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YETERLĠK

Pazarlama aktivitelerini yapmak
Genel Amaç:
Emlak paket programında
düzenleyebilecektir.
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EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
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ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

pazarlama
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1. Emlak paket programında pazarlama
tanımlamalarını yapabileceksiniz.
2. Kampanyalar düzenleyebileceksiniz.

aktiviteleri

aktiviteleri

Ortam: Sınıf ortamı, bilgisayar laboratuvarı
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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.
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GĠRĠġ

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 yatırımlarla, mesleğinde baĢarılı, teknik bilgisi tam,
teknolojik desteği yerinde, çevresi geniĢ, portföyü orta büyüklükte bir iĢyeri olmak
zorundasınız.
Her sektörde olduğu gibi emlak sektöründe de kullanılan programlar, yazılımlar
bulunmaktadır. Emlak satın almak isteyen müĢteriler için bu emlakin özelliklerini gösteren
bu 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 Programıyla emlak iĢlemlerinin takibini öğreneceksiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1
AMAÇ
Emlak
paket
kavrayabileceksiniz.

programında

pazarlama

aktivitelerinin

tanımlamalarını

ARAġTIRMA
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araĢtırmalar Ģunlardır:
 Bölgenizdeki emlak komisyoncularına giderek emlakçılık programları hakkında
bilgi alınız.
 Bölgenizdeki emlak komisyoncularına giderek nasıl reklam yaptıkları hakkında
bilgi alınız.
 Bölgenizdeki emlak komisyonlarına giderek onlardan pazarlama aktivitesi olarak
yaptıkları hakkında bilgi alanız.
AraĢtırma sonuçlarını sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

1. WEB SAYFASI GENEL AYARLARI
Emlakçılık paket programında pazarlama aktivitelerini yapabilmek için Pro-net
tarafından sağlanan web sayfası düzenlemelerini yapmak gerekir. Web sayfası ana ayarları
düzenlenmeden pazarlama aktiviteleri tam olarak yapılamaz.

1.1. Sayfa Ayarları
Planet-Pro Programını açtığınızda karĢınıza boĢ bir sayfa açılacaktır. Anlatılacak web
sayfası bir örnektir. Bu sayfadaki tüm ayarlar yapılarak firma bilgileri girilir.
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Yukarıdaki sayfa, satıcı firma tarafından emlak firması adına açılmıĢ olan web
sayfasıdır. Pazarlama faaliyetleri bu sayfadan yapılır.

Site ayarlarını yapmak için yukarıdaki pencerede “Internet” butonuna basmak
gerekir. Ġnternet butonuna tıklayınca ekrana aĢağıdaki sayfa gelecektir.
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1.1.1. Firma Bilgilerini Düzeltme
Firma bilgilerini düzeltmek için kullanıcı bölümündeki “Firma Bilgi Düzeltme”
seçeneği tıklanır.

“Firma bilgi düzeltme” butonunu seçtikten sonra karĢımıza aĢağıdaki pencere gelecektir.
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5

Yukarıdaki pencerede bilgiler girildikten sonra “Onayla” butonuna bastığımızda bu
bilgiler kaydedilecektir ve resim yüklememiz için aĢağıdaki sayfa açılacaktır.

Resim yüklemek için “Gözat” butonu tıklandığında aĢağıdaki pencere gelecektir.

Bu pencereden istenilen resmi seçtikten sonra “Aç” butonuna basılır ve resmin adı ve
yolu “Dosya Adı” kısmına gelecektir.
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Bu aĢamadan sonra “Gönder” butonuna basarak resim web sitesine gönderilir.

“Gönder” butonunu bastıktan sonra karĢımıza yukarıdaki mesaj gelecektir.
“KAPAT” butonunu kullanarak pencere kapatılır.
Daha sonra diğer ayarları yapmak için “ANA SAYFAYA DÖNÜġ” butonunu
kullanarak diğer ayarları yapmak için ana sayfaya dönülür.
Yapılan düzenlemeler “Hakkımızda” bölümünde yayınlanacaktır. Ayrıca ana sayfada
aĢağıdaki yerde telefon numaraları gelecektir.
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“Hakkımızda” bölümüne tıkladığımızda aĢağıdaki sayfa açılacaktır.

1.1.2. Emlak Düzeltme/Silme/YerleĢtirme
Daha önce girilmiĢ bir emlake resim eklenebilir veya yanlıĢ yazılmıĢ bir bilgi
düzeltilebilir. Bunun için emlak bilgilerinin yeniden düzenlenmesi gerekir.

“Emlak Düzelt/Sil” butonuna tıkladığımızda aĢağıdaki pencere açılacaktır.

