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Eylemlerin merkezi Ekizköylüler
bu defa teşekkür ettiler

“Üstün başarılarla,
azim ve
kararlılıklarıyla
hepimize örnek
oluyorlar”

sayfa 2’de

Pandemi
tedbirleri ve
etkileri masaya
yatırıldı
Zaman zaman eylemleri ile gündeme gelen Milas’a bağlı Ekizköy sakinlerinin su sorunu çözüldü.
Haber: Oktay Çayırlı

Ak Parti Milas
İlçe Gençlik
Kolları’nda
görev dağılımı
tamamlandı

AK Parti
Milas İlçe
Gençlik Kolları
Başkanlığı
6’ncı olağan
kongrenin
ardından görev
dağılımını da
gerçekleştirdi.

Haber: Hamza Balandı

sayfa 3’te

Azmi ile örnek oldu
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ozan
Bahar, Yüzbaşı rütbesi ile Muğla’da görev dönüşü geçirdiği trafik kazası sonrası hayat mücadelesini akademik personel olarak
sürdürürken, hayatını anlattığı ‘Vazgeçme’ kitabı ile de kendisi
gibi engelli olan bireylere örnek oldu.
Haber: Merkezi sayfa 6’da

sayfa 3’te

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet
Aras’ın öncülüğünde, Bodrum’daki
oda ve dernek başkanları online
toplantıda buluştu. Zoom üzerinden
yapılan toplantıda, koronavirüs salgın
vakalarının artış göstermesi ile birlikte
alınan kısıtlama kararlarının Bodrum
ekonomisine etkileri ve alınması
gereken önlemler masaya yatırıldı.
Haber: Engin Emre sayfa 5’de

En çok şikayet asansörler, kozmetik
ürünleri ve tıbbı cihazlardan

T.C. Ticaret Bakanlığı, 2019 yılına ilişkin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Raporunu
açıkladı. Piyasa gözetimi ve denetiminden sorumlu kuruluşların sağladığı veriler
çerçevesinde hazırlanan “2019 Yılı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Raporu” internet
ortamında yayınlanarak söz konusu rapora erişilebilirlik sağlandı.
Haber Merkezi sayfa 8’de
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“Üstün başarılarla, azim ve kararlılıklarıyla
hepimize örnek oluyorlar”
3 Aralık Dünya
Engelliler Günü
dolayısıyla Muğla
Valisi Orhan Tavlı,
Muğla Büyükşehir
Belediye Başkanı
Dr. Osman Gürün
ve Milas Belediye
Başkanı Muhammet Tokat birer
mesaj yayınladılar.
Haber: Nil Azaklı

Mesajlar şöyle:
MUĞLA VALİSİ ORHAN TAVLI:
“Birleşmiş Milletler
tarafından 1992 yılında
Dünya Engelliler Günü
olarak kabul edilen 3
Aralık günü, engelli kardeşlerimizle birlikte hayatı paylaştığımız, daha
duyarlı ve daha sorumlu
bir anlayışla farkındalıklar oluşturmaya çalıştığımız, sevginin ve umudun
tüm dünyaya yayıldığı
anlamlı bir gündür.
Ülkemizde son yıllarda engelli vatandaşlarımızın hayat şartlarının

iyileştirilmesi, sosyal ve
ekonomik olarak desteklenmesi ve geleceğe
güvenle bakmaları konusunda önemli çalışmalar
ve yasal düzenlemeler
hızla hayata geçirilmiştir.
Yapılan köklü değişiklikler, sosyal destekler ve
teşviklerle artan hizmet
çeşitliliği, engelli kardeşlerimizin hayatın her
alanına etkin katılımını
kolaylaştırmış, toplumla
bütünleşmelerini sağlamıştır.
Kalplerdeki ve zihinlerdeki engelleri hep
birlikte kaldırmak için
gayret göstermek, sorunların çözümünde engelli
kardeşlerimize destek olmak, onların hayatlarını
kolaylaştıracak her adımda yanlarında olmak hepimizin görevidir.
Engelli kardeşlerimiz,
önlerindeki fiziki ve sosyal engeller kaldırıldığında ve kendilerine fırsat
verildiğinde,
spordan
sanata, eğitimden iş dünyasına kadar hayatın her
alanında
sergiledikleri
üstün başarılarla, azim ve

kararlılıklarıyla hepimize
örnek oluyorlar.
Bu duygu ve düşüncelerle; 3 Aralık Dünya
Engelliler Günü’nün, toplumsal duyarlılığımızın
artmasına vesile olması
temennisiyle, engelli kardeşlerimize başarı, sağlık,
huzur ve mutluluklar diliyor, sevgi ve saygılarımı
sunuyorum.”
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYE BAŞKANI
DR. OSMAN GÜRÜN:
“Düşüncelerimize,
hayallerimize engel olmadan bir dünya düşleyelim. Sevginin, hoşgörünün, güler yüzün,
karşılıklı anlayışın, empatinin hüküm sürdüğü bir
dünya. Herkesin eşit haklara, olanaklara, imkanlara sahip olduğu, engelli,
engelsiz ayrımı olmadan
tüm vatandaşların mutlu,
huzurlu olduğu bir yaşam. Bir kaza sonucu ya
da doğuştan engelli bireylerin yaşamlarını sürdürebilmeleri, hayatı onlar
için daha da zorlaştırmak
yerine onların hayatlarına

dokunan, kolaylaştıran,
sosyal hayatta daha fazla
görünür olmalarını sağlayan, onları anlayarak,
en önemlisi de sağlıklı
bir bireyin de bir engelli
adayı olduğunu bilerek
bir yaşam alanı, bir şehir,
bir dünya için hepimizin
çalışması gerekiyor.
İşte sevginin, hoşgörünün ve güler yüzün
şehri Muğlamızda bunun
için çalışıyoruz. Tüm vatandaşlarımızın yüzünde
gülümseme, mutluluk,
dilinde bir teşekkür olmak için hizmet veriyoruz. Türkiye’de ilk olan
Kısa Mola hizmetimizle
engelli bireylerimizin ve
onların fedakar ailelerin
yanlarında oluyoruz. Birbirinden değerli ilçelere
ve eşsiz sahillere sahip
Muğlamızda engelli, engelsiz ayrımı olmadan,
plajın en güzel yerinde
engelsiz hemşehrimizin
denize girebilmesini ve
kulaç atmasını sağlıyoruz. Onların sağlıkları, huzurları için evde bakımdan, engelli nakline hep
yanı başlarında oluyoruz.
Ulaşımda tüm araçlarımızdan yararlanabilmeleri için engelli rampalı
araçlarla Muğlamızda hizmet veriyoruz. Engelleri
sporla aşıyoruz etkinliklerimizle onları bir araya
getiriyor, neleri başarabileceklerini görmelerini
istiyoruz. Engelli okçuluk

