SAYAÇ TAMİR VE AYAR ÜCRETİ
YÖNERGESİ
Madde 1 - Bu yönerge, çeşitli nedenlerle abonelerden sökülen su ve atıksu sayaçları için hangi
hallerde sayaç tamir ve ayar ücreti alınacağını, hangi hallerde ise alınmayacağını belirlemek
üzere, Tarifeler Yönetmeliğinin 34. maddesi uyarınca hazırlanmıştır.
Madde 2 - Aşağıdaki nedenlerle sökülen sayaçlar için abonelerden sayaç tamir ve ayar ücreti
alınmaz.
a - Yıkım ve inşaat bitimi nedeniyle sayaç sökmeler,
b - Yeni su abonesinin satınaldığı veya bedelini İZSU’ya ödeyerek taktırdığı üç yıl
garantili sayaçların garanti süresindeki sökülüp, takılmaları,
c - İdarece, işlemiyor yada okunmuyor diye sayaç sökülmesi,
d - Tek sayaca ( hidroforlu sistem ) dönüş nedeniyle sayaç sökülmesi,
e - İdarece ters bağlama yüzünden sayaç sökülmesi,
f - Arızalanarak tamiri yapılan revizyon sayaçların, en çok bir aya içerisinde
(
okuma döneminde ) yeniden arıza yapması yüzünden sökülmesi,
Madde 3 - Aşağıdaki nedenlerle sökülen sayaçlar için abonelerden sayaç tamir ve ayar ücreti
alınır.
a - Abonenin yüksek sarfiyat iddiası ( ölçü şikayeti ) üzerine sökülen sayaçlar,
b - Abonenin işlemiyor iddiası ( çalışmıyor ) üzerine sayaç sökülmesi,
c - İdare dışından bir müdahale sonucu arızalanan ( akıyor, çatlak, cam ibre, kapak kırık )
veya çalışmadığı gözlenen sayaçların sökülmesi,
d - Abonece ters bağlandığı kaçak su servisince tespit edildiği için sayaç sökülmesi,
e - Dilekçeli söküm, göç nedeni ile geçici söküm ve borç nedeniyle sayaç sökülmesi,
f - Zabıta, İmar, Çevre Sağlığı ve Kaçak Su Araştırma Servisi raporu ve benzeri
gerekçelerle sayaç sökülmesi,
Madde 4 - Değişik nedenlerle sökülen abone malı sayaçların, abonenin isteği üzerine kendisine
iade edilmesi durumunda, idarece aboneye damgalanmamış ve kullanılmış sayaç verilir. Abone
damgalanmış sayaç isterse, tamir ve ayar ücreti ile ilgili ücretin şubece tahsil edildiğini gösteren
makbuzu, Ambara teslim etmesinden sonra kendisine damgalı sayaç verilir.
Madde 5 - Sayaç tamir ve ayar ücreti, her yıl Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi
Gazetede yayımlanan “ tamir ve ayar ücretleri tarifesi “ uyarınca tahsil edilir.
Madde 6 - Sayaç tamir ve ayar ücreti, sökme, takma işlemini izleyen ilk su faturasına eklenerek
aboneden tahsil edilir.
Madde 7 - Bu yönerge İZSU Yönetim Kurulu tarafından kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

