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SATIŞ VEYA KİRALAMA İŞLEMİ NASIL KAPATILIR? 

 

Kapanış yapmak bizim mesleğimizde bir sanattır. Her başarılı danışmanın kendine özgü bir kapanış 

yöntemi vardır. Kapanış yapmayı öğrenmek ve kendine özgü bir kapanış yöntemi kullanmak gerekir. 

Birçok danışman kapanış yapmaz. Çünkü nasıl yapması gerektiğini bilmez.  

 

Kapanış, bir işlemi sonuçlandırmak üzere özellikle müşteriye uygulanan bir ikna yöntemidir.  

 

Kapanış yapıldığında iki sonuçtan bir tanesi elde edilir. Bu sonuçlar; 

 

-1- veya -0- dır.  

 

Ya beyaz ya da siyahtır. Ara renkler yoktur.  

 

Kapanışın diğer adı hizmet bedelini hak etmektir. 

 

Dünyada isim yapmış birçok başarılı satıcının geliştirmiş olduğu kendine özgü kapanış yöntemleri 

vardır. Ben size benim geliştirmiş olduğum yöntemleri anlatacağım. Başka eğitmen ve uzmanların 

kapanış yöntemlerini de öğrenmenizde, kullanmanızda fayda vardır. 

 

Kapanış sayesinde müşteriden işlemle ilgili net bir yanıt alırsınız. Aldığınız yanıtı doğru kullanarak 

Gayrimenkul sahibi ile müşteriyi belli bir fiyatta işlem yapmak üzere bir araya getirirsiniz. İşlemin 

bitmesi için tapu devrinin tamamlanması gerekir. 

 

Sadece kapanışı yapmak işlemi yaptığınız veya satışı gerçekleştirdiğiniz anlamına gelmez. 

Kapanıştan sonra yine dikkatli olmanız gereken başka adımlar vardır. 

 

 

Şimdi SATIŞ kapanışını nasıl yaptığımızı anlatalım. 

 

Müşteriye ilk gayrimenkul için servis verdiniz. Gayrimenkulü gezdirdiniz ve ayrıntılı bir şekilde 

anlattınız. Size sorulan tüm sorulara yanıt verdiniz. Soru sormayan müşteriye;  
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“Gayrimenkulle ilgili herhangi bir sorusu olup olmadığını” sordunuz.  

 

Eğer “bir sorum yok “dediyse, hemen bir sonraki gayrimenkule gitmeye kalkışmayın.  

 

Servis verdiğiniz ilk gayrimenkulle ilgili net bir sonuç almanız gerekir.  

 

Bunun için hemen kapanışın ilk sorusunu sormalısınız. 

 

-Ayşe Hanım, bu evi beğendiniz mi? 

 

Kapanış soruları müşteriye EVET veya HAYIR cevapları verdirtmek üzere tasarlanır. Kapanışta 

müşterinin EVET demesi gerekecek tarzda sorular hazırlanır. Bazen bu soruların arkasından açık 

uçlu sorular da sorulabilir. 

 

Bu soruya müşterinin ilk etapta HAYIR yanıtı verdiğini düşünelim. EVET demesi zaten bizim için 

işin kolay tarafıdır. İşin zor olan tarafı HAYIR yanıtına, ne şekilde yanıt vereceğimizi öğrenmektir.  

 

Bu soruya müşterinin HAYIR yanıtı vermesinin iki temel nedeni vardır. Birinci neden, müşteri gerçek 

müşteri değildir. Ya da yeterli derecede müşteri analizi yapılmamıştır. Bu olumsuz yanıtı 

duyduğunuzda hemen şunu sormalısınız; 

 

- Ayşe Hanım eğer sizin için bir sakıncası yoksa bu evin beğenmediğiniz özelliğini öğrenebilir 

miyim? 

 

Bu soruyu sorar sormaz, kulaklarınızı dört açmalı ve müşteriyi çok iyi dinlemelisiniz. Yanıtı 

beklerken, müşteri analizi yaparken aldığınız notları açın. Analiz sırasında müşterinin 

gayrimenkulde mutlaka olması ve olmaması gereken özellikleri not almıştınız. Gelecek yanıtları bu 

notlar üzerinden kontrol etmeniz gerekecek. 

 

Eğer aldığınız yanıt, sizin daha önce yazmış olduğunuz istenen özelliklerle benzerlik göstermiyorsa, 

bunun birinci nedeni müşteri gerçek bir müşteri değildir. Satın alma kararını daha vermemiştir. 

Analiz sırasında size verdiği bilgiler tutarsız bilgilerdir. İkinci nedeni ise, size yazdırmış olduğu 

özelliklerin dışında bir konu olabilir. Bunu derhal dikkate almanız gerekir. 

 

Eğer aldığınız yanıtla notlar bir biri ile çelişiyorsa müşteriye; 

 

-Ayşe Hanım, hatırlarsanız bana daha önce istediğiniz evde mutlaka olması gereken 

ve olmaması gereken özellikleri yazdırmıştınız. Listeme baktığımda daha önce 

söylediklerinizle aralarında bir fark olduğunu görüyorum. Fikrinizi mi 

değiştirdiniz acaba, öğrenebilir miyim? Aksi halde diğer evleri gösteremeyeceğim. 