branşıyla hedefi 12’den
vurmalarını alkışlarla izliyoruz. Ve daha birçok
hizmetimizle, en önemlisi de sevgi, hoşgörü ve güler yüzle hep yanlarında
olduğumuzu bilmelerini
istiyoruz. Çünkü biz bu
güzeller güzeli şehirde
Birlikte aileyiz birlikte
Muğlayız diyoruz. Ailemizin her bir ferdi için çalışmaya, engelleri ortadan
kaldırmaya en önemlisi
de düşüncelerdeki engelleri yıkmaya devam edeceğiz.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde zihinlerdeki ön yargıların,
engellerin ortadan kalktığı, engelli vatandaşların
toplum içinde daha aktif
rol aldığı, engelli bireye
sahip ailelerimizle birlikte, sevgiyle engellerin
aşıldığı engelsiz günler
diliyorum.”
MİLAS BELEDİYE BAŞKANI MUHAMMET
TOKAT:
“3 Aralık Dünya Engelliler Günü bir kutlama
günü değil; bir farkındalık
günüdür. Milas Belediyesi olarak bizler, her zaman
engelli vatandaşlarımızın yanındayız. Görev
süremiz boyunca engelli
kardeşlerimizin
sosyal
hayata katılımı noktasında yaptığımız çalışmalar
engelli vatandaşlarımıza
karşı
hassasiyetimizin

en önemli göstergesidir.
Bu çalışmalar kapsamında daha geçtiğimiz hafta
Belediyemize kazandırdığımız yeni Engelli Nakil
Aracımızın da tüm engelli kardeşlerimize hayırlı
uğurlu olmasını diliyorum. Bizler gerek hizmetlerimizle gerekse sosyal
sorumluluk projelerimizle bugüne kadar olduğu
gibi bundan sonra da engelli vatandaşlarımızın
yanında olmaya devam
edeceğiz.
Değerli hemşerilerim;
engel sadece zihinlerde olan bir kavramdır.
Unutulmamalıdır ki zihnimizdeki engelleri kaldırmadıkça hiçbir yasa,
uygulama ve faaliyet
engelli kardeşlerimizin
yaşadıkları zorlukları gideremez. Bir kez daha
ifade etmek gerekir ki
sosyal yaşam içerisinde,
engelli vatandaşlarımızın
kimsenin yardımı olmadan kendilerini var edebilmeleri temel bir insan
hakkıdır.
Bu duygu ve düşüncelerle 3 Aralık Dünya
Engelliler Günü’nün toplumumuz adına bir farkındalık yaratmasını temenni ediyor, tüm engelli
vatandaşlarımıza sağlıklı
bir ömür dileyerek, sevgi ve saygılarımı iletiyorum.”
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Eylemlerin merkezi Ekizköylüler bu defa teşekkür ettiler
Zaman zaman eylemleri ile gündeme gelen Milas’a bağlı Ekizköy sakinlerinin su sorunu çözüldü.
Haber: Oktay Çayırlı
Muğla Büyükşehir
Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ)
ekipleri tarafında Ekizköy Mahallesi’nde içme
suyu hattının bin 400
metresini yenilenince
mahallenin su sorunu
kalmadı.
Muğla Büyükşehir
Belediyesi Su ve Kanalizasyon idaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü
ekipleri il genelindeki
mahallelerde içme suyu
hatlarını
yenilemeye

devam ediyor. Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve
Kanalizasyon
İdaresi
(MUSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Milas
ilçesinin Ekizköy Mahallesinde içme suyu
hattının bin 400 metresi yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuldu. MUSKİ ekipleri
tarafından yapılan çalışmalar sonucunda vatandaşların kesintisiz su
almalarının sağlanacağı
belirtildi.
MUSKİ’nin çalışma-

larını yakından takip
eden Ekizköy Mahallesi
Muhtarı Muhsin Bilge,
MUSKİ’nin yaptığı bu
çalışmayla artık evlerdeki çeşmelerden suların aktığını belirterek
suyun öneminin iyice
arttığı pandemi döneminde köyün kesintisiz
su almasını sağlayan
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman
Gürün'e ve MUSKİ ekiplerine teşekkür etti.
Daha önce sık sık
yaptıkları
eylemlerle
gündeme gelen Ekizköy sakinleri, yaşadıkları su sıkıntısını çözülmesi üzerine yaptıkları
paylaşımda, bu zamana

kadar yaşadıkları susuzluğun müsebbibi olduğunu ileri sürdükleri
Yeniköy Kemerköy Termik Santrali'nin bir alakasının olmadığını fark
ettiklerini
belirterek
hattı yenileyerek sorunu çözen MUSKİ ekiplerine teşekkür ettiler.

Ak Parti Milas İlçe Gençlik Kolları’nda
görev dağılımı tamamlandı
AK Parti Milas
İlçe Gençlik
Kolları Başkanlığı 6’ncı olağan
kongrenin ardından görev dağılımını da gerçekleştirdi.

Haber: Hamza Balandı

Geçtiğimiz Kasım
ayı içerisinde gerçekleştirilen ve Ak Parti
Milas İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına seçilen Mustafa Kaya'nın

ardından Ak Parti Milas
İlçe Gençlik Kolları’nda
görev dağılımı tamamlandı.
Düzenlenen toplantıda söz alan Ak Parti
Milas İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa
Kaya ekibi ile birlikte
parti içerisindeki tüm
kademeler ile beraber
sahalara inmeyi sabırsızlıkla beklediklerini
ve pandemi şartlarında
dahi vatandaşların yine
hizmetinde olduklarını
ifade etti.
Yeni üye kayıtları
ile ilgili çalışmalara da

değinen Kaya, pandemi sürecinin bitmesi ile
birlikte saha çalışmalarında daha aktif rol alacaklarını belirtti.
Mustafa Kaya başkanlığındaki Ak Parti
Milas İlçe Gençlik Kolları görev dağılımı ise
şu isimlerden oluşmakta.
İlçe Başkanı: Mustafa Kaya
Siyasi ve Hukuk İşler Başkanı: Mehmet
Ali Kalay
Teşkilat
Başkanı:
Mehmet Can Bozan
Seçim İşleri Başkanı:

Tansu Yılmaz
Sosyal
Politikalar
Başkanı: Yeşim Elvan
Gökçe
Yerel
Yönetimler
Başkanı: Kemal Ünlü
Sekreterlik: Sultan
Çolak
Tanıtım ve Medya
Başkanı: Fevzi Can Aydın
Sivil Toplum ve
Halkla İlişkiler Başkanı:
Betül Şener
Ekonomi ve Mali İşler: Kemal Kuşçu
Yeni Seçmen Birimi:
Fatma Okçu
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Namaz Vakitleri

Hava Durumu

Hicri:1428 - Rumi:1423

İmsak		
Güneş		
Öğle		
İkindi		
Akşam		

06:34
08:00
13:04
15:37
17:58

En Düşük En Yüksek
o

Sıcaklık ( C)

7

Nem (%)
69
Rüzgar (km/sa) 15

18
95
20

E

Nöbetçi Eczane

Umut Eczanesi

Şevketiye Mh. Hastane Cd. No:18
MİLAS
0 252 512 99 86

COVİD-19 Muğla’da siyasilere tebelleş oldu!