Bu pencereyi kullanarak düzeltmek istediğimiz emlak bilgilerini düzeltebiliriz,
silebiliriz, odanın sitesinde yayınlayabiliriz.
Bunu bir örnekle açıklayalım.
“Daireler” butonuna tıkladığımızda sitemize kayıtlı olan emlakler gelecektir.
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“Sil” butonuna basıldığında siteden emlak silinecektir.
“Oda site” kısmında “Evet/Hayır” diye iki seçenek vardır “Evet”i tıklarsak
emlakimiz sitede yayınlanacaktır. “Hayır”ı seçersek yayınlanmayacaktır.

1.1.3. Emlak Not Düzeltme/Silme
AĢağıdaki pencereyi kullanarak emlakler ile ilgili düzeltmeler yapılabilir.

1.1.4. Forum Konusu
Forum, elektronik ortamda yaratılmıĢ bir tartıĢma platformu ve paylaĢım sistemidir.
Forum alanına girildikten sonra ilgili kategori seçilir ve bu kategori bağlı olarak;
 Yeni bir konu baĢlığı yaratılır. Yaratılan konu baĢlığına diğer kullanıcılar
yorumlarını (cevaplarını) yazar,
 Bir konu baĢlığı veya tartıĢma konusu üzerinde fikirler sunar,
 Merak edilen ve yardım beklenen soruların cevabını bulabilir.
Planet Emlak Programında sınırsız sayıda forum konusu açılabilir. Bir kısıtlama
yoktur.
Forum konusu eklemek için:
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 E-net (admin-yönetici-) sayfasından “Forum konusu”ndan “Ekle” yi tıklayınız.

“Ekle” tıklandığında;

 Dil butonunda seçilecek dil tıklanır.
 “Gönder” butonuna basarak iĢlem sonlandırılır.
Web sayfası alt bölümde aĢağıdaki gibi yayınlanmaya baĢlayacaktır.

Yukarıdaki pencereden “Düzelt/Sil" seçeneğini kullanarak forum konusu değiĢtirilebilir.
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1.1.5. Forumlara
Formlara katılanların yorumlarının sistemde görünmesinin veya silinmesinin
ayarlandığı bölümdür.
Ziyaretçi foruma tıkladığında yeni bir sayfa açılacak ve kendi yorumunu
ekleyebilecektir. Aynı zamanda daha önce yazılmıĢ olan yorumlara cevap yazabilecektir.

Kullanıcı web sitesinde forum konusuna tıkladığında
kendi yorumunu yazması için aĢağıdaki sayfa açılacaktır.

Kullanıcı kendi yorumunu yazdıktan sonra “Gönder” butonuna basarak yorumunu
gönderecek ve aĢağıdaki uyarı mesajı gelecektir.

Kullanıcının yazmıĢ olduğu yorumları;
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“Gözat” düğmesini kullanarak görürüz. “Gözat” düğmesine tıkladığımızda
aĢağıdaki pencere gelecektir.

Yukarıda görüldüğü gibi anket konusu, pencereden “Sil” butonu kullanılarak silinir
veya “Cevap” düğmesini kullanılarak cevap yazılabilir.

1.1.6. Sayfa Ana Yazısı
Web sayfasında firma ile ilgili veya önemli bir konunun yazılabileceği bölümdür.
Bir ana sayfa yazısı yazılabilir.

“Ana Sayfa Yazısı” oluĢturmak için:

“Ekle” butonu tıklanır ve karĢımıza aĢağıdaki pencere gelecektir.
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Yukarıdaki pencerede bilgileri girdikten sonra “DeğiĢtir” butonuna tıkladığımızda
bilgiler girilmiĢ olur.

Resim eklemek için “Gözat” butonuna tıklanır.
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Gelen pencereden ana sayfaya koyulacak resim seçilip “Aç” düğmesiyle onaylanır.

“Gönder” butonuna basıldığında resim siteye yüklenmiĢ olacaktır. AĢağıdaki gelen
mesajla iĢlem tamamlanır.
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1.1.7. Bölgesel Bilgi
ÇalıĢılan bölgeler için bilgi kaydedilen bölümdür. Mahalle veya ilçeyle ilgili bölgesel
bilgiler ayrı sayfalarda yayınlanabilir.
Bölgesel bilgi eklemek için:

Yukarıdaki “Ekle” butonuna basılır.

Girilen bilgiler Onayla butonuyla kaydedilir. “Onayla” butonuna bastıktan sonra
pencere Ģekli aĢağıdaki gibi olacaktır.
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Yukarıdaki pencereyi kullanarak resim
tıkladığımızda aĢağıdaki pencere açılacaktır.

ekleyebiliriz.

“Gözat”

butonuna

Dosya seçilir, “Aç” butonuna basılır, “Gönder” seçeneği tıklanır ve resim siteye
eklenir.

