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Satışları Elektronik Ortamda Sonuçlanacak Uygulama Birimleri İçin Bilgilendirme Notudur. 

Haciz/Mal/Satış / Haciz Mal ve Satış İşlemleri / İhale İşlemleri ekranında; 

- “1.Artırma Bitiş Tarih ve Saati” seçim alanı yanında bulunan    simgesi tıklanılarak İhale Gün Alma ekranının 

açılması sağlanmıştır. Bu ekrandan ihale günü ve saatinin seçimi yapılmaktadır. 

 

 simgesi, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü (BİGM) tarafından uygulama birimi olarak tanımlanan İcra 

Dairelerinde ve Satış Memurluklarında aktif olmaktadır. 

 Tanımlama işlemleri sonrası, fiziki ortamda sonuçlanacak olan ihalenin Güncelleme işlemleri sırasında, ekranda 

yeni (%10) teminat oranı gösterilse de, güncelleme işlemi ile eski (%20) teminat oranında herhangi bir değişiklik 

yapılmamaktadır.  

 

- “İhale Gün Alma” ekranında, seçilen ihale tarihinde BİGM’ce belirlenen zaman aralığındaki “Yapılabilir İhale Sayısı” 

ve kullanıcılar tarafından seçimi yapılmış “Kaydedilmiş İhale Sayısı” sayıları gösterilmektedir. İhale bitiş zamanı 

seçilip çift tıklanarak 1.Artırma Bitiş tarihi ve saati seçimi yapılır.  

 

1. Artırma Bitiş Tarih ve Saatinin seçimi sonrasında 2. Artırma Bitiş Tarihinin seçiminin yapılması 

gerekmektedir. 

1.Artırma Bitiş Tarih ve Saati için sistemde kaydedilmiş ihale sayısı bir artırılmakta olup, 2. Artırma Bitiş Tarih 

ve Saati kaydedilmiş ihale sayısına etki etmemektedir. 

Her ihale için ayrı Bitiş Saati seçilmesi daire ve vatandaşlar tarafında ihalelerin daha kolay ayırt edilmesini 

sağlayacaktır. Bu nedenle her ihale için farklı bitiş saati seçilmelidir. 

Birim tarafından aynı gün belirlenen artırma bitiş saatleri arasında, 10 dakika fark olması yönünde kontrol 

bulunmaktadır. 

 

- 1.Artırma bitiş tarihi, günün tarihinden en az 22 gün sonra olmalıdır. 

- 2.Artırma bitiş tarihi, 1.Artırma bitiş tarihinden en fazla 37 gün sonra olmalıdır. 

- 1.Artırma ve 2.Artırma bitiş tarihleri arasında en az 22 gün olmalıdır. 

- Mezat Salonu olarak, BİGM’ce tanımlanacak olan “Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır.” seçeneği 

seçilmelidir. 

- “Yeni Kayıt/Güncelle/Kaydet/Sil” alanına   “İİK 115. Md. Gr. Uzatma” seçim alanı 

eklenilmiştir. Artırmanın son on dakikası içinde teknik sebeplerle teklif verilemediğinin tespit edilmesi halinde, artırma 

gününün uzatılmasına karar verilmiş ise; “İhale Listesi” alanından ilgili ihalenin seçimi yapılıp “İİK 115. Md. Gr. 

Uzatma” seçeneği seçilir ve ihale tarihi değiştirilip “Güncelle” düğmesine tıklanarak ihalenin İİK 115. Md. Gr. 

uzatılması sağlanır.  

 

 Uzatma işlemi yapılacak olan ihalenin yayından kaldırılmış olması halinde, İhale Sonuçlandırma İşlemleri 

sayfasından ihalenin tekrar yayına alınması ve Artırma Uzatma/Sonuç Tutanağı sayfasından artırma uzatma tutanağı 

hazırlanması gerekmektedir. Alıcı Bilgisi veya İhale Sonuç Bilgisi girilmiş ise ilgili ekranlardan bu işlemlerinde 

silinmesi gerekmektedir. 

