Her faaliyet sonrasında o faaliyetle ilgili değerlendirme 

soruları ile kendi kendinizi değerlendireceksiniz.  

 

Öğretmen, modül sonunda size ölçme aracı (uygulama, 

soru-cevap) uygulayarak modül uygulamaları ile 

kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir. 
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GĠRĠġ 

 
Sevgili Öğrenci 

 

 

Günümüzde emlak iĢlemlerinin büyük bir kısmı internet ile yapılmaktadır. Emlak 

komisyoncuları ile müĢteri arasında karĢılıklı güvene dayalı bir iliĢki bulunmalıdır.   

 

Eskilerin deyimi ile “Bir masa, bir kasa, bir de telefon buldun mu emlak 

komisyoncusu olursun.” sözü günümüzde geçerli değildir. Emlak komisyoncusu olmak için 

kurulması gereken Ģirkete yapılan yatırımlar, bir Ģirketten acentelik almak için verilen 

teminatların dıĢında mesleğinde baĢarılı, teknik bilgisi tam, teknolojik desteği yerinde, 

çevresi geniĢ, portföyü orta büyüklükte bir acente olmak zorundasınız.  

 

Her sektörde olduğu gibi emlak sektöründe de kullanılan programlar, yazılımlar 

bulunmaktadır. Özellikle emlakın bulunduğu yerden satın almak isteyen müĢteriler için bu 

emlakın özelliklerini gösteren yazılımlara ihtiyacı bulunmaktadır. 

  

Emlak komisyoncusunun kullanabileceği yazılımlar, yazılım Ģirketleri tarafından 

hazırlanmaktadır. Çok sayıda interaktif emlak yazılım programı bulunmaktadır. 

           

Bu modülde Ġdea Emlak Programı ve Planet Emlak Programı kullanılarak interaktif 

emlak iĢlemlerinin takibini öğreneceksiniz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

Bilgisayar ortamında kurulum sayfasında kurulumu ve site ayarlarını yapabileceksiniz. 

 

 

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken araĢtırmalar Ģunlardır:     

 Çevrenizdeki emlak komisyoncusuna giderek emlak iĢlemlerinin takibinde 

kullandıkları internet tabanlı programlarının hangileri olduğunu öğreniniz. 

 

 Burada anlatılacak olan programdan farklı program kullanılıyor ise benzer ve 

farklı yönlerini araĢtırınız. 

 

 Bulduğunuz sonuçları sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız.  

 

 

1. KURULUM VE SĠTE AYARLARI 
 

Program paketinin, ilgili Ģirketten alınarak bilgisayara kurulması gerekir. Kurulan 

programın kullanılması için önce ayarların yapılmalıdır. Önce Ġdea Emlak Programı sonra da 

Planet Emlak Programı anlatılacaktır. 

1.1. Ġdea Emlak Programının Kurulum ve Site Ayarları 

Emlak programını aldığınızda size sağlanan internet adresini açınız, ( 

http://www.emlakodasi.com örneğimizde kullanılacak site adresidir. Hiçbir yerle bağlantısı 

yoktur.) 

KarĢınıza Ġdea Emlak paket kurulum sayfası çıkacaktır (kullanıcı ve Ģifre verilirken 

karakterler Ġngilizce olmalıdır. Mesela “emlakodası” değil “emlakodasi” Ģeklinde olmalıdır). 

 

 

 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

http://www.emlakodasi.com/
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Pencere 1.1: BoĢ kurulum penceresi 
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Ġlgili yerleri doldurduktan sonra 

“ayarları tamamla” tuĢuna basıp sitenizi 

aktif hale getirirsiniz. 

 Kullanıcı adı: emlakodasi 

 ġifresi    : emlakodasi 

 Firma adı   : Emlak Odası 

 Firma telefon numarası: 

0216 338 00 45 

 Firma telefon numarası: 

0216 338 00 46 

 Firma e-mail adresi: 

info@emlakodasi.com ( bu e-mail 

adresi Ġdea Emlak paketini 

aldığınız firma tarafından verilir.) 

 Firma adresi: Rıhtım Cad. 

İzzettin Sok. Murat Apt. no:7/1 

Kadıköy/İSTANBUL 

 Anahtar kelimeler, sitemizin 

Google arama motoruna 

kaydolurken hemen çıkmasını 

sağlayan kelimelerdir.  

Anahtar kelime: Konut 

   İşyeri 

   Arsa 

 Sayfa baĢlığına yazılacak 

kelime sayfa penceresinin baĢına 

yazılacaktır. 

Sayfa baĢlığı (title) : Emlak 

Odası 
 Site slogan, sayfamızda 

firma ismimizin altında 

yayınlanacaktır. 

Site slogan: Emlakta güvenin 

adresi 
 

 Tasarım seçimi, ilk 

kurulumda sayfamızın hangi 

renkte ve tasarımda olacağını 

belirleriz. 

Tasarım seçimi: Template 9 

seçiniz. 

 Header seçimi, site isim ve sloganın altına bulunan resmi belirlediğimiz bölümdür. 

Header seçimi: 4 seçtiniz. 

mailto:info@emlakodasi.com
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 “Ayarları tamamla” tıklayınız. 

 

 
Pencere 1.2: Kurulum penceresi 

 

KarĢınıza aĢağıdaki pencere gelecektir. 
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Pencere 1.3:  Emlak Odası ana sayfa görünümü 
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1.1.1. Görsel Ayarlar 
 

Sitenin kurulumdan sonra ayarları değiĢtirilmek istenirse yönetici paneline girmemiz 

gerekir. 

 

Yönetici paneline girmek için ise Ġdea Emlak tarafından sağlanan site isminin sonuna 

(www.emlakodasi.com/admin) admin yazılır. 

 

 

 
Pencere 1.4:  Yönetici paneline girmek için www.emlakodasi.com/admin yazılmalı 

 

Admin yazıldıktan sonra enter’a basılır. KarĢımıza yönetici paneli giriĢi gelir. 

 

 
Pencere 1.5: Yönetici paneli giriĢi 

 

Kurulumda belirlenen kullanıcı adı ve Ģifre ile yönetim paneline girilir. 

 

 Kullanıcı adı: emlakodasi 

 ġifre    : emlakodasi 

 Gönder tuĢuna basılır 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.emlakodasi.com/admin
http://www.emlakodasi.com/admin
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KarĢımıza yönetim paneli ana sayfası çıkar. 

 

 
Pencere 1.6: Yönetim paneli ana sayfası 

 

 

 

 

 

 

Sayfa ile ilgili değiĢiklikler sol menüdeki görsel 

ayarlar kısmından yapılır. 

 

 

KarĢınıza aĢağıdaki pencere gelir. 
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Pencere 1.7: Görsel ayarlar sayfası 

 

Kurulumda girilen tüm bilgiler görsel ayarlarda karĢımıza çıkar. Ġstenilen değiĢiklikler 

yapılır. Örneğin Template 9’ dan 15’ya çevrilir. Böylece ekran rengi kırmızı olur. 

 

1.1.1.1. Resim Ekleme 

 

BaĢlıklarda bulunan resim değiĢtirilebilir veya kendimize ait bir resim eklenebilir. 

Bunun için “Kendi baĢlığınızı ekleyin” kutusunun yanındaki “göz at” tuĢuna tıklanır. 
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Pencere 1.8: Görsel ayarlar sayfası 

 

Gelen pencereden “Dosya Seç” istenilen resim seçilir ve aç tuĢuna basılır. Böylece 

istenilen resim baĢlık “Header” olarak eklenmiĢ olur. 

