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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 341TP0036 

ALAN 
Pazarlama ve Perakende 

DAL/MESLEK Emlak komisyonculuğu 

MODÜLÜN ADI MüĢteri / satıcıların kayıtları 

MODÜLÜN TANIMI Emlak paket programında müĢteri ve satıcıların kayıtlarının 

önemi ve nasıl yapıldığının verildiği öğretim materyalidir.   

 

SÜRE 40/24 

ÖN KOġUL Emlak paket programının ilk iki modülünü (Kurulum, 

Firma ĠĢlemleri) almıĢ olmak  

YETERLĠK MüĢteri ve satıcı tanımlamalarını ve kayıtlarını yapmak 

MODÜLÜN  AMACI 

Genel Amaç: 

Emlak paket programda müĢteri ve satıcı kayıtlarını 

oluĢturabilecektir. 

 

Amaçlar:  

1. ġahıs, firma, personel kayıtlarını yapabileceksiniz 

2. Tanımlama iĢlemlerini yapabileceksiniz.  

 

 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

 

Ortam: Sınıf ortamı, bilgisayar laboratuvarı  

Donanım:  Bilgisayar, projeksiyon  

 

 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Her öğrenme faaliyeti sonunda modülde verilen ölçme 

araçları ile ulaĢtığınız bilgi düzeyinizi kendi kendinize 

değerlendirebileceksiniz.  

Modül sonunda ise kazandığınız bilgi ve becerileri 

belirlemek amacıyla öğretmeniniz tarafından hazırlanacak 

bir ölçme aracıyla değerlendirileceksiniz. 

 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci, 

 

  

Günümüzde emlak sektörünün büyük önemi vardır.  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, mesleğinde baĢarılı, teknik bilgisi tam, 

teknolojik desteği yerinde, çevresi geniĢ, portföyü orta büyüklükte bir iĢ yeri olmak 

zorundasınız.  

   

Her sektörde olduğu gibi emlak sektöründe de kullanılan programlar, yazılımlar 

bulunmaktadır. Emlak satın almak isteyen müĢteriler için bu emlakin özelliklerini gösteren   

yazılımlara ihtiyacı bulunmaktadır. 

  

Emlak komisyoncusunun kullanabileceği yazılımlar, yazılım Ģirketleri tarafından 

hazırlanmaktadır. Çok sayıda emlak paket programı bulunmaktadır. Emlak paket 

programlarının internet ortamında kullanılması oldukça yaygındır. 

           

Bu modülde Planet Emlak Programını kullanarak emlak iĢlemlerinin takibini 

öğreneceksiniz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 
 

 

ġahıs, firma ve personel kayıtlarını yapabileceksiniz. 

 

  

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araĢtırmalar Ģunlardır:  

 Bölgemizdeki emlak ofislerine giderek emlak programları hakkında bilgi alınız. 

 Bölgemizdeki emlak ofislerine giderek onlardan müĢteriler hakkında bilgi alınız. 

 Bölgemizdeki emlak komisyoncularına giderek onlardan müĢteri kayıtlarını nasıl 

yaptıkları hakkında bilgi alınız. 

AraĢtırma sonuçlarını sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

 

1.MÜġTERI KAYITLARI (DAIRE VE ÖZEL 

MÜLKIYET) 
 

 Emlakçılık paket programında, daireler ve özel mülkü bulunan ve bunları satmak 

isteyen veya daire kiralamak isteyen müĢterilerin kayıtlarının takip edilebilmesi için bu 

müĢterilere ait bilgilerin sisteme girilmesi gerekir. Bu bilgiler sisteme girildikten sonra paket 

program aracılığıyla müĢteriler ile ilgili tüm kayıtlara, tüm bilgilere ulaĢabilir ve raporlar 

alabiliriz.  

1.1. Daire Kayıtları 

 Daireler kısmına ulaĢmak için paket program çalıĢtırıldıktan sonra gelen ana menüden 

“Daireler” butonuna tıklayarak bu pencerenin açılması sağlanır.   

 

 

  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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1.1.1. Yeni MüĢteri kaydı 

 “Daireler” butonuna tıkladıktan sonra karĢımıza aĢağıdaki pencere gelecektir. Bu 

pencereyi kullanarak yeni emlak kaydı yapabiliriz. AĢağıdaki pencerede bu ayrıntılı olarak 

gösterilmektedir.  

 

 

  

 Yeni emlak kaydı yapabilmek için yukarıdaki “Emlaklar” penceresinden “Yeni” 

butonuna basarak yeni emlak kaydının yapabileceği pencereye ulaĢılır ve burada yeni gelen 

müĢterinin emlak bilgilerini ve müĢteriye ait bilgileri girerek müĢteri kaydı tamamlanır.   
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Yukarıdaki pencerede koyu renkli kısımlar mevcuttur. Bu kısımların yeni emlak 

kaydı yapılırken doldurulması zorunludur. Bunların dıĢında müĢteri temsilcisi kesinlikle 

belirtilmelidir. Aksi takdirde sistem  bilgiyi kaydetmeyecektir. Sürekli hata mesajları 

karĢımıza gelecektir.  

 

Yanda görüldüğü gibi, salon sayısını 

girmediğimiz için bir uyarı mesajı gelir.  

 

 

Genel sekmesinin dıĢında emlakle ilgili daha detaylı bilgiler girilmesine imkân veren 

sekmeler göreceksiniz. Bu sekmeleri kullanarak emlak hakkında çok kapsamlı bilgiler 

girmek mümkün olacaktır. Emlak ile ilgili bilgileri girdikten sonra “Kaydet” düğmesine 

basarak iĢlem tamamlanmıĢ olur.  

 

   
 

“Oda site yayın?” ( oda sitesinde yayınlansın mı?) Yukarıdaki Ģekilde ok iĢaretiyle 

gösterdiğimiz butonlardan biridir. Bu seçeneği onayladığımız zaman kaydını yaptığımız 

daire, Emlakçılar Birliği Odasının sitesinde de anında yer alacaktır.  

 “Medya Yayın?” seçeneğini de onayladığımız zaman aynı zamanda bizim kendi internet 

sitemize de bilgiler aktarılarak yer, internet sayfamızda yer alacaktır.  
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Yukarıdaki “Detay Bilgiler 1” sekmesi kullanılarak emlake ait yukarıdaki bilgiler 

kullanılır. 

 

 
 

Yukarıdaki “Detay Bilgiler 2” seçeneği kullanılarak binanın yapı tarzı, manzarası 

gibi bilgiler girilir. 
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“Detay Bilgiler 3” sekmesiyle binanın iç yapısıyla ilgili bilgiler düzenlenir.  

 

 
 

“Arsa - Tapu Bilgileri” sekmesinde emlakin arsa ve tapu bilgileri düzenlenir.  
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“Kooperatif Bilgileri”, emlak, kooperatife aitse kooperatif bilgilerinin girildiği 

kısımdır.  
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Notlar (ġirket Ġçi), Ģirket içinde yönetici ve temsilcilerin emlak ile ilgili 

görüĢlerinin yer aldığı bölümdür.  

 
 

Notlat (Ġnternet), emlakimiz internette gösterilecekse internette görünmesini 

istediğimiz bilgilerin düzenlendiği bölümdür.  

 

 Yukarıdaki pencerede daire içinde gösterilen beĢ sekme vardır.   

 

 “Tüm Emlaklar” bu sekmeyi tıkladığımız zaman kayıtlı tüm emlakler listelenir.  

 “Sıcak” bu sekmeyi tıkladığımızda yeni emlak kaydı yaparken sıcak olarak 

iĢaretlediğimiz tüm emlakler listelenir. 

 “Takipte” bu sekmeyi tıkladığımızda yeni emlak kaydı yaparken takipte olarak 

iĢaretlediğimiz tüm emlakleri görebiliri.  

 “Pasif” sekmesini tıkladığımızda pasif olarak belirttiğimiz emlakler görüntülenir. 

