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Ambalajlı suda 
lider, yüzde 57 

payla damacana

Kişi başı tüketim 148 litre

Pazar 5.4 milyar TL’yi geçti

PHUKET 
UÇUŞLARINA 

İLGİ YOĞUN

Ambalajlı Su Üreticileri 
Derneği (SUDER)
Başkanı Serdar Seyhanlı, 
Türkiye’deki ambalajlı su 
pazarının bu yıl yaklaşık 
11.7 milyar litreye, sektörün 
cirosunun 5.7 milyar liraya 
ulaşmasının beklendiğini 
bildirdi.

Seyhanlı, Türkiye’de 
su pazarı hacminin geçen 
yıl yüzde 4 büyüyerek 11.3 
milyar litreye ulaştığını, 
bu hacmin 6.4 milyar 
litresinin damacana, 4.9 

milyar litresinin de yüzde 
10’luk büyümeyle pet 
satışından geldiğini, tonaj 
olarak damacananın toplam 
satışın yüzde 57’sini, diğer 
ambalajlı suların ise yüzde 
43’ünü oluşturduğunu 
kaydetti. Sektörün 
cirosunun geçen yıl 5.4 
milyar liraya ulaştığını 
aktaran Seyhanlı, 2016’da 
ihraç edilen ambalajlı 
suyun 408 bin ton, cironun 
64 milyon dolar olduğunu 
söyledi. 

Serdar Seyhanlı, ambalajlı 
su sektöründe mevcut 
endüstriyel kapasite kullanım 
oranının yüzde 40 seviyelerinde 
olduğu göz önüne alındığında, 
Türkiye’de ambalajlı 
su tüketiminin artması 
durumunda sektörün mevcut 
kurulu kapasiteyle bu ihtiyacı 
rahatlıkla karşılayabilecek 
durumda bulunduğunu 

söyledi. Seyhanlı, “2016’da 
yıllık kişi başına ortalama 
tüketim 65 litre pet ve cam, 
83 litre damacana olmak 
üzere toplam 148 litre olarak 
gerçekleşti. 2017’de yıllık kişi 
başına ortalama tüketimin de 
68 litre pet ve cam, 81 litre 
damacana olmak üzere toplam 
149 litre olarak gerçekleşmesi 
bekleniyor” dedi.

Türk Hava Yolları (THY) 
Uzakoğu’daki hatlarına bir yenisini daha 
ekliyor. Şirketin, Tayland’ın dünyaca 
ünlü turizm adası Phuket’e bugünden 
itibaren başlayacağını duyurduğu 
seferler ABD, Rusya ve Avrupa’dan 
yoğun ilgi gördü. Bangkok hatlarında 
yüzde 87 doluluk oranını yakalayan THY 
Phuket’e haftada 4 kez uçuş yapacak. 
THY özellikle Batı’dan Phuket’e önemli 
sayıda yolcu taşımayı hedefliyor. THY, 
Phuket’e şimdiden Türkler dışında ABD, 
Rusya ve Avrupa’dan çok sayıda bilet 
satışı yaptı. THY, 2016 yılında Tayland’a 
325 bin yolcu taşımıştı. 

Türk Hava 
Yolları (THY) 
yılın ilk yarısında 
29.5 milyon yolcu 
taşırken Uzakdoğu 
hatlarındaki yolcu 
artışı ve doluluk 
oranları dikkat çekti. 
THY’nin Uzakdoğu 
hatları dış hatlardaki 
en yüksek doluluk 
oranı olan hatlar haline 
geldi. 2016 yılının ilk 
yarısında Uzakdoğu 
hatlarında 2 milyon 162 
bin 48 yolcunun seyahat 
ettiği THY’de bu yılın 
aynı döneminde yüzde 
8.4 artışla 2 milyon 
342 bin yolcu taşındı. 
Yolcu doluluk oranı 
da geçtiğimiz yılın 
ilk yarısında yüzde 
76’lardayken bu yılın 
aynı döneminde yüzde 
81.2’ye çıktı. 
Uzakdoğu hatlarındaki 
kargo artışları da dikkat 

çekici rakamlara 
ulaştı.