1.1.1.2. GiriĢ Yazısı 

 

GiriĢ yazısı bölümü ile sitenin ana sayfasına değiĢik resim ve yazılar eklenebilir. 

 

Eklenen resim ve yazılar ana sayfada Header( baĢlık) kısmının altında çıkar. 
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Pencere 1.9: GiriĢ sayfası yazılmamıĢ ana sayfa görünümü 

 

Örneğin boĢluğa aĢağıdaki kelimeler yazılır. Daha önceden herhangi bir kelime iĢlem 

programından yazılan bilgiler kopyalanarak bu bölüme yapıĢtırılabilir. 

 

 

 
 

Sayfanın alt kısmından “güncelle” butonuna basılarak giriĢ yazısı aĢağıdaki gibi 

oluĢturulur. 
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Pencere 1.10: Ana sayfanın yeni görünümü 

 
Tasarım kırmızı oldu ve giriĢ yazısı ekrana geldi. 

1.1.1.3. Vitrin Ġlanı 

 

Emlak web sayfasında kaç ilanın ana sayfada yayınlanacağının belirlendiği bölümdür. 

  
Ġstenildiği kadar emlak ilanı burada yayınlanabilir. Vitrindeki ilan sayısı sınırsızdır. 

 

 

Buradaki örnekte ilan sayısı 8 olarak verilmiĢtir. 
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1.1.1.4. Hakkımızda Sayfası 

 
 

Bu bölüme yazılacak yazı sitedeki “hakkımızda” sayfasında yayınlanır. 

 

Yukarıda 

“hakkımızda” bölümü 

boĢ olarak gelir. ġimdi 

bu bölümle bazı bilgiler 

ekleyelim. Daha 

önceden herhangi bir 

kelime iĢlem 

programından yazılan 

bilgiler kopyalanarak 

bu bölüme 

yapıĢtırılabilir. 

 

 

 

AĢağıdaki bilgileri “hakkımızda” bölümüne yazınız. 

 

 
 

Sayfanın altında “güncelle” butonuna tıklanarak “hakkımızda” bölümü aĢağıdaki gibi 

olur. 

 



 

 14 

 
Pencere 1.11: Hakkımızda sayfasının yeni görünümü 

 

1.1.1.5. ĠletiĢim Sayfası 

 

ĠletiĢim sayfasında çıkması için istenilen telefon, adres, yetkili kiĢiler, e-mail ile ilgili 

bilgiler girilir. 

 
“ĠletiĢim” kutucuğu doldurularak “güncelle” butonuna tıklanır. Daha önceden 

herhangi bir kelime iĢlem programından yazılan bilgiler kopyalanarak bu bölüme 

yapıĢtırılabilir. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AĢağıdaki bilgileri “iletiĢim” yazısı bölümüne yazınız. 
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Yeni iletiĢim sayfası aĢağıdaki gibi olacaktır. 

 

 
Pencere 1.12: ĠletiĢim sayfasının yeni görünümü 
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1.2. Planet Emlak Programının Kurulumu ve Site Ayarları 

Program paketi ilgili Ģirketten alınarak internet bağlantısıyla kullanılmaya baĢlanır. 

Programın kullanılması için önce ayarların yapması gerekir.  

1.2.1. Planet Emlak Programının Satın alınması 

Planet emlak programını internetten kendi sitesinden baĢvurarak alınabilir. Firma size 

firma kodu, sizin belirlemiĢ olduğunuz kullanıcı adı ve Ģifresi, web adresi, seçmiĢ olduğunuz 

web kalıbını ayarlayacaktır. 

1.2.2. Planet Emlak Programını ÇalıĢtırma 

Paketi aldığımızda size sağlanan internet adresini açın  ( 

http://www.Planet.net/okul/index.asp- örneğimizde kullanılacak site adresidir. Hiçbir yerle 

bağlantısı yoktur). Sitenin en altında bulunan 

 olan yere tıklayın  (turuncu olan sistem 

yönetici için, gri olan ise diğer kullanıcılar içindir). Sık kullanılanlara firma giriĢ sayfası 

eklerseniz direkt oradan da giriĢ yapılabilir. 

http://www.Planettechnology.net/adminweb/firma_newgiris.asp adresinden de 

girilebilirsiniz. 

Bu sayfalara girdikten sonra size verilen firma kodu, kullanıcı adı ve Ģifrenizi ilgili 

kutucuklara doldurunuz. 

 

 

“Onay”a tıkladıktan sonra 

e-net (admin-yönetici) penceresi 

karĢımıza çıkar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Buradan firma ayarlarını düzeltme 

veya eklemek istenilen bilgiler için 

“Emlak Bilgilerini Düzelt” bölümüne 

tıklanır.  

http://www.plan-et.net/okul/index.asp-
http://www.plan-ettechnology.net/adminweb/firma_newgiris.asp
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Ġlk bilgiler, paketi satın alırken emlak programı satan firma tarafından sizin isteğiniz 

doğrultusunda doldurulur. Ayrıca web sayfanızın rengi de paketi satın alınırken size 

sorularak ayarlanır.  

Ġngilizce, Rusça, Almanca, Fransızca olarak firma bilgilerini girebilirsiniz 

(örneğimizde sadece Türkçe seçeneği kullanılacaktır).  

Emlak ofisi düzeltme formunu doldururken: 

 Satır baĢı yapmak için <br>,  

 Yazının koyu olması için cümlenin baĢına <b> yazılmalı,  

 Koyu rengin bitmesi isteniyorsa </b> cümlenin sonuna yazılmalıdır. 

 

ĠEKO NO: Ġstanbul Umumi Emlak Komisyoncuları Odasından alınan sicil 

numarasının yazıldığı yerdir. Böylece girilen bir emlak bu odanın resmî sitesinde 

yayınlanabilir. 
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“Onayla” butonuna tıklanarak genel görünümü gösteren aĢağıdaki pencere açılır. Bu 

pencerede resim eklemek için kullanılır. “Göz at” tıklayarak resmin bulunduğu yere gidip 

resmi seçiniz ve “Gönder” tuĢuna basınız. 
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Resimler eklenince aĢağıdaki pencere gelir, böylece firma ayarları düzenlenmiĢ olur. 
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Yapılan düzenlemeler “Hakkımızda” bölümünde yayınlanacaktır. Ayrıca ana 

sayfada aĢağıdaki yerde telefon numaraları gelecektir. 

 

 
 

1.2.3. Firma Logosu Ekleme 

Logo; bir ürünün, firmanın ya da hizmetin isminin harf ve resimsel öğeler kullanılarak 

sembolleĢtirilmesidir. 

Ġyi bir logo nasıl olmalıdır? Sorusuna cevap olarak öncelikle logoda amaç çok 

önemlidir. Önce amacınızı belirlemeli, logoyu ona göre düzenlemelisiniz. Amacınız bir ismi 

logo haline getirmek olmalıdır. Bunların dıĢında: 

 Akılda kalıcı olmalıdır. 

 Olabildiğince sade ve yalın olmalıdır. 

 ġekille yazı bir arada kullanılabilir. 

 Logo sizin firmanızın amacına uygun olmalıdır. 

 Logo yapılırken, kendi özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır (kuruma ait 

renkler, Ģekiller, amaç ve iĢlev). 
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 Logoda bazı kalıplaĢmıĢ sembollerden yola çıkılabilir. Mesela bir futbol ya da 

basketbol takımının logosunda "top" imgesi kullanılabilir. Ya da yemek ile ilgili 

bir firmanın logosunda bir yiyecek çeĢidi veya aĢçı figürü kullanılabilir. 