 “Kontrat Yapılanlar” sekmesini tıkladığımızda kontratı yapılan emlakler 

listelenir.  
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1.1.2. MüĢteri Kaydı Düzeltme 

Daha önce sisteme girilmiĢ bir müĢterinin bilgileri değiĢtirilmek istendiğinde 

kullanılan seçenek aĢağıda da görüldüğü gibi emlak penceresinden “Düzelt” seçeneğidir.  

 

 
 

“Düzelt” simgesi tıklandığında aĢağıdaki pencere (Emlak Bilgilerini DeğiĢtir) 

açılacaktır.  

 

 
 

Gerekli düzeltmeleri yaptıktan sonra “Kaydet” simgesine tıklayarak yapılan 

değiĢiklikler kaydedilir.   

1.1.3. MüĢteri Kaydı Silme 

 
Bir müĢteri kaydını silmek için kullanılan seçenek “Sil” butonudur. Silme yapmak 

için silinecek müĢteri kaydının üzerine gelip “Sil” butonuna tıklanır.  
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Yandaki uyarı mesajı gelecektir. 

MüĢteri kaydını silmeye devam etmek 

istiyorsak “Evet” butonuna tıklanır. 

MüĢteri kaydı silinmiĢ olur.   

 

 

1.1.4. MüĢteri Kaydı Kopyalama 

“Kopyala” seçeneği, bir emlak birden çok Ģekilde (örnek olarak hem kiralık hem 

satılık gibi) pazarlanmak isteniyorsa ilgili kaydın kopyasının oluĢturulması için kullanılır. 

Böylece kaydın tekrar tekrar girilmesine gerek kalmaz. 

 

Kopyalama yapmak istediğimiz emlakin üzerine gelip “Kopyala” butonuna 

tıklandığında bir kopyası oluĢturulur.  
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1.1.5. MüĢteri Kaydı Detayının Görüntülenmesi 

 
Paket programa kayıtlı herhangi bir müĢteriye ait dairenin detayının rapor halinde 

görüntülenmek istendiğinde kullanılan seçenektir.  

 

 
 

“Detay” butonuna tıklandığında, seçili olan müĢteriye ait emlak detayı gelecektir. 

“Detay” tuĢuna basıldığında listede seçili olan emlakin mal sahibi, kiralayan ve/veya satın 

alan, yapılan ziyaretler, harcama veya elde edilen gelirlerin dökümü alınır. 

 

 
 

Yukarıdaki emlak raporundan müĢterinin emlakine ait detaylar rapor haline 

gelecektir ve istendiği takdirde bunun sol üst köĢede bulunan “Print” butonuyla çıktısını 

alabiliriz.  
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1.1.6. MüĢteri Kaydı Listelerinin Görüntülenmesi 

 
Sisteme kayıtlı müĢteri listesinin Excel ortamında alınması gerektiği zaman 

kullanılan seçenek “Liste” seçeneğidir. Bu seçenek kullanıldığında müĢteri listesi Excel 

formatına dönüĢtürülecektir.  

 

 
 

 
 

Yukarıdaki örnekte de görüldüğü gibi müĢteri bilgilerimiz Excel formatına 

dönüĢtürülmüĢtür. 

1.1.7. Emlak Ofisi 

Emlak ile ilgili yapılan anlaĢmaların girilebilmesi için beraber çalıĢılan emlak 

ofislerinin girileceği bölümdür.  

Emlak komisyonculuğunda bilindiği gibi emlakçılar sadece kendi müĢterilerine ait 

emlakleri pazarlamazlar. Bunun yanında baĢka bir emlak komisyoncusunda bulunan bir 

emlaki de kendi müĢterilerine sunabilirler.  

Bir örnekle açıklayalım, bize gelen bir müĢterini istediği emlak varsayalım ki bizim 

portföyümüzde bulunmuyor ama bizim tanıdığımız baĢka bir komisyoncu da böyle bir emlak 

var. O durumda o komisyoncuyla irtibata geçiyoruz ve ondaki emlaki bizim müĢterimize 

sunuyoruz. Buna piyasada paslaĢma diyebiliriz. Bu durumda bunun sisteme kaydının 

girilmesi gerekir. ĠĢte böyle bir durumda kullandığımız seçenek “E. Ofis” (emlak ofisi) 

seçeneğidir.  
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Bu seçenek kullanıldığında aĢağıdaki pencere gelir. Bu ekran “Emlak Ofis AnlaĢma” 

ekranıdır.  

 

 

Daha önceden çalıĢılan bir komisyoncuysa ve sisteme kayıtlıysa veya sisteme kayıtlı 

emlak ofisleri varsa bunların listesi gelecektir.  

MüĢterinin beğendiği ve irtibata geçtiğimiz emlak ilk defa çalıĢılan bir komisyoncuya 

aitse bunun bilgisi sistemde yer almayacaktır. 

Bu yüzden bu emlak komisyoncusuna ait 

bilgilerin sisteme girilmesi gerekir. Bu 

durumda “Yeni” butonuna tıklayarak 

“Emlakçı AnlaĢmaları” penceresinin açılması 

sağlanır.   

 
 Bu listede yeni emlak komisyoncusu 

tanımlı olmadığı için emlak ofisi karĢısındaki 

resimli simgeye tıklayarak yeni emlak 

ofisinin eklenebileceği emlak ofisleri 

penceresi açılır.  

 

 

 
 Bu açılan pencereden “Yeni” sekmesi tıklanır. 

AĢağıdaki pencere açılır.  
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Yukarıdaki pencereden emlak ofisine ait bilgileri girdikten sonra “Kaydet” butonuna 

basılarak sisteme kaydedilir.  

 

 

 
Bu bölümde emlak ofisini, 

anlaĢma tipini, anlaĢma miktarını, para 

birimini, ödeme tipini, anlaĢma tarihini 

ve özel not girmek isteniyorsa yazıp 

“Kaydet” seçeneği kullanılarak 

kaydedilir.  

 

 

 

 

 

 

 

1.1.8. Emlak Sahibi 

Sisteme kayıtlı bulunan emlaklere ana pencereden bakıldığında bunların hakkında kısa 

bilgiler görünür. Yani bu emlakin kime ait olduğuna dair bilgiler görüntülenmez. Bir 

emlakin kime ait olduğunu ve sahibinin kiĢisel bilgilerine ulaĢmak istendiğinde kullanılan 

seçenek “Emlak S.”  (emlak sahibi) seçeneğidir.  
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Bir emlak sahibini görmek veya emlak sahibine ait bilgileri girmek için istediğimiz 

emlaki seçiyor ve “Emlak S.” butonuna tıklıyoruz.  
 

 
 

 
Emlakin sahip olduğu 

kiĢiye ait bilgiler daha önce sisteme 

girilmiĢ ise emlak sahibine ait 

bilgiler gelecektir. Ama emlak 

sahibine ait bilgileri girmediysek 

“Yeni” butonunu kullanarak emlak 

sahibi penceresinin açılması 

sağlanır.  
 
 Açılan pencerede emlak 

sahibine ait bilgileri girilir. 

“Aktif/Pasif” seçeneğini 

kullanarak müĢterinin durumu 

belirledikten sonra “Kaydet” 

butonu kullanılarak sisteme 

kaydedilir.  
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Yeni emlak sahibi daha önce 

sisteme kayıtlı bir müĢteri ise bu 

müĢteriye ait bilgeleri “Portföyden 

Seç” simgesine tıklayarak seçebiliriz.  

 
Bu butona tıkladığımızda 

aĢağıdaki “Portföy Kayıtlı 

MüĢteriler” penceresi gelecektir. Bu 

pencereyi kullanarak emlak sahibi 

sistemden otomatik olarak seçilebilir. 

 

 

 

 

1.1.9. Emlake Yapılan Ziyaretler 

Seçilen emlak ile ilgili müĢteri ziyaretlerinin ve detaylarının girilebileceği bölümdür. 

