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KIYMET TAKDİRİ SÜRECİ 

Taşınır ya da Taşınmazlarda satış öncesi kıymet takdiri sürecinin, yapılan iyileştirmeler ile daha detaylı olarak takip 
edilmesi sağlanmıştır. 

Öncelikle, Kıymet Takdiri ile ilgili yeni pencerenin kullanımı için yetkilerin verilmesi gerekmektedir. Ana menüden Klasör 
Yetkileri seçilir (1). Yetki verilecek kullanıcı seçimi yapılır (2) Föy Yetkilerinden Kıymet Takdiri sahalarının seçimi yapılır(3) 

 

Kıymet Takdiri Talebinin Oluşturulması 
Pencere menüsünden, Kıymet Takdiri seçimi yapılır (1). Sağ tıkla Ekle seçimi yapılır (2).  

Türü, sahasından Taşınmaz, Araç veya Diğer Menkul seçimi yapılır.  

Talep Tarihi, sahasına Kıymet Takdiri talebinin yapıldığı tarih girilir (3).  

Satış Avans Tarihi, satış avansının yatırıldığı tarih girilir.  

Tebliğ Yapılacak, Taşınmazlarda Tebliğ Yapılacak otomatik olarak işaretli gelir ve değiştirilemez. Diğer Kıymet 
Takdirlerinde kullanıcı seçebilir. 

Bu girişler tamamlandıktan sonra Bilgi kısmına geçilir sağ tık Ekle ile Kıymet Takdiri istenen Taşınır/Taşınmazlar seçilir (4). 
Bir sonraki bölümde detaylı olarak anlatılacaktır. 
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Kıymet Takdiri Yapılacak Malların Seçimi  
Kıymet Takdiri yapılacak Taşınır/Taşınmaz kaleminin belirlenmesi için Bilgi sahasında sağ tık yapınız. Burada Ekle seçimini 
kullanarak kalemleri tek tek veya “Hızlı Kıymet Takdiri Kalemi Ekle” seçimi ile grup şeklinde mallar eklenebilir. 

 

Hızlı Kıymet Takdiri Kalemi Ekle ile 
tüm taşınır/taşınmazlar listelenecek 
ve seçim yapılmasına olanak 
sağlanacaktır.  

Birleştirilmiş mallar seçilemez, daha 
doğrusu listeye gelmez. Ekonomik 
bütünlük ile birleştirilmiş mallar ve 
normal mallar listeye gelir ve seçilebilirler. Ayrıca bu listeye kıymet takdiri veya satış aşamasındaki mallar da getirilmez. 

Durumu; sahası program tarafından otomatik olarak güncellenir. Girilen bilgilere göre program şu durumları belirler:  

Kıymet Takdiri Bekleniyor,  

Tebliğe Çıkartılacak,  

Tebliğe Çıkarıldı,  

İtiraz,  

Kesinleşti.  

Kıymet Takdiri Bilgilerinin Kaydedilmesi 
Kıymet Takdiri Raporları geldiğinde, kalemlere ilişkin takdir edilen tutarlar, Kıymet Takdiri kalemi üzerinde sağ tık Düzelt 
komutu ile girilir.   

Takdir Tarihi: Kıymet Takdiri raporu tarihi girişi yapılır. 

Takdir Tutarı: Kıymet Takdiri raporunda kalemlere takdir edilen tutar girişi yapılır. 

Talep Yapıldıktan sonraki aşama Kıymet Takdiri Bekleniyor şeklinde föyde izlenebilir. 

 

Kıymet Takdiri yapıldıktan sonra Durumu sahası Kıymet Takdiri Bekleniyor şeklinden Tebliğe Çıkartılacak olarak 
güncellenir. 
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Tebliğ Kayıtlarının Oluşturulması 

Kıymet Takdiri Tebliğ Kaydını oluşturmak için, Kıymet Takdiri Raporu bilgilerinin mutlaka girilmiş olması gerekir. Aksi 
takdirde program bir uyarı ile kullanıcıyı uyarmaktadır. Kıymet Takdiri raporu bilgileri girişi yapıldıktan sonra Kıymet 
Takdiri Penceresinde Kıymet Takdiri kaydı üzerinde sağ tıklayıp “Tebliğ Kişileri ve Tebliğ Kayıtlarını Oluştur” seçimi yapılır.  

 

Program föydeki borçlu, borçlu vekili ve kefilleri ayrıca mallardaki malikleri yani veya takyidat (3.şahısları) sahiplerini 
listeye getirir ve tebliğ yapılacak kişilerin seçilmesini ister. 
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Tebliğ Kişileri ve Tebliğ Kayıtları Oluştur düğmesine tıklanarak, ilgili kişiler için “Kıymet Takdiri” türünde, tebliğ kayıtları 
oluşturulur. Oluşan tebliğ kayıtları Tebliğ penceresinden de izlenebilir. 