 Logoda amaca uygun olarak kendi firmanızın ya da isminizin baĢ harflerinden 

yola çıkılarak bir Ģeyler üretebilir. 

Logonuzu belirlediğinizi düĢünerek e-net sayfasının (admin-yönetici sayfasının) en 

altında yer alan “Firma Logosu Ekle”butonuna tıklayınız. 

 
 

Logonun bulunduğu klasöre gelip resmi seçin. Resim, gif uzantılı olmalıdır. Seçtikten 

sonra “Gönder” butonuna (tuĢuna) tıklayarak logo ekleme iĢini sonlandırınız.  

 

 

Emlak sitesinde sayfanın üst sağ tarafında ve altta döviz kurlarının üstünde olmak 

üzere iki tane logo yayınlanmıĢ olur. 
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1.2.4. Banner (Reklam) Ekleme   

Sitenize isterseniz reklam alabilirsiniz. Böylece sitenize girenlerin sayısını 

çoğaltabileceğiniz gibi gelirlerinizi de artırmıĢ olursunuz.   

Web sayfanıza 4 tane reklam alınabilir.  

Banner (reklam) eklemek için:   

 E-net sayfasından “Banner (Reklam)” bölümünde “Ekle” ye tıklayınız. 

 

 
 

 Web adres bölümüne www yazmanıza gerek yoktur. Web adresini yazınız. 

 Firmanın ismini yazınız. 

 Ne zamana kadar yayınlanacağı tarihi yazınız. 

 “Onayla” butonunu tıklayınız. 
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KarĢınıza genel bir görünüm gelecektir. Bu aĢamada “Gözat” tıklayarak resmini 

ekleyin. Resmin uzantısı .Gif olmalıdır. 

 “Gönder” butonuna tıklayınız. 

 

 
 

 Yeni bir pencere açılacak ve “Resim BaĢarıyla Girildi.” mesajı verecektir. 

 
 Ana menüye dönüp “Banner düzelt/sil /yerleĢtir” seçeneğine tıklayınız. 
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 “Onayla” tıklayarak banner düzeltmeye tekrar girip reklamları nereye 

yerleĢtirmek istiyorsanız yanındaki yerlere tıklayınız. 

 

 
 

 

 

1. sol üst 

2. orta üst 

3. orta üst 

4. sağ üst 

5. sol alt 

6. orta alt 

7. orta alt 

8. sağ alt 

 

Yayınlanması için alt 

ve üstlerin seçili olması 

gerekir. 
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Web sayfanızda aĢağıdaki gibi yayınlanacaktır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ġdea emlak programının kurulumu ve 

site ayarlarını yapınız. 

 Emlak program paketini temin ediniz. 

 Ġnternetten kurulum sayfasına giriniz. 

 Karakterlerin Ġngilizce olmasına özen 

gösteriniz. 

 Sloganınızın dikkat çekici olmasına 

dikkat ediniz. 

 Tasarım seçimi için kendi çektiğiniz 

resimleri kullanabilirsiniz. 

 ĠĢlemleri hatasız yapmaya özen 

gösteriniz.  

 Ġdea Emlak Programının görsel ayarları 

yapınız. 

 Kurulum yapıldıktan sonra 

istenildiğinde ayarları 

değiĢtirebilirsiniz. 

 Adres çubuğunda site adresinizin 

yanına /admin yazarak yönetici 

paneline giriniz. 

 Sol taraftaki menüden “Görsel ayarlar” 

butonuna basınız. 

 Ġlk kurulumda kendi resminizi 

koyamadığınızdan Ģimdi istediğiniz 

resmi “kendi baĢlığınızı ekleyin” 

kutucuğunda yapınız. 

 GiriĢ yazısı sayfasına önemli bilgiler, 

acil satılıklar hakkında bilgi 

verebilirsiniz. 

 “Hakkımızda” sayfasına Ģirketinizin 

kuruluĢunu, misyonunuzu, 

vizyonunuzu yazınız. Böylece 

müĢteriye güvenilir olduğunuzu 

kanıtlarsınız. 

 ĠletiĢim sayfasına mümkünse tüm cep 

telefonlarına ait birer numara yazınız. 

 Planet Emlak Programının kurulumunu 

ve site ayarlarını yapınız. 

 Emlak program paketini temin ediniz. 

 Ġnternetten kurulum sayfasına giriniz. 

 Karakterlerin Ġngilizce olmasına özen 

gösteriniz. 

 Emlak düzeltme formunu ayarlayınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Planet Emlak Programında firma 

logosunu ekleyiniz. 

 “Firma logosu ekle” butonuna basınız. 

 Uzantının .gif olmasına dikkat ediniz. 

 Planet Emlak Programında 

Banner(Reklam ) ekleyiniz. 

 E-net sayfasından Banner bölümünden 

ekleye tıklayınız. 

 Site adresini yazarken www(word 

wide web) yazmayınız. 

 Reklamın ne zamana kadar 

yayınlanacağını yazınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 

 
A- OBJEKTĠF TESTLER  

 

Ġdea Emlak Programı objektif testleri 

 
1. Kullanıcı adı ve Ģifresi verilirken Türkçe karakterler kullanılabilir mi? 

A) Evet    B) Hayır 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi sitenin rengini belirler? 

A) Template 

B) Header seçimi 

C) Keyboard  

D) Tittel  

 

3. Yönetici paneline girmek için adres çubuğuna aĢağıdakilerden hangisi yazılır? 

A) www.emlakodası.com/admin 
B) www.emlakodasi.com/kullanici 

C) www.emlakodasi.com/admin 
D) www.emlakodasi.com/yoneticipaneli 

 

4. Kurulumda yapılan ayarlar hangi bölümden değiĢtirilebilir? 

A) Haber yönetimi 

B) Görsel ayarlar 

C) Sayfa yönetimi 

D) Reklam yönetimi 

 

5. Kurulum sırasında yapılan ayarlarla görsel ayarlardan yapılan değiĢiklikler arasındaki 

fark aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Hatalar düzeltilir. 

B) Ġstenilen resim konulabilir. 

C) Hiçbir değiĢiklik yoktur. 

D) Renk ayarları yapılabilir. 

 

6. ĠletiĢim sayfasında istenilen bilgilerin yayınlanması için hangi bölüme girilmelidir? 

 A) Görsel ayarlar/iletiĢim   C) Görsel ayarlar/hakkımızda 

 B) görsel Ayarlar/giriĢ yazısı  D) ĠletiĢim ayarları/görsel ayarlar 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

http://www.emlakodasi.com/admin
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7. ĠĢletmenin vizyonu, misyonu gibi bilgiler hangi sayfada yayınlanabilir? 

 A) Görsel ayarlar/iletiĢim   C) Görsel ayarlar/hakkımızda 

 B) görsel ayarlar/giriĢ yazısı  D) ĠletiĢim ayarları/görsel ayarlar 

 

8. Acil satılık ilanı verilmek istenirse aĢağıdakilerden hangi sayfa kullanılır? 

 A) ĠletiĢim        C) GiriĢ sayfası 

B) Hakkımızda     D) Favorilerim  

 

  

 Planet Emlak Programının objektif testleri 

9. Planet emlak programı satın alındığında aĢağıdakilerin hangisi yoktur? 

A) web adresi    C) web kalıbı 

B)  kullanıcı adı ve Ģifre   D) web resimleri 

 

10. Firma bilgilerini hangi dillerde yayınlayabilirsiniz? 

A) Ġngilizce, Çince, Almanca, Fransızca 

B) Ġngilizce, Rusça, Almanca, Fransızca 

C) Rusça, Çince, Almanca, Fransızca 

D) Portekizce, Ġngilizce, Rusça, Almanca 

 

11.  Satır baĢı yapmak için aĢağıdakilerden hangisi kullanılır? 

A) <br> 

B) </b> 

C) <b/> 

D) <br/> 

 

12. Yazının koyu olması için aĢağıdakilerden hangisi kullanılır? 

A) <br> 

B) </b> 

C) <b> 

D) <br/> 

 

13. </b> ne amaçlı kullanılır? 