 

 “İİK 133. Maddeye Göre Satış”, “Pazarlık Suretiyle Satış” ve “TMK 444’Göre Satış (Vesayet)” satış şekli 

seçilerek hazırlanan satışlarda ihalenin fiziki ortamda sonuçlanacak olması nedeniyle 1.Artırma Bitiş Tarihi ve Saati 

seçimi yapıldıktan sonra 1.Artırma Başlama Saatinin el ile tekrar girilmesi gerekmektedir. Fiziki ortamda sonuçlanacak 

olan ihaleler için mezat salonlarından ilgili mezat salonu seçilmelidir. 

(Açık Artırma Suretiyle ve Hissedarlar Arası Açık Artırma satış şeklinin seçilmesi halinde ihaleler elektronik ortamda 

sonuçlanacaktır.) 
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İhale Gün Alma Seçim Alanı 

 
 

İhale Gün Alma Ekranı 

 
 

115.Md.Gr.Uzatma Seçimi Alanı 

 

 

Satış Şekli Seçimi Alanı 
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Haciz/Mal/Satış / Haciz Mal ve Satış İşlemleri / Genel Satış Yazıları ekranında; 

 

- “İlan” evrak türü altındaki “Satış İlanı” evrak tipi altına “Yeni (Esatış) Taşınırın Satış İlanı ve Yeni (Esatış) Taşınmazın 

Satış İlanı” şablonları eklenmiştir. 

 

- “Kişi ve Kurumlara Bildirim” evrak türü altına “Yeni (Esatış) Gazete Satış İlanı” evrak tipi oluşturularak altına “Yeni 

(Esatış) Taşınırın Gazete Satış İlanı ve Yeni (Esatış) Taşınmazın Gazete Satış İlanı” şablonları eklenmiştir. 

 

- “Tutanak” evrak türü altındaki “Satış Şartnamesi ve Tutanağı” evrak tipi altına “Yeni (Esatış) Taşınır Şartnamesi ve 

Yeni (Esatış) Taşınmaz Şartnamesi” şablonları eklenmiştir. 

 

- Oluşturulan satış ilanına, ilgili şartnamenin ve bilirkişi raporunun eklenmesi için ekranda uyarı verilmesi sağlanmıştır. 

 

Mal özellikleri kısmında yazılan ifadeler aynen portal ekranlarına yansıtılmakta olup, mala ilişkin alıcılar 

tarafından bilinmesi gerekli hususların muhakkak mal özellikleri kısmına yazılması faydalı olacaktır. Satış ilanı içine 

sonradan eklenen bilgiler sadece satış ilanını görüntüleyen alıcılar tarafından bilinebilmektedir. 

 

Satış ilanına o satış ile ilgili olan şartnamenin ek yapılıp yapılmadığına dikkat edilmelidir.  

 

Şartnamenin ve Bilirkişi Raporunun yayınlanabilmesi için ilgili satış ilanına ek yapılması gerekmektedir. 

 

Şartnamelerde karışıklık yaşanmaması ve ihaleye katılanlar tarafından yanlış yorumlamalara sebep 

olunmaması için her satış ilanına sadece bir İhale eklenilmesine ve ekine o ihale ile ilgili olan şartnamenin eklenmesine 

dikkat edilmelidir. 

 

Gazete ilanına birden fazla ihale eklenebilmektedir. Gazete ilanında mümkün olduğunca malın temel 

bilgilerine yer verilmesi, düzeltilmesi gereken ifadeler/eksik cümleler olması halinde kontrol edilerek el ile düzeltilmesi 

faydalı olacaktır. Gazete ilanın yayınlanması için Basın İlan Kurumu İşlemleri ekranından ek yapılarak Basın İlan 

Kurumuna gönderilmesi gerekmektedir.  

