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AÇIKLAMALAR

KOD 341TP0034

ALAN Pazarlama ve Perakende

DAL/MESLEK Emlak Komisyonculuğu

MODÜLÜN ADI Site Yönetimi

MODÜLÜN TANIMI

Emlak komisyoncuları paket programını kullanarak portföy
yayınlama, haber ekleme, döviz kurları ve istatistik ile ilgili
temel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı öğrenme
materyalidir.

SÜRE 40/24

ÖN KOŞUL İnteraktif Emlak Paket Programları dersinin 1. modülüdür.

YETERLİK

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç:
Her ortamda interaktif emlak paket programını kullanarak
site genel yönetimi ve genel düzeni işleyişini
gerçekleştirebileceksiniz.

Amaçlar:

1. Emlak portföyünü yayınlayabileceksiniz.
2. Haber ve döviz kurları ayarlarını yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Bilgisayar, interaktif emlak paket programı, hesap makinesi,
kalem, silgi

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Her faaliyet sonrasında o faaliyetle ilgili değerlendirme
soruları ile kendi kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda size ölçme aracı (uygulama, soru-
cevap) uygulayarak modül uygulamaları ile kazandığınız
bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Günümüzde emlak işlemlerinin büyük bir kısmı internet ile yapılmaktadır. Emlak
komisyoncuları ile müşteri karşılıklı güvene dayalı bir ilişki 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 şirkete yapılan yatırımlar, bir şirketten acentelik almak için verilen
teminatların dışında; mesleğinde başarılı, teknik bilgisi tam, teknolojik desteği yerinde,
çevresi geniş, portföyü orta büyüklükte bir acente olmak zorundasınız.

Her sektörde olduğu gibi emlak sektöründe de kullanılan programlar, yazılımlar
bulunmaktadır. Özellikle emlakın bulunduğu yerden satın almak isteyen müşteriler için bu
emlakın özelliklerini gösteren bu yazılımlara ihtiyacı bulunmaktadır.

Emlak komisyoncusunun kullanabileceği yazılımlar, yazılım şirketleri tarafından
hazırlanmaktadır. Çok sayıda interaktif emlak yazılım programı bulunmaktadır.

Bu modülümüzde İdea Emlak Programı ve Planet Emlak Programı kullanılarak
interaktif emlak işlemlerinin takibini öğreneceksiniz.

GİRİŞ
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ÖĞRE NME FAALİYETİ–1

Bilgisayar ortamında emlak portföyünü yayınlayabileceksiniz.

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken araştırmalar şunlardır:

 Çevrenizdeki emlak komisyoncusuna giderek emlak işlemlerinin takibinde
kullandıkları programlarının hangileri olduğunu öğreniniz.

 Burada anlatılacak olan programdan farklı program kullanılıyor ise benzer ve
farklı yönlerini araştırınız.

Bulduğunuz sonuçları sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. PORTFÖY YAYINLAMA

Çeşitli tekniklerle topladığınız emlak portföyünüzü internetten interaktif emlak
programlarını kullanarak yayınlamanız gerekir. Böylece müşteri portföyünüzü de artırmış
olursunuz.

1.1. İdea Emlak Programı Portföy Yayınlama

Emlak türleri, emlakın aktif pasif durumu, il-ilçe yönetimi ayarlarını yaparak emlak
ilanı eklenir. Böylece siteye giren müşteriler isteklerini daha kolay elde ederek amaca
ulaşılabilir.

1.1.1. Emlak Türleri Yönetimi

İlanlarda kullanılan emlak türleri bu bölümden kaydedilir ( örneğin villa, arsa,
müstakil daire vb. ).

1.1.1.1. Emlak Türü Ekle

Site adresine girerek (www.emlakodasi.com/admin) şifrenizi yazdıktan sonra “Emlak
Türü Yönetimi” menüsüne girilir.

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Pencere 1.1: Emlak türü yönetimi ana menüsü

Emlak türü ekleme aşaması şöyledir:

 Emlak türü yönetiminde emlak türü eklemek için "Emlak Türü Ekle” butonuna
tıklanır.

 Örnek olarak “deneme emlak” yazınız.
 “Ekle” butonuna basarak işlem sonlandırılır.
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Emlak türü eklendikten sonra ekran aşağıdaki gibi olur.

1.1.1.2. Emlak Türünün Aktif/Pasif Durumu

Emlak türünün sitede yayınlanmasını sağlamak için ilgili emlak türüne tıklanır.

Yanda yeşil olarak gözüken emlak türleri yayınlanır.

Yanda kırmızı olarak gözüken emlak türü
yayınlanmamaktadır.
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1.1.2 Detay Yönetimi

Bir ilanda kullanılan evin içine ait genel özelliklerin belirtildiği bölümdür.

Pencere 1.2: Detay yönetimi ana menüsü

1.1.2.1 Detay Ekleme

Detay ekleme aşaması şöyledir:
 Yönetici panelinden “Detay Yönetimi “

menüsüne tıklanır.