Çünkü diğer evlerde bu ev gibi benzer özelliklere sahip. Sizin zamanınızı boşa 

harcamak istemem. İsterseniz ihtiyaçlarınızı yeniden gözden geçirelim. 
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Bu yanıtın anlamı nazikçe “Ben size başka ev servisi vermek istemiyorum. Çünkü siz samimi 

değilsiniz. Benim zamanım sizinkinden daha değerli “ dir. 

 

Bu noktadan sonra devam etmeniz, sadece zaman ve para kaybı demek olduğu için, bu kapıyı hemen 

kapatmanız gerekir. Eğer daha önce dikkatten kaçmış veya sorun o gayrimenkule özgü bir özellikten 

kaynaklanıyorsa, bunu notlarınıza dahil edip daha sonraki evlerde aynı özellik olup olmadığına dair 

hemen tedbir almanızda fayda olacaktır. 

 

İlk soruya eğer “Bilemiyorum. Diğer evleri de görmeden bir şey söylemek istemiyorum.” diyorsa 

yine çok dikkatli olmalısınız. İlk soruyu belirsiz yanıtlarla geçiştirmek isteyen müşteriye hemen ikinci 

önemli kapanış sorunuzu sormanın zamanı gelmiş demektir. 

 

-Ayşe Hanım, bu gayrimenkulü satın almayı düşünür müsünüz? 

 

Bu soruya alacağınız yanıtlar ya -HAYIR- ya da -EVET- olacaktır. Biz yine yanıtın -HAYIR- olduğu 

varsayımı ile yola devam edelim. Bu yanıtın birinci nedeni, müşteri gerçek müşteri değildir. 

Kapanıştan kaçmaya gayret ediyordur. Çünkü bugüne kadar kendisini bu kadar sıkıştıran bir 

danışmanla karşılaşmamıştır.  

 

Bu yanıtı duyar duymaz şu soruyu sorun; 

 

-Ayşe Hanım, eğer bir sakıncası yoksa nedenini öğrenebilir miyim? 

 

Potansiyel müşteri bu sorunun yanıtını vermekte zorlanır. Genelde bir bahaneyle bu sıkıştırmadan 

kurtulmaya çalışır. Bu yanıtın doğru olup olmadığını nasıl anlayacağınızı eğitimlerimde bir NLP 

tekniği ile öğretiyorum. Eğer müşteri doğruyu söylemiyorsa yapacak bir şey yoktur. Daha fazla ileri 

gitmeniz gerekmez. Diğer gayrimenkulleri gösterip göstermeme konusunda karar, sizin kararınızdır. 

Ancak ben başka bir gayrimenkul servisi yapmanızı önermem. 

 

Bu soruya alacağınız iki tane kaçamak yanıt vardır. Bunlar satın alma stresinin yarattığı korkunun 

tepkileridir. Bu yanıtlara hazır olmalısınız ve her birine de doğru tepkiler vermelisiniz. 

 

Birinci kaçamak yanıt;  

 

- Ben bu eve sığmam. Benim çok eşyam var. 

 

İkinci kaçamak yanıt ise;  

 

- Bu ev bizim limitlerimizin üzerinde. 
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olacaktır. Bu yanıtlara hazırlıklı olup hemen ele almanız gerekir. Çünkü sonuç alma sinyalleri çok 

yaklaşmıştır. Birinci bahaneye şunu söyleyebilirsiniz: 

 

- Ayşe Hanım, notlarıma baktığımda ihtiyacınızın en çok yüz kırk metre kare 

olacağını not almışım. Bu evden daha büyük bir eve ihtiyacınız olduğunu 

düşünüyorsanız devam etmemize gerek yok. Ben size hemen Yüz elli metre kare 

üzerinde ev araştırayım. Daha büyük bir salona mı, yoksa odalara mı ihtiyacınız 

olduğunu düşünüyorsunuz? 

 

Bu yanıt müşteriyi rahatsız edecektir. Tutarlı davranış göstermek adına, söylediklerini gözden geçirip 

düzeltme yapabilir. Ancak ısrarla daha büyük bir metre kare istediğini belirtiyorsa, şunu 

hatırlatmalısınız: 

 

- Ayşe Hanım, metre kare artışı yapmamız halinde bütçemizi de gözden geçirmemiz 

gerekebilir. Ben sizin bütçenize paralel evler hazırlamıştım. Eğer metre kare artarsa 

bu da fiyatlara yansıyacaktır. Bunu sizinle paylaşmak isterim. Bir sonraki 

randevumuzu hangi gün yapalım? 

 

Bu söylemden sonra müşteri tutarlılık göstermek adına, geri adım atabilir. Söylediklerinden 

vazgeçebilir. Tekrar kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. 