“Ziyaretler” butonuna tıkladığımızda karĢımıza aĢağıdaki pencere gelecektir.  

  

 
  

Bu gelen kiĢi ilk defa bu emlakı görmek için gidiyorsa bu penceredeki “Yeni” 

butonuna basarak kaydı yapılır.  
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MüĢterinin bilgilerini 

girdikten sonra kaydet butonuna 

basarak müĢteriyi sistemimize 

kaydediyoruz. Bundan sonra bu 

müĢteriyi sürekli kaydetmemize 

gerek kalmayacak.  

 

 

 

 

 

1.1.10. Potansiyel MüĢteriler 

 
Seçilen emlak ile ilgilenebilecek potansiyel müĢterilerin görülebileceği bölümdür. 

Bu bölüme bilgiler, müĢterilerin ilgilendikleri bölümünden gelmektedir.  

 

 
 

Bir emlakin üzerindeyken “Potans” simgesine bastığımızda aĢağıdaki pencere 

karĢımıza gelecektir.  

 

 

Seçili emlakle ilgilenen müĢterilerimiz varsa bu açılan pencerede hemen görünecektir.  
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1.1.11. Emlak Gelir Gider Durumu 

Seçilen emlak ile ilgili yapılan harcamaların ve elde edilen gelirlerin girilebileceği 

bölümdür. Bu bölümü kullanarak emlakten elde ettiğimiz gelirleri veya emlak için yapmıĢ 

olduğumuz tüm harcamaları girebiliriz.  

 

 
 
 “Mali D.” butonuna tıkladığımız zaman aĢağıdaki pencere açılacaktır.  

 

 

Seçili emlak için ilk defa bir gelir veya gider durumu söz konusu olmuĢsa yukarıdaki 

pencere açılacaktır. Bu pencerede herhangi kayıt olmayacaktır. “Yeni” butonunu 

kullanılarak yeni gelir-gider formu açılır. Örneğimizde emlak ziyaretine götürdüğümüz 

müĢterinin ziyareti esnasında 5 YTL’ lik benzin parası harcamıĢ olalım.  
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Yukarıdaki pencereyi kullanarak emlak için yapmıĢ olduğumuz gideri girdikten sonra 

“Kaydet” düğmesine basarak sisteme kaydederiz. “Gelir” olsaydı bunun da kaydı gelir 

kısmına yazılacaktı. Ayrıca “Ödeme Tipi” kısmındaki açılabilir listeyi kullanarak ödeme 

tiplerini değiĢtirebiliriz.  

1.1.12. Kontrat Düzenleme 

 
Emlakin kontrat bilgilerinin girildiği bölümdür. Eğer seçtiğimiz emlak satılıksa kontrat 

penceresi açılmaz. Bir emlak seçilip “Kontrat” butonuna basıldığında aĢağıdaki pencere 

açılacaktır.  

 

 
 

Bu açılan yeni pencereden müĢteri ile kontrat yapmak için “Yeni” butonuna basılır. 

KarĢımıza aĢağıdaki pencere gelecektir. Ġlgili yerleri doldurduktan sonra “Emlak Sahibi” 

kısmı için karĢısındaki resme yani portföyden seç butonuna basarak bilgiler otomatik 

getirilebilir. Kiracı içinde aynısını yapmak yeterlidir.  
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Bu bölümde “Aktif/Pasif” bölümünün doldurulması önemlidir. AnlaĢma geçerli ise 

"Evet" seçilmelidir.  Bu seçenek bir emlak ile ilgili yapılan tüm anlaĢmaların tarihsel olarak 

tutulması için konulmuĢtur.  

Bu aĢamadan sonra “Kaydet” butonuna basarak sisteme kaydedeceğiz. Kaydet 

seçeneğini onayladıktan sonra karĢımıza aĢağıdaki pencere gelecektir.  

 

 
 

Artık bu bölümde kontratın içeriğini oluĢturmaya baĢlıyoruz. “Özel ġartlar” butonunu 

tıklanarak “Özel ġartlar” penceresi açılır.  

 

 
 

Bu penceredeki “Yeni” seçeneği kullanılarak özel Ģart eklenebilir.  
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Özel Ģart yazıldıktan sonra “Kaydet” butonuna basıp sisteme kaydedilir. Daha önce 

PlanetPRO Programında kayıtlı  maddeler, kontrata transfer edilebilir.  

 

 
 

“Transfer” butonuna tıkladığımızda aĢağıdaki pencere açılacaktır.  
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Ok iĢaretleri kullanılarak soldaki maddeler tek tek ya da tamamı sağ tarafa taĢınabilir.  

 

Gerekli maddeleri ekledikten sonra “Transfer” butonuna basarak kaydediyoruz.  

 

Kontrat penceresinde “Özel ġartlar”ın yanında “Normal ġartlar” butonu vardır. 

Bunu tıklayarak normal Ģartlar da eklenir.  

 

 
 

Yukarıdaki pencereden “Kontrato” butonuna tıkladığımızda aĢağıdaki gibi bir rapor 

ekranı gelecektir.  
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Bu pencereyi kullanarak kontratın ilk sayfasının raporunu görüntüleriz. “Print” 

butonunu kullanarak yazıcıdan çıktı alabiliriz. 

AĢağıdaki pencereden iĢaretli olan “Özel ġartlar” butonunu tıkladığımızda özel 

Ģartlar raporu görüntülenecektir. 

 

 
  

 

 
 

“Print” butonunu kullanarak yazıcıdan çıktı alabiliriz. 
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AĢağıdaki pencerede iĢaretli olan “Normal ġartlar” butonuna tıkladığımızda; 

 

 
 

AĢağıdaki rapor penceresi açılacaktır.  

 

 
 

Prınt butonunu kullanarak yazıcıdan çıktı alabiliriz. 

Yine aĢağıdaki pencerede “Ödenen Kira” butonunu tıklayarak kira ödemeleri 

raporunu görüntüleyebiliriz.  



 

 

 

28 

 
 

Bu durumda aĢağıdaki rapor açılacaktır. “Print” butonunu kullanarak çıktı alabiliriz. 

“Kaydet” butonunu kullanarak sisteme kaydederiz.  

 

 
 

1.1.13. Resim Ekleme 

Sisteme girmiĢ olduğumuz emlakin dıĢ ve iç görünüĢü çok önemlidir. Bunu müĢteri 

daha emlake gitmeden görürse emlak hakkında bilgi sahibi olur. Bunun için emlakin resmini 

sisteme eklememiz ve internet sitemizde göstermemiz büyük bir avantajdır. Resim eklemek 

için “Resim” butonuna tıklanır.  
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Yukarıdaki “Resimler ve Videolar” penceresinde görüldüğü gibi var olan bir resmi 

silmek için “Sil” butonunu kullanıyoruz. Yeni resim eklemek için ise “Ekle/DeğiĢtir” 

butonunu kullanarak “Resim Ekle/DeğiĢtir” penceresini açıyoruz.  

 

 
 

Eklemek istediğimiz resmi seçip “Aç” butonuna basıyoruz.  
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“Kapat” butonunu kullanarak sisteme kaydediyoruz.  

1.1.14. MüĢteriye Gösterimler 

“Demo” bölümü, bir müĢteri kaydını yaparken müĢterinin emlakini hangi aralıklarda 

satmak veya kiraya vermek istediğini maksimum ve minimum tutarları yazarak 

kaydediyoruz. O aralıkta bir fiyata satıyoruz veya kiraya veriyoruz.  

Bize bir müĢteri emlak kiralamak veya satın almak için baĢvurduğunda bizim 

portföyümüzde müĢterinin istediği gibi bir emlak varsa onu arıyoruz ve gösteriyoruz. Ama 

biz bu emlaki kaydettiğimiz ana sayfadan gösterirsek müĢteri emlakin maksimum ve 

minimum fiyatını görüp ona göre fiyat verecektir. MüĢterinin bu bölümü görmesi bizim için 

olumsuzluktur. Sadece müĢterinin bizim istediğimiz maksimum fiyatı görmesi ve onun 

üzerinde pazarlık yapması daha çok bizim avantajımızadır. ĠĢte bu sebeple “Demo” 

bölümünü kullanıyoruz. 