ÖZGÜRCE...
Özcan Özgür

YEREL YÖNETİCİLERİMİZİN
COVİD İLE SINAVI
Önceki gün Covid-19 tedavisi gören tanıdıklarımı ve dostları telefonla aradım.
Bu gidişle çevremizde bu virüsle
bir şekilde bulaşmayan aile kalmayacak gibi.
Muğla'da piyango sanki daha
çok siyasileri de vuruyor. Virüse en
son yakalanan Menteşe Belediye
Başkan Yardımcısı Levent Ünver
ve Başkan Vekili Mehmet Güven
oldu.
Basında yeraldı; Önce kendisinde
belirtiler ortaya çıkınca test yaptıran
Başkan Vekili Güven pozitif çıktı.
Bunun üzerine kendisiyle temaslı olan Menteşe Belediye Başkanı
Bahattin Gümüş, Başkan Yardımcısı Levent Ünver ve Başkan Vekili Leyla Ersöz test yaptırdı. Test
sonucu Levent Ünver'in de Koronaya yakalandığı anlaşıldı. Mehmet
Güven'in ardından Levent Ünver
de evinde tedaviye alınırken, Başkan Gümüş ise birlikte mesai yaptıkları için kendisini önlem olarak izole etti. Bir süre sonra CHP
Milletvekili Süleyman Girgin'in
danışmanı ve Bahattin Gümüş'ün
kuzeni Kamil Gümüş'ün de Koronaya yakalandığı anlaşıldı. Kamil
Gümüş'ün eşiyle birlikte hastanede
tedavi altına alındığı belirtiliyor.
Telefonla görüştüğüm Levent
Ünver öksürük dışında belirtisi olmadığını belirtirken, “Gayet iyiyim.
Arkadaşlarımda iyiler. Yakında
hepimiz işlerimizin başına döneriz. Bu işin şakası yok. Herkes dikkatli olsun.” dedi...
xx xx
xx
HAŞMET IŞIK BİR KERE DAHA
UYANDIRILDI
Levent Ünver'den önce Yatağan eski Belediye Başkan Vekili Tarcan Oğuz'u arayıp, bu ayın
7'sinde Muğla Eğitim Araştırma
Hastanesi'nde 2'nci ayını dolduracak olan Yatağan eski Belediye
Başkanı Haşmet Işık'tan “Yeni haber var mı?” diye sordum.
Tesadüfe bakın ki, o gün; yani
Hasan Haşmet Işık önceki gün yapılan testi negatif çıkınca bir kere daha
uyandırılmış ve yoğun bakımdan
Korona Servisine alınmış. Tarcan
Oğuz şöyle anlattı:
“Başkanımızın tedavisi şimdi
serviste devam ediyor. Bilindiği

gibi daha önce de uyutulmuştu.
Tedavisi olumlu sonuçlanınca
uyandırılmış ve servise alınmıştı.
Bilinci yerindeydi ve eve çıkma
durumuna gelmişti.Talihsiz bir
gelişme oldu, yemek yerken nefes
borusuna lokma kaçtı ve bu yüzden kalp krizi geçirince yeniden
uyutuldu. Şükürler olsun hocaların, hemşirelerin özverili mücadeleleri ve kendisinin direnciyle
tekrar iyileşme başladı. İnşallah
eve götüreceğiz. Başaracak. Dualarımız Onunla.”
Bir kere daha sevindik. Hasan
Haşmet Işık'ın şahsında tüm Korona hastaları için umutlandık.
Aşılarda yolda... Biraz daha sabır,
biraz daha dikkat...
xx xx
xx
İNCİLAY GEZGİN'DEN SELAM
VAR
AK Parti Muğla Milletvekili
Yelda Erol Gökcan'da bir süredir
evde tedavi görenlerden. Telefon
görüşmemizde “sesiyle” bana iyi
geldi. “Sesinden anlaşılıyor mu?”
derseniz, devamlı görüşüyorsanız
sesten gelişmeyi hissedebiliyorsunuz.
Üstelik hastanede tedavi görmekte olan Süleyman Şah Gökcan'a
ziyarete gitmiş o gün. “Çok şükür
daha iyiyim. Süleyman beyin kızı
ile damadı geldi. Birlikte ziyarete
gittik. Tabi hasta ziyareti yok. Göremedik, ama doktorlardan bilgi
aldık. Dün O da yoğun bakımdan
çıkarılmıştı. Şimdi serviste. Durumu iyiye gidiyor. Doktorlarımız
ellerinden geleni yapıyorlar. Herkes canla başla çalışıyor. Bizlere
de görev düşüyor. Nolur herkes
daha dikkatli olsun.” ifadesinde
bulundu.
Milletvekili Gökcan'ın arkasından İYİ Parti Muğla İl Başkanı
İncilay Gezgin Şekerdağ'ı aradım.
Telefonu açmadı. Biraz sonra kendisi aradı. “Her telefonu açamıyorum. Yoruluyorum. Sizin aradığınızı görünce dayanamadım.
Arayanlardan beni anlamalarını
rica ediyorum.” dedi. Çok duygulanmıştı. Sanırım arayabileceğim
aklından geçmemişti. Kısa konuştuk. Durumunun iyiye gittiğini
belirtirken herkese selam söyledi.
Kısa zamanda aramıza döneceğini umuyorum...
xx xx
xx
TÜRK OCAĞI BAŞKANI YENDİ
Türk Ocağı Muğla İl Başkanı
Hüseyin Akar'da Covid-19'dan kaçamayanlardan oldu.
Akar, bir süredir evinde tedavi
görüyor. Kendisi iyileşme yoluna
girerken eşi yakalandı. Akar bu ta-

lihsiz durumu birkaç gün önce sosyalmedya hesabından “Bu corona
denilen illet bende etkisini azaltırken şimdi de eşimde ortaya çıktı. Allahım, eşime ve bütün hastalara şifa versin.” diye duyurmuştu.
Telefonda “Nasıl gidiyor?” diye
sordum. Aslında nasıl olduğu
sosyalmedya hesabından belli...
Maşallah “Testim pozitif çıktı” dediği günden beri paylaşımlarına
ara vermedi. Soruma “Çok şükür
ben artık iyiyim. Bir iki gün sonra
sokağa çıkabilirim. Şimdi eşimi
sağlığına kavuşturmamız lazım.
Biz iyiyiz, herkes kendisine sahip
çıksın. Bu hafife alınacak bir virüs
değil.” diye karşılık verdi.
xx xx
xx
ŞİMDİ DE AŞI PARANOYASI
BAŞLADI
Evet Hüseyin Akar'ın dediği gibi
bu Covid-19 hafife alınacak bir virüs
değil. Atlatılamaz, tedavi edilemez
de değil... Ancak tedavi süreci herkeste aynı seyretmiyor. Kimi ayakta
geçiriyor, kimi çok sıkıntılı geçiriyor,
Haşmet Başkan da olduğu gibi uyutuluyor...
Nitekim çevresinde sevilen
sayılan Göktepeli Ali Öztürk üç
gün içinde yenik düştü. Bir Cuma
gününde testi pozitif çıktı. İlaçları
verilip evine gönderildi. Bir gün
sonra Pazar günü fenalaştı, ambulans ile hastaneye götürülürken
can verdi... Allah rahmetini esirgemesin...
Başka söz de bulamıyoruz. Oysa
söylenecek o kadar çok söz var ki...
Öyle veya böyle sıkıntılı, kaygılı ve endişe verici bir süreç...
Ancak bu süreci herkes yaşamak
zorunda değil. Bunun için Covid-19'u ciddiye almamız; lakayt,
ihmalkar davranmamamız gerekiyor. Aşı yolda diye de rehavete
kapılmamalıyız...
Ne acıdır ki Covid-19'u ciddiye
almayan zır cahillerimiz, okur-yazar
cahillerimiz olduğu gibi; aşı ile ilgili
komplo teorileri üretebilen cahillerimiz de var. Dr. Hakan Toksöz de
bunları dün şu paylaşımı ile hicvetti:
“Aşıda ÇİP var! Aşıda zehir var!
Aşıda genetik bozucu var! Aşıda
kısır yapıcı var! Var oğlu var!
Sen de ne var peki? Paranoya!”
xx xx
xx
YOĞUN BAKIMDA YER KALMADI
O zır cahiller ve okur-yazar cahiller yüzünden hastanelerimiz
ağzına kadar dolmuş vaziyette...
Açaklamalara göre aşılama bir
hafta sonra 11 Aralık'ta sağlık çalışanlarından başlıyor. Aşılamanın
bu ay sonuna kadar tamamlanması