 

 “İİK 133. Maddeye Göre Satış”, “Pazarlık Suretiyle Satış” ve “TMK 444’Göre Satış (Vesayet)” satış şekli 

seçilerek hazırlanan satışlarda ihalenin fiziki ortamda sonuçlanacak olması nedeniyle ilan şablonu olarak Taşınır Satış 

İlanı ya da Taşınmaz Satış İlanı seçilmesi gerekmektedir.  

 

(Açık Artırma Suretiyle ve Hissedarlar Arası Açık Artırma satış şeklinin seçilmesi halinde ilan şablonu olarak Yeni 

(Esatış) Taşınırın Satış İlanı ya da Yeni (Esatış) Taşınmazın Satış İlanı seçilmesi gerekmektedir.) 

 

Satış İlanı Şablonları 

       
 

Gazete İlanı Şablonları 

 
 

Şartname Şablonları 
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Haciz/Mal/Satış / Haciz Mal ve Satış İşlemleri / İhaleye Giriş Yetkilendirme Ekranı; 

 

- İhaleye giriş yetkisi bulunan kişilerin bilgileri yıldızlanarak gizlenmiştir. 

- İhaleye katılmak isteyenlerin taleplerinin UYAP ortamına kaydının yapılabilmesi için “İhaleye Katılım 

Vekâletnamesi”, “İhaleye Katılım Teminat Mektubu”  ve “İhaleye Katılım Talebi” evrak tipi eklenmiştir. 

- Teminatsız/Teminatlı olarak ihaleye katılacakların Teminat yatırma süresi bitmeden bu ekrandan gerekli tanımlamanın 

yapılmasına dikkat edilmelidir.  

 
o Alacaklı Kişi: Dosyada Alacaklı olarak kayıtlı Gerçek Kişi olması gerekmektedir. 

 

o Alacaklı Taraf Vekili: Dosyada Alacaklı Tarafın Vekili olarak kayıtlı Avukat olması gerekmektedir. 

 

o Alacaklı Şirketin Temsilcisi: Dosyada Temsilci olarak kayıtlı Gerçek Kişi olması gerekmektedir. 

 

o Hissedar Kişi: Dosyada Hissedar olarak kayıtlı Gerçek Kişi olması ve ihaledeki malda Hissedar olarak Hisse Oranının girilmiş olması gerekmektedir. 

 

o Taraf Vekili: İhaledeki malda Hisse Oranının girilmiş Hissedar Tarafın Vekili olarak kayıtlı Avukat olması gerekmektedir. 

 

o Hissedar Şirketin Temsilcisi: Dosyada Temsilci olarak kayıtlı Gerçek Kişi olması gerekmektedir. 

 

o Diğer Haciz/Rehin Alacaklısı Kişi: Dosyada Diğer Haciz/Rehin Alacaklısı olarak kayıtlı Gerçek Kişi olması gerekmektedir. 

 

o Diğer Haciz/Rehin Alacaklısı Taraf Vekili: Dosyada Diğer Haciz/Rehin Alacaklısı Tarafın Vekili olarak kayıtlı Avukat olması gerekmektedir. 

 

o İpotek Sahibi Kişi: Dosyada İpotek Sahibi olarak kayıtlı Gerçek Kişi olması gerekmektedir. 

 

o İpotek Sahibi Taraf Vekili: Dosyada İpotek Sahibi Tarafın Vekili Olarak kayıtlı Avukat olması gerekmektedir. 

 

o Rehin Sahibi Kişi: Dosyada Rehin Sahibi olarak kayıtlı Gerçek Kişi olması gerekmektedir. 

 

o Rehin Sahibi Taraf Vekili: Dosyada Rehin Sahibi Tarafın Vekili olarak kayıtlı Avukat olması gerekmektedir. 