 

 
 

Bir emlak seçilip “Demo” butonuna basılır ise minimum fiyat gösterilmeden 

maksimum fiyatın gösterildiği sayfa açılacaktır.  
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AĢağıdaki pencere incelendiğinde dediğimiz gibi sadece müĢteri maksimum fiyatı 

görecektir. Yani mal sahibinin söylediği minimum fiyattan haberi olmayacaktır.  

 

 

1.1.15. Yardım Menüsü  

PlanetPRO programı hakkında internet üzerinden yardım almak için kullanılan 

butondur. Bu butona tıklandığında yardım sayfası açılacaktır. Bu sayfada program hakkında 

kısa açıklamalar bulunur.  

1.1.16. Pencereyi Kapatma 

 

 
 

Pencereyi kapatmak için üsteki pencerede görülen “Kapat” butonuna kullanırız. 

Butona tıkladığımızda pencere kapanacaktır.  
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1.2. Özel Mülke Sahip MüĢteri Kayıtları 

 
Özel mülkü olan müĢteri kaydı yapmak için ana menüden “Özel” butonu tıklanır.  

 

 
 

Özel butonuna basıldığında karĢımızda bildiğimiz bir pencere açılacaktır. Bu 

pencereyi daha önceki emlakler penceresinden hatırlayacağız.  

1.2.1. Yeni MüĢteri kaydı 

AĢağıdaki pencere, özel mülk kaydı yaptığımız veya düzelttiğimiz ana menüdür. 

 
 

Yeni bir mülk tanımlamak için “Yeni” butonuna tıklanır. KarĢımıza bildiğimiz bir 

pencere gelecektir. Ama bu pencerede bazı farklılıklar vardır.  
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“Emlak Tipi” bölümüne baktığımızda buradaki seçeneklerin; ahĢap ev, çiftlik, çiftlik 

evi vb. seçenekler olduğunu göreceğiz. Ama  “Emlaklar”  seçeneğinden hatırlarsak bu 

bölümde genelde dairler vardı. Özel mülk kaydı yaparken karĢılaĢacağımız tek fark budur.  

 

Yukarıdaki pencerede koyu renkli kısımlar mevcuttur. Bu kısımların yeni emlak kaydı 

yapılırken doldurulması zorunludur. Bunların dıĢında müĢteri temsilcisi kesinlikle 

belirtilmelidir. Aksi takdirde sistem kaydetmeyecektir, sürekli hata mesajları karĢımıza 

gelecektir.  

 
“Genel” sekmesinin dıĢında emlakle ilgili daha detaylı bilgiler girmemize imkân 

veren sekmeler göreceksiniz. Bu sekmeleri kullanarak emlak hakkında çok kapsamlı bilgiler 

girmemiz mümkündür. Emlak ile ilgili bilgiler girildikten sonra “kaydet” düğmesine 

basılarak iĢlem tamamlanır. 
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1.2.2. MüĢteri Kaydı Düzeltme 

 
Daha önce sisteme girmiĢ olduğumuz bir müĢterinin bilgilerini değiĢtirmek 

istediğimizde kullandığımız seçenek aĢağıda da görüldüğü gibi emlak penceresinden 

“Düzelt” seçeneğidir.  

 

 
 

“Düzelt” seçeneği tıklandığında aĢağıdaki pencere (Emlak Bilgilerini DeğiĢtir) 

karĢımıza gelecektir.  

 

 
 

Gerekli düzeltmeleri yaptıktan sonra “Kaydet” simgesi kullanılarak iĢlem 

tamamlanır. 

1.2.3. MüĢteri Kaydı Silme 

Bir müĢteri kaydını silmek istediğimizde kullandığımız seçenek “Sil” butonudur.  
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MüĢteri kaydını silme istediğimiz müĢterinin üzerine gelip “Sil” tuĢuna basıyoruz.  

 

 

KarĢımıza yandaki uyarı mesajı 

gelecektir. Bu müĢteri kaydı silinecek ise 

“Evet” butonuna basılır. 

 

  

1.2.4. MüĢteri Kaydı Kopyalama 
 

“Kopyala” seçeneği bir emlak birden çok Ģekilde (örnek olarak hem kiralık hem 

satılık gibi) pazarlanmak isteniyorsa ilgili kaydın kopyasının oluĢturulması için kullanılır. 

Böylece kaydın tekrar tekrar girilmesine gerek kalmaz. 

Kopyalanması istenen müĢteri kaydının üzerine gelip “kopyala” butonuna 

bastığımızda bir kopyasını çıkarmıĢ olacağız.  

 

 

1.2.5. MüĢteri Kaydı Detayının Görüntülenmesi 

Sistemimize kayıtlı herhangi bir müĢteriye ait dairenin detayını rapor halinde 

görüntülemek istediğimizde kullandığımız seçenektir 
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Detay butonuna bastığımızda seçili olan müĢteriye ait emlak detayı karĢımıza 

gelecektir. Detay tuĢuna basıldığında listede seçili olan emlakin mal sahibi, kiralayan 

ve/veya satın alanın, yapılan ziyaretlerin, harcama veya elde edilen gelirlerin dökümü alınır. 

1.2.6. MüĢteri Kaydı Listelerinin Görüntülenmesi 

 

Sistemimize kayıtlı müĢteri listesini Excel ortamında almak istediğimiz zaman 

kullandığımız seçenek “Liste” seçeneğidir. Bu seçeneği kullandığımız müĢteri listesi Excel 

formatına dönüĢtürülecektir.  

 

 
 

 

Yukarıdaki örnekte de görüldüğü gibi müĢteri bilgilerimiz Excel formatına 

dönüĢtürülmüĢtür. 
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1.2.7. Emlak Ofisi 

Emlak ile ilgili yapılan anlaĢmaların girilebilmesi için beraber çalıĢılan emlak 

ofislerinin girileceği bölümdür.  

Emlak komisyonculuğunda, bilindiği gibi emlakçılar sadece kendi müĢterilerine ait 

emlakleri pazarlamazlar. Bunun yanında baĢka bir emlak komisyoncusunda bulunan bir 

emlaki de kendi müĢterilerine sunabilirler. 

Bir örnekle açıklayacak olursak bize gelen bir müĢterinin istediği emlak bizim 

portföyümüzde bulunmuyor ama bizim tanıdığımız baĢka bir komisyoncu da böyle bir emlak 

var. O durumda o komisyoncuyla irtibata geçiyoruz ve ondaki emlaki bizim müĢterimize 

sunuyoruz. Buna “paslaĢma” diyebiliriz. Bu durumda bunun sisteme kaydının girilmesi 

gerekir. ĠĢte böyle bir durumda kullandığımız seçenek “Emlak Ofisi” seçeneğidir.  

 

 
 

Bu seçeneği tıkladığımızda aĢağıdaki pencere karĢımıza gelir. Bu ekran “Emlak Ofis 

AnlaĢma” ekranıdır.  

 

 

Bu daha önce çalıĢtığımız bir komisyoncuysa ve sistemimize kayıtlı ise veya 

sistemimize kayıtlı emlak ofisleri varsa bunların listesi karĢımıza gelecektir.  

MüĢterimizin beğendiği ve bizim irtibata geçtiğimiz emlak ilk defa çalıĢtığımız bir 

komisyoncuya aitse bunun bilgisi sistemde yer almayacaktır. Bu yüzden bu emlak 

komisyoncusuna ait bilgilerin sisteme girilmesi gerekir.  

 

Bu durumda “Yeni” butonuna tıklayarak “Emlakçı AnlaĢmaları” penceresinin 

açılmasını sağlarız. Gelen pencereleri kullanarak yeni emlak ofisini girer ve kaydederiz. 

