Alaşar Muhtarı Şuayip Özbek,
Köye Su Geldi, Adak Kesti
MUSKİ Genel Müdürlüğü’nün çalışmaları sonucunda yıllar sonra
mahalleleri suya kavuşan Alaşar Mahallesi Muhtarı Şuayip
Özbek, suyun verilmesinin ardından yıllar önce adadığı adağını
kesti.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ)
Genel Müdürlüğü, il genelinde su sıkıntısı yaşayan
mahallelerin sorunlarını ortadan kaldırıyor. Menteşe İlçesinin
Alaşar Mahallesi Topallar Deresi mevkiinde yaz aylarında
yaşanan su sıkıntısı MUSKİ Genel Müdürlüğü’nün çalışmaları
sonucunda giderildi.
MUSKİ Su ve Kanal İşletmesi Dairesi Başkanlığına bağlı 3.
Bölge Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar
kapsamında, Yumaklı isale hattından ek yapılarak, Alaşar
Mahallesi Topallar Deresi Mevkii’nde 700 metre ek hat
çekilerek su verildi.
Yıllardır yaz aylarında su sıkıntısı yaşayan mahallesinin
sorununu çözmek için çok çabalayan Alaşar Mahallesi Muhtarı
Şuayip Özbek, suyun mahalleye verilmesinin ardından adak
kesti.
ÖZBEK: “YILLARDIR ÖZLEM DUYDUĞUMUZ SUYA KAVUŞTUK”
Kış aylarında mevcut sularının kendilerine yettiğini ancak yaz
aylarında çok büyük sıkıntılar yaşadıklarını belirten Alaşar
Mahallesi Muhtarı Şuayip Özbek, ilk muhtar adayı olduğu
zamanlar mahalle halkına su getireceğine dair söz verdiğini
ancak Özel İdaresi zamanında çok uğraşmasına rağmen su
getiremediğini söyledi. Özbek, “Yıllardır mahalleme su
getirebilmek için çok uğraşıyorum. Ancak bir türlü su
getiremedim. Muğla’nın Büyükşehir statüsüne kavuşmasıyla
birlikte MUSKİ Genel Müdürlüğü’ne su getirebilmek için dilekçe

verdim. MUSKİ’de dilekçemi hemen dikkate alarak gerekli
çalışmaları başlattı. Şu anda yıllardır özlem duyduğumuz suya
kavuştuk. Benim mahallemde 25 hanem var ve yaz aylarında çok
sıkıntı çekiyorduk. MUSKİ’nin sayesinde bundan sonra yaz kış
demeden düzenli bir suyumuz olacak” dedi.
“MUSKİ HİÇBİR ZAMAN SU KONUSUNDA BİZİ AKSATMIYOR”
MUSKİ Genel Müdürlüğü’nün çalışmalarından çok memnun
olduklarını vurgulayan Özbek, “Allah kimseye susuzluk
çektirmesin. Su olmadığı zaman hiçbir şey olmuyor, yaşam
olmuyor. Yaşamak için önce su olması gerekiyor. MUSKİ Genel
Müdürlüğü’ne bizim su problemimizi çözdükleri için çok
teşekkür ederim. MUSKİ hiçbir zaman su konusunda bizi
aksatmıyor. Ben yıllar önce mahalleme su getirdiğim zaman adak
keseceğim demiştim. Mahalle halkımızla birlikte suyun gelmesi
nedeniyle adak kestik. MUSKİ Genel Müdürlüğü’ne mahalleme
yıllar önce verdiğim sözü tutmamı sağladıkları için çok
teşekkür ediyorum” diye konuştu.
“KİRLİ ÇAMAŞIRLARIMI KIZIMIN YANINA GÖNDERİRDİM”
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giderdiklerini belirten mahalle sakinlerinden Neriman Barut,
“Muhtarımız su getirmek için yıllardır çok uğraştı. Daha önce
kirli çamaşırlarımı bohça bohça kızımın yanına yıkanması için
gönderdim. Çünkü su olmadığı için çamaşırlarımı kendim
yıkayamıyordum” dedi.
Diğer mahalle sakini Şükrü Topaloğlu ise, yapılan çalışmaların
çok faydalı olduğunu belirterek, “Yaz aylarında sabahlara
kadar su bekliyorduk. 1 çeşmenin başında 8 saat bekleyip, 1
kova su dolduramadığım günler çok oldu. Bizi suya kavuşturduğu
için MUSKİ çalışanlarına ve Büyükşehir Belediye Başkanımız
sayın Dr. Osman Gürün’e çok teşekkür ederim” diyerek sözlerini
tamamladı.

