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CSM SINAV İÇERİĞİ 
KÜRESEL UYGULAMALAR 

 
Aşağıda CSM sınavının temel alanlarının geniş bir özeti veya planı yer almaktadır. Bu içerik özeti perakende 
emlak yönetim biçimlerini ilgilendiren farklı disiplinler arasındaki geniş bilgi hacmini ortaya koyarak CSM 
unvanını almak isteyen seçilme niteliğine sahip bir aday için gerekli bilgi ve tecrübe birikimini tanımlamak 
amacıyla yoğun bir çalışma sonucunda bir araya getirilmiştir. Her bir içerik alanının ağırlığı, sınavın ne 
kadarının hangi alana ayrılacağı vs. aşağıda bilginize sunulmaktadır. CSM sınavındaki sorular bu alanların 
bütünleşmiş halini yansıtmaktadır. Prometric ve CSM Kabul ve Yönetim Komitesi bu özelliklerin tariflerini 
birlikte çalışarak tamamlamışlardır. Prometric teknoloji destekli test sınavları ve değerlendirme hizmetleri 
alanında küresel bir lider konumundadır. 
 
ÖZELLİKLERİN GENİŞ ÖZETİ 
 

Ağırlık İçerik Alanı Tanımlamalar  
62% 1. Varlık Yönetimi, 

Emlak Yönetimi, 
İyileştirme, 
Kiralama & Perakende Satış 
 

1.1  Kiralama/Perakende Satış ve İyileştirme   (20%)   
1.1.1    Kiralama ve ruhsat türleri (örneğin, net, brüt, zemin, 

geçici/özel sözleşme) 
1.1.2    Anlaşmaların yorumu ve sonuçları (örneğin, karşılıklı 

irtifak hakkı sözleşmesi) 
1.1.3    Kira pazarlama 
1.1.4    Kiralama maddesinin yorumu ve iyileştirme (örneğin, 

işra indirimi, iptal, çıkartılma, ayrıcalıklı, kira teşvikleri) 
1.1.5     Perakende mağaza sınıflandırmaları (örneğin, giyim, 

mücevher, hediyelik) ve perakende satış kavramları 
1.1.6    Perakendecinin mali tablolarını oku ve yorumla 

(örneğin, sabit varlıklar, bilanço, kar ve zarar tablosu, 
brüt kar marjı) 

1.1.7    Perakende satış terminolojisi (örneğin, fire, perakende 
fiyat farkları, ıskontolar, stok dönüşü, satış eğitim) 

1.1.8    Kullanım masraflarının analizi 
1.1.9    Yapının kiralanması ve kullanım hakkının karlılığı 

bakımlarından perakende kullanım ve satış potansiyeli 
ilişkisi 

1.1.10  Satış raporlama ve analiz (örneğin, metre kare satış) 
1.1.11  Yeniden donatma, genişletme, plan analizi 
1.1.12  Alan planlama, arsa alımı, idari merci (yerel belediyeler) 

onayı 
1.1.13  Merkez kiralama ve pazarlama ve kiracı karışımı 

(örneğin, ihtiyaçlar, uygun yer, fırsatlar) 
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1.1.14   Yeni müşteriler bulmak için satış teknikleri (örneğin, 
karşılaştırmalı analiz, alan ziyaretleri) 

1.1.15   Ticarileştirme (örneğin, özel sözleşme ile kiralama,  
satış) 

1.1.16   Kiralama ajansları (örneğin, şirket içi, sözleşmeli) 
1.2  İşyeri Yönetimi   (15%) 

1.2.1    Bina mevzuatları /özürlü vatandaşlar için 
düzenlemeler 

1.2.2    Ticari kriter el kitabı /Kiracı Koordinasyonu 
1.2.3    Planların okunup anlaşılması (örneğin, inşaat 

mevzuatı, bakım ve onarım) 
1.2.4    Genel ve önleyici bakım, planlar ve plana göre 

yerleştirme 
1.2.5    Stok kontrol (örneğin, masraf kontrolü, yerinde 

tedarik, ekipman) 
1.2.6    Sözleşme maddeleri ve işin kapsamı 
1.2.7    Rekabetçi teklif verme prosedürleri (örneğin, teklif 

talep, teklif, son tarihler, sıklık) 
1.2.8    Terminoloji ve yeterli bilgi (maliyetler dahil): 