Daha sonra emlak ofisi penceresinden anlaĢmamız olan emlak komisyoncusunu açılabilir,  

listeleri kullanarak gireriz. Diğer bilgileri de girdikten sonra “Kaydet” butonuna basarak 

sisteme kayıt ederiz.   
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1.2.8. Emlak Sahibi 

Sistemde kayıtlı bulunan emlaklere ana pencereden bakıldığında bunlar hakkında kısa 

bilgiler görünür. Yani bu emlakin kime ait olduğuna dair bilgiler görüntülenmez. Bir 

emlakin kime ait olduğunu ve sahibinin kiĢisel bilgilerini görmek istediğimizde 

kullandığımız seçenek “Emlak Sahibi” seçeneğidir.  

 

 
 

Butona basıldığında aĢağıdaki menü açılacaktır. 

 
 

Emlakin mal sahibine ait bilgiler daha önce sisteme kaydedilmiĢ olabilir. Ancak emlak 

sahibine ait bilgiler girilmemiĢ ise “Yeni” butonu kullanılarak emlak sahibine ait bilgilerin 

girileceği pencere açılır.  

  

Gireceğimiz müĢteri 

sisteme kayıtlı değilse manuel 

olarak girilir. Ama müĢteri daha 

önce sistemimize kayıt edilmiĢ ise 

“Portföyden Seç” butonuyla 

portföydeki müĢterilerimizden 

getirebilir.   

 

Burada dikkat etmemiz 

gereken, sözleĢmenin baĢlangıç ve 

bitiĢ tarihidir.  
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1.2.9. Emlake Yapılan Ziyaretler 

Seçilen emlak ile ilgili müĢteri ziyaretlerinin ve detaylarının girilebileceği bölümdür.  

  

 
 

“Ziyar.” butonuna tıkladığımızda karĢımıza aĢağıdaki pencere gelecektir. 

 

 
 

“Yeni” butonuna tıkladığımızda aĢağıdaki pencere gelecektir.  

 

 
 

Bu pencere kullanılarak yeni ziyaretçi girilir ve “Kaydet” butonuna basılarak sisteme 

kaydedilir. Emlaki ziyaret eden bizim portföyümüze kayıtlı ise portföyden seçeriz.  
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1.2.10. Potansiyel MüĢteriler 

Seçilen emlak ile ilgilenebilecek potansiyel müĢterilerin görülebileceği bölümdür. Bu 

bölüme bilgiler “MüĢterilerin ilgilendikleri” bölümünden gelmektedir.  

 

 
 

Seçilen emlak üzerinde “Potansiyel” butonuna basıldığında bu emlakle ilgilenen 

müĢterimiz varsa açılan pencerede görüntülenecektir.  

 

 
 

Yukarıdaki pencereyi kullanarak müĢterinin, müĢteri detayları ve ilgilenilen 

detaylarını ayrıntılı olarak görebiliriz. 
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1.2.11. Emlak Gelir Gider Durumu 

Seçilen emlak ile ilgili yapılan harcamaların ve elde edilen gelirlerin girilebileceği 

bölümdür. Bu bölümü kullanarak emlakten elde ettiğimiz gelirleri veya emlak için yapmıĢ 

olduğumuz tüm harcamaları girebiliriz.  

 

 
 

“Mali D.” butonuna tıkladığımız zaman aĢağıdaki pencere açılacaktır.  

 

 
 

Seçili emlak için ilk defa bir gelir veya gider durumu söz konusu olmuĢsa herhangi 

kayıt olmayacaktır. “Yeni” butonu kullanılarak gelir gider sayfası açılır. Bu form 

kullanılarak yapılan harcamalar ve bu mülkten elde edilen gelirler girilebilir.  

1.2.12. Kontrat Düzenleme 

Emlakin kontrat bilgilerinin girildiği bölümdür. Seçilen emlak satılıksa kontrat 

penceresi açılmaz. Bir emlak seçilip “Kontrat” butonuna basıldığında aĢağıdaki pencere 

açılacaktır.  

 

 
 

MüĢteri ile kontrat yapmak için açılan pencerede “Yeni” butonuna basılır. Açılan 

pencerede ilgili yerler doldurduktan sonra “Emlak Sahibi” kısmı için karĢısındaki resme 

yani “potföyden seç” butonuna basarak bilgileri otomatik getirilir. Kiracı için de aynısını 

yapmak yeterlidir.  
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Burada “Aktif/Pasif” bölümünün doldurulması önemlidir. AnlaĢma geçerli ise "Evet" 

seçilmelidir. Bu seçenek bir emlak ile ilgili yapılan tüm anlaĢmaların tarihsel olarak 

tutulması için konulmuĢtur.  

 

Bu aĢamadan sonra “Kaydet” butonuna basılarak sisteme kaydedilir. Kayıt iĢleminden 

sonra karĢımıza aĢağıdaki pencere gelecektir.  
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Bu bölümde kontratın içeriği oluĢturulur. “Özel ġartlar” butonu tıklanarak “Özel 

ġartlar” penceresi açılır. Açılan pencereden özel Ģartları manuel olarak veya sistemden 

transfer ederek giriyoruz.  

 

Kontrat penceresinde “Özel 

ġartlar”ın yanında “Normal ġartlar” 

butonu vardır. Bu tıklanarak normal Ģartlar 

eklenir. ÇalıĢma mantığı özel Ģartlardakinin 

aynısıdır.  

Yukarıdaki dört butonu kullanarak düzenlemiĢ olduğumuz kira kontratıyla ilgili 

dökümler alabiliriz.  

1.2.13. Resim Ekleme 

Sisteme girmiĢ olduğumuz emlakin dıĢ ve iç görünüĢü çok önemlidir. Bunu, müĢteri 

daha emlake gitmeden görürse emlak hakkında bilgi sahibi olur. Bunun için emlakin resmini 

sisteme eklememiz ve internet sitemizde göstermemiz büyük bir avantajdır.  

Daha önceki bölümlerde detaylı olarak anlatılmıĢtır. 

1.2.14. MüĢteriye Gösterimler 

Daha önceki bölümlerde anlatılmıĢtır. 

1.2.15. Yardım Menusu  

Daha önceki bölümlerde anlatılmıĢtır. 

1.2.16. Pencereyi Kapatma 

 

 
  

Pencereyi kapatmak için üsteki pencerede görülen “Kapat” butonunu kullanırız. 

Butona tıkladığımızda pencere kapanacaktır.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

 Yeni müĢteri kaydını yapınız.  
 Yeni müĢteri kaydı kısmını 

okuyunuz.  

 Yeni müĢteri kaydını yaparken Detay bilgileri 

tanımlayınız.  

 Yeni müĢteri kaydı kısmını 

okuyunuz.  

 MüĢteri kaydı yaptığınız emlak için MüĢteri 

temsilcisini atayınız.  

 Yeni müĢteri kaydı kısmını 

okuyunuz.  

 Daha önceden girmiĢ olduğunuz müĢteri kaydı 

düzeltmelerini giriniz.  

 MüĢteri kaydı düzeltme kısmını 

okuyunuz.  

 MüĢteri kaydı silmeyi tanımlayınız.  
 MüĢteri kaydı silme kısmını 

okuyunuz. 

 MüĢteri kaydı kopyalamayı anlatınız.  

 MüĢteri kaydı kopyalama kısmını 

okuyunuz.  

 

 MüĢteri kaydı detayının görüntülenmesini 

anlatınız.  

 MüĢteri kaydı detay kısmını 

okuyunuz.  

 MüĢteri kayıtlarının Excel ortamına 

aktarılmasını anlatınız.  

 MüĢteri kaydı listelerinin 

görüntülenmesi kısmını okuyunuz.  

 AnlaĢmamız bulunan emlak ofislerinin 

tanımlanmasını yapınız.  
 Emlak ofisi kısmını okuyunuz.  

