
Gündoğan Sahil Sitesi'nin Sayın Üyeleri,

Çoğunuzun bildiği nedenlerle her ay, depomuza giren ama kullanmadığımız yüzlerce ton
suyun parasını MUSKİ'ye ödemekteyiz. Bu nedenle Kooperatifimizin uzun yıllardan beri MUSKİ'ye
olan su borcu bir türlü bitmemekte, su borcumuz sürekli yapılandırmaya gidilerek taksitler|e
ödenmektedir.

Konunun önemi nedeniyle Kurulumuz, yönetime gelmesinin üçüncü gününde Muğla'da
MUSKİ Genel Müdür|üğü yöneticileriyle yaptığı yüz yüze görüşmelerle ilgili bilgilendirme yapmayı
uygun bulmuştur.

MUSKİ Yöneticilerine Kooperatifimizin bireysel aboneliğe geçinceye kadar daha az su parası
ödeyebilmek için neler yapılabileceği sorulmuştur.

|Bilindiği üzere her obone tükettiği suyun ilk 10 tonu için, ton fiyatının yqrısını ödemektedir.)
MUSKİ'den alınan bilgilere göre Kooperatifimiz, Belediyenin şebeke suyunu kullanmak için

başvuru yaptığında oturma iznialmış 87 üyemizin belgelerini sunmuştur. MUSKİ bu nedenle 87 üyeyi
bireysel abone gibi değerlendirerek 87x10 = 870 ton suyu Kooperatifimize yarı fiyattan vermektedir.
(Bugünkü fiyatlondırmoylo Kooperotifimiz ton boşıno 12 liro 78 kuruş, yuvorlok olorak "13 liro" su
porog ödemektedir.) 870 ton x 13 lira = 10 Bin 300 lira ödememiz gerekirken bunun yarısını yani
5.150 TL ödemekteyiz. Bu 87 üye sayısını 2O0'e,300'e çıkarmamız durumunda indirimli alacağımız su
miktarı ikiye, üçe, dörde katlanacaktır. Örneğin, 87 kişinin 30O'e çıkması durumunda toplamda her ay
ilk 10 tonluk kullanımlar için 39 Bin TL ödeyeceğimiz yerde bunun yarısını, yani 19 Bin 500 TL ödeme
yapabileceğiz. Bu da yılda 234 Bin lira tasarruf anlamına gelmektedir.

MUSKİ, olabildiğince çok üye adına indirimli su alabilmemiz için Kooperatifimizden üyenin
Yapı Kayıt Belgesi, DASK Belgesi ve Tapu fotokopisi ile bir de kişi başı 160 lira talep etmektedir.

Buna göre; yapı kavıt be|gesi. DAsk ve Tapu be|genizle birlikte fotokopilerini cektirmek üzere
kooperatif bürosuna qe|meniz va da evrak|arı göndermeniz, kooperatif giderlerinin azalmasına
önemli bir katkı sağlayacaktır.

Görüşmede su şebekemizin yenilenmesi konusunda MUSKİ'nin Kooperatifimize ne gibi

katkılar yapabileceği de sorulmuştur. MUSKİ yöneticileri bu konuda fazla bir katkı|arının

olamayacağını, Site sınırlarından geçmekte olan ana su borularından her ada için ayrı ya da duruma
göre birden çok çıkış verebileceklerini, bizim de bu çıkışlardan aldığımız hatları site içine taşıyarak
konutlarımıza bağlantı yapabileceğimizi ifade etmişlerdir. Kişisel aboneliğe geçilmesi durumunda su

saatlerinin konutlarda değil, Sitenin belirli noktalarında toplu olarak panolar içinde olacağını

söylemişlerdir.
Bu koşullarda bize düşen görev, MUSKİyetkilileriyle iletişim içinde ve firmalarla görüşerek bir

fizibilite raporu çıkarıp, şebeke yenilemenin Kooperatifimize dolayısıyla üyelerimize maliyetini
hesaplayarak üyelerin bilgive onayına sunmak olacaktır.

Şebeke eskiliğinden kaynaklanan nedenlerle bugünkü m3 fiyatlarıyla her ay yaklaşık 20 - 30
Bin lira parasal kaybımız olduğu düşünüldüğünde şu şebekesinin bir an önce yenilenmesi
Kooperatifimizin en öncelikli sorunudur. Bu nedenle, gerekli ön hazırlıklar yapıldıktan sonra, karar için

bir yıl sonraki Olağan Genel Kurulu beklemeden, konunun, yapılacak bir Olağanüstü Genel Kurulda
görüşülmesi de bir seçenek olarak tarafımızdan değerlendirilmektedir.
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