A) Koyu rengin bitmesi için 

B) Yazının koyu olması için 

C) Satır baĢı yapmak için 

D) Büyük harfle yazmak için 
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DEĞERLENDĠRME 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaĢadığınız 

sorularla ilgili konuları, faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz 

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz. 
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B- UYGULAMALI TEST 

Öğrenme faaliyeti ile kazandığınız beceriyi aĢağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz. 

 

Soru 1: Ġdea Emlak Programının kurulumunu yapınız. 

 

Gözlenecek Beceriler Evet Hayır 

1. Kurulum paketinden çıkan siteye girdiniz mi?   

2. Kullanıcı adı ve Ģifresini belirlerken Ġngilizce karakterler kullandınız 

mı? 

  

3. Arama motorlarından sitenin adresinin de çıkması için gerekli 

kelimeleri yazdınız mı? 

  

4. Sitenin rengini seçtiniz mi?   

5. Sitenin “hakkımızda” bölümünü oluĢturdunuz mu?   

6. Setinin “iletiĢim” bölümünü doldurdunuz mu?   

7. Önemli bir konuda bilgi vermek için “giriĢ” sayfası bölümünü 

doldurdunuz mu? 

  

 
Soru 2: Planet emlak programında firma logonuzu aĢağıdaki ölçütlere göre ekleyiniz. 

 

Gözlenecek Beceriler Evet Hayır 

1. Kurulum paketinden çıkan siteye girdiniz mi?   

2. Kullanıcı adı ve Ģifresini belirlerken Ġngilizce karakterler kullandınız 

mı? 

  

3. E-net sayfasından “Firma Logosu ekle”ye tıkladınız mı?   

4. Logo resminin uzantısının .gif olmasına dikkat ettiniz mi?   

5. Logo, sitede iki tane olarak yayınlandı mı?   

 

DEĞERLENDĠRME 
 

 

Yapılan değerlendirme sonunda hayır cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız Öğrenme Faaliyeti 1’i tekrar ediniz. 

 

Cevaplarınızın tamamı evet ise, bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

 
 

Bilgisayar ortamında kayıtlar ve tanımlamaları yapabileceksiniz. 

 

 

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken araĢtırmalar Ģunlardır:    

 

 Çevrenizdeki emlak komisyoncusuna giderek emlak iĢlemlerinin takibinde 

kullandıkları programlarının hangileri olduğunu öğreniniz. 

 

 Burada anlatılacak olan programdan farklı program kullanılıyor ise benzer ve 

farklı yönlerini araĢtırınız. 

 

 Bulduğunuz sonuçları sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız.  

 

 

2. KAYITLAR VE TANIMLAMALAR 
 

2.1. Ġdea Emlak Programında Kayıtlar ve Tanımlamalar  
 

Bu bölümde genel olarak yönetim panelinin kullanıcı adı ve Ģifresinin nasıl 

değiĢtirileceği ve firma detaylarının nasıl güncelleneceği anlatılacaktır. 

 

2.1.1. Admin (Firma) Ayarları 
 

Yönetici paneline girmek için www.emlakodasi.com/admin, adres çubuğuna yazılarak 

enter’a basılır. 

 

Gelen pencereden kullanıcı adı ve Ģifresi yazılarak “gönder” tuĢuna basılır. 

 

Yönetici panelindeyken sol menüden “admin ayarları” tıklanarak girilir. KarĢımıza 

aĢağıdaki sayfa gelir. 

 

Admin ayarlarında; Ģifre,  kullanıcı adı ve firma detayları ayarları değiĢtirilebilir. 

ĠĢletmenin logosu eklenir veya kaldırılabilir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

http://www.emlakodasi.com/admin
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Pencere 2.1: Admin ayarları sayfası 
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2.1.1.1. ġifre DeğiĢtirme 

Siteye girerken kullanılan Ģifrenin değiĢtirilmesi için kullanılır. Bunun için örneğe 

devam ediniz. 

“Admin ayarları” menüsüne girilir. Gelen pencerede “ġifre DeğiĢtirme” bölümünde 

bulunan kutucuklar doldurulur. 

 Kullanıcı adınız: emlakodasi yazılır. 

 Eski Ģifremiz:      emlakodasi yazılır. 

 Yeni Ģifremiz:    *******  yeni Ģifre yazılır. 

 “ġifremi Güncelle” butonuna basılarak Ģifre değiĢtirilmiĢ olur. 

 

2.1.1.2. Kullanıcı Adımı DeğiĢtir 

 

Siteye girerken kullanılan kullanıcı adının değiĢtirilmesi için kullanılır. Bunun için 

örneğe devam ediniz. 

 

“Admin ayarları” menüsüne girilir. Gelen pencerede “Kullanıcı Adımı DeğiĢtir” 

bölümünde bulunan kutucuklar doldurulur. 

 Eski kullanıcı adınız:  emlakodasi yazılır 

 ġifreniz: *******  yukarıda girmiĢ olduğunuz yeni Ģifre yazılır 

 Yeni Kullanıcı adı:  *******  oluĢturmak istenilen yeni kullanıcı adı yazılır. 

 “Kullanıcı adımı güncelle” butonu ile kullanıcı adı değiĢimi tamamlanır. 
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2.1.1.3. Firma Detayları  

 

Firma detayları bölümünde: 

 Firma adını değiĢtirebilirsiniz. 

 Telefon numaralarını değiĢtirebilirsiniz. 

 Firmanın e-mail adresini değiĢtirebilirsiniz. 

 Firma adresini değiĢtirebilirsiniz.  

 Ana sayfada kaç adet vitrin ilanı olacağını belirleyebilirsiniz. 

 Firmanın logosunun, isteğinize bağlı olarak ana sayfada çıkmasını 

sağlayabilirsiniz. 

 
 

 

Firma logosunun eklenmesi için sırasıyla aĢağıdaki iĢlemler uygulanır: 

 “Admin Ayarlarından” Firma detayları bölümünde bulunan “göz at” 

butonuna tıklanır. 

 “Dosya aç” penceresi geldiğinde logonun bulunduğu klasörü gidilerek logo 

seçilir. 

 Eğer logo çok yüksek boyutlarda ise    “  Logom uygun boyutlara 

getirilsin” iĢaretlenir.  

 Logo uygun boyutta ise iĢaretlemeden sayfa aĢağısındaki ayarları “ayarları 

güncelle” butonuna tıklanarak iĢlem tamamlanır. 
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Pencere 2.2: Logo ekleme ekranında “göz at”a tıklandığında ekrana “dosya seç” penceresi gelir. 

 

 

Logo siteye yüklenir ama hemen 

yayınlanmaz. Yayınlamak (göstermek) 

için: 

  

 Sol menüdeki “görsel 

ayarlar” menüsüne girilir. 

 

 “Logo Göster” “evet” 

olarak iĢaretlenir.  

 

 Sayfa altından “güncelle” butonuna tıklanarak iĢlem tamamlanır. 
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Ana sayfa aĢağıdaki gibi olur. 