 Gelen pencereden
butonuna tıklanır.

 Örnek olarak DENEME DETAY
(TEST DETAIL) yazılır.
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 “Ekle” butonuna tıklanarak işlem tamamlanır.

Detay eklendikten sonraki hali aşağıdaki gibi olur.

1.1.3. İlan Yönetimi

Sitede yayınlanacak olan emlakların eklendiği, çıkarıldığı ve düzenlendiği bölümdür.

1.1.3.1 İlan Ekleme

İlan eklemek için iki yöntem vardır:

 Yönetici Panelinden

 İlan Yönetim menüsünden

Pencere 1.3: Yönetici paneli ana menüsü
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 Yönetici panelinden veya ilan yönetimi menüsüne tıklandıktan sonra gelen
pencereden ilan eklemek için pencerenin sağ üst köşesindeki “ilan ekle” butonuna
basılır. Gerekli bilgiler girilerek “kaydet” butonuna tıklanır.

Pencere 1.4: İlan yönetimi menüsü

Gelen “İlan Ekle” penceresine örnek olarak aşağıdaki bilgileri giriniz:

 Apartman 5 katlı olup 3. dairesi kiralıktır.
 Adana / Ceyhan ilçesi Muradiye mevkisi
 Daire, türü deneme emlak
 80.000 YTL değerinde,
 3+1 olup 120 m2 dir.
 Isıtması soba olup asansör ve otoparkı vardır. Kapıcısı yoktur.
 Dairede kablolu TV tesisatı bulunmaktadır.
 Güvenlik sistemi vardır.
 Hidrofor, duşa kabin ve su deposu mevcuttur.



9

Pencere 1.5: İlan ekle sayfası
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Pencere 1.5: İlan yönetimi menüsü
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1.1.3.2 İlan Görüntüle

İlan yönetimi menüsüne tıkladıktan sonra gelen sayfadan istenilen emlakın

görüntülenmesi için butonuna tıklanır.

Pencere 1.6: İlan görüntüleme
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1.1.3.3 Resim Ekleme

İlan yönetimi menüsünden düzenle butonuna tıklanarak daha önce resim
eklenmemiş bir ilana resim eklenir. Veya ilan eklerken de resim eklenebilir.

 Resim 1 kutucuğunun yanında bulunan “göz at” butonuna tıklanır.
 Resmin olduğu klasör seçilir.
 Resim seçilir
 İkinci bir resim eklenmek isteniyorsa ilk üç aşama yinelenir.
 “Kaydet” butonu ile işlem sonlandırılır.

Pencere 1.7: Resim ekleme
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“İlanı görüntüle”ye tıklanarak resmin eklendiğin görebilirsiniz.

Pencere 1.8: Resimli ilan görüntüleme

İlan görüntülemede sağ tarafta bulunan “Slide Olarak Göster” ifadesi ile resimlerin
sırasıyla gelmesi sağlanır.

1.1.3.4 İlan Silme

İlanların sitedeki yayınlarını kaldırmak için ya ilan vitrinden kaldırılır ya da silinir.

İlan yönetimi menüsünde iken butonuna tıklayarak bir uyarı penceresi gelir.
“Tamam” butonuna tıklanarak ilan silinmiş olur
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Pencere 1.9: İlan silme

1.1.4 Ek Sayfa (Sayfalarımız)

Herhangi bir konuda bilgi vermek, işletme hakkında bilgi vermek, personel alımı için
bilgi vermekde kullanılabilen bir alandır.

 Yönetici panelinden “sayfa yönetimi” menüsüne tıklanır.
 Karşınıza gelen “Sayfa Ekle” penceresinden sayfa ekle butonuna tıklanır (

pencere 1.10).
 Bilgiler girilir (pencere 1.11).
 “Güncelle” butonuna tıklanarak işlem sonlandırılır.

Pencere 1.10: Sayfa yönetimi menüsü



15

Pencere 1.11: sayfamıza bilgi girişi

www.emlakodasi.com adresinde ise söyle görünür:

Pencere 1.12: web adresinden sayfalarımızın görünümü
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1.1.5 İl/İlçe Seçimi

Müşterinin arama yapacağı anda karşısına çıkacak il/ ilçe seçimi için illerin ve
ilçelerin ayarlandığı bölümdür.

Yeşil butonlar il/ ilçelerin sayfada göründüğünü, kırmızı butonlar ise gösterilmeğini
belirtir.

 İl yönetimi
 Yönetici panelinden “İl Yönetimi” menüsüne tıklanır.

Pencere 1.13: Yayınlanan illerin durumu
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 İl eklemek için “il ekle” butonuna tıklanır. Karşınıza aşağıdaki pencere gelir.

 Eklenecek il yazılarak “ekle” butonuna tıklanarak il eklenmiş olur.

Eklenen ilin altında ( sil ) ifadesi yer alır. Böylece o ilin sonradan eklendiği anlaşılır.