Resmin sisteme yüklendiğini gösteren aĢağıdaki mesaj gelecektir.
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Ġnternetteki sayfa açıldığında “Bölgesel Bilgi” seçeneğinin üzerine gelindiğinde
eklenen bölgeler görülür

Eklenen bölge tıklandığında bölgenin bilgi sayfası ekrana gelecektir.

1.1.8. Haritalar
Haritadaki bilgilerin iletilmesindeki amaç (örneğin bir fotoğraf ya da resme göre) ilgili
bölgede yer alan topografik objeleri belli matematik kurallar çerçevesinde gösteriyor
olmasıdır.
Web sayfasına kaydedilen haritalarla hazırlanan site ilgi odağı olurken emlaklerin
tanıtma imkânı sağlanır.
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Harita eklemek için:

“Ekle” butonuna tıkladığımızda aĢağıdaki pencere açılacaktır.

“Onayla” butonuyla kayıt yapıldığında aĢağıdaki “Gözat” penceresi kullanılarak
sisteme harita yüklenebilir.
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Dosya seçilir, “Aç” butonuna basılır, “Gönder” seçeneği tıklanır ve harita resmi siteye
eklenir.

Harita resmin sisteme yüklendiğini gösteren aĢağıdaki mesaj gelecektir.

Ġnternet sayfasını açıp “Haritalar” üzerine gelindiğinde alt seçenekte eklenen harita
bilgisi görülecektir.
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Harita bilgisi alt seçeneği tıklandığında aĢağıdaki web sitesi açılacaktır.

1.1.9. Önemli Bilgi Linkleri
ÇeĢitli konularda baĢka sitelerden bilgi verilmek istendiğinde kullanılan bölümdür.
Ġstenilen sayıda link eklenebilir.
Önemli bilgi linklerini eklemek için:

“Ekle” butonuna basılır.
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Bilgiler girilip “onayla” butonunu kullanarak link eklenir. Ġnternet sitesindeki
görünüm aĢağıdaki Ģekilde olacaktır.

Linklerin üzerine gidip tıklanırsa link web sayfasına yönlendirecektir.

1.1.10. Hizmetlerimiz
Hizmetlerimiz bölümünde:





SatıĢtan alınan oranlar yazılabilir.
Kiralamadan alınan oranlar yazılabilir.
DanıĢmanlık ücreti yazılabilir.
Franchise veriyorsa Ģartları yazılabilir.

“Hizmetlerimiz” bölümünü ayarlamak için:
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Gerekli bilgiler girilir, “Onayla” butonunu kullanarak kaydedilir. Kaydettikten sonra
web sayfasındaki görüntüsü aĢağıdaki Ģekilde olacaktır.
bölümü tıklandığında aĢağıdaki sayfa açılacaktır.

1.1.11. Ekibimiz
Ekibimiz bölümünde çalıĢan personelin kayıtları girilir. Ayrıca her personele birer
Ģifre verilerek hangi iĢlemleri yapabileceğinin ataması yapılır. Ġstenildiği kadar personelin
sisteme kaydı yapılabilir.
Ekibimizi oluĢturmak için:
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“Ekibimiz” bölümünden “Ekle” ye tıklanır. AĢağıdaki sayfa açılacaktır.

“Onayla” butonunu tıkladıktan sonra bilgiler kaydedilecek ve resim yüklemek için
yeni bir sayfa gelecektir.
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“Gözat” butonunu tıklayarak resim yüklemek için “Dosya Seç” penceresi kullanılır.

Dosya seçildikten sonra “Aç” butonu kullanılarak resim eklenir.
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Yukarıdaki pencereden “Gönder” tıklanarak siteye eklenir.

Yukarıdaki mesaj gelecektir.
Bunların
yanında
bilinmesi
gereken ekibimizle ilgili en önemli konu,
herhangi bir emlak internette yayına
verildiğinde müĢteri temsilcisi bilgileri
de sitede “Ekibimiz” bölümünde
yayınlanır.
Web
sayfasında
bölümüne
tıklandığında ekibimiz gösteren sayfa
açılacaktır.
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1.1.12. Referanslarımız
Daha önce iĢ yaptığınız ve sizin hakkınızda bilgi verebilecek kiĢi, kurum ve kuruluĢlar
bu bölümde yayınlanabilir. Ġstenen sayıda referans yazılabilir.

“Referanslarımız” bölümünü düzenlemek için:

“Referanslarımız” bölümünden “Ekle”yi tıklayınız.

“Onayla” butonunu tıkladığımızda aĢağıdaki sayfa açılacaktır bu sayfayı kullanarak
bize referans olan firmanın resmi yüklenir.

Gönder butonu kullanılır.
butonu tıklandığında aĢağıdaki

Web sayfasındaki
pencere açılacaktır.
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1.1.13. Foto Galeri
Ofis, ekip ve emlaklerin fotoğraflarının kaydedileceği bölümdür.
“Foto galeri” bölümünü düzenlemek için:

“Foto Galeri” bölümünden “Ekle” tıklayınız.