bekleniyor.
Ancak bu ülkemizi bir anda
pandemiden çıkaracak değil.
Kimse bunu beklemesin. Toplum bağışıklığının sağlanabilmesi
için bir yıldan zazla bir zamana
ihtiyaç var. Bu virüs en iyimser
tahminle en az 2 yıl daha aramızda dolaşacaktır. Bu uzmanların
görüşü...
Ancak aşı kısa sürede hastanelerimizin doluluğunu azaltacak, başta
sağlık çalışanları olmak üzere soluk
almamızı sağlayacaktır...
Başlangıçta 1 yoğun bakıma sahip olan Muğla Eğitim Araştırma
Hastanesi'nde bugün; 12 yataklı,
9 yataklı, 9 yataklı, 10 yataklı ve 7
yataklı olmak üzere toplam 47 yataklı 5 Yoğun Bakıma sahibiz.
Bunların hepsi dolmuş vaziyette...
Geçen salı günü itibariyle Pandemi 1 Servisi'nde 25, Pandemi 2
de 8, Pandemi 3 te 24, Pandemi 4
te 19, Pandemi 5 te 25, Pandemi 6
da 28, Pandemi 7'de 10 olmak üzere toplam 139 pozitif vaka tedavi
görüyor. Buna 47 yoğun bakım
hastası eklenince 188 Korona tedavisi gören sözkonusu oluyor...
xx xx
xx
TEMASLILARA TEST YAPILMIYOR MU?
Evde tedavi görenlerle birlikte il genelinde 3 bin kadar tedavi
görenin olduğu tahmin edilen
Muğla'da geçtiğimiz Salı günü
yapılan testlere göre 650 pozitif
vaka belirlendi. Ancak bunların
yakınlarına test uygulanmadığı
söyleniyor.
Bunun o gün Muğla'da bin 500
yeni vaka bulunduğu anlamına geldiğinden söz edilirken, temaslıların
evlerinde izole edildikleri belirtiliyor..
Bilindiği gibi pozitif vakalar
dosdoğru açıklanmaya başladı.
Ancak temaslılara test yapılmaması “Bu şekilde hasta sayısı az
gösterilmek isteniyor olabilir
mi?” sorusuna neden oluyor.'un
insanlık için ciddi bir tehdit
Sayılar 3 olmuş, 5 olmuş önemli değil... Önemli olan Covid-19'un
insanlık için çok ciddi tehdit olduğu. Bu tehdite karşı insanlara
uzak duralım...
---------------------------------------GÜNÜN SÖZÜ: İnsanların hiçbir
şeyi anlayacak vakitleri yok. Her şeyi
dükkândan hazır alıyorlar. Ve arkadaşlar dükkânda satılmadığı için de
hiç arkadaşları olmuyor. —Antoine
de Saint-Exupéry
ÇİVİ
Arkadaşım “Engelli olmak tercih değildir, ama et beyinlileri yönetci seçmek tercihtir” dedi
Beni Bi Gülmek Aldı:)))))
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Pandemi tedbirleri ve etkileri masaya yatırıldı
Bodrum Belediye
Başkanı Ahmet
Aras'ın öncülüğünde, Bodrum'daki
oda ve dernek
başkanları online
toplantıda buluştu.
Zoom üzerinden
yapılan toplantıda,
koronavirüs salgın
vakalarının artış
göstermesi ile birlikte alınan kısıtlama
kararlarının Bodrum ekonomisine
etkileri ve alınması
gereken önlemler
masaya yatırıldı.
Haber: Engin Emre

Bodrum Ticaret Odası (BODTO)Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut
Serdar Kocadon, Türkiye Kalkınma Ajansı Ege
Bölgesi Yönetim Kurulu
Üyesi ve aynı zamanda
Bodrum Otelciler Derne-

ği (BODER) Başkanı Halil
Özyurt, Bodrum Esnaf ve
Sanatkarlar Odası Başkanı
Erdoğan Başeymez, Deniz Ticaret Odası Bodrum
Şubesi Başkanı Orhan
Dinç, Türkiye Seyahat
Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bodrum Yöre Temsil Kurulu Başkanı Yüksel Aslan, Bodrum Mali
Müşavirler Odası Başkanı
Barış Erdoğan, Bodrum
Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hasan
Kablı, Bodrum Denizciler
Derneği Başkanı Erol Erdoğan, Bodrum Esnaf ve
Sanayici İş Adamları Derneği (BESİAD) Başkanı
Engin Kaplan ve Müstakil
Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Bodrum
Şube Başkanı Av. Kadir
Dağlı, Bodrum Belediyesi
organizasyonuyla online
olarak bir araya geldi.
SOSYAL DESTEK TALEPLERİ ARTACAK
Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın başkanlığında
gerçekleşen ve yaklaşık

iki saat süren toplantının
ana gündem maddesi,
pandeminin kentimizde
yarattığı sosyal ve ekonomik sorunlar ve sonuçları
oldu. Toplantının açış konuşmasını yapan Başkan
Ahmet Aras, salgında son
dönemde kötüye giden
seyir nedeniyle hükümetin yeni önlemler aldığını
hatırlatarak şunları söyledi:
"Alınan bu kararlar
bazen bizlerin beklentilerini karşılamayabiliyor.
Biz karar vericiler olarak
daha çabuk pozisyon alıp
en azından kendi yetkimizde olan bir takım
konularda halkımızın, iş
dünyamızın ve esnafımızın yanında olmamız gerektiğini düşüyoruz. Yerel yönetim olarak buna
Büyükşehir Belediyemizi
de dahil ederek, esnafımızın, iş dünyamızın,
şoförlerimizin, denizcilerimiz ihtiyaçlarına destek
olabilmek adına neler yapabilir bu konuda sizlerin

