
İLAN OLUŞTURMA 

Üç Ayrı Ekrandan «Yeni İlan Oluştur» düğmesini 
tıklayarak İlan Oluşturmaya Başlayabilirsin;

1. Ana Sayfa

2. Talepler sayfası

3. Hesabım sayfası

* Her hakkı saklıdır

* İlan verebilmek için üyelik yapmış, kişisel ve firma bilgilerini 

eksiksiz doldurmuş olmanız gerekmektedir. Ücretsiz İlan 

verme haklarınız dolduğunda ilave ilan hakkı için profesyonel 

paketlerimizden birini almanız gerekecektir.



* Her hakkı saklıdır

Doldurulacak Alanlar (* Zorunlu Alanlardır);

• İlan Türü – İlanınızın türünü seçiniz.

• Kullanım Durumu – Ürün veya makine seçtiğinizde çıkan 

kullanım durumu seçeneklerinden birini işaretleyin.

• Başlık– İlanınıza tüm özet listelerde gözükecek bir başlık yazınız.

• Geçerlilik Tarihi– İlanın geçerli olacağı son tarihi seçiniz.

• Kapak Fotoğrafı – İlanınıza tüm özet listelerde gözükecek bir resim 

yükleyiniz. «+» işaretine tıklayarak bilgisayarınızdan bir resim 

seçebilirsiniz.

• İlgili Sektör – İlanınıza sektör veya sektörleri ilave ediniz.

• Şehir – İlanınıza ilişkin Şehir belirtebilirsiniz.

• Resimler – İlanınız ile ilgili resimleri bilgisayarınızdan 

yükleyebilirsiniz. «+» işaretine tıklayarak bilgisayarınızdan bir resim 

seçebilirsiniz.

• PDF dosyalar – İlanınız ile ilgili PDF formatındaki her türlü dosyayı 

bilgisayarınızdan yükleyebilirsiniz.

• Marka – Model – İlanınızla ilgili bir marka ve/veya model belirtmek 

isterseniz bu alana serbest olarak yazabilirsiniz.

• Açıklamalar- İlanız ile ilgili her türlü açıklamayı bu serbest alanda 

yazarak belirtiniz.

• Miktar – Miktar bilgisini serbest olarak giriniz.

• Birim – Çıkan seçeneklerden uygun birimi işaretleyiniz.

• Fiyat – Talep ettiğiniz fiyatı yazınız

• Para Birimi - Çıkan seçeneklerden uygun para birimini işaretleyiniz.

• Tüm gerekli alanları doldurduktan sonra «İleri» düğmesine tıklayıp 

devam edebilirsiniz.



* Her hakkı saklıdır

Aşama 3 Özet;

• Özet– Bu ekranda İlanınızı kaydetmeden önce yaptığınız 

tüm işlemlerin özetini görebilirsiniz. Değiştirme yapmak 

isterseniz geri gidip yapabilirsiniz. İptal seçeneği ile de ilan 

işlemini iptal edebilirsiniz.

• Tüm kontrolleri yaptıktan sonra «Kaydet» tıklayarak ilanınızı 

gönderebilirsiniz.

• İlanınız Sanayidebul Admin tarafından kontrol edilip 

onaylandıktan sonra İlanlar listesine eklenecektir.

• İlanınızı «Hesabım» sayfanızdan takip edebilir, her türlü 

işlemi yapabilirsiniz.


