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Örnek No: 25*
T.C.

KIRKLARELİ
İCRA DAİRESİ
2018/2784 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 oranında damga vergisinin  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 bedeli 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 ve 19/10/2022 tarihinde yapılan ihaleye iştirak edip ihale 
bedelini süresinde yatırmayan ihale alıcısı veya vekillerinin ihaleye iştirak etmesi halinde satışın 
kendilerine peşin parayla yapılması hususu ilan olunur. 01/11/2022

  Hikmet ÇAKIER
İcra Müdür Yardımcısı

174804
 e-imzalıdır

1.İhale Tarihi : 16/11/2022 günü, saat 14:30 - 14:35 arası.
2.İhale Tarihi : 13/12/2022 günü, saat 14:30 - 14:35 arası.
İhale Yeri : Karakaş Mahallesi Karakaşbey Sokak Uçarlar İş Merkezi A Blok No:4/4 
Merkez/Kırklareli 

 No Takdir Edilen 
Değeri TL. 

Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 

1 500,00 1   %18  1 Adet OFİS MALZEMELERİ Bambu ofis marka mavi ve 
beyaz renklerde bir adet iki metre boylarında masa , bir  adet ikili 
koltuk , bir adet ofis koltuğu , iki adet ofis koltuğu , bir adet 
komidin ( çekmeceleri beş ) bir adet orta sehpa , bir adet 
konsoldan oluşan ofis malzemeleri ( çekmeceler beş )

2 50,00 4   %18  4 Adet Tablo Tablo ( üçü resim , biri dua içerikli )
3 1.000,00 1   %18  1 Adet LED TV Seg marka 109 ekran smart led Tv ve ev 

kumandası
4 20,00 1   %18  1 Adet Çiçekli Vazo Cam vazo içerisinde çiçek ( yapma )
5 100,00 1   %18  1 Adet Radyo Selena marka eski tip radyo
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6 50,00 1   %18  1 Adet Bilgisayar Kılıfı Bilgisayar Kılıfı
7 50,00 1   %18  1 Adet Isıtıcı Goldmaster marka küçük ısıtıcı
8 20,00 1   %18  1 Adet Çöp Kovası Metal renkli çöp kovası
9 25,00 2   %18  2 Adet Jaluzi 80 cm jaluzi

10 50,00 1   %18  1 Adet Jaluzi 15 cm jaluzi
11 50,00 1   %18  1 Adet Jaluzi 1 adet 2 metre jaluzi
12 100,00 1   %18  1 Adet Ayna Takımı Como mile marka ayna takımı
13 450,00 1 Adet  %18  1 Adet Bornoz Takımı 1 adet piregarden marka bornoz takımı
14 200,00 2   %18  2 Adet Bahçe Takımı Turkish Home Collection marka bahçe 

takımı
15 400,00 1   %18  1 Adet Gecelik Takımı Piere Carden marka pudra rengi gecelik 

takım
16 10,00 1   %18  1 Adet rende küçük rende
17 1,00 1   %18  1 Adet kaşıklı kaşıklık ( yemek yaparken kaşık koymaya 

kullanılan kap )
18 500,00 2   %18  2 Adet ütü masası muhtelif marka ütü masası
19 750,00 1   %18  1 Adet sehpa takımı iki adet berjer , bir adet üçlü koltuktan bir 

adet sehpadan oluşan
20 100,00 1   %18  1 Adet banyo seti muhtelif marka ve halde banyo seti
21 40,00 1   %18  1 Adet banyo takımı katsy marka banyo takımı
22 750,00 1   %18  1 Adet mikser korkmaz marka mikser
23 2.000,00 1   %18  1 Adet yemek takımı karaca marka 60 parçalık yemek takımı
24 100,00 1   %18  1 Adet kurabiyelik ve meyvelik acar marka cam kurabiyelik ve 

meyvelik
25 35,00 1   %18  1 Adet kahvaltılık takımı muhtelif marka bambu kahvaltılık 

takımı
26 200,00 1   %18  1 Adet battaniye karacahome marka battaniye
27 500,00 1   %18  1 Adet çay seti karacahome 40 parça çay seti
28 1.500,00 1   %18  1 Adet süpürge philip marka süpürge marathon
29 200,00 1   %18  1 Adet pike seti karacahome marka nevresim pike seti
30 50,00 4   %18  4 Adet havlu seti piere garden marka havlu seti
31 30,00 1   %18  1 Adet kahve takımı homeprincess marka kahve takımı
32 100,00 1   %18  1 Adet mutfak takımı moda çeyiz marka fransız dantel mutfak 

takımı
33 25,00 2   %18  2 Adet kahve fincanı kokosh home marka 6 parça kahve fincanı
34 50,00 1   %18  1 Adet nescafe takımı kokosh home marka nescafe takımı
35 50,00 1   %18  1 Adet nevresim takımı karaca home marka nevresim takımı
36 20,00 1   %18  1 Adet masa örtüsü takımı şehrazad marka 5 parça yemek 

masası örtü  takımı
37 125,00 2   %18  2 Adet nevresim takımı karaca home marka nevresim takımı
38 25,00 1   %18  1 Adet örtü takımı mysslife marka misafir odası örtü takımı
39 200,00 1   %18  1 Adet servis sehpa takımı muhtelif marka 4'lü servis sehpası 

takım
40 500,00 1   %18  1 Adet tencere takımı muhtelif marka tencere takımı ( bir  adet 

düdüklü , üç tencere , bir çaydanlık , bir kevgir , 3 cezve , iki kek 
kalıbı , bir büyük rende )
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41 200,00 1   %18  1 Adet mutfak gereçleri muhtelif marka bambu mutfak gereçleri
42 300,00 1   %18  1 Adet tablo 1 metreye yarım metre arasında taşlı tablo
43 100,00 1   %18  1 Adet sebzelik muhtelif marka ve modelde beyaz renkli 

