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Pazarlama ve Perakende
Emlak komisyonculuğu
MüĢteri ĠliĢkileri
Emlakçilik paket programında müĢteri iliĢkileri ve müĢteri
iliĢkilerinin öneminin anlatıldığı öğretim materyalidir.

SÜRE
ÖN KOġUL

40/24
Emlak paket programının ilk üç modülünü (Kurulum,
Firma ĠĢlemleri, MüĢteri Satıcı Kayıtları) almıĢ olmak

YETERLĠK

MüĢteri tanımlamalarını ve kayıtlarını yapmak
Genel Amaç:
Emlak paket programda müĢteri kaydı oluĢturabileceksiniz.

MODÜLÜN AMACI

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME
DEĞERLENDĠRME

Amaçlar:
1. MüĢteri iliĢkilerini düzenleyebileceksiniz.
2. MüĢteri tanımlamalarını yapabileceksiniz.
Ortam: Sınıf ortamı, bilgisayar laboratuvarı
Donanım: Bilgisayar, projeksiyon,

Her öğrenme faaliyeti sonunda modülde verilen ölçme
araçları ile ulaĢtığınız bilgi düzeyinizi kendi kendinize
değerlendirebileceksiniz.
VE Modül sonunda ise kazandığınız bilgi ve becerileri
belirlemek amacıyla öğretmeniniz tarafından hazırlanacak
bir ölçme aracıyla değerlendirileceksiniz.
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Günümüzde emlak sektörü büyük önem arz etmektedir.
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 program ve yazılımlar
bulunmaktadır. Özellikle emlakin bulunduğu yerden satın almak isteyen müĢteriler için bu
emlakin özelliklerini gösteren yazılımlara ihtiyac bulunmaktadır.
Emlak komisyoncusunun kullanabileceği yazılımlar, yazılım Ģirketleri tarafından
hazırlanmaktadır. Çok sayıda emlak paket programı bulunmaktadır ve emlak paket
programlarının internet bölümü oldukça yaygındır.
Bu modülde Planet Emlak Programından emlak iĢlemlerinin takibini öğreneceksiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1
AMAÇ
Programın müĢteri iliĢkileri kısmını kullanabileceksiniz.

ARAġTIRMA
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araĢtırmalar Ģunlardır:
 Bölgemizdeki sigorta Ģirketlerine giderek emlakçilik programları hakkında bilgi
alınız.
 Bölgemizdeki sigorta acentelerine giderek onlardan müĢteriler hakkında bilgi
alınız.
 Bölgemizdeki emlak komisyonlarına giderek onlardan müĢterileri hakkında bilgi
alınız.
Bulduğunuz sonuçları sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

1.PORTFÖY
Bir emlak komisyoncusu için en önemli konu, müĢterilerin bilgilerinin tutulmasıdır.
Çünkü emlak komisyoncusu bu müĢterileriyle sürekli çalıĢma ihtimali vardır. Bu sebeple
sağlıklı bir Ģekilde bu bilgilerin tutulması ve yedeğinin alınması gerekmektedir.

1.1. Kayıtlı MüĢteriler/Yeni MüĢteri Kayıtları
Kayıtlı müĢterilerle ilgili bilgilere buradan ulaĢılır. Yeni müĢteri eklenebilir, bilgileri
düzeltilebilir, silinebilir veya ilgilendiği emlak tipleri buradan girilebilir. Ayrıca o müĢteriye
ait tüm hareketlere (mal sahibi ise sizdeki emlakleri, yaptığınız anlaĢmalar, kiraladıkları,
emlaklere yaptığı ziyaretler.. gibi) “Detay Döküm” ile ulaĢılır.
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1.1.1. Yeni MüĢteri Kaydı
Portföyümüze yeni müĢteri kaydı girmek istediğimizde kullandığımız butondur. Yeni
müĢteri eklemek için aĢağıdaki pencereden “Yeni” butonuna tıklamamız yeterlidir. Bu
bölüm önemlidir. Çünkü sistemde kullandığımız birçok bilgi bu kısımdan diğer bölümlere
aktarılmaktadır.