“Onayla” butonunu tıkladıktan aĢağıdaki pencere açılacaktır. Bu pencere kullanılarak
resim yüklenir.
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Resmi yükledikten sonra “Gönder” butonunu kullanarak resim web sayfasına yollanır.
Resmin yüklendiğine dair uyarı mesajı gelir.
tıklandığında aĢağıdaki sayfa açılacaktır.

Web sitesinde
Bu sayfadan yüklenilen resimler görünür.
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1.1.14. Sık Sorulan Sorular
Bu bölümde aĢağıdaki sorular cevaplandırılacaktır.





Emlak komisyonculuğu ile ilgili sorular
Tapu ile ilgili sorular
DanıĢmanlıkla ilgili sorular
Mortgate ile ilgili sorular

Sık sorulan sorular bu alanda yayınlanabilir. Bunun için:

“Sık sorulan sorulardan Ekle” tıklayınız.

Yukarıdaki pencerede sıra numarasını yazdıktan sonra soru var, cevap var seçeneğini
iĢaretleriz. Daha sonra da soruyu ve cevabı yazarak onaylayın.
Resim eklemek için yeni gelen pencereden “Gözat”ı tıklayınız. Ġlgili klasörden resmi
seçerek “Gönder”e tıklayınız.
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Sorulan soru ve cevap web sitemizin
yayınlanacaktır. Bu kısma tıkladığımızda aĢağıdaki sayfa açılacaktır.

kısmında

Bu kısma istediğimiz kadar soru ekleyebiliriz.

1.1.15. ġikâyet Yazısı
ġikâyeti olan ziyaretçilerin kime ve ne Ģekilde baĢvuracağı konusunda bilgi verildiği
bölümdür.
BaĢvurulacak kiĢi ve telefon numarasını yazmak için:
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“ġikayet Yazısı” bölümünden “Ekle”yi tıklayınız. AĢağıdaki sayfa açılacaktır.

Yukarıdaki sayfada gerekli bilgileri ekledikten sonra “Resim Var” kısmı onaylanır.
“DeğiĢtir” butonu tıkladığında aĢağıdaki sayfa açılacaktır.

Bu sayfayı kullanarak “Gözat” düğmesiyle resim ekleriz ve “Gönder” seçeneğine
tıklandığında resim ve bilgiler web sitesine gidecektir. Web sitesinde
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kısmı tıkladığında aĢağıdaki sayfa açılarak bu bilgilere
kullanıcılarımız ulaĢabilecektir.

1.1.16. Bizimle ÇalıĢır mısınız Yazısı
ġirketinizde çalıĢmak isteyenlerin nasıl baĢvuru yapacağı hakkında bilgilerin verildiği
bölümdür. Sadece bir bilgi girilebilir.
“Bizimle çalıĢır mısınız yazısı”nı düzenlemek için:

“Bizimle ÇalıĢır mısınız Yazısı” bölümünden “Ekle”ye tıklayınız.

Bilgileri girdikten sonra “Resim” kısmında “Var” seçeneğini iĢaretlenir. “DeğiĢtir”
butonuna basarak onaylanır. Onayladıktan sonra aĢağıdaki sayfa açılacaktır bu sayfayı
kullanarak resim eklenir.
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“Gönder” butonu kullanılarak web sitesinde yayınlanır.
Web sitesinde
açılacaktır.

kısmına tıkladığımızda aĢağıdaki web sayfası
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1.1.17. “Nasıl Yardımcı Olabiliriz" Mesajları / "How can we Help You"
Messages
MüĢterilerin sizden beklentileri olabilir. Bunun için
web sayfanızda “Nasıl Yardımcı Olabiliriz?” diye bir
bölümü kullanabilirsiniz.
Bu bölümde ziyaretçiler yandaki bilgileri size
yollarlar.

Gelen bu mesajı görmek için

“Nasıl Yardımcı Olabiliriz Mesajları” bölümüne tıklayınız.
KarĢınıza aĢağıdaki pencere gelecektir. MüĢteri mesajını okuyarak yardımcı
olabilirsiniz “Mesaj Sil” seçeneğine basılarak mesaj kutusu boĢaltılabilir.

1.1.18. Emlaklere Yazılan Mesajlar / Messages written no Real Estates
Ziyaretçi, incelediği bir emlak için görüĢlerini belirtebilir. Bunun için bir emlakin
altında bulunan daha fazla bilgi mesajını doldurularak “Gönder”e tıklanır.
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“Emlaklara Yazılan Mesajlar”a tıklayarak gelen mesajları görebilirsiniz.