sebzelik ( mutfak folabı )
44 750,00 1   %18  1 Adet dolap iki kapaklı beyaz renkli 1.20 cm 80 cm dolap
45 150,00 1   %18  1 Adet çaydanlık karaca marka çaydanlık
46 250,00 1   %18  1 Adet ütü philips marka ütü
47 50,00 1   %18  1 Adet baharat seti emsan marka ikili baharat seti
48 50,00 1   %18  1 Adet kavanoz seti emsan marka üçlü kavanoz seti
49 20,00 1   %18  1 Adet biber değirmeni emsan marka biber değirmeni
50 50,00 1   %18  1 Adet yağlık sirkelik emsan marka yağlık sirkelik
51 50,00 1   %18  1 Adet tava karaca marka granit tava
52 400,00 1   %18  1 Adet bıçak seti karaca marka 6 parça bıçak seti
53 30,00 1   %18  1 Adet süzgeç emsan marka çelik süzgeç
54 200,00 1   %18  1 Adet çay kahve fincan ve tabağı koleksiyon marka 6'şı çay 

kahve fincan ve tabağı
55 100,00 1   %18  1 Adet tava emsan marka 36-25 grill tava
56 200,00 1   %18  1 Adet nevresim takımı karaca home marka çift kişilik nevresim 

takımı
57 150,00 1   %18  1 Adet örtü takımı hyss life marka misafir odası örtü takımı
58 30,00 1   %18  1 Adet banyo takımı boss marka 6 parça banyo takımı
59 50,00 1   %18  1 Adet tava karaca marka granit tava
60 50,00 1   %18  1 Adet servis seti karaca marka 7 parçalık servis seti
61 500,00 1   %18  1 Adet dolap kırmızı beyaz renkli banyo dolap
62 70,00 1   %18  1 Adet yağlık emsan marka yağlık sirkelik
63 1.500,00 1   %18  1 Adet tablo 1.5 metre 1 gelen taş işlemeli tablo
64 30,00 1   %18  1 Adet tuzluk emsan marka tuzluk biberlik
65 50,00 1   %18  1 Adet sürahi emsan marka cam sürahi
66 75,00 1   %18  1 Adet kavanoz seti emsan marka kırmızı kavanoz seti
67 20,00 1   %18  1 Adet sütlük sufi marka sütlük
68 30,00 1   %18  1 Adet şekerlik sufi marka şekerlik
69 150,00 1   %18  1 Adet tava karaca marka granit çift taraflı tava
70 85,00 1   %18  1 Adet kavanoz seti emsan marka üçlü kavanoz seti
71 5,00 1   %18  1 Adet sabunluk tutku marka sabunluk
72 150,00 1   %18  1 Adet kavanoz emsan marka üçlü büyük ve küçük kavanozlar
73 50,00 1   %18  1 Adet baharatlık seti emsan marka ikili baharatlık seti
74 70,00 1   %18  1 Adet baharatlık seti emsan marka 7'li baharatlık seti
75 70,00 1   %18  1 Adet baharatlık seti bekaf marka 7 parçalı baharat seti
76 5,00 1   %18  1 Adet limon sıkacağı juice pressor marka limon sıkacağı
77 5,00 1   %18  1 Adet tuzluk arosks marka tuzluk biberlik
78 25,00 2   %18  2 Adet saklama kabı lav marka saklama kabı
79 5,00 1   %18  1 Adet sabunluk tutku marka sabunluk
80 50,00 1   %18  1 Adet masa seti muhtelif marka masa seti
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81 100,00 1   %18  1 Adet örtü takımı eulux marka oturma odası örtü takımı
82 1.200,00 1   %18  1 Adet Çatal Bıçak Takımı Karaca marka çatal bıçak takımı
83 20,00 1   %18  1 Adet Raner Kırmızı renkli raner
84 150,00 1   %18  1 Adet Örtü Takımı Mysslife marka misafir odası örtü takımı
85 200,00 1   %18  1 Adet pijama takımı alvin marka  üç adet erkek pijama takımı 

bulunan kutu
86 350,00 1   %18  1 Adet örtü takımı myss life marka yemek odası örtü takımı
87 200,00 1   %18  1 Adet örtü takımı moralisa marka örtü takımı
88 350,00 1   %18  1 Adet tencere takımı emsan marka 7 parçalı tencere takımı
89 300,00 1   %18  1 Adet Battaniye takımı karaca home marka battaniye takımı
90 350,00 1   %18  1 Adet kahvaltı seti muhtelif marka porselen kahvaltı seti
91 600,00 1   %18  1 Adet tencere set karaca marka 7 parçalı granit tencere seti
92 500,00 1   %18  1 Adet battaniye takımı top home marka battaniye takımı
93 300,00 1   %18  1 Adet kahve takımı sufy collection marka 6 lı kahve takımı
94 700,00 1   %18  1 Adet eko seti karaca marka eko seti
95 50,00 1   %18  1 Adet battaniye seti karaca home marka battaniye seti
96 300,00 1   %18  1 Adet örtü seti karaca home vizyon renkli yatak örtü seti
97 100,00 2   %18  2 Adet nevresim takımı karaca home çift kişilik nevresim takımı
98 1.000,00 1   %18  1 Adet yemek takımı 84 parça karaca venedik marka yemek 

takımı
99 750,00 1   %18  1 Adet bardak seti kcd marka 61 parça trape altın yıldızlı bardak 

seti
 

(İİK m.114/1, 114/3)