“Yeni” butonuna tıkladığımızda aĢağıdaki pencere açılacaktır.
Bu açılan pencereden yeni müĢteriye ait tüm bilgiler girilerek sisteme kayıt edilir. Bu
bölümü kullanarak müĢterinin resmi de eklenebilir.
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Bunun için Ģunların yapılması gerekir;
Yukarıdaki pencerede görüldüğü gibi “Resim Ekle/DeğiĢtir” butonu kullanılır. Bu
butona basıldığında;

Ekrana yukarıdaki pencere gelecektir. Bu pencereyi kullanarak resmin bulunduğu
sürücüyü ve dosyayı seçtikten sonra “Aç” butonuna basıldığında resim eklenmiĢ olacaktır.
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Resim silmek istendiğinde ise “Sil” butonuna basılır.

Bütün bilgileri girdikten sonra “Kaydet” butonuna basarak kayıt edilir.

1.1.2. MüĢteri Kaydı Düzeltme
Daha önceden sisteme yanlıĢ girdiğimiz ve hatalı olan müĢteri kayıtları ile bilgileri
değiĢen müĢterilerimizin bilgilerini güncellemek için kullandığımız bölümdür. Bu
düzeltmeleri yapmak için “DeğiĢtir” butonu kullanılır.

“DeğiĢtir” butonuna tıkladığımızda “MüĢteri Bilgilerini DeğiĢtir” penceresi
gelecektir ve bu pencereyi kullanarak müĢteri bilgileri değiĢtirilebilir.
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“Portföy/Kayıtlı MüĢteriler” penceresinde bir müĢterimizin üzerine gelip çift
tıklarsak “MüĢteri Bilgilerini DeğiĢtir” penceresi açılacaktır.

1.1.3. MüĢteri Kaydını Silme
Herhangi bir müĢteri kaydı silmek istendiğinde “Sil” butonu kullanılır.

Bir müĢterinin üzerinde “Sil” butonuna bastığımızda aĢağıdaki uyarı ekranı
gelecektir.
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Gelen uyarıda “Evet” seçeneğini onaylarsak müĢteri kaydı silinecektir. “Hayır”
seçeneğini onaylarsak müĢteri kaydı silinmeyecektir.

1.1.4. MüĢteri Arama
Portföy penceresindeyken arma yaparak istediğimiz ölçütlerdeki müĢterilerimize
ulaĢmak istediğimiz zaman kullanacağımız buton “Ara” butonudur.

Ölçütlerimizi belirttikten sonra “Ara” butonunu kullanırsak bizim istediğimiz
ölçütlerde müĢteri kayıtları varsa bunların listesi görüntülenecektir.

Yukarıdaki örneği incelediğimizde “GeliĢ Tipi Çat Kapı”, “Gelir Tipi Orta” ve
“Doğum Yeri Ġstanbul” olanları ara dendiğinde ekrana yukarıdaki liste gelecektir.
Yukarıdaki istenilen ölçütlere uygun olduğu için Hakkı GENÇ listede görüntülenecektir.
Eğer liste boĢ bir durumdayken yani hiçbir müĢteri listelenmemiĢ haldeyken “Ara”
butonuna basarsak tüm müĢterilerin listesini verecektir.
“Ara” butonu kullanılarak herhangi bir özellik belirterek de arama yapılabir.
Örneğin gelir tipi yüksek olanların listelenmesi isteniyorsa sadece “Gelir Tipi” kısmındaki
açılabilir liste kullanılarak “Üst Düzey” yapmak ve “Ara” butonuna basmak yeterlidir. Bu
durumda geliri yüksek olan müĢteriler listelenecektir.
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1.2. MüĢteri Ġlgileri ve Raporlar
MüĢterilerin ilgilendikleri emlak tipleri girildiği ve müĢteriler hakkında raporların
alındığı bölümdür. Bu bölüm çok önemlidir. Çünkü bu bölümde girilen veriler paket
program içinde etkileĢimli olarak bu verileri diğer kısımlara göndermektedir. Aynı zamanda
müĢteriler ile ilgili dökümlerin alınması açısından önemli bir bölümdür.

1.2.1. MüĢteri Ġlgileri
Bir müĢterinin ilgilendiği emlak tiplerini girmek için kullanılan buton “Ġlgilendikleri”
butonudur.

Bir müĢteri seçili durumdayken bu butona tıklandığında aĢağıdaki pencere açılacaktır.