 Emlak sahibine ait bilgileri sisteme giriniz.   Emlak sahibi kısmını okuyunuz.  

 Bir emlake yapılan ziyaret kaydını giriniz.  

 Emlake yapılan ziyaretler kısmını 

okuyunuz.  

 

 MüĢteri portföyümüzü oluĢturunuz.  Potansiyel müĢteriler kısmını 

okuyunuz.  

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Bir emlak için yapılan harcamaların kaydını 

yapınız.  

 Emlak gelir gider durumu kısmını 

okuyunuz.  

 Kontrat düzenlemeyi anlatınız.  
 Kontrat düzenleme kısmını 

okuyunuz.  

 Kaydettiğimiz emlakleri için görsel olarak 

nasıl zenginleĢtireceğimizi anlatınız.  
 Resim ekleme kısmını okuyunuz.  
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 

 

A. OBJEKTĠF TESTELER  

 Bu faaliyet sonucunda hangi bilgileri kazandığınızı, aĢağıdaki soruları cevaplayarak 

belirleyiniz. Soruların sadece bir doğru cevabı vardır. 

1. Yeni müĢteri kaydı yaparken doldurulması gereken sarı alanları doldurmadığımızda 

sonucu ne olacaktır? 

A) Uyarı mesajı gelecektir. 

B) Kaydı yapacaktır 

C) Daha sonradan kaydı tamamlamamızı isteyecektir.  

D) Hiçbir Ģey olmayacaktır.  
 

2. Artık çalıĢmadığımız bir müĢteriyi sistemimizden silmek için hangi seçeneği 

kullanırız?  

A) Kopyala 

B) Sil 

C) Düzelt 

D) Yenile 
 

3. Daha önceden tanıdığımız bir emlak komisyoncusunda bulunan bir emlaki 

müĢterimize sattığımızda bunun kaydını tuttuğumuz kısım hangisidir. ? 

 A) Ġnet 

 B) Mali Durum 

 C) Emlak Ofis 

 D) Demo 
 

4. Elimizde bulunan emlaklerin listesini almak istediğimizde hangi butonu 

kullanmalıyız? 

 A) Düzelt 

 B) Detay 

 C) Kopyala 

 D) Liste 
 

5. Elimizdeki emlaki pazarlamak için gazeteye reklam verdiğimizde bu reklam giderini 

programın hangi bölümünde takip ederiz.   

 A) Ziyaretler 

 B) Genel ilgi 

 C) Detay döküm 

 D) Ticari 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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B. UYGULAMALI TEST 

AĢağıdaki sorulara EVET, HAYIR olarak cevap veriniz Evet Hayır 

1. Yeni müĢteri kaydını yaptınız mı?   

2. Daha önceden bilgilerini eksik girdiğimiz müĢterilerin bilgilerin 

düzeltiniz mi? 
  

3. ġu an için çalıĢmadığımız müĢterilerin kaydını sildiniz mi?   

4. Mevcut bir müĢterimizin detay kayıtlarını görüntüleyebilir 

misiniz? 
  

5. Mevcut müĢterilerimizi liste olarak alabilir misiniz?   

6. ÇalıĢtığımız emlak ofislerini tanımlayabilir misiniz?   

7. Elimizde mevcut bulunan emlakin sahibine ait bilgileri girebilir 

misiniz? 
  

8.Bir emlak için yapılan harcamaları sisteme girebilir misiniz?   

9.Potansiyel müĢteri kayıtlarını yapabilir misiniz?   

10.Kiraya verdiğimiz bir emlak için kontrat düzenleyebilir misiniz?   

11.Girdiğimiz emlak için resim ekleyebilir misiniz?   

 

DEĞERLENDĠRME 

Cevaplarınızı modülün sonundaki 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 “evet” cevabı verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

Tanımlama iĢlemlerini yapabileceksiniz. 

 

  

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 müĢteri kayıtlarını nasıl 

yaptıkları hakkında bilgi alınız. 

 

2. MÜġTERI KAYITLARI (TICARI VE 

ARSALAR) 
 

Emlakçılık paket programında ticari mülkü ve arsası bulunan ve bunları satmak, 

kiralamak isteyen veya bunları satın almayı, kiralamayı düĢünen müĢterilerin kayıtlarının 

takip edilebilmesi için bu müĢterilere ait bilgilerin sisteme girilmesi gerekir. Bu bilgiler 

sisteme girildikten sonra bu müĢteriler ile ilgili tüm kayıtlara paket program aracılığıyla 

ulaĢarak raporlar alabiliriz.    

2.1. Ticari Mülk Kayıtları 

Ticari mülk kısmına ulaĢmak için paket program çalıĢtırıldıktan sonra ana menüde 

bulunan “Ticari” butonuna tıklanarak girilir.  

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 



 

 

 

49 

2.1.1. Yeni MüĢteri Kaydı 

Ticari butonuna tıkladıktan sonra karĢımıza aĢağıdaki pencere gelecektir. Bu 

pencereyi kullanarak yeni emlak kaydı yapabiliriz. AĢağıdaki pencerede bu ayrıntılı olarak 

gösterilmektedir.  

 
 

 Yeni emlak kaydı yapabilmek için “Yeni” butonuna basılır. Burada bize yeni gelen 

müĢterimizin emlak bilgilerini ve müĢteriye ait bilgileri girerek müĢteri kaydını 

yapabilirsiniz. Yeni müĢteri kaydı, daha önceki müĢteri kayıtlarına benziyor ama burada 

farklı olan bir Ģey var.  

 
 

 Yukarıdaki pencereyi incelediğimizde “Emlak Tipi” kısmında dükkân, eczane, 

fabrika vb. ticari yerlerin yer aldığını göreceksiniz. Bu pencerede gerekli bilgileri 

doldurduktan sonra “Sıcak”, “Takipte” kısmını onaylarsak listemizde bu bölüm de takip 

edilecektir. MüĢterimiz emlakini YTL yerine baĢka bir para birimiyle kiraya vermek ya da 

satmak istiyorsa “Para Birimi” butonunu kullanarak istediği para birimini seçebiliriz. 

  

 Yeni müĢteri kaydını yaparken penceredeki diğer sekmeler, daha önceki 

konularımızda anlattığımız gibidir. Tüm bilgiler girildikten sonra kaydedilir.   
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2.1.2. MüĢteri Kaydını Düzeltme 

 
Daha önceden sisteme girmiĢ olduğumuz bir müĢterinin bilgilerini değiĢtirmek 

istediğimizde girilecek bölümdür. “Düzelt” seçeneği kullanılır.  

2.1.3. MüĢteri Kaydını Silme 

Bir müĢteri kaydını silmek istediğimizde kullandığımız seçenek “Sil” butonudur. 

Silme yapmak için sileceğimiz müĢteri kaydının üzerine gelip “Sil” butonuna basılır. 

2.1.4 MüĢteri Kaydı Kopyalama 

Kopyala seçeneği bir emlak birden çok Ģekilde (örnek olarak hem kiralık hem satılık  

gibi) pazarlanmak isteniyorsa ilgili kaydın kopyasının oluĢturulması için kullanılır. Böylece 

kaydın tekrar tekrar girilmesine gerek kalmaz. 

2.1.5. MüĢteri Kaydı Detayının Görüntülenmesi 

Sistemimize kayıtlı herhangi bir müĢteriye ait dairenin detayını rapor halinde 

görüntülemek istediğimizde kullandığımız seçenektir.  

2.1.6 MüĢteri Kaydı Listelerinin Görüntülenmesi 

Sistemimize kayıtlı müĢteri listesini Excel ortamında almak istediğimiz zaman 

kullandığımız seçenek “Liste” seçeneğidir. Bu seçeneği kullandığımız müĢteri listesi Excel 

formatına dönüĢtürülecektir.  

2.1.7. Emlak Ofisi 

Emlak ile ilgili yapılan anlaĢmaların girilebilmesi için beraber çalıĢılan emlak 

ofislerinin girileceği bölümdür.  