 

İkinci kaçamak yanıt için; 

 

- Ayşe Hanım, isterseniz bu ev için yazılı bir fiyat teklifi verebilirsiniz. 

 

Bu yanıt onları şaşırtabilir. Bunun mümkün olup olmadığını öğrenmek isterler. Mümkün olmasa bile, 

siz yazılı bir teklif almak üzere daha önceden hazırlamış olduğunuz Yazılı Teklif taslağını verin. 

Müşteriye yazılı teklifi nasıl doldurması gerektiğini anlatın.  

 

Müşterinize yazılı teklifini en kısa zamanda size teslim etmesi gerektiğini vurgulayın. Eğer müşteri 

yazılı teklif vermek için zaman isterse bunu yarım günle sınırlamalısınız. Söz konusu gayrimenkul 

için sadece yarım gün, en çok bir gün teklif süresi kaldığını söyleyebilirsiniz. 

 

Teklif vermek isteyen müşteri gerçek müşteridir. Bu da sizin doğru yolda olduğunuzu gösteren en 

önemli kanıttır. Daha fazla ara vermeden hemen kapanışın üçüncü önemli sorusunu sormalısınız: 

 

-Ayşe Hanım, sizin için bu evi pazardan çekmemi ister misiniz? 

 

Gerçek müşteri bu noktada evi satın alma konusunda ne kadar iştahlı olduğunu ortaya koyar. Evi 

pazardan çekmenin ne anlama geldiğini sizden öğrenmek ister. 
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“Evi pazardan çekmek” belli bir ücret alarak pazardaki evin pazarlama faaliyetlerini en çok iki gün 

süre ile durdurmak anlamına gelir. Gayrimenkuldeki branda indirilir. Camdaki satılık ilanları 

çıkartılır. İnternetten gayrimenkulün bilgileri geçici olarak durdurulur. Gazete ilanı çıkılmaz.  

 

Evi pazardan çekmek için makbuz karşılığında 500.-TL ile 1,000.-TL arasında bir ödeme alınır. Bu 

ödeme daha sonra tahsil edilecek olan profesyonel hizmet bedelinden düşülür. Eğer gayrimenkul 

işlem görmez ise bu bedel geri iade edilmez. Bazı danışmanlar bu bedeli geri vermek isteyebilirler. 

Bu karar danışmanın ve ofisin sahibinin vereceği bir karardır. Bu işleme “gayrimenkulü 

opsiyonlamak” da denmektedir. 

 

Eğer müşteri gayrimenkulü pazardan çekmenizi isterse, bu artık işlemin yola girdiği anlamına gelir. 

Bir sonraki aşama “Satış Sözleşmesi” nin yapılmasıdır. 

 

Satış sözleşmesi gayrimenkulü satan kişi ile satın alan kişi arasında yapılan yasal bir sözleşmedir. Bir 

danışman bu sözleşmeyi imzalatmadan hizmet bedelini hak etmiş sayılmaz. Hukuk karşısında bir 

gayrimenkul danışmanının komisyonunu alabilmesi için bu belgeyi alıcı ve satıcıya imzalatmış, 

kendisinin de şahit olarak imzasını koymuş olması gerekir. 

 

Müşteri gayrimenkulü pazardan çekmenizi istemiyor ama teklif vermek istiyorsa, bu da sizin hala 

bir şansınızın olduğunu gösterir. Bundan sonrasını çok dikkatli olarak yürütmelisiniz. 

 

Alınan tekliflerin gayrimenkul sahibine sunulma şekli ve zamanlaması oldukça önemlidir. Bunu size 

bir sonraki adımda ayrıntılı olarak anlatacağım. 

 

Bir servisin sonunda yazılı teklif almak öncelikli hedefinizdir. Servis öncesi yaptıklarınız ve sırasında 

yapacaklarınız kapanış için oldukça dikkatli olunması gereken evrelerdir. 

 

Gayrimenkulden çıkarken iki sonuçtan birini almış olmalısınız. Ya -1- ya da -0- cevabı. Bu yanıtlardan 

birini almadan gayrimenkulden çıkıyorsanız, bu mesleği doğru yapmıyorsunuz anlamına gelir. 

 

Kapanış sürecinde aldığınız yanıtların tamamı EVET ise zaten işlem bitmiş demektir. Satıcı ile 

pazarlık bile gerekmeyebilir. Ancak bu durum oldukça nadirdir. Genelde alıcı ve satıcı Türk 

kültüründe alış veriş yaparken, bir araya gelip pazarlığı bire bir kendileri yapmak isterler. 

 

Bu isteği sadece özel durumlarda yapmanızı öneririm. Satış sözleşmesini her iki tarafa da 

imzalatmadan, alıcı ve satıcıyı bir araya getirmemenizi vurguluyorum. Bir araya getirme yüzden çok 

şey kaybedebilirsiniz. Özellikle de hizmet bedelinizi. 

 

Şimdi kapanış sonunda müşteriden aldığınız yazılı teklifi satıcıya diğer adı ile gayrimenkul 

sahibine nasıl sunmanız gerektiğini anlatalım. 