8

Bu pencereyi kullanarak müĢterinin ilgilendiği emlak tanımlanır. Örneğin yukarıdaki
pencerede müĢteri, apartman dairesini seçtikten sonra ısıtma biçimi Ģunlar olabilir diye
tercihte bulunmuĢtur. Bunun yanında bu aradığı emlak için ne kadar kira ödeyebileceğini
belirtmiĢtir. Ancak bu kriterlerini artırabilirdi. Mesela metre karesini, oda sayısını ve salon
sayısını da verebilirdi. Bu pencereyi daha iyi anlamanız için bölümlere ayırarak
anlatılacaktır;
 Kısım; “Gayrimenkulün cinsi”
Bu kısmı kullanarak gayrimenkulün cinsi belirtilir.
Örneğin müĢteri nasıl bir gayrimenkul arıyor? Örnekte
görüldüğü gibi apartman dairesi olsun.

 Kısım; “Isıtma sistemi”
Bu bölümü kullanarak gayrimenkulün ısıtma
sistemi belirtilir. Burada birden fazla ölçüt seçilebilir,
örnekte görüldüğü gibi.

 Kısım; “Manzara”
Emlakin manzara durumunun seçildiği bölümdür,
örneğin deniz manzaralı olmasının tercih edilmesi gibi.

 Kısım; “Yüzölçümü”
Bu kısımda müĢterinin istediği
emlakin yüzölçümü, oda sayısı gibi
bilgiler girilir.
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 Kısım; “ġehir/ilçe/semt”
Diyelim ki müĢteri özellikle
Ġstanbul Bakırköy Adakale semtinde
bir mülk istiyor. Bunun sisteme kaydı
yapılabilir. Bunun için;
Ġstanbul ilini seçtikten sonra
her ilini yanında + simgesi vardır, onu
tıklayarak altındaki ilçelerin açılması
sağlanır.

Bakırköy’deki tüm semtler
listelenecektir. Adakale hariç tüm
semtlerdeki
onay
iĢaretlerini
kaldırarak müĢterin istediği seçim
yapılır.

 Kısım; “Kategori”
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Kategori kısmını kullanarak aradığı emlakin satılık, devir, kiralık vs. belirtilir.
Minimum ve maksimum ödeyebileceği miktarları ve ödemeyi ne türden yapacağını
belirterek sisteme eklenir.
 Kısım; “Notlar”
Bu kısmı kullanarak müĢteri ile ilgili notlar
düĢülebilir.

Detay Bilgi 1
MüĢterimiz seçim ölçütlerini artırmak isteyebilir. Bunun için de;

“Detay Bilgiler 1” sekmesini kullanarak müĢteri istekleri doğrultusunda seçimlerde
bulunulur.
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Detay Bilgi 2

“Detay Bilgiler 2” sekmesini kullanarak müĢterinin istekleri doğrultusunda binanın
yapı tarzı, dıĢ cephesi ve manzarası seçilir.
Detay Bilgi 3

“Detay bilgiler 3” sekmesini kullanarak müĢterinin istekleri doğrultusunda binanın
iç durumunu boyasını, mutfak tarzını belirterek seçim yapılır.
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MüĢterimizin istedikleri doğrultusunda tüm seçimleri yaptıktan sonra
butonuna basarak sisteme kaydı yapılır. Ancak müĢteri böyle bir emlak istedi ama
emlakçinin elinde müĢterinin istediği özelliklere yakın emlak var mı? Bunu sorgulayarak
görmek lazım bunun için;

“Elimizdeki Emlakler” butonuna basarak elimizde bulunan emlaklerin listelenmesi
sağlanır. Eğer müĢterinin istediği özelliklerde bir emlak varsa liste olarak “Emlakler”
penceresinde listelenecektir. Yoksa bu pencere boĢ olarak çıkacaktır.

1.2.2. MüĢterinin Genel Ġlgisi
MüĢterinin genel ilgisi bir önceki anlatılan konuya benzemesine rağmen kullanım
amacı yönünden farklıdır. Bu bölüm yardımıyla kayıtlı emlaklere uygun müĢterilerin
bulunmasını sağlayan kısımdır. “Genel ilgi” butonuna basarak bu pencere açılır.