Daha önceki bölümlerde ayrıntılı olarak anlatılmıĢtır. 

2.1.8. Emlak Sahibi 

Sistemimize kayıtlı bulunan emlaklere ana pencereden bakıldığında bunlar hakkında 

kısa bilgiler görünür. Yani bu emlakin kime ait olduğuna dair bilgiler görüntülenmez. Bir 

emlakin kime ait olduğunu ve sahibinin kiĢisel bilgilerine ulaĢmak istediğimizde 

kullandığımız seçenek “Emlak Sahibi” seçeneğidir.  

2.1.9. Emlake Yapılan Ziyaretler 

Seçilen emlak ile ilgili müĢteri ziyaretlerinin ve detaylarının girilebileceği bölümdür.  
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2.1.10. Potansiyel MüĢteriler 

Seçilen emlak ile ilgilenebilecek potansiyel müĢterilerin görülebileceği bölümdür. Bu 

bölüme, bilgiler müĢterilerin ilgilendikleri bölümünden gelmektedir.  

2.1.11. Emlak Gelir Gider Durumu 

Seçilen emlak ile ilgili yapılan harcamaların ve elde edilen gelirlerin girilebileceği 

bölümdür.  

2.1.12. Kontrat Düzenleme 

Emlakin kontrat bilgilerinin girildiği bölümdür. 

2.1.13. Resim Ekleme 

Sisteme girmiĢ olduğumuz emlakin dıĢ ve iç görünüĢü çok önemlidir. Bunu müĢteri 

daha emlake gitmeden görürse emlak hakkında bilgi sahibi olur. Bunun için emlakin resmini 

sisteme eklememiz ve internet sitemizde göstermemiz büyük bir avantajdır.  

2.1.14. MüĢteriye Gösterimler 

 
“Demo” bölümüne bir müĢteri kaydını yaparken müĢterinin emlakini hangi aralıklarda 

satmak veya kiraya vermek istediğini maksimum ve minimum tutarları yazarak 

kaydediyoruz. MüĢterinin sadece istediğimiz maksimum fiyatı görmesi ve onun üzerinde 

pazarlık yapması daha çok bizim avantajımızadır. ĠĢte bu sebeple  “Demo” bölümü 

kullanılır. 

2.1.15. Yardım Menüsü  

 
PlanetPRO programı hakkında internet üzerinden yardım almak için kullanılan 

butondur. Bu butona tıklandığında yardım sayfası açılacaktır. Bu sayfada program hakkında 

kısa açıklamalar bulunur.  

2.1.16. Pencereyi Kapatma 

 

 
 

Pencereyi kapatmak için üsteki pencerede görülen “Kapat” butonunu kullanırız. 

Butona tıkladığımızda pencere kapanacaktır.  
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2.2. Arsa Kayıtları 

Ticari mülk kısmına ulaĢmak için paket program çalıĢtırıldıktan sonra gelen ana 

menüden “Ticari” butonuna tıklayarak giriyoruz.  

 

 

2.2.1. Yeni MüĢteri Kaydı 

Ticari butonuna tıkladıktan sonra karĢımıza aĢağıdaki pencere gelecektir. Bu 

pencereyi kullanarak yeni emlak kaydı yapabiliriz. AĢağıdaki pencerede bu ayrıntılı olarak 

gösterilmektedir.  

 
 

 Yeni emlak kaydı yapabilmek için yukarıdaki “Emlaklar” penceresinden “Yeni” 

butonuna basarak yeni emlak kaydını yapabileceğimiz pencereye ulaĢırız. Burada bize yeni 

gelen müĢterimizin emlak bilgilerini ve müĢteriye ait bilgileri girerek kaydını yapabiliriz. 

Yeni müĢteri kaydı daha önceki müĢteri kayıtlarına benziyor ama burada bazı farklılıklar 

vardır. Bu farklılık Ģudur; 
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 Yukarıdaki pencereyi incelediğimizde “Emlak Tipi” kısmında “Ada, Çiftlik, Depo 

vb.” ticari yerlerin yer aldığını göreceksiniz. Diğer bilgiler daha önceki konularımızda 

anlattığımız gibidir. Tüm bilgiler girildikten sonra kaydederiz.  

2.2.2. MüĢteri Kaydı Düzeltme 

Daha önceden sisteme girmiĢ olduğumuz bir müĢterinin bilgilerini değiĢtirmek  veya 

müĢterinin bilgilerini yanlıĢ girdiğimizde yenisiyle değiĢtirmek istediğimizde kullandığımız 

seçenek aĢağıda da görüldüğü gibi emlak penceresinden “Düzelt” seçeneğidir.  

2.2.3. MüĢteri Kaydı Silme 

Bir müĢteri kaydını silmek istediğimizde kullandığımız seçenek “Sil” butonudur. 

Silme yapmak için sileceğimiz müĢteri kaydının üzerine gelip “Sil” butonuna basıyoruz. 

2.2.4. MüĢteri Kaydı Kopyalama 

Kopyala seçeneği bir emlak birden çok Ģekilde (örnek olarak hem kiralık hem satılık 

gibi) pazarlanmak isteniyorsa ilgili kaydın kopyasının oluĢturulması için kullanılır. Böylece 

kaydın tekrar tekrar girilmesine gerek kalmaz. 

2.2.5. MüĢteri Kaydı Detayının Görüntülenmesi 

Sistemimize kayıtlı herhangi bir müĢteriye ait dairenin detayını rapor halinde 

görüntülemek istediğimizde kullandığımız seçenektir.  
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2.2.6. MüĢteri Kaydı Listelerinin Görüntülenmesi 

Sistemimize kayıtlı müĢteri listesini Excel ortamında almak istediğimiz zaman 

kullandığımız seçenek “Liste” seçeneğidir. Bu seçeneği kullandığımız müĢteri listesi Excel 

formatına dönüĢtürülecektir.  

2.2.7. Emlak Ofisi 

Emlak ile ilgili yapılan anlaĢmaların girilebilmesi için beraber çalıĢılan emlak 

ofislerinin girileceği bölümdür.  

2.2.8. Emlak Sahibi 

Sistemimize kayıtlı bulunan emlaklere ana pencereden bakıldığında bunlar hakkında 

kısa bilgiler görünür. Yani bu emlakin kime ait olduğuna dair bilgiler görüntülenmez. Bir 

emlakin kime ait olduğunu ve sahibinin kiĢisel bilgilerine ulaĢmak istediğimizde 

kullandığımız seçenek “Emlak Sahibi” seçeneğidir.  

2.2.9. Emlake Yapılan Ziyaretler 

Seçilen emlak ile ilgili müĢteri ziyaretlerinin ve detaylarının girilebileceği bölümdür.  

2.2.10. Potansiyel MüĢteriler 

Seçilen emlak ile ilgilenebilecek potansiyel müĢterilerin görülebileceği bölümdür. Bu 

bölüme bilgiler, müĢterilerin ilgilendikleri bölümünden gelmektedir.  

2.2.11.Emlak Gelir Gider Durumu 

Seçilen emlak ile ilgili yapılan harcamaların ve elde edilen gelirlerin girilebileceği 

bölümdür.  

2.2.12. Kontrat Düzenleme 

Emlakin kontrat bilgilerinin girildiği bölümdür.  

2.2.13. Resim Ekleme 

Sisteme girmiĢ olduğumuz emlakin dıĢ ve iç görünüĢü çok önemlidir. Bunu müĢteri 

daha emlake gitmeden görürse emlak hakkında bilgi sahibi olur. Bunun için emlakin resmini 

sisteme eklememiz ve internet sitemizde göstermemiz büyük bir avantajdır. Resim eklemek 

için yapmamız gerekenler diğer konularımızda anlattığımız gibidir herhangi bir farklılık 

yoktur.  
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2.2.14. MüĢteriye Gösterimler 

 
Demo bölümü bir müĢteri kaydını yaparken müĢterinin emlakini hangi aralıklarda 

satmak veya kiraya vermek istediğini maksimum ve minimum tutarları yazarak 

kaydediyoruz. Sadece müĢterinin bizim istediğimiz maksimum fiyatı görmesi ve onun 

üzerinde pazarlık yapması daha çok bizim avantajımızadır. ĠĢte bu sebeple “Demo” 

bölümünü kullanırız. 