Pencere 1.13: İl ekleme

Eklendikten sonraki hali

Pencere 1.14: İl eklendikten sonraki görünümü

 İlçe yönetimi

Bir ilde çalışılmayan bir ilçe olduğunda o ilçenin pasif duruma getirilmesi
gerekmektedir. Bunun için:

 Yönetici panelinden “İlçe Yönetimi” menüsüne tıklanır.

Gelen pencereden çalışılmayan ilçenin üstüne tıklanarak butonun kırmızı olması
sağlanır. Böylece ilçe artık web sayfasında olmaz (Ankara’ya bağlı tüm ilçeler artık web’te
yayınlanmayacaktır).

İlçe eklemek istenirse “İlçe Yönetim” menüsünden “İlçe Ekle” butonuna tıklanır.
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1.2. Planet Emlak Programında Portföy Yayınlama

Emlak portföyünüzün tamamını yayınlayabilirsiniz. Böylece tüm ihtiyaç sahiplerine
ulaşma imkânı sağlanır.

Emlak türleri 4’ e ayrılmıştır:

 Daireler (apartman, daire -apartman, bahçe dubleks, çatı dubleks, dubleks,
kooperatif, site, stüdyo, yazlık- lüks daire, residence, site)

 Özel konutlar (ahşap ev, çiftlik, çiftlik evi, dağ evi, dubleks, fourleks, konak, köy
evi, köşk, malikhane, müstakil bina, müstakil ev, townhouse, tripleks, villa, yalı,
ikiz ev),

 Ticari konutlar (alışveriş merkezi, apart otel, apartman dairesi, atölye, bar, benzin
istasyonu, bina, büfe, butik, cafe, depo, dershane, dükkan, eczane, fabrika,
hamam, hastane, internet cafe, kaplıca tesisi, kuaför, market, mağaza, motel, ofis,
otel, otopark, pastane, plaza ve katı, restoran, iş hanı)

 Arsalar (ada, çiftlik, konut arsası, maden ocağı, otopark, sanayi arsası, sit alanı,
tarla, toplu konut için tahsis edilmiş arsa, turistik arsa, imarlı arsa)
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Emlak türlerine ekleme yapabilmek için Planet programcısına bu isteği iletmeniz
gerekmektedir.

1.2.1. Emlak Girişi

Yeni bir emlak girmek için:

 E-net (admin-yönetici) sayfasından “Yeni Emlak Girişleri” bölümüne tıklayınız.

 Açılan yeni sayfaya emlak bilgilerini giriniz.

Burada bilinmesi gerenler şunlardır:

 İşareti olanların doldurulması zorunludur.
 Tutarlara sadece rakam girilmelidir. Araya nokta(.) veya virgül(,) koyulmamalıdır.
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 Peşinat, depozit ve varsa aidat tutarlarını giriniz. Fiyatın YTL veya döviz cinsini
girin.

 Manzarası, ısıtma sistemi, m2 si, oda sayısı, salon sayısını ve sorumlu personeli
yazınız. Ayrıca bu reklamın İstanbul Umumi Emlak Odasında da yayınlanmasını
istiyorsanız “evet” seçeneğini tıklayınız.

 Bina ile ilgili bilgiler varsa doldurunuz.
 Emlake ait anahtarın kimde olduğunu yazınız (paspasın altında!).
 Emlakin mevcut durumunu seçiniz (kiracı oturuyor, boş, ev sahibi oturuyor gibi).
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 Emlakta varsa mobilya durumunu giriniz.
 Emlakın bulunduğu mahalle, ulaşımının nasıl olduğunu, hangi belediye

sınırlarında olduğunu ve mevkisini yazınız.

 Emlak sahibinin adı soyadı, emlakin tapu senedi üzerindeki bilgileri yazınız.
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 Eğer emlak arsa ise arsa bilgilerini doldurunuz.

 Ulaşım bilgileri onay kutularını doldurunuz.

 Bina ile ilgili bilgilerin onay kutularını doldurunuz.
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 Emlakin çevresi hakkındaki bilgileri doldurunuz.

 Emlakin kendi özellikleri hakkındaki “onay” kutularını tıklayınız.
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 Emlak kooperatif ise bu konu ile ilgili bilgileri doldurunuz.

 Kaç tane resim eklemek istiyorsanız “Var” düğmelerini tıklayınız.

 Diğer dillerde bir not yazılması isteniyorsa kutucukları doldurunuz..
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 “Onayla” tıklayarak resim için açılan sayfaya geliniz.

 Eklenen emlakin genel görünümü ve resim için “Gözat” butonunun bulunduğu
sayfa karşınıza gelecektir.
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“Gönder “ butonuna tıklayınız. İşlem, resimleri eklemek için bir iki dakika alacaktır.
Sonra web sayfanızda yayınlanmaya başlayacaktır.

1.2.2. Emlak Düzeltme

Daha önce girilmiş bir emlake resim eklenebilir veya yanlış yazılmış bir bilgi
düzeltilebilir. Bunun için emlak bilgilerinin yeniden düzenlenmesi gerekir.