 

 
Pencere 2.3: Ana sayfada logo görünümü 

 

2.1.2. Ġdea Emlak Programı Personel ĠletiĢim Bilgileri 
 

Portföydeki emlaklara, ilgilenen personelin iletiĢim bilgileri kaydı yapılır. 

 

Personel iletiĢim bilgilerini girmek için aĢağıdaki iĢlem basamakları kullanılır: 

 

 Yönetici panelinde bulunan sol menüden “iletiĢim bilgileri” menüsüne tıklanır. 
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 Gelen ekrandan “iletiĢim bilgisi ekle” butonuna tıklanır.  

 Personel bilgileri girilir.  

 

 
 

 “Ekle” butonuna basılarak iĢlem tamamlanır. 

 

“ĠletiĢim bilgileri” butonuna tekrar tıklanarak personel bilgileri karĢımıza çıkar. Bu 

girilen personel iletiĢim bilgileri, siteye eklenen ilanların altında görüntülenecektir. Bu konu 

MÜġTERĠ modülünde değinilecektir. 
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2.1.3. Destek 
 

Programı satın aldığınız emlak programcısından destek almak için kullanılır. Ġstenilen 

bilgi mesaj bölümünü yazılarak gönderilir. 
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2.2. Planet Emlak Programında kayıtlar ve Tanımlamalar 

Web sayfanızın solunda bulunan sayfaların tanımlamaları ne kadar iyi olursa siteye 

olan ilgi daha yoğun olacaktır. 

 

 

 
E-nette (yönetici-admin sayfası) sol menü ayarlarını 

yapmak için sayfanın orta kısmında bulunan kısımdan 

yararlanmak gerekir. ġimdi sol menüye göre bu 

tanımlamaları oluĢturunuz. 
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2.2.1. Ekibimiz Bölümü  

“Ekibimiz” bölümünde, çalıĢan personelin kayıtları girilir. Ayrıca her personele birer 

Ģifre verilerek hangi iĢlemleri yapabileceğinin ataması yapılır. Ġstenildiği kadar personel 

sisteme kaydedilebilir. 

 

Ekibimizi oluĢturmak için: 

 

 E-net sayfasından “Ekibimiz” bölümünden “Ekleye” tıklayınız. 

 

 
  

 Gelen penceredeki kutucukları doldurunuz. 

Sıra no: Personelin kaçıncı sırada yayınlanacağını gösterir. 

Resim: Resim eklemek için “Var” düğmesine tıklanır. 

 

 
 

 Kullanıcı Hakları: Bu bölüm, personele sitede neler yapmasına izin verildiği 

bölümdür. Kendi Ģifresi ile sisteme girdiğinde sadece “Evet” düğmesi iĢaretli olan 

iĢlemleri yapabilecektir. 
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 Onaylayı tıklayınız. 

 
 

 Yeni bir sayfa açılacaktır. Bu sayfada hem bir önceki sayfada yazdıklarınızı 

kontrol edeceksiniz hem de resim ekleyeceksiniz. Resim eklemek için “göz ata” 

tıklayınız ve resim ilgili klasörden eklenerek “gönder” tuĢuna basarak iĢlemi 

sonlandırınız. 
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ĠĢlem bittikten sonra web adresinden  sayfasına tıklayarak genel 

görünümü görebilirsiniz. 

 

Ġkinci bir personel girmek için aynı iĢlem tekrar edilir. Ġstediğiniz kadar personeli 

sisteme dâhil edebilirsiniz. 

 

Ekibimiz bölümünde düzeltme veya silme yapabiliriz. Mesela fotoğrafı olmayan bir 

personele resim ekleyelim: 
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 Önce “Ekibimiz” menüsünden “Düzelt”i tıklayınız. 

 

 
 

 “Düzelt” ve “sil” seçenekleri karĢınıza gelir. Fatih Özler’e resim eklemek için 

“düzelt”i tıklayınız. 

 
 

 Fatih Özler’e ait bilgilerin geldiği pencerede resim satırında “Var” düğmesine 

tıklayınız. Sonra  “DeğiĢtir” butonuna tıklayınız. 
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 Resim ekleme penceresi gelir. “Gözat”tan resmin bulunduğu klasör bulunarak 

“Gönder” butonuna tıklayınız. Böylece resim eklenmiĢ olur. 
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2.2.2. Ana Sayfa Yazısı  

 
Web sayfanızda firma ile ilgili veya çok önemli bir konuyu yazacağınız bölümdür.  

Sadece bir ana sayfa yazısı yazılabilirsiniz. 
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Ana Sayfa Yazısı oluĢturmak için: 

 

 E-net (admin-yönetici) sayfasından “Ana Sayfa Yazısı” menüsünden “Ekle”ye 

tıklayınız. 

 
 

 Gelen pencerenin resimli olmasını istiyorsanız “Var” düğmesini tıklayınız.  

 Konu baĢlığını ve detay bölümünü doldurunuz. 

 “DeğiĢtir” butonuna tıklayınız. 

 

 Resmi, sitede yayınlamak için “Göz at”tan ilgili klasörü bularak resmi ekleyiniz. 

 “Gönder” butonuna basınız. Yeni bir sayfa açılıp “Resim sisteme baĢarıyla 

girilmiĢtir” mesajı gelecektir. 
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Ana sayfa yazısının web sayfasındaki görünümü aĢağıdaki gibi olacaktır. 

 

 
 

Ana sayfa yazısını düzeltmek veya silmek için:  

 “Ana sayfa yazısı” bölümünden “düzel/sil” seçeneğini tıklayınız. 

 Gelen pencereden ana sayfa yazısını silmek istiyorsanız “sile” basınız. 

 Ana sayfa yazısını değiĢtirmek istiyorsanız “düzelt” seçeneğini tıklayınız. Yeni 

yazınızı yazıp “DeğiĢtir” tuĢuna basınız. 
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2.2.3 Bölgesel Bilgi  

 

çalıĢtığınız bölgeler için bilgi verdiğiniz bölümdür. 

Ġsterseniz mahalle mahalle veya ilçe ilçe bölgesel bilgilerinizi ayrı sayfalarda 

yayınlayabilirsiniz. 

 

Bölgesel bilgi eklemek için: 

 

 E-net (admin-yönetici) sayfasından “Bölgesel Bilgi” bölümünden “Ekle”yi 
tıklayınız. 

 
 

 Bölgesel bilgi penceresini doldurunuz ve “Onayla”yı tıklayınız. 
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 Eğer resim için “Var” düğmesini tıkladıysanız yeni açılacak sayfada resim için 

“Gözat”ı tıklayarak resmin bulunduğu klasörden resmi ekleyiniz. 
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Web sayfanızda aĢağıdaki yerden bilgilere ulaĢılabilecektir. 

 

 
 

Bölgesel bilgiyi düzeltmek veya silmek isterseniz: 

 

 “Bölgesel bilgi” bölümünden “düzel/sil” seçeneğini tıklayınız. 

 Gelen pencereden silmek istiyorsanız “Sil”e basınız 

 Bölgesel bilgiyi değiĢtirmek istiyorsanız “Düzelt” seçeneğini tıklayınız. Bölgesel 

bilgiyi ilk defa giriyormuĢ gibi iĢlemlerin aynısını yapınız. 

 
2.2.4 Haritalar  

 
Haritanın mekânsal bilgilerin iletilmesindeki en büyük üstünlüğü (örneğin bir fotoğraf 

ya da resme göre), ilgili bölgede yer alan tomografik objeleri belli matematik kurallar 

çerçevesinde gösteriyor olmasıdır.  