TOPLAMDAKİ 
PAYI YÜZDE 22.4

THY geçtiğimiz 
yıl 6 ayda 118 bin 
213 ton kargo 

taşımacılığının yapıldığı 
Uzakdoğu hatlarında 
yüzde 35 artışla 159 bin 
545 ton kargo taşıdı. 
Türk Hava Yolları’nın 
22 ülkede 36 kente 
uçtuğu Uzakdoğu 
seferleri geçtiğimiz 
yılın rakamlarına göre 
toplam yolcu ve kargo 
gelirlerinde yüzde 
22.4’ü tutuyor. Geçen yıl 
Uzakdoğu seferlerinde 
THY, 2 milyar 148 
milyon dolar gelir elde 
etmişti. Bu arada THY, 
Orta ve Güney Amerika 
hatlarında da yılın ilk 
yarısında yüzde 16.5 
artışla 169 bin yolcu 
taşıdı.

THY Uzakdoğu’ya

THY’nin 
Uzakdoğu 

seferleri 
yüzde 81.2 ile 

dış hatlarda 
en yüksek 

doluluk 
oranları ile 

uçulan hatlar 
oldu. Şirket 
Uzakdoğu 

hatlarında 6 
ayda 2 milyon 

342 bin 760 
yolcu taşıdı 

YÜKSEKTEN UCTU

2017/5177 ESAS
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 artırmadansonraki 
beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif 
verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.’nin 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 
ilan olunur.
1.İhale Tarihi : 16/08/2017 günü, saat 15:10 - 15:15 arası.
2.İhale Tarihi : 13/09/2017 günü, saat 15:10 - 15:15 arası.
İhale Yeri : 3 Nolu Mezat Salonu - Sıhhiye MERKEZ / ANKARA
No   Takdir Edilen Değeri TL.   Adedi   KDV   Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1                330.000,00                     1        %1 06SK688 Plakalı, 2011 Model, AUDI Marka, CDT005706 
     Motor No’lu , WAUZZZ4H7BN023697 Şasi No’lu , Yakıt Tipi
     Dizel, Vites Tipi Yarı otomatik, Kasa Tipi Sedan, Çekiş
     Tipi 4WD (Sürekli), Motor Gücü 250HP, Motor Hacmi
     3000cm3 , Rengi Siyah,  Araç üzerinde herhangi bir hasar
     ve çiziğe rastlanmamıştır. Aracın hasar geçmişi incelenmiş
     olup araçla ilgili ağır hasar kaydına rastlanmamıştır.
(İİK m.114/1, 114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63’e karşılık gelmektedir.

Basın : 637194 www.bik.gov.tr

T.C. ANKARA 8. İCRA DAİRESİ TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

ESAS NO: 2016/25 TEREKE
Davacı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Vekili Av. Tuğra Nuri Erol tarafından, Mahkememizin 2016/25 tereke 
esas sayılı dosyasında açılan, müteveffa NURETTİN ÜŞÜDÜR’ün terekesinin tasfiyesi davası nedeniyle, 
ÇORUM ili, ALACA ilçesi, MAZIBAŞI mah/köy 86 Cilt, 15 hane no da kayıtlı 1961 doğumlu 02/03/2015 
tarihinde vefat eden, Aziz ve Güllü oğlu müteveffa NURETTİN ÜŞÜDÜR’ün mirası yasal mirasçılarının 
tümü tarafından reddedildiğinden, terekesinin yönetilmesi ve tasfiyesi talep edilmiştir.
TMK.’nun 620, 621 ve 634. maddeleri gereğince; müteveffa NURETTTİN ÜŞÜDÜR’ün mali durumu 
hakkında bilgi sahibi olan herkesin, mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu 
bulunanların (kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanla dahil), ikinci ilanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay 
içinde; Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında 
bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların alacak ve borçlarını belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri, haklı 
bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış ya da eksik bilgi verenlerin bundan doğacak zararları 
mirasçıları, vesayet alacaklarına veya üçüncü kişilere tazminle yükümlü olacakları, süresi içinde alacaklarını 
bildirmeyen alacaklıların terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyurulur. 