Bu mesajı o emlakin altında yayınlanması isteniyorsa aktif bölümündeki “Yes” butonu
tıklanır.
O emlakin sayfasının en altında müĢteri mesajlarının görünmesi sağlanmıĢ olur.

1.1.19. Haber Ekle
MüĢteriye çeĢitli konularda bilgi vermek için kullanılır.
Haber girmek için:

“Haber ekle”ye tıklayınız. Tıkladıktan sonra aĢağıdaki sayfa açılacaktır.
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Bilgileri girdikten sonra resmi de varsa “Resim Var” kutusu iĢaretlenir. “Onayla”
butonuna basılır. KarĢımıza aĢağıdaki pencere gelecektir.

Yukarıdaki pencerede “Gönder” butonuna bastığımızda haber, web sayfasında yer
alacaktır.

Web sayfamızdaki görünümü aĢağıdaki Ģekilde olacaktır.
Daha önce yazılmıĢ olan bir habere bilgi eklemek,
varsa yanlıĢları düzeltmek veya daha önceki bir habere resim
eklemek/kaldırmak
için
haberlerin
güncellenmesi
(düzenlenmesi) gerekir.
Haberlerin güncellenmesi için sırasıyla

“Haber düzelt/sil”i tıklayınız .AĢağıdaki pencere gelecektir.
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Yukarıdaki pencerede “Düzelt” seçeneği ile sayfa gelecektir. Gerekli
düzenlemelerden sonra “DeğiĢtir” butonu kullanılarak iĢlem sonlandırılır. “Sil” seçeneği
kullanılarak haber silinir.

1.1.20. 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. Amaç belirlemeli, logo ona göre düzenlenmelidir. Amaç, bir ismi logo haline
getirmektir.
Bunun dıĢında logolar:






Akılda kalıcı olmalıdır.
Olabildiğince sade ve yalın olmalıdır.
Logo, Ģekille ve yazı bir arada kullanılabilir.
Logo sizin firmanızın amacına uygun olmalıdır.
Logo yapılırken, kendi özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır (kuruma ait;
renkler, Ģekiller, amaç ve iĢlev).
 Logoda bazı kalıplaĢmıĢ sembollerden yola çıkılabilir.
 Logoda amaca uygun olarak, firmanın ya da firma isminin baĢ harflerinden yola
çıkılarak bir Ģeyler üretebilir.
logonun belirlediğini düĢünerek firma “Logosu Ekle” butonuna
tıklayınız.
Logonun bulunduğu klasöre gelip resmi seçin. Resim gif uzantılı olmalıdır. Seçtikten
sonra “Gönder” butonuna (tuĢuna) tıklayarak logo ekleme iĢini sonlandırılır.
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Emlak sitesinde sayfanın üst sağ tarafında ve altta döviz kurlarının üstünde olmak
üzere iki tane logo yayınlanmıĢ olur.

Web sayfasında görünümü aĢağıdaki gibi olacaktır.

1.2. Ziyaretçi Kullanımı
Web sitemizdeki müĢterilerin arama yapması için kullandığı bölümdür. MüĢteri bu
bölümü kullanarak emlak arar.
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1.2.1. Planet Emlak Programında (Web Sayfasında) Portföy AraĢtırma
Ziyaretçi emlaki, emlak türüne göre veya genel arayabilir. Bunun için daireler, özel
konutlar, ticari emlakler ve arsalar sayfalarına tıklayarak ne kadar emlak varsa görüntülenir.

MüĢteri satılık veya kiralık emlakleri aramak için aĢağıdaki seçenekleri kullanabilir:
 Detaylı Arama
Detay aramada yeni bir sayfa emlak tipi, kategori, manzara, ısıtma sistemi, para
birimi, özel bilgi, detay bilgi, gayrimenkul iç detayı, ulaĢım bilgileri ve arsa ise durumunu
gösteren ölçütlere göre arama yapar.

 Hızlı Arama
Ana sayfada hızlı emlak arama bölümü vardır. Buradaki ölçütleri seçerek hızlı emlak
aranabilir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
 Firma bilgilerini düzeltiniz.
 Emlak bilgilerini düzeltiniz.
 Forum konusu ekleyiniz.

 Sayfa ana yazısı ekleyiniz.
 Bölgesel bilgi giriniz.
 Harita ekleyiniz.
 Önemli linkleri yerleĢtiriniz.
 Hizmetlerimiz bölümünü düzenleyeniz.
 Ekibimiz bölümünü oluĢturunuz.
 Referanslarımız kısmını düzenleyiniz.
 Foto galerisi oluĢturunuz.
 Sık sorulan sorular kısmını oluĢturunuz.
 ġikâyet yazısı kısmını düzenleyiniz.

 Sayfa ayarları kısmını okuyunuz.

 Sayfa ayarları kısmını okuyunuz.

