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PORFÖY NEDİR

• Emlakçını satmak veya kiralamak için elinde bulundurduğu taşınmazlara verilen genel 

addır.



UYGULAMAMIZ NE İŞE YARAR

• Emlak komisyoncusunun kendi ve ofis arkadaşlarındaki Portföylere rahat erişebilmesini 

sağlar.

• Cep telefonundan, ve bilgisayardan erişebilir.

• Tüm porföyler düzen içerisinde tutulur.



PİYASA BUNA İHTİYAÇ DUYUYOR MU?

• Demo kullanıcı bulmakta güçlük çekiceğimi ve ve gerçek bir kullanıcının bana daha net 

veri vereceğini bildiğim için ilk işim siteyi yazdıktan sonra emlakçılara gidip pazarlamak 

oldu. Doğru bir pazarlama tekniği ile çok rahat bir şekilde satışını yapabildim. Bunu 

belirtmemin sebebi, emlak ofisi sahipleri, uygulamayı anlattıktan sonra kendi işlerine çok 

yarayacağını söyleyip satın aldılar.



PİYASADA ALTERNATİFİM VAR MI?

• 4 tane büyük firmalara ait alternatifim var.



NEDEN ALTERNATİFLERİME RAĞMEN BENİ 
SEÇSİNLER?

• Alternatiflerim çok yoğun bir arayüze sahip. Emlak ofisleri satın alıyor fakat kullanıcılar 

çok fazla ayrıntı ve kullanım zorluğu olduğu için kullanamıyor.

• Çok pahalı sistemler.

• Piyasada bulunsun diye üretilmişler ve güncelleme almıyorlar.

• Sadece 1 tanesinin mobil uygulaması var fakat o sistem çok yavaş olduğu gerekçesiyle 

emlakçılar tarafından tercih bile edilmemiş.



EMLAKÇI BENİM SİSTEMİMLE DİĞER YAZILIMLAR 
ARASINDA KALIRSA REFLEKSİ NASIL OLUR?

• Uygulamamı sattığım ofislerden 2 tanesi halihazırda Portföy Takip sistemi satın almış 

insanlardı (akınsoft'un programı). Zor olduğu ve mobil desteklemediği için 

kullanamadıklarını belirttiler. Almışş olmalarına rağmen benim sistemimi de satın aldırlar. 

Şimdi gayet rahat bir şekilde kullanıyorlar uygulamamı geliştirmem için sürekli öneride 

bulunuyorlar(Altın Emlak 24. Bölge Temsilciliği ve İlgi Emlak).



SİTEDE DAHA NE GELİŞTİREBİLİRİM?

• Yazdığım siteyi her ne kadar erkenden satışa çıkarmış olsam da hiçbir zaman benim için 

tamamlanmış değil. Ve sürekli geliştirmek için uğraşıyorum. Kısa zamanda getireceğim 

güncellemelere örnek:

• Bildirim Sistemi

• Whatsapp paylaşım modülü

• Tüm emlak sözleşmelerini otomatik yapımı.



BEN KİMİM?

• Adım HASAN BEHLÜL BOZAL

• Trabzon Akçaabat doğumluyum.

• Emin Saraç Anadolu İmamhatip Lisesi mezunuyum.

• Sabahattin Zaim Üniversitesinde Uluslarası Ticaret Ve Finans okumaktayım.

• Ayrıntılı bilgileri CV de belirttim.



LİVİNG LAB'DEN NE İSTİYORUM

• Çalışabiliceğim , seminerleri yakından takip edebileceğim, girişim amacıyla bulunan 

insanlara tanışabileceğim bir ortamda bulunabilmeyi istiyorum.



İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİM.