2.2.15. Yardım Menüsü  

PlanetPRO programı hakkında internet üzerinden yardım almak için kullanılan 

butondur. Bu butona tıklandığında yardım sayfası açılacaktır. Bu sayfada program hakkında 

kısa açıklamalar bulunur.  

2.2.16. Pencereyi Kapatma 

 

 
 

Pencereyi kapatmak için üsteki pencerede görülen “Kapat” butonunu kullanırız. 

Butona tıkladığımızda pencere kapanacaktır.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

 

 

 Yeni müĢteri kaydını yapınız.   Yeni müĢteri kaydı kısmını okuyunuz.  

 Yeni müĢteri kaydını yaparken detay 

bilgileri tanımlayınız.  
 Yeni müĢteri kaydı kısmını okuyunuz.  

 MüĢteri kaydı yaptığınız emlak için 

müĢteri temsilcisini atayınız.  
 Yeni müĢteri kaydı kısmını okuyunuz.  

 Daha önceden girmiĢ olduğunuz müĢteri 

kaydı düzeltmelerini giriniz.  

 MüĢteri kaydı düzeltme kısmını 

okuyunuz.  

 MüĢteri kaydı silmeyi tanımlayınız.   MüĢteri kaydı silme kısmını okuyunuz. 

 MüĢteri kaydı kopyalamayı anlatınız.  
 MüĢteri kaydı kopyalama kısmını 

okuyunuz.  

 Hasar ekranında sigorta Ģirketinin nasıl 

seçildiğini anlatınız. 
 Hasar iĢlemleri kısmını okuyunuz.  

 MüĢteri kaydı detayının 

görüntülenmesini anlatınız.  
 MüĢteri kaydı detay kısmını okuyunuz.  

 MüĢteri kayıtlarının Excel ortamına 

aktarılmasını anlatınız.  

 MüĢteri kaydı listelerinin 

görüntülenmesi kısmını okuyunuz.  

 AnlaĢmamız bulunan emlak ofislerinin 

tanımlanmasını yapınız.  
 Emlak ofisi kısmını okuyunuz.  

 Emlak sahibine ait bilgileri sisteme 

giriniz.  
 Emlak sahibi kısmını okuyunuz.  

 Bir emlake yapılan ziyaret kaydını 

giriniz.  

 Emlake yapılan ziyaretler kısmını 

okuyunuz.  

 MüĢteri portföyümüzü oluĢturunuz.  Potansiyel müĢteriler kısmını okuyunuz.  

 Bir emlak için yapılan harcamaların 

kaydını yapınız.  

 Emlak gelir gider durumu kısmını 

okuyunuz.  

 Kontrat düzenlemeyi anlatınız.   Kontrat düzenleme kısmını okuyunuz.  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

A. ÖLÇME SORULARI 
 

Bu faaliyet sonucunda hangi bilgileri kazandığınızı, aĢağıdaki soruları cevaplayarak 

belirleyiniz. Soruların sadece bir doğru cevabı vardır. 

1. Satılık bir benzin istasyonu olan bir müĢterimizin emlakini hangi bölüm içerisinde 

takip ederiz? 

A. Daireler 

B. Özel 

C. Ticari 

D. Arsalar 

 

2. MüĢterilerimize ait listeyi hangi formatta alabiliriz?  

A. Word 

B. Not defteri 

C. Excel  

D. Power Point 

 

3. MüĢteriye kiraladığımız bir emlak için hangi belge düzenlenir? 

A. Beyanname 

B. Sicil Belgesi 

C. Tapu 

D. Kontrat 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız 

 

DEĞERLENDĠRME 

Cevaplarınızı modülün sonundaki 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. 

 

 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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B. UYGULAMALI TEST 

 

Öğrenme faaliyeti ile kazandığınız beceriyi aĢağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçeği Evet Hayır 

Daha önceden bilgilerini girmiĢ olduğumuz müĢteri kayıtları 

düzelt seçeneğiyle düzeltebilir misiniz?  
  

Bir müĢterimize ait bilgileri kopyalama yöntemiyle çoğaltabilir 

misiniz? 
  

Bir emlak komisyoncusu birden fazla emlak ofisiyle çalıĢabilir 

mi? 
  

Bir emlakin sahibine ait bilgileri sisteme girebilir misiniz?   

Emlaklere yapılan ziyaretlerin kayıtlarını tutabilir misiniz?   

Bir emlak için yapmıĢ olduğumuz harcamaları paket 

programda tutabilir misiniz?  
  

 
 

DEĞERLENDĠRME  
 

Belirtilen ölçütlere göre kendinizi değerlendiriniz. Eğer sonuca ulaĢtıysanız bir 

sonraki uygulama faaliyetine geçebilirsiniz. Sonuca ulaĢamadıysanız uygulama faaliyetini 

yeniden gözden geçiriniz. Adımların aksayan bölümlerini öğretmeninizle konuĢunuz. 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

Bu modül sonucunda hangi bilgileri kazandığınızı, aĢağıdaki soruları cevaplayarak 

belirleyiniz. Soruların sadece bir doğru cevabı vardır. 

 

1. Satılık bir petrol istasyonunu hangi bölümde takip ederiz?  

A. Ticari 

B. Özel 

C. Arsalar 

D. Daireler 

 

2. Elimizdeki emlak için kaç tane müĢteri temsilcisi atayabiliriz? 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

 

3. MüĢterimize bilgisayardan emlake ait bilgileri göstermemiz gerektiği zaman hangi 

butonu kullanırız? 

A. Detay 

B. Genel ilgi 

C. Demo 

D. Yardım 

 

4. Paket program hakkında bilmediğimiz bir konuda yardım almak için hangi butonu 

kullanırız? 

A. Genel ilgi  

B. Detay 

C. Demo 

D. Yardım 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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PERFORMANS TESTĠ 
 

Modül ile kazandığınız yeterliği aĢağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.  

Gözlenecek DavranıĢ Evet Hayır 

Emlak komisyoncumuzda çalıĢan personelimize kayıt yapması için 

Ģifreler verebilir misiniz? 
  

ġifre tanımlamalarında silme yetkisi verildiğinde bir emlak kaydını 

silebilir misiniz? 
  

GirmiĢ olduğumuz emlaki medyada yayınlamak için ilgili butonu 

onaylamamız yeterli midir? 
  

ÇalıĢtığımız emlak ofisine ait tüm bilgileri silebiliri misiniz?   

Yeni müĢteri kaydı girerken sarı alanları doldurmadan geçebilir 

misiniz? 
  

 
 

DEĞERLENDĠRME  
 

AĢağıda belirtilen ölçütlere göre kendinizi değerlendiriniz. Eğer sonuca ulaĢsaydınız 

bir sonraki uygulama faaliyetine geçebilirsiniz. Sonuca ulaĢamadıysanız uygulama 

faaliyetini yeniden gözden geçiriniz. Adımların aksayan bölümlerini öğretmeninizle 

konuĢunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 

 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

Sorular Cevaplar 

1- A 

2- B 

3- C 

4- D 

5- A 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

Sorular Cevaplar 

1- C 

2- C 

3- D 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 

Sorular Cevaplar 

1- A 

2- A 

3- C 

4- D 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarları ile karĢılaĢtırarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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KAYNAKÇA 

A 
 YILMAZ, ġevket, Planet Emlak ġirketi Genel Müdürü, görüĢme. 

 

 www.Planet.net 
 

 http://www.Planetpro.net/okulpro/index.asp 
 

 

KAYNAKÇA 
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