taleplerini duymak istiyoruz. Alacağımız ortak
kararlarla halkımızın yanında olacağız. Bu kısıtlar
devam ettikçe sosyal sorunlar artacaktır. Çünkü
insanlar işsiz, esnaflar cirosuz kaldı. Bu doğrultuda onların sosyal destek
talepleri artacaktır. Sayın
Kaymakamımızın desteği
ile bu konuda ortak hareket etmemizin çok faydalı
olacağını düşünüyorum."
Başkan Aras'ın konuşmasının ardından oda
ve dernek başkanları gelen son kısıtlamalardan
sonra üyelerinden gelen
talep ve önerileri ilettiler. Pandemi nedeniyle
turizm, yeme-içme ve
eğlence sektöründe büyük kayıpların yaşandığı
Bodrum'da katılımcıların
ortak önerileri, genel değil bölgesel kısıtlamaların
uygulanması, vergi, ecrimisil ve SGK gibi ödemeler ile kısa dönem çalışma
ödeneklerin yeniden değerlendirilmesi ve salgı-

nın yayılmasının önüne
geçebilmek için alınan
tedbirlerin toplumda uygulanmasına yönelik olarak el birliği ile çalışılması
şeklinde oldu.
ARAS: PANDEMİYİ
TOPLUMA DAHA FAZLA ANLATMALIYIZ
Toplantı sonunda bir
değerlendirmede bulunan Başkan Aras, öncelikli olanın sağlık olduğunu
belirterek salgının kontrol altında tutulabilmesi
için tüm inisiyatiflerin
elini taşın altına koyması
gerektiğini söyledi. Başkan Aras, "Bu zor günlerde Bodrum halkına
karşı daha çok görev ve
sorumluluk yüklenmek
zorundayız. Bodrum’un
geleceği ile ilgili önemli
kararları ortak akılla hareket ederek almalıyız ve
her türlü kötü senaryoya
karşı hazırlıklı olmalıyız.
Yerel yönetimler ve toplum önderleri olarak toplumun bu tür krizlerden
en az hasarla çıkması için

T.C.
MİLAS
İCRA DAİRESİ
2019/5961 ESAS
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

buradayız. Bir şeyler yapacaksak şimdi yapmalıyız. Herkesin elini taşın
altına koyması gerekiyor.
Bodrum'da pandeminin
etkilerinin bir an önce
alacağımız
önlemlerle
azaltılması
gerektiğini
düşünüyorum. Bunu en
az azından sağlık çalışanlarımızın yükünü hafifletmek için yapmalıyız.
Sorumluluğu sadece polise, zabıtaya, muhtara belediye başkanına, kaymakama bırakamayız. Bütün
üyelerimize ve sorumlu
olduğumuz kitlelere pandemiyi daha fazla anlatmamız gerekir. Yaşanan
bu kriz ekonomiden de
her şeyden daha önemlidir, önceliğimiz sağlık olmalıdır."dedi.

Örnek No: 25*

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. 30/11/2020

(İİK m.114/1, 114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de				
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ÖNEMLİ TELEFONLAR
Kaymakamlık

512 10 01

Cumhuriyet Savcılığı

512 14 67

Garnizon Komutanlığı

523 03 02

Jandarma Komutanlığı
Emniyet Müdürlüğü

512 68 28
512 10 05

Askerlik Şubesi

512 10 52

Milas Belediye Başkanlığı

512 10 25

Milas Bld. Ören Hzm. Binası

532 26 47

Milas Bld. Güllük Hzm. Binası
Milas Bld. Selimiye Hzm. Binası
Milas Bld. Beçin Hzm. Binası

522 21 00
542 21 53
543 61 71
515 04 01

Milas Bld. Zabıta Amirliği
Bölge Trafik D.İ. Amirliği

512 12 81
515 07 77

Toplum Sağlığı Merkezi
Milas Devlet Hastanesi
1 No’lu Aile Sağlığı Merkezi
2 No’lu Aile Sağlığı Merkezi

512 50 27
512 10 07
512 13 00
513 36 43

Basın ve Halkla İlişkiler

513 26 00

Elektrik Arıza
Su Arıza
Telefon Arıza

444 41 86
512 10 53
121

Milas Bld. Bafa Hzm. Binası

Polis İmdat
Jandarma İmdat
İtfaiye
Orman Yangın

112
112
112

Milas Hava Limanı
Vergi Dairesi
İlçe Tarım Müdürlüğü
Muğla Barosu

523 01 01
512 12 05
512 11 80

Karadeveci Otobüs İşletmesi
Metro Otobüs İşletmesi
Pamukkale Otobüs İşletmesi
Kamil Koç Otobüs İşletmesi

513 53 53
512 10 71

Bilinmeyen Numaralar
Kemerköy

TKİ Yeniköy
Yeniköy Elektrik
Milas Veteriner Fakültesi Dekanlığı
Ahmet Gazi Öğrenci
Yurdu
Bağımsız Günlük Siyasi Gazete

gazete

112
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512 48 35
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Azmi ile örnek oldu

Muğla Sıtkı Koçman
Üniversitesi öğretim
üyesi Prof. Dr. Ozan
Bahar, Yüzbaşı rütbesi ile Muğla’da görev dönüşü geçirdiği
trafik kazası sonrası
hayat mücadelesini
akademik personel
olarak sürdürürken,
hayatını anlattığı
‘Vazgeçme’ kitabı
ile de kendisi gibi
engelli olan bireylere örnek oldu.
Haber: Merkezi

1996 yılında Muğla İl
Jandarma Komutanlığı
Merkez Jandarma Bölük
Komutanı olarak Yüzbaşı rütbesi ile görev dönüşünde kaza yapan ve
belden aşağısı felç olan
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ozan Bahar,
kendisi gibi engelli olan
bireylere yazdığı ‘Vazgeçme’ kitabı ile örnek oldu.
Kaza sonrası ailesinin
desteğini hiçbir zaman
kaybetmeyen Bahar, Ankara Gülhane Tıp Akademisi'nde 1 yıl boyunca

tedavi gördü. Bu süreçte
Bahar'ın en büyük destekçisi Muğla İMKB Ortaokulu Müdürü eşi Hesna
Bahar oldu. Tedavi sonrası emekli hayatı sürmek
erine akademik kariyer
için çalışmalara başladı.
Yaşamını
tekerlekli sandalye ile sürdüren
Kara Harp Okulu mezunu
Bahar, 1998 yılında Muğla
Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana
Bilim Dalı'nda yüksek
lisansa başladı ve eğitimini 2000 yılında başarıyla
tamamladı. Ozan Bahar,
aynı yıl MSKÜ Sosyal
Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı'nda
doktoraya başladı. 2002
yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden
jandarma
yüzbaşı rütbesiyle malulen emekli olduktan
sonra MSKÜ'nün açtığı
sınavları kazanarak İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi kadrosundan
İktisat Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 2005 yılında
ise doktora derecesi aldı.
2006 yılında yardımcı
doçent olan Bahar, bir yıl
sonra doçent ve 2013 yı-