 Sayfa ayarları kısmını okuyunuz.
 Sayfa ayarları kısmını okuyunuz.
 Sayfa ayarları kısmını okuyunuz.
 Sayfa ayarları kısmını okuyunuz.
 Sayfa ayarları kısmını okuyunuz.
 Sayfa ayarları kısmını okuyunuz.
 Sayfa ayarları kısmını okuyunuz.
 Sayfa ayarları kısmını okuyunuz.
 Sayfa ayarları kısmını okuyunuz.
 Sayfa ayarları kısmını okuyunuz.
 Sayfa ayarları kısmını okuyunuz.

 Bizimle çalıĢır mısınız kısmını
oluĢturunuz.

 Sayfa ayarları kısmını okuyunuz.

 Nasıl yardımcı olabiliriz kısmını
düzenleyiniz.

 Sayfa ayarları kısmını okuyunuz.
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 Emlaklere yazılan mesajlar kısmını
düzenleyiniz.

 Sayfa ayarları kısmını okuyunuz.

 Haber ekleyiniz.

 Sayfa ayarları kısmını okuyunuz.

 Firma logosu ekleyiniz.

 Sayfa ayarları kısmını okuyunuz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
A. OBJEKTĠF TESTELER(ÖLÇME SORULARI)
Bu faaliyet sonucunda hangi bilgileri kazandığınızı, aĢağıdaki soruları cevaplayınız.
Soruların sadece bir doğru cevabı vardır.
1.

Web sitesinin ayarlarını yapmak için aĢağıdaki butonlardan hangisini kullanırız?

A)

B)

C)

D)
2.

Bir emlak komisyoncusu web sitesindeki firma bilgilerini düzeltmek için hangi
seçeneği kullanır?

A)
B)
C)
D)
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3.

Web sitemize ana sayfa yazısı eklemek için aĢağıdaki seçeneklerden hangisini
kullanırız?
A)
B)
C)
D)

4.

Web sitemize eklediğimiz önemli linklere kullanıcılar nereden ulaĢabilirler?
A)
B)
C)
D)

5.

Web ana sayfamızda bölgesel bilgi altında
Planetpro paket programında
Kullanıcılar ulaĢamazlar.
Web ana sayfamızda önemli linklerin altında

Web ana sayfamızda “Ekibimiz” bölümüne tıkladığımızda hangi sayfa açılır.
A) ÇalıĢan personelimizin bilgi ve resimlerinin bulunduğu sayfa
B) Haritalar sayfası
C) Hizmetlerimiz sayfası
D) Referanslarımız sayfası

Cevaplarınızı modülün sonundaki cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız.
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B- UYGULAMALI TEST
Öğrenme faaliyeti ile kazandığınız beceriyi aĢağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçeği

Evet

Hayır

1. E-net butonunu kullanarak firma bilgilerini düzelttiniz mi?
2. Firma bilgisini düzeltirken firmanın resmi de eklenebilir mi?
3. Düzelttiğimiz firma bilgileri “Hakkımızda” bölümünde mi
görünür?
4. Web sitemizde tartıĢma platformu oluĢturabilir miyiz?
5.Firmamızın bulunduğu bölge bilgilerini sitede yayınlayabilir
miyiz?
6.ÇalıĢtığımız bölgelerin haritalarını sitede yayınlayabilir miyiz?
7. Web sitemizde resim galerisi oluĢturabilir miyiz?
8.Web sitemizde kullanıcı sorularına cevap verebilir miyiz?

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
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
AMAÇ
Ġnternet ortamında portföy yayınlayabileceksiniz.

ARAġTIRMA
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araĢtırmalar Ģunlardır:
 Bölgemizdeki emlak komisyoncularına giderek emlakçilik programları hakkında
bilgi alınız.
 Bölgemizdeki emlak komisyoncularına giderek nasıl reklam yaptıkları hakkında
bilgi alınız.
 Bölgemizdeki emlak komisyonlarına giderek onlardan pazarlama aktivitesi olarak
yaptıkları hakkında bilgi alanız.
Bulduğunuz sonuçları sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

2. PORTFÖY YAYINLAMA
Emlak ofisinin, elinde bulunan emlakleri internete göndermek istediği zaman
baĢvurduğu yöntemdir bu yöntemi kullanarak portföyündeki emlakleri web sayfasında
yayınlar. Böylece çok geniĢ bir müĢteri kitlesine ulaĢarak geniĢ bir pazar elde eder.

2.1. Emlak Yayınlama (Daire ve Özel)
Emlak komisyoncularının elindeki emlakleri müĢterilerine ulaĢtırmak için iyi
pazarlama faaliyetlerinde bulunmaları gerekmektedir. Bu anlamda en önemli unsur olarak
internet karĢımıza çıkar.

