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e-Satış Nedir?
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THKU ECE581
e-Satış

� Satışa konu icra mallarının elektronik olarak ilan edildiği ve belirlenen
süre sonunda açık artırma suretiyle verilen en son teklif üzeriden
satılmasına yarayan sistem “icra malları e-Satış portalı”dır.



5ECE 581

e-SATIŞ PROJESİNİN AMACI
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�Cebri icra satışlarına her zaman ve her yerden katılımın
sağlanması

�Aleniyet sağlanarak herkesin ihalelere teklif
verebilmesinin sağlanması

�Borçlu ve alacaklının haklarının korunması amaçlanmıştır

THKU ECE581
e-Satış
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� İcra Mallarının kısa sürede ve değerinde satılması

� Teklifin kağıt kullanılmaksızın elektronik olarak verilmesi

� Mevcut sistemin e-Dönüşümü

THKU ECE581
e-Satış

THKU ECE581
e-Satış
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THKU ECE581
e-Satış

� Mezat salonu operasyonu
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Kapsamı 
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�Elektronik ortamda;

• Teminat

• Teklif (Pey)

• Ve verilen en yüksek teklif üzerinden fiziki artırım işlemine
başlanmasını kapsamaktadır
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Yazılım Çalı şması
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�E SATIŞ Portal sayfası tamamlanmış

�İcra Daireleri uygulamaları yenilenmiş

�Vakıfbank entegrasyonu tamamlanmış

�Uygulama çalışırlık testi tamamlanmıştır

THKU ECE581
e-Satış
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Uygulama Süreci



ECE 581 14

�Yasanın yürürlüğe girmesinden önce

�İlanlarının gerçek ortamda görülmesi

�Pilot uygulama

� 06 Ocak 2013 tarihinde tüm birimler
uygulamaya geçmiştir

THKU ECE581
e-Satış
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İşleyi şi
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�Elektronik ortamda teklif verme

� Teklif verebilmek için üye olmak gerekmektedir

• E-imza

• E-imzasız (TC Kimlik no ile)

• Mobil giriş seçenekleri mevcuttur

�Elektronik ortamda verilen en yüksek teklif üzerinden fiziki
ihale

�Elektronik yada fiziki en yüksek teklifi verene ihale

THKU ECE581
e-Satış
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Teklif verme
THKU ECE581

e-Satış
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e-Satış Haberler THKU ECE581
e-Satış
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THKU ECE581
e-Satış
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� Projeyi eşsiz kılan husus
� Haczedilen malın gerçek değerinde satılması 

nedeniyle borçlunun borcundan kurtulması,
� alacaklının da alacağına kavuşmasındandolayı mutlu 

ve memnun olmasıdır.

THKU ECE581
e-Satış
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�Başarıya etki eden faktörler

� Yolsuzluğu önleme

� Rekabet

� Zaman ve mekan bağımsız

� Hakkaniyet

THKU ECE581
e-Satış
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�Sayfa ziyaretçi sayısı : 297.449

�Üye sayısı : 21.654

�Teklif sayısı : 19.522

�İlan edilen ihale sayısı : 111.975

�Teklif verilen toplam ihale sayısı   : 5.938

�Online teklif ile kalan ihale sayısı  : 392

� *06.01.2013-13.12.2013 tarihleri arası UYAP Bilişim sisteminden 
alınan güncel veri

İstatistiksel veriler THKU ECE581
e-Satış
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Anket içeri ği ve sonuçları
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� e-Satış ve icra Müdürlükleri işleyişini bilen 10 kişilik grup 
ile

� İcra müdürlükleri işleyişi hakkında bilgisi olmayan 10 
kişilik grup üzerinde yapılan ankette

THKU ECE581
e-Satış
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THKU ECE581
e-Satış

� e-Satışı kullanan ve icra 
müdürlükleri işleyişini bilen 
gruba; 

� e-Satış internet sayfası hizmet 
kalitesi

� reklam
� memnuniyet
� yeterlilik 
� yetkili ile iletişim vb.hususlarda

geribildirim alınmış

�icra müdürlükleri işleyişi hakkında 
bilgiye sahip olmayan gruba ise, 

�e-Satış sisteminden haberdar olup 
olmadıkları hususunda geribildirim 
alınmış 

ve sonuçlar aşağıdaki tablolara yansıtılmıştır
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Memnuniyet

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1 2 3 4 5

e-SATIŞ MEMNUNİYET ANKETİ

Kalite

Beğeni

Kullanışlılık

Yeterlilik

Memnuniyet

Reklam



ECE 581 27

İleti şim 
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Farkındalık
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e-SATIŞ PROJESİNİ BİLEN

BİLGİNİZ VAR MI ?

�İcra ile ilgili bilgisi ve ilgisi olmayan denekler üzerinde 
yapılan araştırmada, aşağıdaki farkındalığı görüyoruz
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Eksiklikleri nelerdir?
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� Araç satışlarında expertiz raporu alma zorunluluğu 
olması
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� Son tekliften sonra tekrar mezat salonuna gitme 
zorunluluğu olması

� Örn: Online teklif en son 100.00 TL verilmiş ise,  Son teklifi veren 
mezat salonuna gitmez ise, mezat salonunda 101.00 TL teklif
verene ilgili mal satılmaktadır
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�Satışa konu malların teferruatlı yazılmaması ve 
fotoğraflarının konulmaması
� Örn: Volkwagen oto ilanda, ancak resmi yok
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�Online tekliften sonra fiziki artırım yapılması, mekan 
bağımsızlığını ortadan kaldırıyor
� bu durum yanlış beklentilere sebebiyet veriyor
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� Alınacak ürün fiyatı hakkında 
� Tahmin edilen
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� Gerçekte olan
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� Sistemde sadece Vakıfbank ile ödeme imkanı
bulunmaktadır
� İşleyişin kolaylaşması ve yaygınlaşabilmesi için
� başka bankalar ile de ödeme imkanı sağlanmalıdır
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� Özel teşebbüsler, benzer ilanları yayınlıyorlar.



ECE 581 38

� Bu sitelerden belli ücret karşılığında faydalanılabilmekte
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Yetkililerden beklentiler nelerdir?
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�Ilgili personelin verileri düzgün ve zamanında girmesi

�Satışa konu malın fotoğrafının düzgün çekilmesi

�İhale sonuç bilgilerinin düzgün girilmesi

�İcra dairelerinin hesap ve IBAN numaralarının UYAP 
Sistemine düzgün ve eksiksiz tanımlanmaları
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Proje Faydalanıcılarının Beklentileri nelerdir?
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� Hepsiburada.com, gittigidiyor.com benzeri bir yapı,

� Tamamen e-SATIŞ

� Fiziki olarak mezat salonuna gitmeme,

� Farklı bankaların içinde olduğu ödeme sistemi,

� Icra mallarına ilişkin bilgilerin güvenli ve tam olması,

� Kullanılışlığın görsellik ile doğru orantılı artırılması
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� esatis.uyap.gov.tr
� www.adalet.gov.tr
� www.resmigazete.gov.tr
� Bağımsız anket çalışması

Kaynaklar
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İcra malları e-Satı ş Projesi

TEŞEKKÜRLER

Ali ARAS 
aliaras@adalet.gov.tr