11811
532 36 00
532 26 67
532 26 55
522 26 56
558 02 93
558 02 90
211 58 07
51 01 97
0 506 365 13 97
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Tel:0 252 535 55 00
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okuyanlar 7’den 77’ye,
gencinden yaşlısına herkesin kendince bir şeyler
bulabileceği, bir ümitsizlik, karamsarlık, bir çıkış
yolu arıyorsa doğru kitabı
elinde tutuyor” dedi.
CUMHURBAŞKANINDAN ÖDÜL ALDI
Prof. Dr. Ozan Bahar,
Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Bakanlığı
tarafından 2017 yılında
düzenlenen
‘Engelleri
Aşanlar-2017” programında eğitim alanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın elinden ödül
aldı. AK Parti Genel Merkezinde gerçekleştirilen
programda
Cumhurbaşkanı Erdoğan, başarı
hikâyeleriyle öne çıkan
engellileri mücadeleleri,
gayretleri ve kararlılıkları için tebrik etti. Ödülü
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın elinden alan Prof. Dr. Bahar,
“Eğitim alanında şahsıma
verilen bu anlamlı ödülü,
eğitim camiasındaki tüm
engelli öğretim elemanları, öğretmenler ve öğrencilerimiz adına aldım”
dedi.
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lında 'profesör' unvanını
aldı.
MSKÜ İktisadi Ve İdari
Bilimler Fakültesi İktisat
Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ozan Bahar, son
olarak, hayatını anlattığı ‘Vazgeçme’ adlı kitabı
çıkardı. Bahar, “Kişisel
gelişim, motivasyon kategorisinde bu adla (Vazgeçme) çıkan ilk kitap
olma özelliğini taşıyor.
Tabi kendini kötü hisseden, bir sorunla, engelle,
bu engelin illaki fiziksel
olması şart değil, ruhu da
çökmüş olabilir. Kanserle mücadele ediyor, ne
bileyim çocuğu ölmüş,
uzvunu kaybetmiş olabilir. Hepimizin hayatta
inişleri çıkışları var. Hayat
sürekli tek düze bir çizgi
halinde gitmiyor. Dolayısıyla inşallah bu kitabı

ESAS NO : 2020/88 Esas
DAVACI
		
VEKİLLERİ
DAVALI		
VEKİLİ		
DAVALI		
		
VEKİLİ		
DAVALI		
		

: ERHAN ETİK- 56380356466 İsmet Paşa Mah. Akasya Cad. No:17 İç Kapı No:6
Milas/ MUĞLA
: Av. TOLGA YILDIRIM - [16413-14980-71188] UETS
Av. HASAN YILDIRIM - [16401-04984-71160] UETS
: 1- MİLAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI - Hisarbaşı Mah. Belediye Cad No:30 Milas/ MUĞLA
: Av. HÜSEYİN OKTAY BARUTÇU - Milas Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü Milas/ MUĞLA
: 2- MALİYE HAZİNESİNE İZAFETEN MİLAS MAL MÜDÜRLÜĞÜ - Hükümet Konağı
Milas/ MUĞLA
: Av. MELEK ERİTEN ÇİFTCİ - Milas Mal Müdürlüğü Milas/ Muğla 48200 Milas/ MUĞLA
: 3- MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI - Müstakbey Mah. Belediye Sk No:6
Menteşe/ MUĞLA

Mahkememizin 12/11/2020 tarihli ara kararı gereğince dava konusu Muğla ili, Milas ilçesi, Dörttepe Mah.
Üçpınar Köy içi mevkiinde 291 ada 2 parselin bulunduğu bu yere yakın Doğusu:Hazine, Batısı:İrfan Etik taşınmazı, Güneyi:Yol Kuzeyi:Mehmet Etik taşınmazı ve Hasan Etik varisleri taşınmazı ile çevrili tahminen 6000
m2 miktarlı tescil harici bırakılmış taşınmazın davacı adına tescili istenmektedir. Tescili talep edilen yukarıda
yazılı taşınmazda herhangi bir hak iddia edenlere son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde yukarıda numarası yazılı mahkeme dosyasına başvurmaları ilan olunur. 13/11/2020
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de				
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Başkan Tokat kardeş şehir
Bodrum’un maçını seyretti
Milas Belediye
Başkanı Muhammet Tokat, Milas
Belediyesi ile
Bodrum Belediyesi arasında imzalanan kardeş şehir
protokolü çerçevesinde Bodrumspor
maçını izlemeye
gitti.
Haber Merkezi

Bodrum’u TFF 2.
Lig’de başarıyla temsil
eden Bodrumspor futbol
takımının maçını Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Bodrumspor
Başkanı Rıza Karakaya ile
birlikte seyretti.
Bodrumspor’un, Mamak Futbol Kulübü’nü
Bodrum İlçe Stadı’nda
konuk ettiği 2. Lig müsabakası saat 13’de başladı.
Pandemi
koşullarında
seyircisiz olarak oynanan
maçı Bodrumspor 7 - 2’lik
farklı skorla kazanarak
önemli bir galibiyet elde
etti.
Maçın ardından bu
önemli galibiyet için
Bodrumspor’u kutlayan
Milas Belediye Başkanı
Tokat, “Çok güzel bir müsabaka seyrettik. Bodrum
Belediye
Başkanımıza
bizleri böyle güzel şekilde ağırlamalarından
ötürü teşekkür ediyor,
Milas’ımızla kardeş şehir
olan Bodrum’u 2.Lig’de
başarıyla temsil eden
Bodrumspor’a ligde oynayacağı diğer maçlarda
başarılar diliyorum.” dedi.
Başkan Tokat’ın ardından
konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras,
“Sayın Başkanımıza nazik
ziyaretlerinden ötürü çok
teşekkür ediyorum” dedi.

Sercan Hoca Gözüyle...

MİLAS GAZİLER
DERNEĞİ BİREYLERİNİ
TANIYALIM

Merhaba Sercan Hoca Gözüyle okurları bugün sizlere
Köşemde,
Milas Gaziler Derneği üyesi
Kıbrıs Barış Harekatın da vatanı için çatışmalara katılan,
şu anda Bodrumda Tuhafiye
sahibi olan Sayın Yaşar Çınar
Beyefendiyi tanıyalım.
Sayın çınar 1952 yılında
Milasın İçme Mahallesinde
Dünya,ya geldi.ilk okulu içme
Mahallesi okulunda tamamlayan sayın Çınar vatani görevini gidinceye kadar Mahallesinde Aile Bireyleriyle Birlikte
Pamuk ve Zeytin Hayvancılık
işletmeciliği ile uğraş verdi.sayın Çınar 1953 yılında Vatani
Görevinin Acemi Birliğini Erzincan
Topçu Alayında tamamladı,Usta
Birliğini Malazgirt,de yaparken
1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı-

na Mersin Limanından ,Uzun yolculuğun ardından savaşmak için
Kıbrıs’a gitti ,sayın Gazimiz Kıbrıs
Barış Harekatında aralıksız bir yıl
vatanı için çatışmalara katıldı .sayın Çınar Kıbrıs da zaman zaman