 E-net (admin-yönetici) sayfasından “Emlak Düzelt/Sil” tıklayınız.

 Gelen pencereden hangi emlak türünde ise onu işaretleyin. Örnekte “daireler”
tıklanmıştır.
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 Düzeltme penceresi karşınıza gelir. Emlakleri aşağıdaki gibi sıralayabilirsiniz:
 “Ref no” tıkladığında büyükten küçüğe ve küçükten büyüye sıralar.
 Tipe tıklandığında harfe göre sıralar.
 Z: ziyaretçi sayısını gösterir.
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1.2.3 Gündemdeki Emlakler (Vitrindeki Emlakler)

Web sayfanızda özellikle herkesin görmesini istediğiniz veya acil olarak satmak
istediğiniz 4 emlaki dikkat çekecek bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

Gündemdeki emlakları düzenlemek için:

 E-net (admin-yönetici) sayfasından “Emlak Düzelt/Sil/ Yerleştir” tıklayınız.
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 Hangi tür emlak üzerinde işlem yapacaksanız onu tıklayınız.

 Gelen pencerede emlaklerinizi isterseniz odanın resmi sitesinde de
yayınlayabilirsiniz. Bunun için “Oda Site”ye tıklamanız yeterli olacaktır.
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Web sayfasında emlakin resmini aşağıdaki okların yönüne göre yerleştirebilirsiniz.

Sol Baş Bonus Ayın Fırsatı Ayın fırsatı en son

Gündemdeki emlakleri değiştirmek istediğinizde emlakin yanındaki okları kullanarak
diğer emlakin yerini almasını sağlayabilirsiniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 İdea Emlakte portföyünüzü
yayınlayabileceksiniz.

 Emlak türünü ekleyiniz.
 Emlak türlerinin aktif/pasif durumunu

düzenleyiniz.

 İdea Emlakte detay yönetimini
düzenleyiniz.

 Emlakin özelliklerinin aktif/pasif durumunu
düzenleyiniz.

 Emlakin özellikleri detay bölümünde yoksa
yeni detay ekleyiniz.

 İdea Emlakte ilanlarınızı ekleyip,
kaldırınız.

 Yönetim panelinden veya ilan yönetimi
menüsünden yeni ilan ekleye tıklayınız.

 Resim ekleyiniz.
 İlgili bölümleri doldurup kaydediniz.

 İdea Emlakte ek sayfa ekleyiniz.
 Emlak dışında bilgi vermek için sayfalarımız

bölümünü kullanınız.

 İdea Emlakte il/ilçe ayarlarını yapınız.

 Çalıştığınız illerin, arama sırasında hızlı bir
şekilde çıkması için çalışılmayan illeri pasif
duruma getiriniz.

 Çalışılmayan ilçeleri pasif duruma getiriniz.

 Planet Emlakte portföyünüzü
yayınlayınız.

 E-net sayfasından yeni emlak girişleri
bölümüne tıklayınız.

 İlgili kutucukları doldurunuz.
 Yanında ok işareti varsa zorunlu alan

olduğunu unutmayınız.
 Resmi olmayan emlaklara resim eklemek

için emlak düzeltme bölümünden resim
ekleyiniz.

 Ana sayfanızda emlakları yayınlamak için
emlak düzelt/sil/yerleştir bölümüne
tıklayınız. İlgili emlak türünü seçiniz.

 Emlakı bonus, ayın fırsatı olarak hangi
bölümde yayınlamak istiyorsanız ilgili
tuşuna basınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A- OBJEKTİF TESTLER
İdea Emlak Programı Objektif Testleri

1. Emlak Türünün aktif olması sitede yayınlanacığı anlamına gelir.

A) Evet B) Hayır

2. Bir ilanda kullanılan ev içine ait genel özelliklerin belirtildiği bölüm hangisidir?

A) Emlak türü yönetimi
B) İlan yönetimi
C) İlçe yönetimi
D) Detay yönetimi

3. Sitede yayınlanacak olan emlaklerin eklendiği bölüm hangisidir?

A) Haber yönetimi
B) Reklam yönetimi
C) İlan yönetimi
D) Emlak türü yönetimi

4. Sitede yayından kaldırılmak istenen emlakler hangi bölümden kaldırılır?

A) İlçe yönetimi
B) İlan yönetimi
C) Reklam yönetimi
D) İl yönetimi

5. Simgesi ne anlama gelir?

A) İlan sitede yayınlanmamaktadır. C) ilan sitede yayınlanmaktadır.
B) İlanın güncelleştirilmesi gerekmektedir. D) İlan pasif durumdadır.

6. Simgesi ne amaçla kullanılır?

A) İşlemin düzenlenmesi
B) İşlemi silmek
C) Yine kayıt
D) Aktif ya da pasif duruma geçirmek

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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7. simgesi ne amaçla kullanılır?

A)Aktif ya da pasif yapmayı sağla.r C) Silmek için kullanılır.
B) Yeni kayıt D) İlanın yayınlanmadan önceki halini gösterir.