2.1.1.Daire Yayınlama
Emlak komisyoncusu elindeki daireleri internet sitesinde yayınlamak için “Daireler”
butonunu tıkladıktan sonra açılan pencereden;
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Bir web sitesinde yayınlanmak istenen emlakin üzerine gelinir, “Ġnet” (E-net) butonu
tıklanır. “Ġnet” butonu tıklanınca fare kum saati halini alacaktır. Bir süre sonra aĢağıdaki
pencere gelecektir.

“Ġnet” butonuna küçük E-net de denir. Paket programın ana sayfasında kullandığımız
E-net butonu ise büyük E-net diye tanımlanır.
Bu pencereyle emlak bilgileri ve emlake ait resimler web sayfamıza transfer
edilecektir. Web sayfasına gönderdiğimiz emlak web sitemizin son girilen emlakler kısmında
görülecektir.
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Ġlgili emlakın üzerine gelip tıklandığında aĢağıdaki pencere açılacaktır.

“Daireler” kısmına tıklandığında tüm daireler görüntülenecektir.

Yukarıda özel konutlar görüntülenmektedir. Ġstenilen emlakin üzerine gelinip
tıklandığında o emlakle ilgili bütün bilgilere internet kullanıcıları ulaĢabilir.

2.1.2.Özel Emlak Yayınlama
Emlak komisyoncusu elindeki özel emlaki internet sitesinde yayınlamak için “Özel”
butonunu tıklar, açılan pencereden;
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“Emlakler” penceresinden bir emlak web sitesi yayınlanmak istendiğinde, “Ġnet”
butonuna tıklamaktır. “Ġnet” butonuna tıkladığında fare kum saati halini alacaktır. Bir süre
sonra aĢağıdaki pencere gelecektir.

Bu pencereyle emlak bilgileri ve emlake ait resimler web sayfasına transfer
edilecektir. Web sayfasına gönderilen emlak web sitesinin son girilen emlakler kısmında
görünecektir.

Ġlgili emlakin üzerine gelip tıklandığında aĢağıdaki pencere açılacaktır.

“Özel Konutlar” kısmına tıklandığında tüm daireler görüntülenir.
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2.2. Emlak Yayınlama (Ticari ve Arsa)
Emlak komisyoncularının elindeki emlakleri müĢterilerine ulaĢtırmak için iyi
pazarlama faaliyetlerinde bulunmaları gerekmektedir. Bu amaçla kullanılacak en iyi yol
internettir

2.2.1.Ticari Emlak Yayınlama
Emlak komisyoncusu elindeki ticari emlaki internet sitesinde yayınlamak için
“Ticari” butonunu tıkladıktan sonra açılan pencereden;

“Emlakler” penceresinden bir web sitesinde yayınlamak istenilen emlakin üzerine
gelinir, “Ġnet” butonu tıklanır. “Ġnet” butonuna tıklandığında fare kum saati halini alacaktır.
Bir süre sonra aĢağıdaki pencere gelecektir.
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Bu pencereyle emlak bilgileri ve emlake ait resimler web sayfasına transfer
edilecektir. Web sayfasına gönderilen emlak web sitesinin son girilen emlakler kısmında
görünecektir.

Ġlgili emlakin üzerine gelip tıkladığımızda aĢağıdaki pencere açılacaktır.

“Ticari Emlakler” kısmına tıklandığında tüm daireler görüntülenecektir.

2.2.2.Arsa Emlaki Yayınlama
Emlak komisyoncusu, elindeki arsaları internet sitesinde yayınlamak için “Arsalar”
butonunu tıkladığında açılan pencereden;
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“Emlakler” penceresinde bir emlak web sitesinde yayınlamak istendiğinde emlakin
üzerine gelinir, “Ġnet” butonuna tıklanır “Ġnet” butonuna tıklandığında fare kum saati halini
alacaktır. Bir süre sonra aĢağıdaki pencere gelecektir.

Bu pencereyle emlak bilgileri ve emlake ait resimler web sayfamıza transfer
edilecektir. Web sayfasına gönderdiğimiz emlak web sitenin son girilen emlakler kısmında
görünecektir.

Ġlgili emlakin üzerine gelinip tıklandığında aĢağıdaki pencere açılacaktır.

“Arsalar” kısmına tıklandığında tüm daireler görüntülenecektir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
 Dairelerinizi web’ de yayınlamayı
anlatınız.

 Emlak yayınlama kısmını okuyunuz.

 Özel emlaklerinizi web’ de yayınlamayı
anlatınız.

 Emlak yayınlama kısmını okuyunuz.

 Ticari emlaklerinizi web’ de
yayınlamayı anlatınız.

 Emlak yayınlama kısmını okuyunuz.

 Arsalarınızı web’ de yayınlamayı
anlatınız.