Sercan Ergin

sıkıntılı günler geçirmesine rağmen önemli yaralar almadan 1975
yılında Vatani Görevini Kıbrıs da
Tamamladı .terhis olduktan sonra
sayın Gazimiz Milas da Pazarcılık
yaptı .Geçimini sağladı..o
yıllardaki Zorlukları çok çalışarak ayakta kalmayı bildi.
Sayın Çınar 2007 yılında Milas da Kurulan Milas
Gaziler Derneğine üye oldu
Derneğin Milas ve Çevresinde yaptığı her etkinliğe
katılarak görevini yaptı.
Sayın Çınar Milas da yaşamı boyunca bulduğu her
işte çalıştı. çevresindeki her
bireyle iyi geçinerek yaşamını sürdürdü,
Sayın Gazimiz ilerleyen yaşına rağmen şu anda
Bodrumda Tuhafiyeci dükkânı açarak ayakta kalmayı
iyi biliyor.
Sayın Çınar evli . evlilik hayatında Allah vermediği için çocuğu
olmadı.
Sayın Gazimize bundan sonraki yaşamında sağlıklı uzun Ömürler diliyorum.
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En çok şikayet asansörler, kozmetik ürünleri ve tıbbı cihazlardan
T.C. Ticaret Bakanlığı, 2019 yılına
ilişkin Piyasa
Gözetimi ve Denetimi Raporunu
açıkladı. Piyasa
gözetimi ve denetiminden sorumlu kuruluşların
sağladığı veriler
çerçevesinde hazırlanan "2019 Yılı
Piyasa Gözetimi ve
Denetimi Raporu"
internet ortamında yayınlanarak
söz konusu rapora
erişilebilirlik sağlandı.
Haber Merkezi

Raporda, tüketicilerin en çok asansörlerden,
kozmetik ürünlerinden
ve tıbbi cihazlardan şikayetçi olduğu dikkati çekiyor. Raporda, şikayetlerin genellikle kişilerden
geldiği belirtilirken 2019
yılında yapılan 5 bin 469
şikayetten sadece 10'unu
tüketici örgütlerinin yaptığı ifade ediliyor.
T.C. Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve
Denetimi Genel Müdürlüğü (TKPGGM) tarafından açıklanan 2019
yılı Piyasa Gözetimi ve
Denetimi
Raporu'nun
giriş bölümünde 9 Piyasa Gözetimi ve Denetimi
Kuruluşunca PGD'ye ayrılan maddi kaynağın bir
önceki yıla oranla yüzde
24 azaldığı ve buna bağlı
olarak fiili denetim elemanı sayısının da yüzde
1.8 oranında azalarak 10
bin 349'a düştüğü belirtiliyor. Raporda, bütçe ve
denetim elemanındaki
azalmaya rağmen toplam
denetlenen ürün parti
sayısının bir önceki yıla
oranla yüzde 11 artarken
toplam güvensiz bulunan ürün parti sayısının
ise yüzde 58'lik bir artış
gösterdiği ifade ediliyor.
Raporun devamında
T.C.Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve
Piyasa Gözetimi Genel
Müdürlüğünde
(TKPGGM), denetimler için

ayrılan kaynakta düşüş
olduğu
vurgulanarak
2019 yılında Piyasa Gözetimi ve Denetimine
ayrılan maddi kaynağın
bir önceki yıla göre yüzde 44 oranında bir azalarak kaynak miktarının
7 milyon 668 bin 926 TL
olduğu belirtiliyor. TKPGGM'nin Piyasa Gözetimi ve Denetimine ayırdığı kaynaktaki yüzde
44'lük azalmaya rağmen
yapılan
denetimlerde
tespit edilen uygunsuzluk oranı, bir önceki yılda yüzde 39 iken 2019
yılında yüzde 18'e, güvensizlik oranı ise yüzde
6'dan yüzde 2'ye indi.
Bu düşüşün, sektörlerin
mevzuata uygun üretimi
ve ithalat yöntemlerini
benimsemesiyle olduğu
şeklinde yorumlanabileceği vurgulandı. Sektör
temsilcileriyle
düzenlenen toplantıların da
etkili olduğu belirtilen
raporda küçük üretici ve
satıcılara yönelik yapılan
denetimlerde
yapılan
bilgilendirmelerin
ve
tüketicilerin de güvenli
ürünlere yönelmelerinin
etkili olduğu anlatılıyor.
Raporda Bakanlığın,
Avrupa Komisyonu'nun
Düzenleyici Reform ve
Müktesebat
Uyumu
(RRAA) programı kapsamında 2018 yılının Ekim
ayında başlayan "Ürün
Güvenliği, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Uygunluk Değerlendirmesi
Alanlarında Kamuoyundaki Farkındalığın Arttırılması" başlıklı bir AB
projesi hazırladığı ve bu
kapsamında ürün güvenliğine ilişkin üreticilerin
ve tüketicilerin bilgilendirilmesine yönelik 18
ilde 39 eğitim toplantısı
düzenlendiği, internet
üzerinden yapılan satışların Piyasa Gözetimi
ve Denetimini sağlamak
üzere bir çalıştay yapıldığı ve ayrıca 10 ilde okul
müdürlerine
yönelik
olarak ürün güvenliğinin
anlatıldığı çalıştaylar ve
anketler
düzenlendiği
ve yine 10 ayrı ilde "Ürün
Güvenliği Haftaları"nın
düzenlendiği belirtiliyor.
Raporda, çeşitli Bakanlıkların
denetimlerine ilişkin veriler de

paylaşılırken Sağlık Bakanlığının Piyasa Gözetimi ve Denetimi için
fiili denetim yapan görevli personel sayısında,
2019 yılında bir önceki
yıla oranla yüzde 96 gibi
çok büyük bir azalma
olduğu ve 2018 yılında
4 bin 326 olan denetçi
sayısının 164'e düştüğü
belirtiliyor. Buna rağmen
denetlenen ürün parti sayısında ciddi bir azalma
olmadığı vurgulanırken
denetlenen ürün sayısındaki azalmanın sadece
yüzde 5 olduğu ifade ediliyor. Sağlık Bakanlığının
yaptığı denetimlerde uygunsuz ürün parti sayısının yüzde 38 oranında
artığı buna karşın güvensiz ürün parti sayısının
ise yüzde 40 oranında
azaldığının görüldüğü
vurgulanıyor. Raporda,
Sağlık Bakanlığının yaptığı tıbbi cihazlar ürün
grubundaki denetlenen
ürün sayısının yüzde 58
oranında artmasına karşın tespit edilen uygunsuz ürün parti sayısının
yüzde 6, güvensiz ürün
sayısının ise binde 4 oranında azaldığı bildiriliyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı dışındaki kuruluşlarının yapılan şikayetler üzerine yaptığı
denetimlerin,
toplam
denetimler içindeki payının yüzde 4 olduğu açıklanan raporda, şikayet
üzerine yapılan denetimlerin genel denetimler
içindeki payının giderek
azıldığı görülüyor. Buna
göre; 2016 yılında genel denetimler içindeki
şikayete bağlı denetimlerin oranının yüzde
57'den 2017'de yüzde
8'e, 2018'de yüzde 1'e
gerilediği, 2019 yılında
ise yüzde 5 6 olarak gerçekleştiği ifade ediliyor.
Bakanlığın 2009 yılında
faaliyete geçirdiği ALO
174 Gıda Hattı çağrı merkezine Türkiye'nin her
yerinden
tüketicilerin
şikayetlerini iletebildiği
anlatılan raporda, buraya yapılan başvuruların
incelenmesinden sonra
Bakanlığın resmi kontrol
görevlilerince şikayete
konu gıda işletmesine
gidilerek gerekli resmi
denetimlerin yapıldığı
ifade ediliyor.
RAPORDA DİKKAT
ÇEKEN AYRINTILAR
Raporda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yapı
malzemeleri
alanında
ulaşan şikayetlerin bir
önceki yıla oranla yüzde 43 oranında artarak