 

o Şirket Temsilcisi: Dosyada Temsilci olarak kayıtlı Gerçek Kişi olması gerekmektedir.  

 

o Birime Teminat Mektubu Sunma: Dosyada İhale Katılımcısı olarak kayıtlı Gerçek Kişi olması ve Teminat/Mehil Vesikası İşlemleri ekranından teminatın 

kaydının yapılması gerekmektedir. 

 

o Birime Teminat Ödeme: Dosyada İhale Katılımcısı olarak kayıtlı Gerçek Kişi olması ve İhale Teminat Bedeli Tahsilatının yapılmış olması gerekmektedir. 

 

o Vekaletnameli Giriş İzni Verme: Avukat olmayan Gerçek Kişilerce Vekâletname ile başka kişi/kurum adına (tam hisse ya da paylı hisse olarak) ihaleye 

katılmak isteyenlerin tanımlamasının yapıldığı alandır. Dosyada İhale Katılımcısı olarak kayıtlı Gerçek Kişi olması, İhaleye Katılım Vekâletnamesi 

evrakının dosyaya kayıt edilmesi ve İhale Teminat Bedeli Tahsilatının yapılmış olması gerekmektedir. 

 

o Hisseli Ortak Giriş İzni: Hissedarlar adına başka bir hissedarın ya da hissedarların avukat olan vekilinin ihaleye katılması tanımlamasının yapıldığı alandır. 

Dosyada Hissedar olarak kayıtlı Gerçek Kişi olması, ihaledeki malda Hissedar olarak Hisse Oranının girilmiş olması gerekmektedir. Hissedarlar adına bir 

avukat teklif verecek ise bütün hissedar tarafların vekili olması gerekmektedir. 

 

 

 

1.Artırma sürecinde en yüksek teklif verene malın ihale edilmesi sonrasında verilen süre içerisinde satış bedelinin 

kalanının yatırılmaması nedeniyle 2.Artırmanın yapılmasına karar verilmiş olması halinde bu ekranda bulunan 

 “Alıcı Kalan İhale 

Bedelini Ödemediğinden yada Teklif Veren Vekilin Değişikliği Nedeni İle Katılımcı Silinmiştir” seçimi yapılarak 

Katılımcı Listesinden Silinmesi gerekmektedir. Alıcı Bilgisi veya İhale Sonuç Bilgisi girilmiş ise ilgili ekranlardan bu 

işlemlerinde silinmesi ile ihale yayından kaldırılmış ise ihalenin tekrar yayına alınması gerekmektedir. 

 

Kişi ve Kurumlar adına ihaleye katılım yetkilendirmesi "Gerçek Kişilere" yapılabilmekte ve ihalelere yetkilendirilen 

“Gerçek Kişiler” teklif verebilmektedir. 

Bir gerçek kişi sadece kendi adına ya da tanımlanmış bulunduğu kişi/kurum/müvekkili adına ihaleye giriş için 

yetkilendirilebilir ve teklif verebilir.  

Bir katılımcıya ayrı ayrı hem kendisi hem başkası için ihaleye katılım yetki tanımlaması yapılamaz. 
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İhaleye Giriş Yetkilendirme Ekranı 

 

 

Hisseli Ortak Giriş İzni Tanımlama Ekranı 

 
 

Vekaletname İle Giriş İzni Tanımlama Ekranı 
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Haciz/Mal/Satış / Haciz Mal ve Satış İşlemleri / Teminat/Teklif İşlemleri Ekranı; 

 

- Teklifler raporu, teklif verme saati dolmadan alınmamalıdır. 

- Teminat yatıran katılımcıların bilgilerinin teklif verme süresi bitimine kadar yıldızlanarak gizlenmesi sağlanmıştır. 

 

Satış memurlukları için Dosyasına Reddiyat yapılan teminat bedellerinin ilgilisine iadesi işleminde para vezne hesabına 

aktarılmış olduğundan, ilgili mahkeme dosyasından reddiyat yapılarak iade edilmesi gerekmektedir. 