“Genel ilgi” butonuna basıldığında aĢağıdaki pencere açılacaktır. Bu bölümde
emlaklerin genel özellikleri seçilir sonra “Ġlgilenen MüĢteriler” düğmesine basıldığında bu
özelliklerle ilgilenen müĢteriler liste olarak görüntülenir.
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Bunu bir örnekle açılayalım;

Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi bir takım seçimler yapılmıĢtır: Kaloriferli ya da
doğalgaz ısıtmalı, deniz veya doğa manzarası olan, fiyatı ve yüz ölçümü ne olursa olsun.
Tüm illerdeki dairelerle ilgilenecek müĢteriler var mı? Bunu görmek için. Bunun için
seçimleri yaptıktan sonra “Ġlgilenen MüĢteriler” butonuna basılır. KarĢımıza aĢağıdaki
pencere gelecektir.
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Bu pencereden, istenen emlaklerle ilgilenen müĢteriler varsa onların listesi
gelecektir. Eğer bu özellikteki emlak tipleriyle ilgilenen müĢteri yoksa pencere boĢ olarak
gelecektir.
Ayrıca “MüĢteri Ġlgi Arama Formunu” kullanarak daha detaylı arama yapılabilir.

Yukarıdaki pencerede “Detay Bilgi 1, Detay Bilgi 2, Detay Bilgi 3” sekmeleri
görülmektedir. Bu bölümler kullanılarak arama yaptırılabilir. Bu bölümlerin kullanılması
daha önceki konuya benzediği için tekrar etmeye gerek yoktur. Bu bölümde sekmeleri açıp
sadece iĢaretleme yapılır.
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1.2.3. MüĢteri Detay Dökümü
Kayıtlı müĢterilerimiz hakkında kısa raporlar almak için kullanılan butondur.

Bir müĢterini üzerindeyken “Detay Döküm” butonuna basıldığında o emlakle ilgili
alıcı / satıcı veya ev sahibi / kiracılar hakkında kısa bir rapor görüntüleri aĢağıda görüldüğü
gibi ekrana gelir.

1.2.4. Liste Alma
Portföyümüzde kayıtlı bulunan müĢterilerimizin listesini Excel formatında almak
istendiğinde kullanılan butondur.

16

Bu butona basıldığında portföydeki müĢteriler Excel formatına dönüĢtürülecektir.
AĢağıdaki pencerede görüldüğü gibi.
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UYGULAMAFAALĠYETĠ
FAALĠYETĠ
UYGULAMA
 Portföydeki yeni müĢteri kaydını
yapınız.
 Portföydeki müĢteriler için zorunlu
bilgileri doldurunuz.

 Yeni müĢteri kaydı kısmını okuyunuz.

 Yeni müĢteri kaydı kısmını okuyunuz.

 Portföydeki müĢterilerin resimlerini
ekleyiniz.

 Yeni müĢteri kaydı kısmını okuyunuz.

 Artık çalıĢmadığımız bir müĢteriyi
portföyden çıkarınız.

 MüĢteri kaydı silme kısmını okuyunuz.

 MüĢterilerin ilgilendikleri emlak türleri
için müĢteri bölümüne giriniz.

 MüĢteri ilgileri kısmını okuyunuz.

 MüĢterilerin genel olarak ilgilendikleri
emlakleri yazınız.

 MüĢterinin genel ilgisi kısmını
okuyunuz.

 MüĢterilerin detay dökümünü alınız.

 MüĢteri detay dökümü kısmını
okuyunuz.

 Portföydeki müĢterilerin dökümünü
liste olarak alınız.

 Liste alma kısmını okuyunuz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
A. OBJEKTĠF TESTELER
Bu faaliyet sonucunda hangi bilgileri kazandığınızı belirlemek amacıyla aĢağıdaki
soruları cevaplayınız. Soruların sadece bir doğru cevabı vardır.
1.

Sistemimize kayıtlı müĢterilere ulaĢmak için hangi buton kullanılır?

A)
2.

D)

B)

C)

D)

Portföyde bulunan bir müĢterinin hangi tür emlaklerle ilgilendiğini öğrenmek veya
müĢterinin ilgilendiği emlak türünü sisteme girmek istediğinizde aĢağıdaki
seçeneklerden hangisi kullanılır?

A)
4.

C)

Sistemde kayıtlı bir müĢterinin kaydını silmek için aĢağıdaki butonlardan hangisi
kullanılır?

A)
3.

B)

B)

C)

D)

4. Kayıtlı bulunan emlaklere uygun müĢterilerin olup olmadığını öğrenmek için
aĢağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır.

A)
Cevaplarınızı

B)
modülün

C)
sonundaki

cevap
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D)
anahtarı

ile

karĢılaĢtırınız.