a. Isıtma, havalandırma ve soğutma (HVAC), merkezi 
tesisler, çatı birimleri 

b. Yapı/bina sistemleri/asma kat 
c. Çatı/çatı pencere sistemleri 
d. Yangından korunma sistemleri 
e. Elektrik sistemleri 
f. Su tesisatı 
g. Işıklandırma sistemleri 
h. Zemin malzemeleri 
i. Acil durum müdahale sistemleri 
j. Enerji yönetimi sistemleri 
k. Dikey taşıma sistemleri/diğer mekanik sistemler 
l. Araç park alanları 
m. Park yeri /araç parkı /çok katlı park sistemleri 
n. Kaldırım sistemleri 
o. Dâhili bahçe düzenlemesi 
p. Harici bahçe düzenlemesi 
q. Ekipman (örneğin, araçlar, çöp sıkıştırıcı, 

asansörler, ofis ekipmanı) 
r. Temizlik ve bakım/çalışanların bakımı/temizlenme 
s. Bilgi teknolojileri (örneğin, bilgisayar donanım ve 

yazılımı) 
t. Kar küreme 
u. Elektrik, su ve havagazı hizmetleri 
v. Atık yönetimi (örneğin, geri dönüşüm, dolgu 

alanları, yakarak imha) 
w. Çevre hizmetleri (örneğin, asbest kullanımı, ses ve 

toz azalımı, gres yağı yeniden kullanımı) 
 1.3 Pazarlama, Tanıtım, Kamu ve Halkla İlişkiler   (17%) 



 

 

3 |   CSM Sınav İçeriği 
 

1.3.1   Pazarlama planının beş adımı (örneğin, durum analizi, 
problem ve fırsatlar, hedef ve amaç, strateji ve taktik) 

1.3.2   Bütçe hazırlama rehberi (örneğin, türlere göre ödenek, 
aylara göre ödenekler) 

1.3.3   Araştırma terminolojisi (örneğin, satış katkı, göreceli 
çekim endeksi (RDI), taşıt ve ayak sesi sayımı, posta 
kodu yaygınlığı, havza, yakalama oranı, demografik, 
değer, davranış ve yaşam biçimlerine göre pazar 
bölümlenmesi - fizik grafik) 

1.3.4   Tüccarla ilişkiler ve iletişim/müşteri hizmetleri 
1.3.5   Rekabet hakkında bilgi 
1.3.6   Pazarlama çalışmalarının sonuçlarının ölçümü 
1.3.7   Pazarlama fonlarının yapısı 
1.3.8   Medya fonları vs. kiralama amaçlı reklam 
1.3.9   Pazar konumlandırma (örneğin, imaj projeksiyonu, 

markalaşmak) 
1.3.10 Stratejik ortaklıklar için fırsatlar/sponsorluk ve alternatif 

gelir kaynakları  
1.3.11 Toplum liderleri ve organizasyonlar 
1.3.12 Halkla ilişkiler (örneğin, haberler, medya eğitimi) 
1.3.13 Terminoloji ve yeterli bilgi (maliyetleri dâhil): 

a. Reklam araçları (örneğin, yazılı, açık hava, 
elektronik ortam) 
b. E-ticaret (örneğin, web sayfası, ödül dağıtan 
programlar, çevrimiçi alışveriş) 

1.4  Varlık Yönetimi   (10%) 
1.4.1   Maliklerin hedefleri ve iş planları 
1.4.2   Karşılaştırmalı değerlendirme 
1.4.3   Hedefin yükseltilmesi 
1.4.4   Yönetim mutabakatı 

Ağırlık İçerik Alanı Tanımlamalar  
8% 2. Risk 

Yönetimi/Güvenlik/Sigorta ve 
Hukuki Önlemler 
 

 2.1  Risk Yönetimi     (5%) 
2.1.1    Yeraltı Depolama Tankları  
2.1.2    Sağlık ve güvenlik mevzuatlarına uyum 
2.1.3    Sigortaların belgelenmesi (örneğin, sigorta poliçesi, ilave 

sigortalı olanlar) 
2.1.4    Kayıp önleme araştırması 
2.1.5    Tazminat davalarını azaltma planları (örneğin, 

politikalar, prosedürler, güvenlik komiteleri) 
2.1.6    İhtiyati haciz 
2.1.7    Kamu erişim politikaları ve icrası 
2.1.8    Güvenlik denetimi (örneğin, fiziksel denetleme, suç 

analizi, yerleştirme analizi) 
2.1.9    Güvenlik kaynakları (örneğin, iş gücü, ekipman, 

görünürlük, yerleştirme, politikalar ve prosedürler, 
istatistik raporlama) 

