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İlgi: Ticaret Bakanlığı'nın 380,99 sayılı yazsı. 3,1 1?.2018 1968ü

İlgi yazı ile 4458 sayıh Gümrük Kanunu ve 5607 sayılı Kaçakçıhkla Mücadele Kanunu çerçevesinde
tasfiyelik hale gelen eşya ve taşıtlann satışlannın e-ihale yöntemiyle gerçekleştirileceğİ bir platform

oluştuğu belirtilmektedir. Yazıda söz konusu platforma ilişkin https://tasfive.ticaret. gov. n'/e ihale-

islem leri/eihale ve httDs:,,/www.eihale.qov.trl web sitelerinden detaylı bilgiye ulaşılabileceği ifade

edilerek; bu konuda tüm oda borsaların bilgilendirilmesi talep edilmektedir.

Söz konusu değişiklikler hakkında bilgi edinilmesi ve üyelerinize dulıırulması hakkında gereğinin

yapılm ı rica ederim.
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T.C.,ı.ic.rırs.ı aırAıLıĞı
Tıstİye Hizmetleri Cenel Miidürliiğü

Sayı

Konu

J0l 577 I 0-.-l80.99

E-İhaıe tık.

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BlRLİĞi
(Duınltıpınar Bıılvarı - Eskişehiı.Vılıı 9, Knı, No:252 065J0 /ANKARA)

iıgi :01,08.20l8 taı.ihli ve 362977ll sııyllı yazıınız.
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İJgide kayıtlı yıızııııız ile 445ti sayılı Giinıı.iik K
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hızlı, Şcllhf ve kıılay tılaşılır bir
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Bakan ı.
(jcncl Mıidiir

- Eşya vc arıç|aıın ilıaleııin ilan siiı,esi vc son giin hariç tılıııak tizere tcklit.vcı.ıırcsüı'esı iÇeıisinde lıtılıınilıığıı ycırlc giil,iilelıilnıcsi, görıii işlcııliııiı ıııcsai giinii ,c.urtü.,id:ilıilindc yalrılı.ııası,

- Aı'aÇ ihalclcri iÇiıı tcklıl' ['ıış|angıç tıııarıırııı ihı|cyc csıs bctlclin ,Zı75,i olıı.ıktıYgulaıınıası, cŞYa ihiılclcri için ıcklit'bışlaııgıç tııtaı.ının ihalcyc csas l.ıetletiıı ,}iı5O,si ıılaı.akrıygıılaıınıısı,

-']'cklitlerin sistenıcle "l()0 TL, --}00 TL,500 TL" kalıp bu.nnlarl kullanılarak vcyanıanııcl şckildc cn liızla 2,()()0 TL olnıak kaytlıy|a 5() lirı vc kiıtlan yazılarak vcıilcbilnıcsı,
- En yiiksck teklil sahibinin kendi tckIitini başka bir geçcı.li teklif tlaha ıılnıadıkçaarttfiın]aınast.

- Artırııırların, sistenı taratlnrlan işlcııerek geçerli bir lcklıf.olaıak kabuI cdildiği aıtlakayıtlı olın cn yıiksck tcklif tııtarına cklcncıck yopiı,nnr,,
- sistcn,ıc araçlaıın tiıtoğıatlaııııııı yanııtla vitlcolıı.ının da cklcnnıcsi,
lıııstıslaı.ı iiııgiiı.ii lıntiştiir,
kontıya ilişkin tılaıal< l]akanlığııııız rvob sitcsinticn(:

aclresindeır tlaha detaylı bilgi tcıniıı ctlıek ,,|.lt,,.|,u,,,,,,,,. ' '"Bu itibarla, tJirliğinize, bağ|ı odıların yapılın l-ııı tlcğişiklikler ılc ilgilı olarakbilgileııdirılıııcsi lıtıstıstıııtla bilgi vc gcıcğiııi ı'i.,,."l.İrl,r,, 
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