 Emlak yayınlama kısmını okuyunuz.
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ÖLÇMEVE
VEDEĞERLENDĠRME
DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME
A- ÖLÇME SORULARI
Bu faaliyet sonucunda hangi bilgileri kazandığınızı, aĢağıdaki soruları cevaplayınız.
Soruların sadece bir doğru cevabı vardır.
1.

Elimizdeki daireleri web sitesine göndermek için aĢağıdaki seçeneklerden hanisini
kullanırız?
A.
B.
C.
D.

2.

Küçük Ġnet (E-net)
Büyük Ġnet (E-net)
Hakkımızda
Daireler

Web sitesine gönderdiğimiz daireler web sitesinde hangi bölüm altında yer alır?

A)
B)
C)
D)
3.

Herhangi bir daireyi web’ e göndermek için E-net (Ġnet) butonuna tıkladığımızda
ekranda nasıl bir değiĢme olur?
A.
B.
C.
D.

Kum saati Ģekliden bekler.
Web’ i açar.
Transfer ediliyor penceresi gelir.
Hiç bir Ģey olmaz.
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4.

Web sitesine gönderdiğimiz arsaları web sitesinde hangi bölüm altında yer alır?

A)
B)
C)
D)
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız

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.

Değerlendirme Ölçeği

Evet

Hayır

1. Herhangi bir emlaki web’e göndermek için küçük E-net
(Ġnet) butonunu kullanabilir miyiz?
2. Küçük E-net butonuyla gönderdiğimiz emlaklerimiz web
sayfasında yayınlanır mı?
3. Girdiğimiz emlakler aynı zamanda son girilen
emlaklerimiz kısmında da yayınlanır mı?
4. Web sitesinde “Arsalar” kısmına tıkladığımızda aynı
zamanda hem kiralık hem de satılık arsaları gösteren web
sayfası mı açılır?

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.

57

MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
1.

Web sitesine yüklediğimiz bir emlaki, site ayarlarını kullanarak siteden silmek
istediğimizde aĢağıdaki seçeneklerden hangisini kullanmalıyız?
A) Emlak Düzeltme Silme YerleĢtirme
B) Firma bilgilerini düzeltme
C) Forum konusu
D) Forum ekleme

2.

Web sitesi kullanıcıları bize istediği bir emlak türünü bildirmek istediği zaman hangi
web sitemizde hangi bölümü kullanarak istediği emlak bilgilerini iletir?
A) Bizimle çalıĢır mısınız?
B) Nasıl yardımcı olabiliriz?
C) ġikâyet yazısı
D) Emlaklere yazılan yazılar

3.

Yeni çıkan bir konut edindirme yasasını web sitemizin hangi bölümünde
yayınlayabiliriz?
A) Logo
B) Forum ekle
C) Haber ekle
D) Emlak Notları

4.

Kullanıcılarımız sitemizi kullanarak birçok ölçüte göre emlak aramak istedikleri
zaman hangi bölümü kullanırlar?
A) Arama
B) Portföy
C) Hızlı arama
D) Detaylı arama

5.

MüĢterimize ait bir petrol istasyonunu web sitesine gönderdiğimizde web sitemizin
hangi bölümünde yer alır?
A) Ticari
B) Özel
C) Daire
D) Arsalar
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PERFORMANS TESTĠ
Gözlenecek DavranıĢ

Evet

Hayır

1. Firmamıza ait bilgileri daha sonradan değiĢtirebilir misiniz?
2. Web’ i kullanarak kayıtlı emlaklerimizi silebilir misiniz?
3. Web sayfamızın ana sayfa yazısını istediğimiz zaman
değiĢtirebilir misiniz?
4. Web sayfasına istediğimiz kadar link ekleyebilir misiniz?
5. Bizim hizmetlerimizden Ģikâyetçi olan kullanıcılarımız için bir
bölüm oluĢturabilir misiniz?
6. Personel almak için web sayfamıza bilgi girebilir misiniz?
7. Firmamızın logosunu web sayfamıza yükleyebilir misiniz?
8. Kullanıcılarımızın rahat bir Ģekilde emlak araması yapması
için bölümler ekleyebilir misiniz?
9. Paket programı kullanarak emlaklerimizi web’ e gönderebilir
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

5-

A

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’ĠN CEVAP ANAHTARI
Sorular
123456-

Cevaplar
A
B
C
D

MODÜL DEĞERLENDĠRME’NĠN CEVAP ANAHTARI
Sorular

Cevaplar

1234-

A
B
C
D

Cevaplarınızı cevap anahtarları ile karĢılaĢtırarak kendinizi değerlendiriniz.
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A
 YILMAZ, ġevket, Planet Emlak ġirketi Genel Müdürü, görüĢme.
 www.Plan-et.net
 http://www.plan-etpro.net/okulpro/index.asp
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