 

Web sayfanıza koyacağınız haritalarla siteniz ilgi odağı olurken emlaklarınızı daha 

çok tanıtma imkânı sağlayacaksınız. 

 

 

Harita eklemek için: 

 

 E-net (admin-yönetici) sayfasından “Haritalar” bölümünden “Ekle”yi tıklayınız. 

 
 

 
 Gelen pencereye haritanın resmi varsa “Var” düğmesini seçiniz. 

 BaĢlık yazınız. 
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 “Onayla”yı tıklayınız. 

 
 
 Haritanın resmini koymak için “Gözat”ı tıklayarak resmi ekleyip “Gönder”  

butonuna tıklayınız. 

 

 
 
Web sayfanızın “Haritalar” bölümünde eklemiĢ olduğunuz haritayı görebilirsiniz. 
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Harita bilgilerini düzeltebilir veya silebilirsiniz. Bunun için:  

 “Haritalar” bölümünden “düzelt/sil” seçeneğini tıklayınız. 

 

 
 

 Gelen pencereden silmek istiyorsanız “Sil”e basınız 

 Harita bilgilerini değiĢtirmek istiyorsanız “Düzelt” seçeneğini tıklayınız. Haritayı 

ilk defa giriyormuĢ gibi iĢlemlerin aynısını yapınız. 

 

2.2.5 Önemli Bilgi Linkleri  

 
ÇeĢitli konularda baĢka sitelerden bilgi verilmek istendiğinde kullanılan bölümdür. 

Ġstediğiniz kadar link ekleyebilirsiniz. 

 

Önemli bilgi linklerini eklemek için: 

 E-net (admin-yönetici) sayfasından “Önemli Bilgi Linkleri” bölümünden 

“Ekle”yi tıklayınız.  

 

 
 

 Eklemek istediğiniz konuyu baĢlık kısmına yazınız. 

 Adres bölümüne www.siteadı.com yazarak “Onayla”yı tıklayınız. 

 

 

http://www.siteadı.com/
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EklemiĢ olduğunuz önemli linkleri, web sayfanızda  altında 

görüntüleyebilirsiniz. 

 

 
Önemli linklerde bulunan web adreslerini düzeltebilir veya silebilirsiniz. Bunun için:  

 “Önemli bilgi linkler” bölümünden “düzelt/sil” seçeneğini tıklayınız. 

 Gelen pencereden silmek istiyorsanız “Sil”e basınız. 

 

 
 Bilgilerini değiĢtirmek istiyorsanız “düzelt” seçeneğini tıklayınız. Ġlk defa 

giriyormuĢ gibi iĢlemlerin aynısını yapınız. 

2.2.6 Hizmetlerimiz  

Hizmetleriniz bölümünde: 

 SatıĢtan aldığınız oranları yazabilirsiniz 

 Kiralamadan aldığınız oranları yazabilirsiniz. 

 VermiĢ olduğunuz danıĢmanlık ücretini yazabilirsiniz. 

 Eğer franchise veriyorsanız Ģartlarını yazabilirsiniz. 
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Hizmetlerimiz bölümünü ayarlamak için: 

 

 E-net (admin-yönetici) sayfasından “Hizmetlerimiz” bölümünden “Ekle”yi 

tıklayınız. 

 

 
 

 Gelen pencereye resim eklemek istiyorsanız “Var” düğmesini tıklayınız. 

 Hizmetin baĢlığını yazınız. 

 Detay bölümünde de hizmet hakkında bilgi veriniz. 

 “Onayla”yı tıklayarak resim bölümüne geliniz. 

 

 

 
 

 Resmi eklemek için yeni açılan pencereden “Göz at”ı tıklayarak resmin 

bulunduğu dosyayı ekrana getirip “Gönder” tuĢuna basınız. 
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 “Hizmetlerimiz” bölümünde eklemiĢ olduğunuz resim ve bilgiler 

yayınlanmaya baĢlanmıĢ olacaktır. 

 

Hizmetlerimiz bilgilerini düzeltebilir veya silebilirsiniz. Bunun için  

 “Hizmetlerimiz” bölümünden “düzelt/sil” seçeneğini tıklayınız. 

 Gelen pencereden silmek istiyorsanız “sil”e basınız. 

 Bilgileri değiĢtirmek istiyorsanız “düzelt” seçeneğini tıklayınız. Ġlk defa 

giriyormuĢ gibi iĢlemlerin aynısını yapınız. 

 

 
 

 



 

 57 

2.2.7. Referanslarımız 

 
Daha önce iĢ yaptığınız, sizin hakkınıza bilgi verebilecek kiĢi, kurum ve kuruluĢları bu 

bölümde yayınlayabilirsiniz. Ġstediğiniz kadar referans yazabilirsiniz. 

 

Referanslarımız bölümünü düzenlemek için: 

 E-net (admin-yönetici) sayfasından “Referanslarımız” bölümünden “Ekle”yi 

tıklayınız. 

 

 
 

 Gelen pencerede resim eklemek istiyorsanız “Var” düğmesini tıklayınız.  

 ġirket adı ve diğer açıklamaları yazınız. 

 
 Onayla”yı tıklayınız. 

 Resim eklemek için “Gözat”tan resmin bulunduğu klasöre giderek resmi seçip 

“Gönder”e tıklayarak iĢlemi sonlandırınız. 

 

 

Web sayfanızda bölümünde bilgiler yayınlanacaktır. 
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Referanslarımız bilgilerini düzeltebilir veya silebilirsiniz. Bunun için: 

  “Referanslarımız” bölümünden “düzelt/sil” seçeneğini tıklayınız. 

 Gelen pencereden silmek istiyorsanız “sile“ basınız. 

 
 

 Bilgileri değiĢtirmek istiyorsanız “düzelt” seçeneğini tıklayınız. Ġlk defa 

giriyormuĢ gibi iĢlemlerin aynısını yapınız. 

 

2.2.8 Foto Galeri 
 

Ofisinizin, ekibinizin, kiralayacağınız ve satmıĢ olduğunuz emlakların fotoğraflarını 

koyabileceğiniz bölümdür. 

 

Foto galeri bölümünü düzenlemek için: 

 E-net (admin-yönetici) sayfasından “Foto Galeri” bölümünden “Ekle”yi 

tıklayınız. 

 

 
 

 Foto galeri penceresinden sıra numarasını ister yazarsınız, ister boĢ bırakırsınız. 

 Fotoğrafla ilgili açıklama yazınız. 

 “Onayla” tuĢunu tıklayarak iĢlemi sonlandırınız. 
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 Resim eklemek için yeni açılan pencereden “Gözat”ı tıklayarak resmin bulunduğu 

yere gidiniz. 

 “Gönder” tuĢuna basarak iĢlemi sonlandırınız. 
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 bölümünden foto galeri bilgilerini düzeltebilir veya 

silebilirsiniz. Bunun için: 

 “Foto galeri” bölümünden “düzelt/sil” seçeneğini tıklayınız. 

 Gelen pencereden silmek istiyorsanız “sil”e basınız 

 Bilgileri değiĢtirmek istiyorsanız “düzelt” seçeneğini tıklayınız. Ġlk defa 

giriyormuĢ gibi iĢlemlerin aynısını yapınız. 

 
 

2.2.9. Bizimle ÇalıĢır mısınız? 

 
ġirketinizde çalıĢmak isteyenlerin nasıl baĢvuru yapacağı hakkında bilgilerin verildiği 

bölümdür. Sadece bir bilgi girilebilir. 

 

Bizimle çalıĢır mısınız yazısını düzenlemek için: 

 E-net (admin-yönetici) sayfasından “Bizimle ÇalıĢır mısınız Yazısı” bölümünden 

“ekle”ye tıklayınız. 