8. Yeni bir ilçe sisteme hangi menüden nasıl eklenir?

A) İlan yönetim menüsünden İlçe ekle butonuna tıklanır.
B) İl yönetim menüsünden İlçe ekle butonuna tıklanır.
C) İlçe Yönetim menüsünden İlçe Ekle butonuna tıklanır.
D) Hiçbiri

9. Yandaki simge ne amaçlı kullanılır?

A) Önizleme C) Yeni kayıt
B) Kayıtlı ilanı silmek için D) Aktif yapmak

10. Personel alım ilanını hangi menüden ekleyebiliriz?

A) Reklam yönetimi
B) İlan yönetimi
C) Sayfa yönetimi
D) Detay yönetimi

Planet Emlak Programı Objektif Testleri

11. Aşağıdakilerden hangisi ticari konut değildir?

A) Plaza
B) Otel
C) Fabrika
D) Yalı

12. Aşağıdakilerden hangisi özel konuttur?

A) Triplex
B) Depo
C) Dubleks
D) Site

13. İşaretin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Döviz cinsini gösterir
B) Doldurulması zorunlu olmayan alan
C) Mutlaka doldurulması zorunlu alan
D) Hiçbiri
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14. Emlakin mobilya ile ilgili bilgeleri ilk defa hangi bölümden girilir?

A) Emlak düzelt/sil
B) Yeni emlak girişleri
C) Emlak düzelt/sil /yerleştir
D) Hepsi

15. Emlakin İstanbul umumi emlakçiler odasında yayınlanması için hangi menü
kullanılır?

A) Emlak düzelt/sil
B) Emlak düzelt/sil/yerleştir menüsü
C) Yeni emlak girişi
D) Hiçbiri

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
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 aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.

İdea Emlak Programı soruları

Soru 1: Vitrinde yayınlanmayan bir emlak nasıl vitrinde yayınlanır?

Gözlenecek Beceriler Evet Hayır

 İlan yönetimi menüsüne girdiniz mi?

 Vitrinde yayınlanmayan emlakin vitrin düğmesine
tıkladınız mı?

Soru 2: Bir ilanda kullanılan evin iç dekorasyonuna ait özelliklere yeni bir özellik nasıl
eklenir?

Gözlenecek Beceriler Evet Hayır

 Yönetici panelinden “Detay yönetimi” menüsüne
tıkladınız mı?

 Gelen pencereden “Detay ekle” butonuna tıkladınız mı?

 Yeni özellik yazdınız mı?

 “Ekle” butonuna basılarak işlem gerçekleştirdiniz mi?
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Planet emlak programı sorusu

Soru 3: Yeni bir emlak girişi yaparak bunu odanın sitesinde yayınlayınız.

Gözlenecek Beceriler Evet Hayır

 E-net sayfasından “yeni emlak girişi”ni tıkladınız mı?

 Gelen kutucuklardan zorunlu olanları doldurdunuz mu?

 Resim eklemek için düğmelere tıkladınız mı?

 “Onayla”yı tıkladınız mı?

 Gelen pencereden resim için “gözat”a tıkladınız mı?

 Resimlerle ilgili klasörden resimleri eklediniz mi?

DEĞERLENDİRME

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 FAALİYETİ–2

Bilgisayar ortamında haber ve döviz kurları ayarlarını yapabileceksiniz.

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken araştırmalar şunlardır:

 Çevrenizdeki emlak komisyoncusuna giderek emlak işlemlerinin takibinde
kullandıkları programlarının hangileri olduğunu öğreniniz.

 Burada anlatılacak olan programdan farklı program kullanılıyor ise benzer ve
farklı yönlerini araştırınız.

Bulduğunuz sonuçları sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. HABERLER- DÖVİZ KURLARI-
İSTATİSTİK

Bu bölümde sitede emlak dünyasından haberler, kampanyalar, işletme hakkında
bilgiler ve son gelişmeler yayınlanabilir.

Döviz kurlarının güncellenmesi ve yayınlanması ile siteyi ziyaret eden kişilerin toplam
ne kadar olduğunu görerek ileriye dönük site ile ilgili planların yapılması sağlanabilir.

Böylece siteye giren ziyaretçi sayısı çoğaltılarak satışlara etkisi artırılabilir. Siteye
farklı reklam alarak da ekonomik açıdan bir gelir elde edilebilir.

2.1 İdea Emlak Programında Haberler

Herhangi bir konuda bilgi vermek için haberler kısmını kullanabilirsiniz. Haber
ekleyip sonra bunu güncelleyip son olarak da silebildiğiniz bölümdür.

2.1.1 Haber Kaydı Girme

Yönetici paneline girmek için www.emlakodasi.com/admin adres çubuğuna yazılarak
enter’a basılır.

Sol menüde bulunan “Haber Yönetimi” menüsüne tıklanır.

