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Sayın Üyemiz;
Bildiğiniz üzere yıllardır Elektriğin TEDAŞ’a devrinin yapılması konusunda biz ve bizden önceki
dönemlerde görev yapan arkadaşlarımız tarafından büyük çabalar harcanmış, ancak bazı
eksikliklerimiz sebebiyle bu güne kadar devir gerçekleşmemiştir.
Yönetim kurulu olarak, TEDAŞ ve Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. yetkilileri ile çeşitli zamanlardaki
temaslarımız ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Sayın Murat MERCAN ile istişareler
neticesinde 14.09.2012 tarihinde yeniden başvuruda bulunarak, Elektriğin TEDAŞ’a devrinin yapılması
için adım atmış bulunmaktayız. Yapılan başvurumuz neticesinde TEDAŞ Üst düzey yetkilileri ile Gediz
Elektrik Dağıtım A.Ş. yetkilileri sitemize teşrif ederek ön incelemelerde bulunmuşlardır. Daha sonra
gelen teknik heyet tarafından yapılan ön inceleme neticesinde sitemizde tespit ettikleri kusur ve
noksanlar ile ilgili olarak 15 maddeden oluşan ekspertiz raporu hazırlanmış ve tarafımıza
gönderilmiştir. (Ekspertiz raporu Web sitemizde mevcuttur. www.ovaciksagliksitesi.com ) Devrin
yapılabilmesi için ekspertiz raporunda belirtilen kusur ve noksanların giderilmesi yönetimimizden
istenmiştir. Belirtilen eksiklikler tarafımızdan giderildikten sonra teknik heyet 2. Ekspertiz raporu için
tekrar geleceklerdir.
Yönetim kurulumuz ekspertiz raporunda belirtilen kusur ve noksanlarımız ile ilgili ön
çalışmalara başlamıştır. Kooperatifimizin imkânları doğrultusunda personelimiz tarafından
yapılabilecek işler belirlenerek iş programı oluşturulmuş, dışarıdan sağlanacak malzeme ve hizmetler
ile ilgili olarak firmalardan alınan fiyat tekliflerine göre masrafların yaklaşık 110.000,00.- TL-ile
115.000,00.-TL arasında olacağı tespit edilmiştir.
Sayın Üyemiz;
Elektriğin TEDAŞ’a devir aşamasında yapacağımız bu harcamalar yanında, yararlanacağımız
faydalar hepimiz açısından çok daha önemli ve yüksek olacaktır.
Şöyle ki:
-

-

Sokak aydınlatması için harcanan enerji bedelini Kooperatifimiz ödemekte ve tüm yıl boyunca
ödediğimiz para yaklaşık 70-80 Bin liraya ulaşmaktadır.
Kooperatifimiz sokak aydınlatmasından tamamen kurtulmuş olacaktır.
Sitemiz içinde bulunan 3 adet trafo binası ve içindeki aletlerin mülkiyeti TEDAŞ’a geçeceği için
teslim edilirken eksik ve kusurlu kısımlar giderilecek, daha sonra bunların bakımı, gerekli
görülen tamiratı TEDAŞ tarafından yapılacak dolayısıyla Kooperatifimiz bu masraflardan da
kurtulmuş olacaktır.
Kooperatifimiz Trafo sorumluluğu için zorunlu ve sözleşmeli çalıştırılan elektrik mühendisine
ödenen yıllık 7.000,00.- TL den de kurtulmuş olacaktır.
Elektrik tüketim ücretlerinin zamanında ödenmemesi hem üyeler arasında eşitsizliğe neden
olmakta, hem de fatura ödemelerinde yönetimi zor durumda bırakmakta dolayısıyla bu
sorunlar da ortadan kalkacaktır.

Devamı Arkada

-

Elektriğin TEDAŞ’a devri gerçekleştiğinde arıtma tesisi ve hidrofor binasında harcanan elektrik
yönetmelik gereği daha ucuz tarifeden ödenebilecektir.
Her üye TEDAŞ’a abone olacağından elektrik sayaçları TEDAŞ tarafından okunup
faturalandırılacak, elektrikle ilgili konularda muhatap TEDAŞ olacaktır.
Olası gerçekleşebilecek olan ve yönetim ile üyeler arasında anlaşmazlığa neden olan kayıp ve
kaçaklarla ilgili oluşabilecek problemler de ortadan kalkacaktır.
Değerli Üyemiz;

Eksikliklerin giderilmesi için yapılacak olan yaklaşık 110.000,00.-TL ile 115.000,00.-TL masraf
ile ilgili olarak, son yapılan 10.06.2012 tarihli Genel Kurul toplantısında sizlere sunulan ve oybirliği ile
kabul edilen tahmini bütçede TEDAŞ’a devirle ilgili harcama olmadığından, Kooperatifimizin şuan ki
mali durumuna göre bu tutarın, verilen aidatın içerisinden ödenmesi mümkün değildir.
Yönetimimizin çabaları neticesinde önümüze çıkan bu fırsatı değerlendirmek adına, yaklaşık
olarak yapılacak olan 115.000,00.-TL nin üye sayısına bölündüğünde (115.000/386=298,00.-TL) kişi
başına 300,00.-TL düşmektedir. Belirlenen 300,00.-TL nin en geç ocak ayı sonuna kadar ilgili banka
hesaplarımıza ya da yönetim büromuza ödenmesi işin çabuklaşmasını sağlayacaktır.
Temennimiz hepimiz için büyük önem taşıyan ve hepimizi büyük bir sorumluluktan
kurtaracak, aynı zamanda siteye dönmemizin başlangıcı olacağından, elektriğin TEDAŞ’a devrinin bir
an önce sağlanması ödemede hassasiyet gösterilmesine bağlıdır.
Yönetim Kurulumuz sağlık ve mutluluk dolu bir kış sezonu geçirmenizi diler, Saygılarımızı
sunarız.

Yönetim Kurulu

