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Örnek No: 25*
T.C.

KIRKLARELİ
İCRA DAİRESİ
2021/2142 ESAS

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine 

istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak 
satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış 
isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya 
çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce 
başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik 
ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci 
artırmadan  sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV 
ile satış bedeli üzerinden binde 5,69 damga vergisiinin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra 
dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene 
gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize 
başvurmaları gerekmektedir.

İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini veya KDV ve Damga Vergisini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale  arasındaki farktan, 
satışın belediye tellalı vasıtasıyla yapılmış olması halinde yasal tellaliye harcından ve diğer 
zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi, ve 
diğer masraflar ile tellaliye harcı ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, 
varsa öncelikle teminat bedelinden alınacağı hususu ilan olunur. 28/01/2022

  Hikmet ÇAKIER
İcra Müdür Yardımcısı

174804 
                e-imzalıdır

1.İhale Tarihi : 14/02/2022 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
2.İhale Tarihi : 07/03/2022 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
İhale Yeri : Kavaklı Beldesi Turist Mah. İstihkam Tepe Cad. No:23 
Kavaklı/Merkez/KIRKLARELİ 

 No Takdir Edilen 
Değeri TL. 

Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 

1 6.000,00 1   %18  1 Adet SICAK SU GENLEŞME TANKI MARKASI: 
Demirdöküm
Tespit mahallinde elektrik enerjisi
olmadığından çalışıp çalışmadıkları tespit edilememekle birlikte 
yapılan incelemelerinden;
TİPİ: GT
TİCARİ ADI: Sıcak su genleşme tankı
MODEL YILI: 2002
SERİ NUMARASI: 6639
MAX, ÇALIŞMA BAŞINCI: 10 Bar.
TEST BASINCI: 15 Bar.
RENK: Kırmızı
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -10 C / +100C

DURUMU: Orta durumda olduğu tespit edilmiştir.
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2 17.500,00 1 Adet  %18  1 Adet PAKET KAZAN 
Tespit mahallinde elektrik enerjisi
olmadığından çalışıp çalışmadıkları tespit edilememekle birlikte 
yapılan incelemelerinden;
MARKASI: Ramer Makine
TİPİ: SSU
TİCARİ ADI: Paket kazan
MODEL YILI: 2008
SERİ NUMARASI: 22
RENK: Kırmızı-siyah

KAPASİTESİ: 600000 Kcal/h. olduğu tespit edilmiştir.
3 2.250,00 1 Adet  %18  1 Adet ÜTÜ BUHARI ÜRETİM CİHAZI 

Tespit mahallinde elektrik enerjisi
olmadığından çalışıp çalışmadıkları tespit edilememekle birlikte 
yapılan incelemelerinden;
MARKASI: Uhut
TİPİ: Okunamadı.
TİCARİ ADI: Ütü buharı üretim cihazı
MODEL YILI: Okunamadı.
SERİ NUMARASI: Okunamadı.

RENK: Beyaz olduğu tespit edilmiştir.
4 2.500,00 1 Adet  %18  1 Adet ÜTÜ BUHARI ÜRETİM CİHAZI

 Tespit mahallinde elektrik enerjisi
olmadığından çalışıp çalışmadıkları tespit edilememekle birlikte 
yapılan incelemelerinden;
MARKASI: Malkan Makine
TİPİ: Max. 2600
TİCARİ ADI: Ütü buharı üretim cihazı
MODEL YILI: 07/2016
SERİ NUMARASI: 2600-16041

RENK: Açık gri. olduğu tespit edilmiştir.
5 6.500,00 1 Adet  %18  1 Adet KOMPRESÖR

 Tespit mahallinde elektrik enerjisi
olmadığından çalışıp çalışmadıkları tespit edilememekle birlikte 
yapılan incelemelerinden;
MARKASI: Komsan
TİPİ: Vidalı 20 HP
MODEL YILI: 2016
SERİ NUMARASI: 102566

RENK: Açık gri. olduğu tespit edilmiştir.
6 4.000,00 1 Adet  %8  1 Adet DİKİŞ MAKİNESİ

 Tespit mahallinde elektrik enerjisi
olmadığından çalışıp çalışmadıkları tespit edilememekle birlikte 
yapılan incelemelerinden;
MARKASI: Yuki
TİPİ: Bruce 9825 E
MODELİ: 5105-04
MODEL YILI: Okunamadı.
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SERİ NUMARASI: Okunamadı.

RENK: Krem-beyaz olduğu tespit edilmiştir.
7 2.500,00 1 Adet  %18  1 Adet SU POMPASI (DİNAMOSU) 

Tespit mahallinde elektrik enerjisi
olmadığından çalışıp çalışmadıkları tespit edilememekle birlikte 
yapılan incelemelerinden;
MARKASI: Etna
MODELİ: T2 EPHB/12T
MODEL YILI: 2010
SERİ NUMARASI: H2B1İ2T05017

RENK: Mavi olduğu tespit edilmiştir.
 

(İİK m.114/1, 114/3)