 

Seçilen kişiler Tebliğ zarfına kişi olarak eklenir. Tebliğ Zarfı olarak hangi şablonun kullanılacağı “Ortak Seçenekler” 
ekranından tanımlanmalıdır. Eğer masraflar otomatik oluşturulsun seçilmiş ise tebliğ kaydı ile birlikte tebliğ masrafları da 
otomatik olarak oluşturulacaktır. 

Tebliğ Kayıtları oluştuktan sonra artık kıymet takdirine yeni bir kalem (mal) eklenemez. 

Böylece, Tebliğ Zarfları hazırlanıp yazdırılır. Kıymet Takdiri tebliğleri gönderilir. 

Tebliğ Sonuçlarının Girilmesi 

Tebliğ Sonuçları, Tebliğ kişileri kısmından sağ tık menüsünden “Tebliğ Bilgileri Düzelt” seçeneğinden girilir. Tebligat kaydı 
açılır ve tebliğ bilgileri buradan işlenir. 

 

Malların Kıymet Takdirinin kesinleşmesi için tüm kişilerin tebliğ sonuçlarının işlenmesi gerekir. 

İtiraz 

İtiraz olması durumunda, itiraz bilgileri Tebligat penceresinden girilir (1). İtiraz bilgilerinin girişinden sonra Tamam (2) 
düğmesine basılmasıyla birlikte “Kıymet Takdiri Kişileri İtiraz Girişi” ekranı açılır (3). Buradan tebliğ yapılan kişinin hangi 
mallara itiraz ettiği seçilir. Yapılan girişlere göre kalemlerin durumları güncellenir. Hangi kalemlere itiraz yapıldı ise onlar 
için mal durumu, itiraz durumuna geçer. 

 

Kıymet Takdiri İtirazı, itiraz yapan kişi kaydı üzerinde sağ tık menüsünden “Kişinin İtirazlarını Gir seçiminden” itiraz bilgisi 
girişinden de yapılabilir. 
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İtiraz bilgisi girilmiş tebliğ kaydı ile itiraz yapılan kalem (mal) aşağıdaki gibi izlenir. Aşağıdaki örnekte 3 mal için (1) 3 kişiye 
ayrı ayrı tebligat yapılmıştır (2). Bunlardan bir kişi üç maldan birine itiraz etmiştir (3). İtirazı yapan kişinin hangi mala itiraz 
ettiği seçilmiştir (4). 

 

İtiraz Davası 
İtiraz Davası kaydı için Kıymet Takdiri penceresinde Kıymet Takdiri sahası üzerinde sağ tık yapın. Menüdeki K.T.İtiraz 
Davası Oluştur seçimini yapın (1). Hukuk Partner size Dava Kaydı Oluşturulacak emin misiniz diye soracaktır (2). Evet 
şeklinde onaylamanız durumunda İtiraz eden kişi seçimini yapmanız istenecektir (4). Kişi seçimlerini de yaptıktan sonra HP 
size Dava oluşturuldu Dava Kaydı görüntülenecektir bilgisi verecektir (5) Ardından Dava penceresi açılacaktır. Bu dosya 
artık interaktif raporlarda İptal-Kaldırma Davası Açıldı sekmesinden takip edilir. 
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İtiraz Davasının Sonucunun Girilmesi 
İtiraz davasının Red ya da Kabul durumuna göre yeni Kıymet Takdiri değerleri Dava Penceresinden Karar bilgilerini 
girdikten sonra veya Kıymet Takdiri penceresinden Sağ Tık menüsündeki İtiraz Davası Sonuçları Gir (1) seçiminden yapılır. 
Takdir bilgilerinin değişmesi durumunda Kıymet Takdiri Dava Sonucu Girişi penceresinden yeni Takdir Tutarları güncellenir 
(2). Aynı ise Tamam tuşuna basılarak olduğu gibi geçilir. 

 

 

Müvekkilin İtirazı 

Bazı özel durumlarda Kıymet Takdiri Raporuna Müvekkilin kendisi de itiraz edebilmektedir. Böyle bir durumda Kıymet 
Takdiri kaydı üzerinde Sağ tık menüsünden “Müvekkil Tüm Kıymet Takdiri Kalemlerine İtiraz Etti…” seçimi tıklanır. Bu 
şekilde tüm mallar itiraz durumuna geçer. 

 

Kıymet Takdirinin Kesinleşmesi 

Tebligatların yapılmasından sonra itiraz 
süresinde itirazı olmayan mallar 
kesinleşir. İtirazı olmuş ve davası 
sonuçlanmış mallar da kesinleşir. 
Kesinleşmiş mallar için artık Satış 
istenir. 

Satışı İstenen mallar İnteraktif 
raporlarda izlenir. (Bakınız İnteraktif 
Raporlar) 

Satış kaydı yapılırken de sadece 
kesinleşen mallar listeye gelir. İtirazı 
olan mallar listeye getirilmez. 
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İnteraktif Raporlar 

Kıymet Takdiri ile ilgili süreçleri İnteraktif raporlardan izleyebilir buradan ilgili föylere de ulaşabilirsiniz. 

 

Satışı İstenebilecek Kesinleşmiş Malları Satış başlığı altından Satış İstenecek sekmesinden takip edebilirsiniz. 

 

 