 

 
 

 ġirkette kime baĢvuru yapılacağını, ilgilinin telefon numarası ve resmini 

koyabilirsiniz. 
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 “DeğiĢtir” butonuna tıklayarak iĢlemi sonlandırınız. 

 

 
 

bölümünde “Bizimle ÇalıĢır mısınız Yazısı” 

bilgilerini düzeltebilir veya silebilirsiniz. Bunun için: 
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 “Bizimle ÇalıĢır mısınız Yazısı” bölümünden bölümünden “düzelt/sil” 

seçeneğini tıklayınız. 

 Gelen pencereden silmek istiyorsanız “sil”e basınız. 

 Bilgileri değiĢtirmek istiyorsanız “düzelt” seçeneğini tıklayınız. Ġlk defa 

giriyormuĢ gibi iĢlemlerin aynısını yapınız. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ġdea Emlakta Admin (Firma) 

ayarlarından Ģifrenizi değiĢtiriniz. 

 Yönetici panelinden admin ayarları 

menüsüne giriniz. 

 “ġifre değiĢtirme” bölümünde bulunan 

kutucukları doldurunuz. 

 “ġifremi güncelle” butonuna 

tıklayarak iĢlemi sonlandırınız. 

 Ġdea Emlakta Admin (Firma) 

ayarlarından kullanıcı adınızı değiĢtiriniz. 

 Yönetici panelinden admin ayarlar 

menüsüne gelin. 

 “Kullanıcı Adımı DeğiĢtir” 
bölümünde bulunan kutucukları 

doldurunuz. 

 “ġifreniz” kutucuğuna yeni Ģifrenizi 

yazınız. 

 “Kullanıcı Adımı Güncelle” butonuna 

basarak iĢlemi sonlandırınız. 

 Ġdea Emlakta admin (Firma) ayarlarından 

firma detaylarını düzenleyiniz. 

 Firma adını değiĢtirebilirsiniz. 

 ĠĢ ve cep numaralarınızı 

ekleyebilirsiniz. 

 E-mail adresini değiĢtirebilir veya 

ekleyebilirsiniz. 

 Firma adresini değiĢtirebilir veya 

ekleyebilirsiniz. 

 Ana sayfada vitrinde bulunacak 

ilanların sayısını belirleyebilirsiniz. 

 Firma logosunu ekleyebilirsiniz. 

 Ġdea emlakta firma logosunun ana 

sayfada gösterilmesini sağlayınız. 

 Yönetici panelinden görsel ayarlar 

menüsüne tıklayınız. 

 “Logo göster” kısmında bulunan 

“Evet” bölümünü seçiniz. 

 Ġdea Emlakta personel iletiĢim bilgilerini 

sisteme giriniz. 

 Yönetici panelinden “iletiĢim bilgileri” 

menüsüne giriniz. 

 “ĠletiĢim bilgisi ekle” butonuna 

tıklayınız. 

 Personel bilgilerini giriniz. 

  

 Planet Emlakta “Ekibimiz” bölümünü 

oluĢturunuz. 

 ÇalıĢan personelin resimlerini 

tarayıcıdan taratınız. 

 “Ekibimiz” bölümünden “ekle”ye 

tıklayarak iĢlemleri gerçekleĢtiriniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Personelin konumlarına göre yetki 

veriniz. 

 Planet Emlakta “Ana Sayfa Yazısı”nı 

oluĢturunuz. 

 E-net sayfasından “ana sayfa yazısı” 

bölümünden “ekle”ye tıklayarak 

iĢlemleri gerçekleĢtiriniz. 

 Planet Emlakta “Bölgesel bilgi” 

ekleyiniz. 

 Mahalle veya ilçenin resimlerini 

tarayınız. 

 E-net sayfasından “Bölgesel bilgi” 

bölümünden ekleye tıklayarak iĢlemleri 

gerçekleĢtiriniz. 

 Planet Emlakta “Harita” ekleyiniz.  Haritalarınızı tarayınız. 

 E-net sayfasından “Haritalar” 

bölümünden “ekle”ye tıklayarak 

iĢlemleri gerçekleĢtiriniz. 

 Planet Emlakta link ekleyiniz.  Ekleyeceğiniz linklerin adreslerini 

belirleyiniz. 

 E-net sayfasından “Önemli bilgi 

linkleri” bölümünden “ekle”ye 

tıklayarak iĢlemleri gerçekleĢtiriniz. 

 Planet Emlakta sunulan hizmetleri 

ekleyiniz. 

 E-net sayfasından “Hizmetlerimiz” 

bölümünden “ekle”ye tıklayarak 

iĢlemleri gerçekleĢtiriniz. 

 Planet Emlakta referansları ekleyiniz.  “Referanslarımız” bölümünü 

koyacağınız firmaları belirleyiniz. 

 Bu firmalardan izin alınız. 

 E-net sayfasından “Referanslarımız” 

bölümünden “ekle”ye tıklayarak 

iĢlemleri gerçekleĢtiriniz. 

 Planet Emlakta “foto galeri” bölümüne 

resim ekleyiniz. 

 Ofisinizin fotoğraflarını çekiniz. 

 Personelinizin fotoğraflarını çekiniz. 

 E-net sayfasından “Foto galeri”  

bölümünden “ekle”ye tıklayarak 

iĢlemleri gerçekleĢtiriniz. 

 Planet Emlakta iĢ baĢvurusu için bilgi 

giriniz. 

 Personel almadan sorumlu kiĢiyi 

belirleyiniz. 

 E-net sayfasından “Bizimle ÇalıĢır 

Mısınız?” bölümünden “ekle”ye 

tıklayarak iĢlemleri gerçekleĢtiriniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

  
A- OBJEKTĠF TESTLER  

Ġdea Emlak Programı objektif testleri  

1. Kullanıcı adını değiĢtirmek için hangi menü kullanılır? 

A) Reklam yönetimi     

B) Görsel ayarlar 

C) C)  Mail listesi yönetimi  

D) D) Admin ayarları 

 

2. Logonun ekran boyutu yüksek ise aĢağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? 

A) Yeni logo belirlenir. 

B) Logomu göstere “evet” tıklanır. 

C) Logom uygun boyutlara getirilsin iĢaretlenir. 

D) Herhangi bir Ģey yapmaya gerek yoktur. 

 

3. Reklam yönetimi menüsü hangi amaçla kullanılır? 

A) Reklamları yayınlamak için 

B) Reklamları müĢterilere mail olarak göndermek için 

C) Bilgi vermek için 

D) Kiralık emlakları yayınlamak için 

 

4. Tanıtım ve reklam gönderilmesi için öncelikli koĢul hangisidir? 

A) MüĢterinin mail listesinin kaydı 

B) Reklamın oluĢturulması  

C) Reklamın birden fazla olması  

D) Reklam oluĢturulduktan sonra müĢteri maillerinin girilmesi 

 

5. Personel iletiĢim bilgileri kurulum sırasında girilir mi? 

 A) Evet   B) Hayır 

 

 Planet emlak programı objektif testleri 

6. Firma logosu web sayfasında kaç tane vardır?  

A) 4  B) 1   C) 2   D)3 

 

7. Web sayfanıza kaç adet banner(reklam) alabilirsiniz? 

 

A) 4   B)3   C)5   D)2 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 



 

 66 

 

8. Ekibimiz bölümü hangi amaçla kullanılır? 

 

A) ÇalıĢanların hangi iĢleri yapacağını belirler  

B) Emlaklara ilgilenen çalıĢanı eklemek için  

C) E-net sayfasına girebilmesi için gerekli Ģifrenin verilmesi 

D) Hepsi 

 

9. Kendi emlak Ģirketiniz hakkında bilgi verebilecek kiĢi, kurum ve kuruluĢları hangi 

bölümde yayınlayabilirsiniz? 