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Pencere 2.1: Haber yönetimi menüsü

Bir haber eklemek için aşağıdaki aşamaları yerine getiriniz:

 Haber başlığı : Konunun ne olduğu yazılır.
 Durum : Webte yayınlanıp yayınlanmamasını sağlar.
 Haber özeti : Konun özeti yazılır.
 Haber içeriği : Konunun kendisi yazılır.

2.1.2. Haberleri Güncelleme

Daha önce yazılmış olan bir haberlere bilgi eklemek, varsa yanlışlıkları düzeltmek için
haberlerin güncellenmesi gerekir.
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Haberleri güncellemek “haber yönetimi” menüsünden yapılır. Gelen sayfadan
güncellenecek olan haber düzenle butonuna basılarak gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra
kaydet butonuyla güncellenir.

2.1.3. Haberleri Silme

İşaretine basılarak haber silinir. Herhangi bir uyarı gelmeden haber hemen
silinir.

2.2. İdea Emlak Programında Ziyaretçi İstatistikleri

Site ile ilgili ziyaretçi istatistikleri ana
sayfasında sol alt kısmında bulunur. Bu kısımda
sitede bulunan aktif ziyaretçi sayısı ve şimdiye
kadar siteyi kaç kişini ziyaret ettiği bilgisi yer alır.

Web sitesinin sol tarafında mail listesinin
altında bulunan “Ziyaretçiler” bölümünden siteye
toplam kaç kişi girdiğini ve şu anda kaç kişi
olduğunu gösterir.

2.3. İdea Emlak Programında Döviz Kurları Yayınlama

Web sitesinin ziyaretçiler bölümünün altında döviz kurları bölümünde kurlar yer alır.

Sitede T.C. Merkez Bankası döviz
kurlarının yayınlandığı bölümdür. Bu bölüm
yönetici panelinden sol menüdeki “Kur
Yönetimi” menüsünden yapılır.

İstenirse kurlar manüel olarak da girilebilir.
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Elle girilmek istenirse “Kur yönetimi” menüsüne girilir. “Düzenle” butonuna
tıklanır. Oran bölümüne tutar yazılarak “Güncelle”ye tıklanır. Böylece işlem sonlandırılır.
İstenilen kur yazılmış olur.

2.4. Planet Emlak Programında Haberler

Bu bölümde sitede emlak dünyasından haberler, işletme hakkında bilgiler, son
gelişmeler anlatılabilir.

2.4.1. Haber Kaydı Girme

Müşteriye çeşitli konularda bilgi vermek için kullanılır.
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Haber girmek için:

 E-net (admin-yönetici) sayfasından “Haber ekle”ye tıklayınız.

 Haber ekle penceresi geldiğinde sıra noyu ister kendiniz verebilirsiniz isterseniz
program otomatik olarak verir.

 Konu başlığını yazınız.
 “Detay” bölümünde konuyu açıklayınız.

1. “Onayla”ya tıklayarak işlemi tamamlayınız.

Yeni gelen pencerede yazmış olduğunuz haberin nasıl görüneceğini görürsünüz.
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Web sayfanızın sağ köşesinde aşağıdaki gibi yayınlanacaktır.

2.4.2. Haberleri Güncelleme

Daha önce yazılmış olan bir haberi bilgi eklemek, varsa yanlışlıkları düzeltmek veya
daha önceki bir habere resim eklemek/kaldırmak için haberlerin güncellenmesi
(düzenlenmesi) gerekir.
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Haberlerin güncellenmesi için sırasıyla:

 E-net (admin-yönetici) sayfasından “Haber düzelt/sil” tıklayınız.

 “Haber düzelt/sil” penceresinden güncellenmesini istediğiniz haber için
“düzelt/update” seçeneğini tıklayınız.

 İlgili haberin sayfası gelecektir. Düzeltmeleri yapıp “değiştir” i tıklayarak işlemi
sonlandırınız.
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2.4.3. Haberleri Silme

Haber olarak verdiğiniz bilginin geçerliliği ve etkisi azaldığında silmeniz gerekir.
Bunun için:

 E-net (admin-yönetici) sayfasından “Haber düzelt/ sil” i tıklayınız.

 Haber düzelt/sil penceresi geldiğinde silmek istediğiniz haberin sırasındaki “Sil”i
tıklayarak haberi siliniz.
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2.5. Planet Emlak Programında Ziyaretçi İstatistikleri

Siteye giren ziyaretçi istatistikleri web sayfanızın en altında yer almaktadır.

E-net sayfasında aşağıdaki sayfada tüm sitedeki emlaklarınızın görüntülenme sayısını
toplam olarak gösterir.

E-net sayfasından “emlak düzelt/sil” seçeneğini kullandığınızda “Z” harfinin altında
sıralanan sayılar o emlaka kaç kişinin baktığını gösterir.
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2.6. Planet Emlak Programında Döviz Kurlarını Yayınlama

Döviz kurları programcı tarafından koyuluyor. Dolar, Paund ve Euro olarak üç döviz
kuru vardır. Gün içerisinde döviz kurları otomatik olarak iki defa yenilenir. Kur fiyatları
Ziraat Bankası döviz kurlarına göre belirlenir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 İdea Emlakte haberleri yöneteceksiniz.