 

Katılımcı tarafından online teminatın vadeli hesap veya kredi kartı ile ödenmiş olması halinde bazı durumlarda hatalar 

alınmaktadır. Bu nedenlerle hata alınması halinde katılımcının bildireceği vadesiz hesabına normal reddiyat işlemi ile 

teminat iade edilmesi gerekmektedir. 

 

Haciz/Mal/Satış / Haciz Mal ve Satış İşlemleri / İhale Katılımcı/Alıcı İşlemleri Ekranı; 

 

- İhaleye en yüksek teklif veren katılımcıların teklif verme süresi bitmeden gösterilmemesi sağlanmıştır. 

 

Elektronik Satış Portalından teklif veren ve ihale alıcısı olarak eklenen katılımcıya ihaleyi kazandığına dair bilgi SMS’i 

gönderilmektedir. 

 

İhale alıcısının ihale bedelinin kalanını yatırmaması nedeniyle ihalenin 2.Artırma gününe kalması (ihale bedeli kalanını 

yatırmayan katılımcının ihaleye giriş yetkilendirme ekranından yetkisi kaldırılmalıdır.) ya da teknik sebeplerle teklif 

verilememesi nedeniyle ihale artırma süresinin uzatılması hallerinde kaydedilmiş bulunan İhale Alıcısının alıcı sil işlemi 

ile silinmesi  gerekmektedir. 

 

İhale Alıcı Bilgileri tablosunda verilen teklifin 1.Artırma mı 2. Artırma mı olduğunun gösterilmesi sağlanmıştır. 

Katılımcının teminatını çekmesi ve tekrar teminat yatırarak yeniden teklif vermesi halinde bu tabloda kayıt birden fazla 

kez gösterilmektedir. 

Haciz/Mal/Satış / Haciz Mal ve Satış İşlemleri / İhale Sonuçlandırma İşlemleri Ekranı; 

 

- Yayından kaldırılan ihalelerin tekrar yayınlanabilmesi için  “İlanı Tekrar Yayınla” düğmesi aktif edilmiştir.  

 

Satışın kesinleştirilmesi halinde elektronik ortamda teklif veren ihale alıcısına satışın kesinleştirildiğine dair bilgi SMS’i 

gönderilmektedir. 

 

İhale alıcısının ihale bedelinin kalanını yatırmaması nedeniyle ihalenin 2.Artırma gününe kalması (ihale bedeli kalanını 

yatırmayan katılımcının ihaleye giriş yetkilendirme ekranından yetkisi kaldırılmalıdır.)  ya da teknik sebeplerle teklif 

verilememesi nedeniyle ihale artırma süresinin uzatılması hallerinde kaydedilmiş bulunan İhale Sonucunun silinmesi 

ve İhalenin yayından kaldırılmış olması halinde İhalenin Tekrardan Yayınlanması, kaydedilmiş bulunan İhale 

Alıcısının alıcı sil işlemi ile silinmesi gerekmektedir. 

 

Haciz/Mal/Satış / Haciz Mal ve Satış İşlemleri / Artırma Uzatma/Sonuç Tutanağı Ekranı; 

 

- “Artırma Sonuç Tutanağı”  ve “Artırma Uzatma Tutanağı” şablonu oluşturulmuştur. 

 

Artırma Sonuç ve Artırma Uzatma tutanakları onay süreci tamamlandığında Elektronik Satış Portalı ekranında 

ihale evrakları listesinde yayına çıkmaktadır. 

Tutanak yayınlanmadan önce içerisinde düzeltilmesi gereken ifadeler/eksik cümleler olması halinde kontrol 

edilerek el ile düzeltilmesi faydalı olacaktır. 

