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ÖN ÖDEMELİ SU SAYACI SİSTEMİ
Meclis Başkanı : Hamza EFE
Meclis Üyeleri : Recep DALKIRAN, Metin ÖZGÜVEN, Hamza YILMAZ, Kadir
ALTUNDAĞ, Ramazan AYNAGÖZ, Ekrem TURGUT, Murat ÇAĞRI, İbrahim
DANIŞMAN, İrfan YILMAZ

ÖN ÖDEMELİ SU SAYACI SİSTEMİ

Gündemin 4. Maddesi: Ön Ödemeli Su Sayacı Sistemi
Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30.09.2019 tarih ve 260 sayılı yazısı
"BAŞKANLIK MAKAMINA; Belediyemiz su hizmetleri kapsamında 06.06.2014 tarih ve 20 sayılı
Belediye Meclis Kararı ile ön ödemeli sayaç sistemine geçilmiştir. Devam etmekte olan uygulamada;
sayaçların pahalı olduğu, sürekli arıza verdiği, garanti kapsamında olmasına rağmen tamir ve bakımlarda
ücret talep edildiği, imalatçı firma ve bayileri tarafından yeterli hizmet verilemediği gibi birçok hususta
vatandaşlar tarafından sürekli şikâyetler gelmektedir. Ekiplerimiz tarafından yapılan incelemelerde;
şikâyetlerin ana sebebi olarak yapılarımızın uygun olmadığından sayaçların iyi muhafaza edilemediği, bölge
insanının genelde yazlıkçı olduğundan sayaçların belirli bir süre kullanılmadığında arızaya geçtiği, kış
şartları ağır olduğundan sayaçları muhafaza etmek amacıyla sökmek zorunda kaldıkları ve bu sökümtakımlarda bu şikâyetlerin arttığı, tamire giden sayaçların geç geldiği ve bu arada su kullanımında sıkıntılar
yaşandığı tespit edilmiştir. Özet olarak uygulamanın devamlılığının vatandaş açısından sıkıntı yarattığı
görülmekte olup şikâyetler her geçen gün artmaktadır. Belediye meclisince uygulamanın tekrar
değerlendirilmesi hususunu takdirlerinize arz ederim. Sinan KIRHALI Mali Hizmetler Müdür V."
İlgi yazı okundu. Yapılan müzakere neticesinde
Karar
Dörtdivan Belediye Meclisisinin 06.06.2014 tarih ve 20 sayılı kararı ile zorunlu hale getirilen ön
ödemeli sayaç kullanımının iptal edilerek zorunluluğun kaldırılmasına, yeni aboneliklerde veya arızalı sayaç
değişimlerinde sayaç seçiminin abonenin kendi tercihine bırakılmasına, işaret yöntemi açık oylama sonucu
oy birliği ile karar verildi.
Başkan; Gündem maddelerinin görüşülmesi tamamlandı. 2019 Ekim ayı meclis toplantısını
kapatıyorum dilek ve temennisi olan var mı dedi. Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.
Bir sonraki meclis toplantısının (2019-Kasım) 01.11.2019 Cuma Saat 15:00 da yapılmasına oy
birliği ile karar verildi.
Toplantı 15:30 da sona erdi.
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Hamza EFE
Meclis Başkanı

Recep DALKIRAN
Meclis Katibi
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Metin ÖZGÜVEN
Meclis Katibi