 

A) Referanslarımız 

B) Hakkımızda 

C) Ana sayfa yazısında 

D) Önemli bilgi linkleri 

 

DEĞERLENDĠRME 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaĢadığınız 

sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz 

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz. 
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B- UYGULAMALI TEST 

Öğrenme faaliyeti ile kazandığınız beceriyi aĢağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz. 

 

Gözlenecek Beceriler Evet Hayır 

1. Admin ayarlarından Ģifrenizi değiĢtirebilir misiniz?   

2. Admin ayarlarından kullanıcı adınızı değiĢtirebilir 

misiniz? 

  

3. Admin ayarlarından firma detaylarını düzenleyebilir 

misiniz? 

  

4. Firma logosunu ana sayfada gösterebilir misiniz?   

5. MüĢterilere reklam ve tanıtım maili yollayabilir misiniz?   

 

Planet Emlak programı uygulamalı testi 

 

Soru 2:  Bir çalıĢanınıza sadece giriĢ yapabilmesi için yetki veriniz. 

 

Gözlenecek Beceriler E

vet 

H

ayır 

1. E-net sayfasına girdiniz mi?   

2. Ekibimiz bölümünden ekleye tıkladınız mı?   

3. ÇalıĢanın adını, soyadını, telefon numarasını girdiniz mi?   

4. ÇalıĢanın e-mail adresini girdiniz mi?   

5. Kullanıcı haklarından sadece emlakın “evet” düğmesi, diğerlerine 

hayır düğmesini tıkladınız mı? 

  

6. “Onaylaya”yı tıkladınız mı?   

DEĞERLENDĠRME 

Yapılan değerlendirme sonunda “hayır” cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız Öğrenme Faaliyeti 2’yi tekrar ediniz. 
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Cevaplarınızın tamamı evet ise, bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
A- OBJEKTĠF TESTLER   

 
  Ġdea Emlak Programı objektif testleri 

 

1. ĠĢletmenin telefon, adres bilgileri, e-mail adresleri hangi sayfada yayınlanır? 

A) Görsel ayarlar/iletiĢim   C) Görsel ayarlar/hakkımızda 

B) Görsel ayarlar/giriĢ yazısı  D) ĠletiĢim ayarları/görsel ayarlar 

 

2. Kullanıcı adı ve Ģifresi verilirken Ġngilizce karakterler kullanılmalıdır? 

A) Evet   B) Hayır 

 

3. Template seçeneği sitenin rengini değiĢtirmek için kullanılmaz? 

A) Doğru      B) YanlıĢ 

 

4. Logonun gösterilmesi hangi menüden yapılır? 

A) Admin ayarları 

B) Reklam yönetimi 

C) Görsel ayarlar 

D) Ġlan yönetimi 

 

5. Firma detayları bölümünde aĢağıdakilerden hangisi yapılamaz? 

A) Firmanın adının değiĢtirilmesi 

B) Telefon numaralarının değiĢtirilmesi 

C) Logonun eklenmesi 

D) ġifrenin değiĢtirilmesi 

 

6. Emlak firmasının telefon numarası değiĢtiğinde aĢağıdaki menülerden hangisi 

kullanılır? 

 A) Admin ayarları/ firma detayları  C) Görsel ayarlar 

B) Admin ayarları/kullanıcı adımı değiĢtir D) Ġlan yönetimi  

  

7. Firmaya ait baĢlık (header) aĢağıdaki menülerden hangisi ile eklenir? 

 A) Görsel ayarlar/ baĢlık    C) Admin ayarlar/ baĢlık ekle 

B) Görsel ayarlar/ baĢlık ekle   D) hiçbiri  

 

8. Vitrindeki ilan sayısı hangi menüden ayarlanır? 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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A) Görsel Ayarlar     C) Ġlan ekle 

B) Admin ayarlar     D) Logo ekle 

 Planet Emlak Programı objektif testleri 

 

9. E-net sayfasına girmek için aĢağıdakilerden hangisi dogrudur? 

A) Hem yönetici giriĢi hem de diğer kullanıcılar için giriĢ vardır. 

B) Sadece yönetici giriĢi vardır. 

C) Sadece diğer kullanıcılar için giriĢ vardır. 

D) Hem yönetici giriĢ hem de diğer kullanıcılar için giriĢ yoktur. 

 

10. <br> ne amaçla kullanılır? 

A) Koyu rengin bitmesi için 

B) Yazının koyu olması için 

C) Satır baĢı yapmak için 

D) Büyük harfle yazmak için 

 

11. <b> ne amaçlı kullanılır? 

A) Yazının koyu olması için 

B) Koyu rengin bitmesi için 

C) Satır baĢı yapmak için 

D) Büyük harfle yazmak için 

 

12. Koyu rengin bitmesi için aĢağıdakilerden hangisi kullanılır? 

A) <br> 

B) <b/> 

C) <br/> 

D) </b> 

 

13. Meslek odasının kısaltması nedir? 

 A) MO B) ĠEKO   C) EO D) ĠEO 

 

14.   simgesi ne için kullanılır? 

 A) Doldurulması zorunlu yerler   C) Bir anlamı yoktur 

B) Doldurulması zorunlu olmayan yerler D) Ok iĢareti 

 

15. Hakkımızda bölümünde bilgilerimizin yer alması için hangi menü kullanılır? 

A) Hakkımızda     C) ĠletiĢim 

B) Emlak ofisi düzeltme formu   D) Banner ekleme  

 

16. Telefon numaralarını nereden ekleyebilirsiniz? 

 A) Hakkımızda    C) Emlak ofisi düzeltme formu 
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B) Banner                  D) Ana sayfa yazısı 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. 

 

DEĞERLENDĠRME 

Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetlerini 

tekrarlayınız.  
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B-  PERFORMANS TESTĠ  

Modül ile kazandığınız yeterliği aĢağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz. 

 

Gözlenecek Beceriler Evet Hayır 

1. Emlak programının kurulumunu yapabilir misiniz?   

2. Görsel ayarları düzenleyebilir misiniz?   

3. Admin ayarlarını değiĢtirebilir misiniz?   

4. Logonuzu ekleyip sitede görünmesini sağlayabilir misiniz?   

5. MüĢterilerinize reklam, tanıtım ve bilgilendirme maili gönderebilir 

misiniz? 

  

6. Personel iletiĢim bilgilerini düzenleyebilir misiniz?   

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Yapılan değerlendirme sonunda “hayır” cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız modülü tekrar ediniz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

Sorular Cevaplar Sorular Cevaplar 

1.  B 9.  D 

2.  A 10.  B 

3.  C 11.  A 

4.  B 12.  C 

5.  B 13.  A 

6.  A 

 7.  C 

8.  C 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

Sorular Cevaplar Sorular Cevaplar 

1- D 6- C 

2- C 7- A 

3- B 8- D 

4- A 9- A 

5- B  

 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 

 

Sorular Cevaplar Sorular Cevaplar 

9.  A 14.  A 

10.  B 15.  C 

11.  A 16.  A 

12.  C 17.  D 

13.  D 18.  B 

14.  A 19.  A 

15.  B 20.  B 

16.  A 21.  C  

Cevaplarınızı cevap anahtarları ile karĢılaĢtırarak kendinizi değerlendiriniz. 

CEVAP ANAHTARLARI 
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