2.1.10  Kriz yönetimi ve planlama 
2.2 Sigorta Terimleri ve Kavramları   (3%) 
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2.2.1  Halefiyet 
2.2.2  Yeniden değerleme ve gerçek nakit değeri 
2.2.3  Sorumsuz tutmak /Tazminat 
2.2.4 Sigorta çeşitleri (örneğin, mali sorumluluk sigortası, kefil 

teminatı, hata ve ihmal, şemsiye, emlak, kazan, yangın, 
işçi tazminatları) 

Ağırlık İçerik Alanı Tanımlamalar  
10% 3. People ve Services 3.1 İnsan Kaynakları   (5%) 

3.1.1 İş gücü 
3.1.2 Liderlik, takım çalışması 
3.1.3 Örgütleme becerisi 

3.2 Uygulamalar: (5%) 
3.2.1 İşe alma, geçici işçi çalıştırma, tazminat, işten ayrılma 
3.2.2 Eğitim ve geliştirme 
3.2.3 Eleman performans değerlendirme 

 

Ağırlık İçerik Alanı Tanımlamalar  
20% 4. Kira İdaresi, Muhasebe, 

Finansman ve Mali raporlama 
 

4.1     Muhasebe, Mali Raporlama ve Değerleme   (10%) 
4.1.1  Finansman biçimleri (örneğin, iyileştirme öncesi ve 

sonrası), satın almalar ve satışlar 
4.1.2  Merkezi değerleme (örneğin, kapitalizasyon oranı [gelir 

yaklaşımı ile kap. oranı], gider yaklaşımı, karşılaştırmalı 
işlemler, diğer biçimler) 

4.1.3 Yatırım karlılık analizi (örneğin, yatırım karşılığı karlılık 
oranı [ROI], iç karlılık oranı [IRR], yatırım nakit akışı 
verimi [CFROI]), öz sermaye karlılığı [ROE]) 

4.1.4  Emlak gelirleri (örneğin, net işletim karı [NOI], faaliyet 
geliri [FFO]) 

4.1.5  Yıllık ipotek ödemeleri, sabit ipotek, borç servisi/geri 
ödemesi 

4.1.6  Paranın şimdiki değeri 
4.1.7  Bilanço (örneğin, aktifler, borçlar, hissedarlara ait öz 

sermaye) 
4.1.8 Gelir tablosu (örneğin, cari gelir ve giderler) 
4.1.9 tahsilatlar (örneğin, dış şirketler, kiralama denetimleri, 

geç ödeme cezasının hesaplanması) 
4.1.10 Nakit yönetimi (örneğin, çekler, elektronik havale, 

eldeki nakit, mali tabloların birleştirilmesi, yatırılan 
paralar, hediye kartları) 

4.1.11 Emlak vergilendirme (örneğin, vergi oranı, 
vergilendirme yöntemleri) 

4.2  Kira İdaresi   (10%) 
4.2.1  İcra usulleri ve kiralama maddeleri (örneğin, kiracılara 

bildirimler, ödememe durumları, düzeltme süreleri, 
ortak alanların kullanımı) 

4.2.2  Kira ve orantılı paylaşımın hesaplama biçimleri (örneğin, 
brüt kiralanabilir alan ile brüt kiralanan alan 
karşılaştırması, mülk sahibinin giderleri karşılama 
oranları) 
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4.2.3  Birleştirme yöntemleri (örneğin, CAM ödemeleri, 
kapitalizasyonlar, mahsuplar, yıl sonu ayarlamaları) 

4.2.4  Kira ayarlamaları (örneğin, adım kiralar, komisyon 
cirosu, CPI – tüketici fiyat endeksi) 

4.2.5  En düşük ve komisyon cirosu  
4.2.6  Doğal kesme noktaları ile suni kesme noktalarının 

karşılaştırılması 
4.2.7  Yüzde kiralama ile komisyon cirosunun karşılaştırılması 
4.2.8  Brüt kiralama ile net kiralamanın karşılaştırılması 
4.2.9  Ortak alan bakım/hizmet ücretleri (CAM) 
4.2.10 Emlak vergileri (RET) 

 

 