Basın : 636680 www.bik.gov.tr

T.C. ANKARA 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ İLAN

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

2016/1128 TLMT.
Müdürlüğümüzün yukarıda anılan Talimat dosyasından açık arttırma usulü ile satışa çıkarılan Mersin İli, 
Çamlıyayla İlçesi, Namrun Köyü, 5258 parselde bulunan taşınmaz için düzenenlen 14/06/2017 tarihli 
taşınmaz açık arttırma ilanınında Katma Değer Vergisi Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrasının (r) bendinde 
ihaleye konu taşınmazın malik kurum adına 2 seneden fazla kayıtlı olması nedeniyle Adana 12. İcra 
Müdürlüğü’nün 06/07/2017 günlü ve 2016/14132 Esas sayılı yazısının içeriğinden anlaşılmış olup, anılan 
taşınmazın satışı gerçekleşmesi halinde yukarıda anılan gerekçe nedeniyle ihale alıcısının KDV’den muaf 
olacağı hususu ilan olunur. (Düzeltme ilanı tebliğ edilemeyenlere İİK.nun 127 maddesi gereği tebligat yerine 
kaindir.) 07/07/2017

Basın : 635628 www.bik.gov.tr

T.C. TARSUS 2. İCRA DAİRESİ DÜZELTME İLANI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

2017/6648 ESAS
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.’nin 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 
ilan olunur. 11/07/2017
1.İhale Tarihi : 15/09/2017 günü, saat 09:30 - 09:35 arası.
2.İhale Tarihi : 02/10/2017 günü, saat 09:30 - 09:35 arası.
İhale Yeri : Sonbey Yediemin Deposu (Seyhan) - Döşeme Mah. Erdal Acet Cad. No;20/A SEYHAN / ADANA
No     Takdir Edilen Değeri TL.     Adedi  KDV     Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1               121.700,00                          1   %1       01AIS12 Plakalı, 2014 Model, BMW Marka,  
                                 A516J808 Motor No’lu, WBA3J9106FP833859
                  Şasi No’lu, Yakıt Tipi Benzin, Vites Tipi Otomatik,
                  Kasa Tipi Sedan, Rengi Beyaz, ARAÇ BMW
                   MARKA 3.20İ OLUP 2014 MODEL, BEYAZ RENK,
                     YAKIT TİPİ BENZİN, AVADANLIK VAR, KM 60.105, 
                  KOLTUKLAR DERİ, OTOMATİK VİTES OLUP
                  SUNROFF MEVCUTTUR.ARAÇTA KONTAK
                  OLMAYIP RUHSAT MEVCUTTUR. ŞAŞİ NO:
                  WBA3J9106FP833859 MOTOR NO: A516J808
(İİK m.114/1, 114/3)

Basın : 636911 www.bik.gov.tr

T.C. ADANA 8. İCRA DAİRESİ
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

2017/6 İFLAS ÖRNEK NO: 37
Müflisin adı, soyadı ve adresi : MAT TEKSTİL KONFEKSİYON SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
Merkezefendi Mah. Davutpaşa Cad. Salhane Sk. No : 6 K.2
Topkapı/İstanbul (Sicil No : 352014)
Müflis hakkında alacak ve istihkak iddialarını tahkik ve tetkik işlemi bitmiş olup tanzim edilen sıra 
cetveli incelemeye hazırdır.
Alacakları kısmen veya tamamen reddedilen alacaklıların, alacağın esasına ve miktarına ilişkin 
itirazlarını (15) gün içerisinde iflasa karar verilen yerdeki Ticaret Mahkemesi’nde dava açmaları 
gerektiği, yalnız sıraya ilişkin itirazların ise (7) gün içinde şikayet yolu ile İcra Mahkemesi’nde ileri 
sürülebileceği İİK’nun 232,234 ve 235. maddeleri gereğince ilan ve tebliğ olunur. 11.02.2014