 Her hangi bir konuda haber eklemek
için haber yönetimi menüsünden
“Haber ekle”ye tıklayınız.

 Haberin içeriğini yazarak “Kaydet”e
tıklayınız.

 Haberleri düzenlemek veya silmek için
haber yönetiminden ilgili tuşlara basarak
işlemi sonlandırınız.

 İdea emlakte ziyaretçi istatistiklerini takip
edeceksiniz.

 Web sayfanızdaki ziyaretçiler
bölümünden toplam ziyaretçi sayısını ve
o anda aktif ziyaretçi sayısını takip
edebilirsiniz.

 İdea Emlakte döviz kurları
yayınlayacaksınız.

 T.C. Merkez Bankası döviz kurları
otomatik olarak yayınlanır.

 Manuel olarak döviz kuru eklemek için
Kur yönetimi menüsünü kullanınız.

 Planet Emlakte haberleri yönetiniz.  Yine haber kaydı girmek için E-net
sayfasından “haber ekle”ye tıklayınız.

 Daha önce girilen bir emlaki
güncellemek veya silmek için “Haber
düzelt/sil”e tıklayınız.

 Planet emlakta ziyaretçi istatistikleri takip
ediniz.

 Web sayfasının en altında toplam
ziyaretçi sayısını görebilirsiniz.

 Her emlak için sayfanın en altında
ziyaretçi sayısı takip edilebilir.

 E-net sayfasında sitenizdeki
emlaklerinizin görüntüleme sayısını
toplam olarak görebilirsiniz.

 Planet Emlakte döviz kurları yayınlayınız.  Program Ziraat Bankası döviz kurlarını
otomatik olarak yayınlamaktadır.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
A- OBJEKTİF TESTLER

İdea Emlak programı objektif testleri

1. Önemli bir kampanya müşterilere hangi menü kullanılarak duyurulabilir?

A) İlan yönetimi
B) Haber yönetimi
C) Sayfamız
D) Görsel ayarlar

2. Yandaki resme
bakarak bu haber web sitesinde yayınlanmakta mıdır?

A) Evet B) Hayır

3. Kampanyanın süresi dolduğunda haberin ne yapılması gerekir?

A) Yeni haber eklenmesi
B) Silinmesi
C) Güncellenmesi
D) Hiçbir

4. Kurlar hangi bankanın döviz kuruna göre yayınlanmaktadır?
A) Akbank B) Garanti Bankası
C) Ziraat Bankası D) T.C. Merkez Bankası

5. Kurlar manüel olarak da yazılabilir?

A) Doğru B) Yanlış

Planet emlak programı objektif testleri

6. Haberleri güncelleştirmek için hangi menü kullanılır?

A) Haber ekle
B) Forum ekle
C) Haber düzelt/sil
D) Hiçbiri

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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7. Ziyaretçi istatistiklerini takip edilemez midir?

A) Evet B) Hayır

8. Sitede hangi döviz kurları yayınlanmaktadır?

A) EURO, dolar
B) Euro, paund
C) Dolar, paund
D) Dolar, paund, Euro

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
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 aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.

Soru 1: Yeni bir emlak kampanyasının duyurulması için hangi aşımların yapımlısı
gerekir?

Gözlenecek Davranışlar Evet Hayır

Yönetici panelinden “Haber yönetimi”ne tıkladınız mı?

“Haber ekle” butonuna tıkladınız mı?

Haber başlığı yazdınız mı?

Web sayfasında yayınlanması için Aktif düğmesini seçtiniz mi?

Kampanyanın özetini yazdınız mı?

Kampanyanın detayını yazdınız mı?

“İşlem kaydet” düğmesine tıklayarak bitirdiniz mi?

Soru 2: Döviz kurlarını manuel olarak ayarlayınız?

Gözlenecek Davranışlar Evet Hayır

Kur yönetimi menüsüne tıkladınız mı?

Gelen pencereden “düzenle”ye tıkladınız mı?

Kurun tutarını elle yazdınız mı?

“Güncelle”ye tıklayarak işlemi sonlandırdınız mı?

DEĞERLENDİRME

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 DEĞERLENDİRME

A- OBJEKTİF TESTLER

İdea Emlak Programı Objektif Testler

1. Resmi olmayan bir emlaka resim nasıl eklenir?
A) İlan yönetiminden düzenle butonuna tıklanarak
B) Reklam yönetiminden düzenle butonuna tıklanarak
C) Sayfa yönetiminden düzenle butonuna tıklayarak
D) Hiçbiri

2. Yandaki simgenin görevi nedir?

A) İlanı aktif yapar.
B) İlanı pasif yapar.
C) İlanın vitrinde yayınlanmasını sağlar.
D) İlanı güncelleştirir.