yüzde 70'e ulaştığı ifade
ediliyor.
Tarım ve Orman Bakanlığına ulaşan 89 bin
882 şikayetten yalnıza
5 bin 471 ürünün denetlendiğe ve şikayet üzerine denetlenen ürünlerden uygunsuz bulunan
ürünlerin sayısının sadece 643 olduğunun
görüldüğü
belirtiliyor
ve "Bakanlığa ulaşan şikayetlerin uygunsuzluk
tespitindeki bu yüksek
oranı göz önüne alındığında, şikayetlerin denetimlerde daha yüksek
oranda kullanımının faydalı olabileceği değerlendirilmektedir" deniliyor.
Raporda, 2019 yılında yapılan şikayetlerden
yalnızca 10 şikayetin
tüketici örgütleri tarafından yapılmış olduğu
dikkat çekiyor. Tüketici
örgütlerinin ürünler üzerine şikayette yetersiz
kaldığı anlaşılan raporda,
kişilerden ilgili kuruluşlara ulaşan şikayet sayısının 2019 yılında yüzde
65 artarak 1501'den 2 bin
468'e yükseldiği görülüyor.
Kişilerden gelen şikayetler arasında en çok
asansörlerden, kozmetik ürünlerden ve tıbbi
cihazlardan geldiği göze
çarpıyor.
Raporda basın yayın
kuruluşlarından gelen
şikayetlere de yer verilirken bu şikayetlerin sayısının 2016 yılında 132
iken, 2017 yılında 6'ya
indiği, 2019 yılında ise
sadece 2 olduğu belirtiliyor.
Raporda bir ilginç ayrıntı da Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sorumluluğundaki katı yakıtlar
ürün gurubunda ortaya
çıkıyor. Bu konuda 1570'i
kişiler tarafından olmak
üzere Bakanlığa 1755 şikayette bulunulduğu ve
bu şikayetler üzerine 9
milyon 084 bin 959 ton
katı yakıtın denetlendiği
ve bunlara yönelik olarak 134.788 TL idari para
cezası uygulandığı ifade
ediliyor.
Sağlık Bakanlığı tarafından kozmetiklerde
2019 yılında 1328 parti
ürün denetlenmiş ve 801
adet uygunsuzluk ve 38
adet güvensizlik tespit
edilmiş.
Rapordaki diğer ilginç
bilgiler ise özetle şöyle:
"2019 yılında tespit
edilen güvensiz ürün
partisi sayısında %59
oranında artış görülmektedir. Güvensiz olduğu
tespit edilen ürünlerdeki yüksek orandaki bu

artışa paralel olarak önlem uygulanan güvensiz ürün sayısında %33
oranında artış olmuştur.
2019 yılında Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi
Bilgi Sistemi (PGDBİS)’e
kaydedilen verilere göre
güvensiz ürünlerin yalnızca %26’sına önlem
uygulanabilmiş".
"2019 yılında Tarım
ve Orman Bakanlığı dışında veri sağlayan 7 Piyasa Gözetimi ve Denetimi Kuruluşu tarafından
test/muayene işlemine
tabi tutulan ürün parti
sayısının artmasına rağmen test edilen ürünleri
içerisinde tespit edilen
güvensiz ürün sayısının
2018’de %10 iken 2019’da
bu oranın % 6’ya düşmesi dikkat çekiyor. Bu kapsamda, 2019 senesinde
bir önceki yıla göre daha
çok test yapılmasına rağmen daha az oranda güvensiz ürün tespit edilmiş olması, daha fazla
kamu kaynağının test ve
muayene işlemlerine ayrılmış olduğuna ve teste
gönderilen ürün tercihlerinin isabetli olmadığına
işaret etmektedir".
"Geçtiğimiz yıllarda
olduğu gibi 2019 senesinde de internet satışlarına
yönelik denetimlerin etkinleştirilmesi hususunda istenilen gelişmeler
sağlanamamıştır".
"Sınırlı sayıda kuruluş tarafından uygulanan
idari para cezası verileri
genel olarak ele alındığında; 2019 senesinde
cezalar bir önceki yıla kıyasla azalmış, tespit edilen birçok güvensiz ve
uygunsuz ürün için idari
para cezası uygulanmamıştır. Piyasaya uygunsuz veya güvensiz ürün
arz ederek haksız rekabet oluşmasına neden
olan, tüketicinin güvenliğini riske atan bu iktisadi
işletmecilere idari para
cezası uygulanmaması,
cezaların beklenen caydırıcı etkiyi yaratmasına
da engel olmaktadır".
"2019 yılında tespit
edilen güvensizliklerin
yalnızca 1 tanesi ithal
edilen ürün partisinden
kaynaklıdır, diğer güvensizlikler yerli ürün partileridir. Söz konusu ürün

grubu denetimlerinde
tespit edilen güvensizlikler için 266.484 TL
idari para cezası kesilmiştir. Bununla birlikte
tespit edilen 159 adet
uygunsuzluktan 139’una
1.676.813 TL idari para cezası kesilmiştir".
"2019 senesinde denetlenen ithal ürünlerde
uygunsuzluk oranının
en yüksek olduğu ilk 5
ürün grubu; elektrikli
ekipmanlar, makineler,
telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanları, kozmetikler ve hazır beton dışındaki yapı
malzemeleri olmuştur.
Bununla birlikte, 2019
senesinde denetlenen
ithal ürünlerde güvensizlik oranının en yüksek
olduğu ilk 5 ürün grubu;
elektrikli
ekipmanlar,
telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanları, kozmetikler, enerji
verimliliği ve kırtasiye
olmuştur".
"Piyasa Gözetimi ve
Denetimi
kuruluşları
bu yıl da önlem uygulanan ürünlerin piyasaya arz edilme ve önlem
uygulanma
miktarları
ile ilgili olarak sağlıklı
veri sağlayamamışlardır.
Ulusal Piyasa Gözetimi
ve Denetimi Bilgi Sistemi (PGDBİS)’e kaydedilen verilerden güvensiz
ürünlerin önemli bir kısmı için; toplatma, piyasaya arzın yasaklanması,
güvensizliği düzeltme
gibi önlemlere tabi tutulması yönünde idari karar
alındığı, ancak bu ürünlerin tüketiciye ulaşmasının önlenemediği anlaşılmaktadır".
Rapor, Bakanlığın
internet sayfasında
yayınlandı.
T.C.Ticaret
Bakanlığı Ürün Güvenliği ve
Denetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2019 Yılı Piyasa
Gözetimi ve Denetimi
Raporu'na, Bakanlığın
internet
sayfasından
(https:www.ticaret.gov.
tr/urun-guvenligi/piyasa-gozetimi-ve-denetimi/izleme-ve-raporlama/
yillik-veriler) adresiyle
ulaşılabileceği bildirildi.