UYGULAMALI TEST
Öğrenme faaliyeti ile kazandığınız beceriyi aĢağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçeği

Evet

Hayır

1. Sisteme kayıtlı müĢterileri silebilir misiniz?
2. Daha önceden sistemimizde olan bir müĢterinin kaydını
değiĢtirebilir misiniz?
3. Paket programı kullanarak istediğimiz illere göre arama yapabilir
misiniz?
4. Paket programı kullanarak müĢterinin yaĢına göre arama yapabilir
misiniz?
5. MüĢterinin bize geliĢ tipine göre kayıt yapabilir misiniz?
6. MüĢterilerin ilgilerine göre sisteme kaydını yapabilir misiniz?
7. MüĢterilerinin detay dökümünü alabilir misiniz?

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

AMAÇ
Emlakçilik paket programını kullanarak müĢteri tanımlamalarını yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araĢtırmalar Ģunlardır:
 Bölgemizdeki sigorta Ģirketlerine giderek emlakçilik programları hakkında bilgi
alınız.
 Bölgemizdeki sigorta acentelerine giderek onlardan müĢteriler hakkında bilgi
alınız.
 Bölgemizdeki emlak komisyonlarına giderek onlardan portföyleri hakkında bilgi
alınız.
Bulduğunuz sonuçları sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

2. EMLAK ARAMA
Emlak ofisi sahibinin, müĢterinin istediği Ģartlarda bir emlak bulmak için kullandığı
bölümdür. Bu bölüm kullananlar emlaklere ulaĢılabilir. Arama penceresini açmak için
aĢağıdaki pencereden “Arama” butonuna tıklanır.

2.1. Arama Yapma
AĢağıdaki pencere kullanılarak, alanlar "0" ve boĢ olarak bırakıldığında bu ölçütler
dikkate alınmadan arama yapılır ve bütün emlakler listelenir. "Hepsi" veya "Listeden"
bölümlerinden biri seçilir.

21

Yukarıdaki pencereyi bölümlerine ayırarak anlatalım.
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Yukarıdaki pencereyi;
 Genel Sekmesi,
 Detay Bilgiler 1 sekmesi,
 Detay Bilgiler 2 sekmesi,
 Detay Bilgiler 3 sekmesi,
Ģeklinde 4 kısımda inceleyeceğiz.
 Genel Sekmesi
Yandaki
pencere
gayrimenkulün
cinsini
seçtiğimiz bölümdür. Bu bölümde “Hepsi” seçeneği
seçili olursa bütün gayrimenkuller listelenecektir. Ancak
“Listeden” seçeneğini onaylarsak açılabilir liste etkin
hale gelecek ve buradan istenilen gayrimenkuller
seçilebilecektir.
Yandaki pencerede görüldüğü gibi.

Yandaki pencereyi kullanarak gayrimenkulün
kullanım durumu belirtilir. Eğer “hepsi” seçeneği
iĢaretliyse kullanım durumu ne olursa olsun emlaklerin
hepsi listelenecektir.

Ancak “listeden” seçeneğini iĢaretlersek, yandaki listeden
iĢaretleme yaparak seçilebilir.

Yandaki pencereyi kullanarak aranacak
gayrimenkulün ısıtma sistemi seçilebilir. “Hepsi”
seçeneği seçili olursa tüm ısıtma sistemli
gayrimenkuller listelenecektir, pencerede görüldüğü
gibi.
“Listeden” seçeneği seçildiğinde liste aktif
hale gelecektir. Biz bu listeyi kullanarak müĢterinin
istediği ısıtma sistemini seçebiliriz.
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Yandaki listeyi kullanarak “Özel kategori”si
seçilebilir.

MüĢteri temsilcisi kısmını kullanarak hangi müĢteri
temsilcisinin elindeki emlaklerin gösterilmesi isteniyorsa o
seçilebilir. “Hepsi” seçeneği iĢaretliyse bütün müĢteri
temsilcilerinin elindeki emlakler listelenecektir.

“Listeden” seçeneğini iĢaretlersek bir veya birkaç
tane müĢteri temsilcisi seçilebilir.

“Emlakin Durumu” kısmını kullanarak emlak
durumunu belirtebiliriz. Hepsi seçeneği iĢaretliyse durum
gözetilmeksizin hepsi listelenecektir.