3. Yeni bir il sisteme hangi menüden nasıl eklenir?
A) İlçe Yönetim menüsünden İlçe Ekle butonuna tıklanır.
B) İl yönetim menüsünden İl ekle butonuna tıklanır.
C) İlan yönetim menüsünden İlçe ekle butonuna tıklanır.
D) Hiçbiri

4. Herhangi bir konuda bilgi vermek için hangi menü kullanılır?

A) İlan yönetimi
B) Reklam yönetimi
C) İletişim bilgileri
D) Sayfa yönetimi

5. Yandaki simge hangi amaçla kullanılır?

A) Aktif ya da pasif yapmaya sağlar C) Yeni kayıt
B) Önizleme D) Silmek

6. İdea emlak programında haberler adı altında bir sayfa yoktur?
A) Doğru B) Yanlış

MODÜL DEĞERLENDİRME
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7. Yeni bir emlak kampanyası hangi menüden ziyaretçilere duyurulur?

A) İlan yönetiminden
B) Sayfa yönetiminden
C) Haber yönetiminden
D) Detay yönetiminden

8. Ziyaretçi istatistikleri web sayfasında otomatik olarak oluşur.

A)Doğru B) Yanlış

9. Döviz kurları sadece otomatik olarak güncellenir.

A) Yanlış B) Doğru

10. Döviz kurları bir Eximbanka bağlı olarak güncellenmez.
A) Yanlış B) Doğru

Planet Emlak Programı Objektif Testleri

11. Aşağıdakilerden hangisi daireler emlak türünün içinde değildir?

A) Site
B) Stüdyo
C) Yazlık
D) Tripleks

12. Aşağıdakilerden hangisi ticari konutlar içinde değildir?
A) Pastane
B) Cafe
C) Villa
D) Plaza

13. Aşağıdakilerden hangisi özel konutlara girer?

A) Müstakil ev C) Ahşap ev
B) Yalı D) Hepsi

14. Resim olmayan bir emlaka resim hangi menüden girilir?

A) Emlak düzelt/sil B) Emlak düzelt/sil /yerleştir
C) Yeni emlak girişi D) Banner ekle
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15. Web sayfanızda bonus bölümünde emlak yayınlamak için hangi menü kullanılır?

A) Yeni emlak girişi
B) Banner ekle
C) Emlak düzelt/sil/yerleştir
D) Emlak düzelt/sil

16. Siteyi ziyaret edenlerin toplam sayısını nereden görebilirsiniz?

A) Detay arama sayfasında C) Daireler sayfasında
B) E-net sayfasında D) Web sayfasının en altında

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız.

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetlerini
tekrarlayınız.
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B- PERFORMANS TESTİ

Modül ile kazandığınız yeterliği aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.

Gözlenecek Davranışlar Evet Hayır

İdea Emlakte portföyünüzü yayınlayabilir misiniz?

İdea Emlakte detay yönetimini düzenleyebilir misiniz?

İdea Emlakte ilanlarınızı ekleyip kaldırabilir misiniz?

İdea Emlakte ek sayfa ekleyebilir misiniz?

İdea Emlakte il/ilçe ayar alırın yapabilir misiniz?

İdea Emlakte haberleri yönetebilir misiniz?

İdea Emlakte ziyaretçi istatistiklerini takip edebilir
misiniz?

İdea Emlakte döviz kurlarını yayınlayabilir misiniz?

Gözlenecek Davranışlar Evet Hayır

Planet Emlakte portföyünüzü yayınlayabilir misiniz?

Planet Emlakte haberleri yönetebilir misiniz?

Planet Emlakte ziyaretçi istatistiklerini takip edebilir
misiniz?

Planet Emlakte döviz kurlarını yayınlayabilir misiniz?

DEĞERLENDİRME

Yapılan değerlendirme sonunda hayır cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız modülü tekrar ediniz.
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CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI

Sorular Cevaplar Sorular Cevaplar

1- A 9- B
2- D 10- C
3- C 11- D
4- B 12- A
5- A 13- C
6- A 14- B
7- D 15- B
8- C

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’ÜN CEVAP ANAHTARI

Sorular Cevaplar Sorular Cevaplar

1- B 6- C
2- A 7- B
3- C 8- D
4- D
5- A

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI

Sorular Cevaplar Sorular Cevaplar

1- A 9- A
2- C 10- B
3- B 11- D
4- D 12- C
5- A 13- D
6- B 14- A
7- C 15- C
8- A 16- D

CEVAP ANAHTARLARI



58

KAYNAKÇA

 KAYA, Kerem, İdeasoft Yazılım LTD.ŞTi, Müdür, İstanbul, görüşme.

 ÖZDEMİR, Şevket, Planet Teknologies, İstanbul, görüşme.

 www.aksu-insaat.com.tr

 www.batkoygroup.com

 www.akkent.com.tr

 www.relmeds.net

 www.satilikev.org

 www.ekodialog.com

 www.greenwichmeantime.com

 www.izmir.meteor.gov.tr

 www.venedikli.com.tr

KAYNAKÇA