115 md. Göre uzatma işlemi yapılan ihale için Artırma Uzatma Tutanağının düzenlenerek onaylanması halinde; 

teminatı iade edilmemiş teklif verenlere ihalenin uzatıldığına dair bilgi SMS’i gönderilmektedir.  
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Haciz/Mal/Satış / E-Satış Artırma İşlem Kaydı Sorgulama Ekranı; 

 

- Ekrandan dosya numarası ile dosya bul işlemi yapılıp liste düğmesinden istenilen ihale seçilerek yapılan sorgulama 

sonrası ihaleye ilişkin katılımcılar tarafından yapılan işlemlerin bilgilerine ulaşılmaktadır. 

- Sorgulama ile teklif verme süresi içindeki (7 günlük) veriler gösterilmektedir. Daha önceki tarihler için “Tarih Aralığı” 

alanından tarih aralığı girilerek tekrar sorgulanma yapılması gerekmektedir. Tarih seçilmemesi halinde artırma bitiş 

saatinden sonraki işlemler gösterilmemektedir. 

- Sadece bir katılımcının işlem kayıtlarına bakılacak ise “TC Kimlik No” alanına ilgilinin TC Numarası yazılarak 

sorgulama yapılması gerekmektedir. 

- “İhalenin Son 10 Dakikası İçinde Tüm İhaleler İle İlgili E-Satış Portal İşlemlerini Getir” seçeneği ile elektronik satış 

portalında, seçilmiş bulunan ihalenin teklif verme süresinin son on dakikası içinde yapılmış bulunan bütün işlemlerin 

sayılarının sorgulanması ve ekranda gösterilmesi sağlanmaktadır. Bu alanda bulunan başarılı ve başarısız işlem sayıları 

sistemde işlem yapılabildiği anlamına gelmektedir. İki alandaki verilerinde sıfır olması halinde katılımcılarca hiç işlem 

yapılmamıştır veya teknik bir sebeple işlem yapılamamıştır. 

- “Rapor Al/Kaydet” düğmesi ile alınan raporda, sorgulama sonucu tabloda bulunan verilere ek olarak teklif verme 

süresinin 10 dakika uzamasına neden olan teklife ilişkin bilgi ayrıca gösterilmektedir. 

- “Rapor Al/Kaydet” düğmesi ile alınan raporda, sorgulama sonucu tabloda bulunan verilere ek olarak İhaleye verilen 

tekliflerden SMS ile haberdar olmak isteyen katılımcıların gösterilmesi sağlanmıştır. 

- “Rapor Al/Kaydet” düğmesi ile alınan raporda, (ekrandan seçim yapılarak sorgulama yapılmış olması halinde) Tüm 

İhalelerin Son 10 Dakikasında Yapılan işlemlerin toplam sayıları gösterilmektedir.  

- “Esatış Sistemi Verilen Teklifler ve Yatırılan Teminatlar” düğmesi ile açılan ekrandan seçilen tarih ve bir saatlik zaman 

aralığındaki, elektronik satış portalında bulunan tüm ihaleler için verilen tekliflerin ve yatırılan teminatların çizgi grafiği 

şeklinde görüntülenmesi sağlanmaktadır. 

Bu ekran, İcra Daireleri, Satış Memurlukları ve Hukuk Mahkemelerinde bulunmaktadır. 

E-Satış Artırma İşlemleri Ekranı 

 

E-Satış Sisteminde Zamana Göre Tüm İhaleler İçin Teklif ve Teminatlar Grafik Ekranı
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Haciz/Mal/Satış / E-Satış Bildirilen Hata Sorgulama Ekranı; 

 

- Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünce ihalelerin son on dakikasına etki ettiği tespit edilen ancak kullanıcı tarafından tespit 

edilemeyeceği anlaşılan, hataların içeriğinin ve zamanının bildirilmesi için oluşturulmuş ekrandır. 

 

- Bu ekrandan birimlerin iş listesine uyarı işi düşürülmekte olup, ilgili işin seçimi ile açılan ekrandan hata 

görüntülenebilmektedir. 