“Listeden” seçeneği seçildiği andan itibaren liste
aktif hale gelecektir. Bu listeden müĢterinin isteği
doğrultusunda seçim yapılır.

“Manzara” penceresini kullanarak müĢterimizin
istediği manzaraya sahip emlaki seçeriz. Hepsi penceresi
seçili olursa hepsi listelenecektir.

“Listeden” seçeneği seçilirse liste aktif hale
gelecektir. Bu listeden müĢterimizin istediği doğrultuda
seçim yapılır.
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“GeliĢ Tipi” kısmını kullanarak emlakin bize geliĢ
durumuna göre listelenmesi sağlanır. “Hepsi” seçeneği
iĢaretli olursa “GeliĢ Tipi” ne olursa olsun bütün emlakler
listelenecektir.
“Listeden” seçeneği seçilirse liste aktif hale
gelecektir. Bu listeden müĢterimizin istediği doğrultuda
seçim yapılır.

Yandaki pencereyi kullanarak emlakin bulunduğu
ili/ilçeyi/semti seçebiliriz. MüĢterimiz bize gelip bu
özellikleri belirtirse biz de seçimde bulunarak daha kapsamlı
bir arama yapabiliriz.
Pencerede görüldüğü gibi “Hepsi” seçeneği iĢaretli
olursa bütün illerde arama yapıp listeleyecektir.
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“Listeden” seçeneği seçildiğinde liste aktif hale
gelecektir. Bu listeden müĢterimizin istediği doğrultuda
seçim yapılır. Yandaki pencerede Ġstanbul ve Ġzmir
seçilmiĢtir.

Yukarıdaki pencereyi kullanarak emlakin “Kategorisi”ne, “Maksimum” ve
“Minimum” tutarlarına göre arama yapılabilir
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Yukarıdaki pencerede görüldüğü gibi emlakin kategorisini belirtip maksimum ve
minimum tutarlar girilir. Arama yaptığımızda bu istediğimiz niteliklere uygun emlakler
listelenecektir.

Yukarıdaki bölümü kullanarak emlak araması için birtakım arama nitelikleri
eklenebilir. Mesela emlakin yüz ölçümü, oda sayısı, salon sayısı veya emlakin durumuyla
ilgili özelikler. Bu kısmı boĢ bırakırsak dikkate alınmayacaktır.

Ama yukarıdaki pencere doldurulursa örnekteki gibi veya buna benzer girilen
özelliklerdeki emlakler arasında arama yapacaktır.
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Detay Bilgi 1 Sekmesi
“Detay Bilgi 1” sekmesini kullanarak müĢterinin özel istekleri varsa bu konuda seçimler
yapılır.

Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi seçimler yapılabilir.
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Detay Bilgi 2 Sekmesi
“Detay Bilgi 1” sekmesini kullanarak müĢterimizin özel istekleri doğrultusunda
binanın yapı tarzını, dıĢ cephesini, lokasyon (yer) özelliklerini, manzarasını ve binanın
cephesini seçebiliriz.

Detay Bilgi 3 Sekmesi
“Detay bilgi 3” sekmesini kullanarak tamamen binanın iç özelliklerini belirterek
arama yapılabiliriz.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Arama yapmayı anlatınız.

 Arama yapma kısmını okuyunuz.

 “Menkulün cinsi” kısmını anlatınız.

 Arama yapma kısmını okuyunuz.

 “Genel sekmesi”ni anlatınız.

 Arama yapma kısmını okuyunuz.

 “Genel sekme”si kısmında
ġehir/ilçe/semt bölümünü anlatınız.

 Arama yapma kısmını okuyunuz.

 “Detay bilgi 1” sekmesini anlatınız.

 Arama yapma kısmını okuyunuz.

 “Detay bilgi 2” sekmesini anlatınız.

 Arama yapma kısmını okuyunuz.

 “Detay bilgi 3” sekmesini anlatınız.

 Arama yapma kısmını okuyunuz .
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ÖLÇMEVE
VEDEĞERLENDĠRME
DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME
A. OBJEKTĠF TESTLER
Bu faaliyet sonucunda hangi bilgileri kazandığınızı belirlemek amacıyla aĢağıdaki
soruları cevaplayınız. Soruların sadece bir doğru cevabı vardır.
1.

