
Yeni İhale Sistemi

Kullanım Kılavuzu







Neler Değişti?



Canlı İhaleye Bağlandım

En Yüksek Teklif Sizdeyse

Teklif Verdim

Sunucu Teklifi Kapattı

En Yüksek Teklifi Verdim 

Otomatik Onayım Var Otomatik Onayım Yok

Karşıma çıkan ekranda
ihalede son verdiğim 
teklifin üzerine gelen 

teklifi 15 saniye içinde
onaylamadım.

Karşıma çıkan ekranda
ihalede son verdiğim 
teklifin üzerine gelen 

teklifi 15 saniye içinde
onayladım.

Aracımı Aldım

Aracımı Aldım

Aynı ihalede
2. kez onay
vermedim.

Ilk kez
onay

vermedim.

Onay vermediğim araç için şikayet
kaydı açılır ve cezai bedeli
ödedikten sonra ihaleye

katılabilirim.

Onay vermediğim araç için şikayet kaydı
açılır ve cezai işlem uygulanır. 

Yetkilerim pasife alınır. 
İhaleye katılamam.

!



En Yüksek Teklif Sizdeyse

En yüksek teklifi siz verdiniz. 
Otomatik onayınız yoksa son verdiğiniz teklifin üzerine gelen

teklifi 15 saniye içinde onaylamalısınız. Onaylamadığınız

takdirde en yüksek teklif verdiğiniz araç önce 2.teklif verene

sunulur, ardından “Hemen Al” ihalesinde tüm üyelere sunulur.

Teklifinizi

onaylamak için

buraya tıklayın.



Canlı İhaleye Bağlandım

En Yüksek İkinci Teklif Sizdeyse

Teklif Verdim

Sunucu Teklifi Kapattı

En Yüksek İkinci Teklifi Verdim 

15 saniye ilk teklif veren kişinin onaylamasını bekledim.

Aracımı Aldım

İlk teklif veren kişi

onayladı.
İlk teklif veren kişi

onaylamadı.

Bu aracı alamadım, başka araçları takip
etmek için ihale ekranına dönüyorum.

Araç onayıma sunuldu

İhalede son verdiğim 
teklifin üzerine gelen teklifi
15 saniye İçinde onayladım.

İhalede son verdiğim teklifin
üzerine gelen teklifi 15

saniye İçinde onaylamadım.

Yıl içinde 3’ten fazla kez veya aynı ihalede
daha önce onay vermedim.

İlk kez onay
vermedim.

Yıl içinde 3'ten fazla veya
aynı İhalede 2 kez onay
vermezsem üyeliğimin

kapatılacağına dair uyarı
bilgisi aldım.

Yetkilerim kaldırıldı.

!



En Yüksek İkinci Teklif Sizdeyse

En yüksek ikinci teklifi siz verdiniz. 
Otomatik onayınız yoksa son verdiğiniz teklifin üzerine gelen 

teklifi 15 saniye içinde onaylamalısınız.



Hangi teklife satıldı?

Aracın kime satıldığını bu ekrandan takip edebilirsiniz.

Aldığınız araçları, “Aldıklarım” bölümünde görebilirsiniz.





Hemen Al

Kaçırdığınız araçları “Hemen Al”a tıklayarak anında alabilirsiniz. 



Hemen Al

“Hemen Al”a tıklayarak almak istediğiniz araç için “Evet” tıklayın. 

Almak istediğinizden emin değilseniz “Hayır”ı tıklayınız.
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