 

- Görüntülenen hataya çift tıklandığında o birimin hatadan etkilenmiş olabilecek ihaleleri ekranda gösterilmektedir. 

 

İhale Kesinti Bildirimi Ekranı 

 
 

İhale Kesinti Bildirimi Ayrıntı Ekranı 
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Haciz/Mal/Satış / Satış İle İlgili Dosyaların Sorgulanması Ekranı; 

 

- Bitimine son 10 dakika kala teklif verilerek süresi uzayan ihalelerin sorgulanabilmesi sağlanmıştır.  

 

Haciz/Mal/Satış / Satış Takip Kaydı Ekranı; 

 

- Satış Takip Kaydı ekranında; “Kendi Dairem, Kendi Adliyem ve esatis.uyap.gov.tr” (elektronik ortamda sonuçlanacak 

ihaleler) adresinde bulunan ihalelerin sorgulanabilmesi sağlanmıştır. 

- “İhale Sayfası” sütuna çift tıklanılarak, ihalenin elektronik satış portalındaki ihale inceleme sayfasının açılması 

sağlanmıştır.  

 

Elektronik Satış Portalında; 

 

- Teminat yatırma işlemlerinin ihale bitiminden önceki gün 23.30 da bitirilmesi sağlanmıştır. 

- Verilen teklifin malın muhammen bedelinden fazla olması teklif sahibinden “Muhammen Bedel Üzerinde Teklif Ver” 

onay kutusunun işaretlenmesi istenmektedir. Her durumda muhammen bedelin 3 katından fazla teklif verilmiş olması 

halinde teklif onay kutusunda katılımcının ayrıca yazı ile uyarılması sağlanmıştır. 

- Teklif verme süresi içinde ihale katılımcısının teklifinin En Yüksek Teklif olmaması halinde teminatını geri çekebilmesi 

sağlanmıştır. 

- Elektronik ortamda sonuçlanacak ihaleler için Teminatın yüzde 10 olarak alınması sağlanmıştır. 

- Elektronik ortamda sonuçlanacak ihaleler için Taşıt, Taşınmaz ve Taşınır cinsi mallar için teklif verme süresinin bitimine 

7 gün kala, teminat yatırma ve teklif verme işlemlerine başlanılması sağlanmıştır. 

- Elektronik ortamda sonuçlanacak ihaleler için Teklifler arasında muhammen kıymetinin 1/1000 (binde biri) den ve her 

halde 100 TL den az artış olmaması sağlanmıştır. Verilen teklifin altında bir tutarda teklif verme işlemi engellenmiştir. 

- Elektronik ortamda sonuçlanacak ihaleler için Teklif verme süresinin son 10 dakikası içinde yeni bir teklif verilmesi 

sürenin bir defaya mahsus 10 dakika uzatılması sağlanmıştır. 

- Elektronik Satış Portalında sorgulamalar sonucu 1 ayı kalmış bulunan ihaleler ekrana yansıtılmaktadır. Daha ileri tarihli 

ihalelerin görüntülenmesi için İhale Bitiş Tarihi alanlarına tarih bilgisi girilerek sorgulanmalıdır. 

 

İhale katılımcıları tarafından satışa sunulan malın bilgilerinin görüntülenmesi için mala ait fotoğrafların ilgili 

alanlara tek tek (birden çok fotoğraf birleştirilmeden ve fotoğraf bütünlüğü bozulmadan) eklenmesi yapılmalıdır. 

 

İhale işlemleri ekranında ihale kaydının gerçekleştirilmesi sonrası sonraki UYAP ekranlarında ihale bilgileri 

satırında ihalenin numarasının gösterilmesi ile bu numaraya çift tıklanılması halinde elektronik satış portalında ihaleye 

ilişkin ihale inceleme sayfasının açılması sağlanmıştır. 


