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ESNAF VE SANATI(ARLZ\RI KONFEDERASYON UNA

;1458 sayılı Günrı,ük Kanunu ve 5607

sayılı Kaçakçılıkla Mücııdele Kanunu çerçevesinde
ıasfiyelik hale gelen eşya ve taşıtlaıa ilişkin işlemler tlakaılığımızca gerçekleşridlmektedir. Bıı
kapsamdaki eşyanın tasfiyesi satıŞ (ihale yoluyla satış, yenideı ihraç amaçll satış, pcrakendc
satış),
irnlra, özel yolla tasliye gibi yöntcnılcrle Bakanlığınıızca yapılnıaktadır.

ihale yoluyia satış işlemleriıin hızlı, şcffaf vc kolay ulaşılır lrir yöntemle gerçck|eştiriIıncsi

aııacıyla, 20l4 yılında e-ihale prtıgraıııı devreye alııımış olrıp, canlı hayvan ve gıda gibi
bekletilnıeYecek eŞya haricinde her türlü eşya ve taşıtln saişl e-ilıale iizerindeıı gerçekleşıiril:ııekte<lir.
2014-20l8 döneminde c-ihalc sistenıi ilc 2i.l06 adet araç, 9,549 adet eşya gıuLırı (elcktronik, ıekstıl,
ınuttbk eşyası vb.) satışı gerçckleştirilmiş; bu satışlardan yaklüş* 640 milyoıı

edilrniştir.

TL hasılaı

çlde

llalihazırda l20.000'in üzerinde kullaırıoısı bulunan, ınobil uygulaııası ıla 125.000 kişi

taiaftndan indirilen bu pro31amla, coğrafi kısıt tılmaksızırı tüm gerçek ve ttiz_el kişiler web siteıniz
üzcrinden kiınlik bilgilerini ve istcnilcn diğer teıııel bilgileri gircrek sistcıııe eı-işebilnıektc, ihalesiırc

ginıek isleği ürtinün bilgilerini rahaılıkla inceleyebilmekte ve teklil' bedelinin %l0'u kadar teminat
yatlralak ihalelerc kanlabilmektediı. Teınınat bedc|lcri ve ödenıeler Halkbank vc ziraaı Bankası
şubeleri ile Ziraat Bankası inteme! bankacılığı kaıalı ile yapllabilmektedu.

İhaleler kapaIı teklif usu|üyic geİçekleştidImekte, üyeleıin ı,crdiği teklifleı kcııtlileri dışında

üÇüncü kiŞilcr ya da kuruın persone|i tarafindan görünriilcnemenıeke ve ilıalc bedelinin 9,o75'indcn
yiiksek tılınak koşuluyla en yüksek teklifi veren kullanıcı"va sanş yapüImaktadlr.

E_ihale sistenıinc hırps::,/üygulaııia.BtbgOv.üıElhale web adresinden ulşnıak ve
adıcsinden de konuya

httDs:,nlv{ulanıa-glb.gov.tri EIlıale./Siıe.lKuIIaniciIslem]eriiSikcasoruIanSorulaI

iiişkin detayh bilgilcri ıcınin ctıuek münıkiin bu]unınaktadır.
Söz konusu eşya ve taşıtların en kısa sürede ekonomiye kazaırdınlmasını teminen;ihalelere
katllımın aıtırılınası, tasfiye işlcn]lerinin sonlandı-ılaıak sürecin eüinleştirilnıesi ile ülke ekoıromimize

gelir sailanınası aııacıy la, Koııt'ederasyonunuza bağlı birimlenn e-ihale ile il gili bilgilendirilnıesi
hususunda bilgi vc gereğini ricı cderiııı
e-imza|ıdır
Rıza lvlelınıet KoRKMAZ
Bakan a.
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