Basın : 637242 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

T.C. BAKIRKÖY 1. İCRA DAİRESİ SIRA CETVELİ İLANI
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Arçelik’in A++ sınıfında 
yer alan, Wi-Fi uzaktan 
erişimli özelliği sayesinde 
akıllı telefon, bilgisayar 
ya da tablet aracılığıyla 
herhangi bir yerde uzaktan 
erişimle çalıştırılabilen 

ProSmart Inverter Klimaları 
satışa çıktı. Şirketten 
yapılan açıklamaya göre 

ProSmart Inverter 
Klimalar, enerji kontrol 
özelliği sayesinde tek 
tuşla odadaki kişi sayısı, 
sıcaklık ve koşullara göre 

yüzde 60’a varan enerji 
tasarrufu sağlıyor. 

Arçelik klimaları ‘cep’e soktu

THY yılın ilk 
yarısında

milyon yolcu 
taşıdı

30.3

Yolcu  
doluluk oranı 

oldu
% 76

Yurtdışı yolcu  
sayısı ayda

arttı
% 1.6

 2015 2016
Üretim (Milyar litre) 11 11.3
Damacana (Milyar litre) 6.2 6.4
PET&Cam (Milyar litre) 5.7 4.9
Pazar (Milyar TL) 4.6 5.4
Kişi başı tüketim (Litre) 139 148
İhracat (Bin ton) 264 408
İhracat (Milyon $) 41.8 64

s Dolar 2.6615 2.6860 0.92 14.00 s Cumhuriyet 668.0 675.0 1.05 11.75
s Euro 2.9780 2.9940 0.54 4.99 s 24 ayar gram 100.23 101.54 1.31 12.64
s Euro-dolar 1.1164 1.1193 0.26 -7.88 s Has altın toptan 100.33 101.65 1.31 13.41
s İsviçre Frangı 2.8546 2.8997 1.58 22.65 IAB 24 ayar gram 0.00 0.00 #DIV/0! -100.00
s Sterlin 4.1990 4.2400 0.98 15.22 s 22 ayar bilezik 91.50 92.70 1.31 12.62döviz

SAYFA 10

SAYFA 11

altın

PARİTELER SERBEST PİYASAÖnceki ÖncekiDün DünFark  
(%)

Fark  
(%)

Yıliçi
fark (%)

Yıliçi
fark (%)

faiz

ORANLAR Önceki Dün Fark Yıliçi
fark (%)

l Repo 4.00 4.00 0.00 -1.00
l Gösterge bono 10.74 10.74 0.00 4.59
s Eurobond 2030 192.658 192.687 0.03 -3.37
t Türkiye CDS (5 yıl) 182.00 109.65 -39.75 -8.62
s ABD 10 yıllık tahvili 1.6240 1.7400 0.12 0.01borsa

ÖZETLE BIST Değer Fark  
(%)

Yıliçi
fark (%)

Piyasa değeri (milyon TL) 564,876 -2.14 4.07
Piyasa değeri (milyon $) 212,048 -0.47 -26.90
Halka açık piyasa değ. (milyon TL) 170,666 -2.14

Halka açık piyasa değ. (milyon $) 63,532 -3.15

ALTIN Ons

1179

-0.46 0.61
Yıliçi fark (%) Günlük fark

BORSA Piyasa

                                          
656.488

değeri

 0.33 0.01    
Yıliçi fark (%) Günlük fark

milyon TL

s
EURO/DOLAR

1.1452

 0.08 0.5
Yıliçi fark (%) Günlük fark

STERLİN

4.6274

 0.06    0.37
Yıliçi fark (%) Günlük fark

TL

TÜRKİYE CDS

190.53

-0.29 -1.75
Yıliçi fark (%) Günlük fark

(5 yıl)
EUROBOND

158.482

 0.06 0.42
Yıliçi fark (%) Günlük fark

(10 yıl)

s
ABD TAHVİL

100.484

0.04 0.25
Yıliçi fark (%) Günlük fark

(10 yıl)

s ts
ALTIN        Ons

1217.83

 0.06 0.008
Yıliçi fark (%) Günlük fark

24 AYAR ALTIN

139.628

 0.07 0.07
Yıliçi fark (%) Günlük fark

sent Dolar Dolar

gram

s s s