Arama penceresi kullanılarak arama yapmak istendiğinde, arama penceresindeki
ölçütler boĢ bırakılıp arama tuĢuna basıldığında sonuç ne olur. ?
A) Bütün emlakler listelenir.
C) Ġstanbul’ daki emlakler listelenir.

2.

3.

4.

B) Arama yapmaz.
D) Özel emlakler listelenir.

Isıtma sistemine göre arama yapmak istediğimizde aĢağıdaki seçeneklerden hangisini
özellikle seçmek gerekir?

A)

B)

C)

D)

Bulunduğu Ģehre göre arama yapmak istendiğinde aĢağıdaki seçeneklerden hangisi
kullanılır?

A)

B)

C)

D)

MüĢterinin geliĢ tipine göre arama yapmak istendiğinde aĢağıdaki seçeneklerden
hangisi kullanılır?
A)

B)

C)

D)

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız
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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.

Gözlenecek DavranıĢ

Evet

Hayır

1. Ölçütleri belirleyip ona göre arama yapabilir miyiz?
2. Gayrimenkulün cinsine göre arama yapabilir miyiz?
3. Gayrimenkulün ısıtma sistemine göre arama yapabilir
miyiz?
4. MüĢteri temsilcisine göre arama yapabilir miyiz?
5. Emlakin manzarasına göre arama yapabilir miyiz?
6. MüĢterimizin geliĢ tipine göre arama yapabilir miyiz?

DEĞERLENDĠRME
Yapılan değerlendirme sonunda hayır cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız Öğrenme Faaliyeti 2’yi tekrar ediniz.
Cevaplarınızın tamamı evet ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
A- OBJEKTĠF TESTLER
1.

Paket programa kaydedilen müĢteri hangi bölümden görülebilir?
A) Portföy

2.

B) Tanımlar

C) Kurlar

D) Detay

MüĢteri kaydını düzeltmek için ne yapılır?
A) MüĢteriyi seçtikten sonra “Sil” butonuna basarız.
B) MüĢteriyi seçtikten sonra “Düzelt” butonuna basarız.
C) MüĢteriyi seçtikten sonra “Kopyala” butonuna basarız
D) MüĢteriyi seçtikten sonra D”etay” butonuna basarız.

3.

Belirli ölçütlere göre müĢteri aramak istendiğinde hangi seçenek kullanılır.
A) Kurlar

4.

B) Detay

C) Portföy

D) Arama

Emlak araması yapmak için hangi buton kullanılır?
A) Kurlar

B) Detay

C) Portföy

34

D) Arama

B- PERFORMANS TESTĠ
Modül ile kazandığınız yeterliği aĢağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.

Gözlenecek DavranıĢ

Evet

Hayır

1. Emlakin oda ve salon sayısına göre arama yapabilir misiniz?
2. Emlakin fiyatına göre arama yapabilir misiniz?
3. Emlakin tapu durumuna göre arama yapabilir misiniz?
4. Emlakin yüzölçümüne göre arama yapabilir misiniz?
5. Otoparkı, yüzme havuzu, asansörlü bir ev istediğimiz zaman
bu kriterlere göre arama yapabilir misiniz?
6. Detay bilgileri arttırarak arama yapabilir miyiz?
7. Kayıtlı bütün müĢterilerimizi Portföy kısmından görebilir
misiniz?

DEĞERLENDĠRME
Yapılan değerlendirme sonunda “hayır” cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız modülü tekrar ediniz.

Modülü baĢarı ile tamamladınız. Tebrik ederiz. Kullandığınız bilgi ve beceri
ölçme araçlarından elde ettiğiniz sonuçlar ile öğretmeninize baĢvurunuz.
Öğretmeninizin hazırlayıp uygulayacağı ölçme aracı ile gerçek baĢarı
düzeyiniz belirlenecektir.
Bu uygulama sonucunda bir üst modüle geçip geçmeyeceğinize öğretmeniniz
karar verecektir.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI
Sorular

Cevaplar

1-

A

2-

B

3-

C

4-

D

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’ĠN CEVAP ANAHTARI
Sorular
1234-

Cevaplar
A
B
C
A

MODÜL DEĞERLENDĠRME’NĠN CEVAP ANAHTARI
Sorular

Cevaplar

1234-

A
B
C
D

Cevaplarınızı cevap anahtarları ile karĢılaĢtırarak kendinizi değerlendiriniz.
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