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TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

İÇME SUYU TEMİN VE DAĞITIM SİSTEMLERİNDEKİ SU KAYIPLARININ
KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 16/7/2015 tar�hl� ve 29418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İçme Suyu Tem�n ve Dağıtım
S�stemler�ndek� Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmel�ğ� Tekn�k Usuller Tebl�ğ�n�n 3 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrası
aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“(1) Bu Tebl�ğ, 10/7/2018 tar�hl� ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı
Teşk�latı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 410 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (e) bend� �le 421 �nc�
maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend� ve 8/5/2014 tar�hl� ve 28994 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İçme Suyu
Tem�n ve Dağıtım S�stemler�ndek� Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmel�ğ�ne dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Tebl�ğ�n 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (c), (ç) ve (o) bentler� aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�şt�r.

“c) AB t�p �nceleme belges�: Onaylanmış kuruluş tarafından �malatçıya ver�len belgey�,
ç) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”
“o) Kv değer�:1 Bar basınç farkında bel�rl� b�r oranda açık olan vanadan geçen suyun m3/saat olarak deb�s�n�,”
MADDE 3 – Aynı Tebl�ğ�n 9 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend�n�n sek�z�nc� alt bend� aşağıdak�

şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“8) Maks�mum �ht�yaç deb�s� 100 m3/saat olan,”
MADDE 4 – Aynı Tebl�ğ�n 22 nc� maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 22 – (1) Seç�len sayaçların 29/6/2016 tar�hl� ve 29757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü

Aletler� Yönetmel�ğ� (2014/32/AB) ve yürürlüktek� mevzuat doğrultusunda onaylanmış kuruluştan alınmış AB T�p
İnceleme Belges�ne ha�z olmasına d�kkat ed�l�r.”

MADDE 5 – Aynı Tebl�ğ�n 25 �nc� maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 25 – (1) Sayacın g�r�ş ve çıkışında lam�ner akım prof�l�n� bozacak herhang� b�r düzenek

bulunmamalıdır. Seç�lecek ölçüm aralığı, pompa-h�drofor tes�satları har�c�nde asgar� R≥100 olacaktır. Pompa-h�drofor
tes�satlarında [Qt-Q2] ve [Qn-Q3] aralığında kalmak kaydı �le �sten�len ölçüm aralığında seç�leb�l�r.”

MADDE 6 – Aynı Tebl�ğ�n 30 uncu maddes�n�n üçüncü fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(3) Aboneler�n; k�ml�k, adres, abone türü (mesken, t�car� ve benzer�), �let�ş�m, sayaç numarası, sayaç markası,

sayaç çapı, sayaç boyu, sayaç damga tar�h�, sayaç ölçüm aralığı, sayaç endeks�, sayaç çalışma prens�b� ve sayaç
çarpanı mutlaka kayıt altına alınır, mevcut kayıtlarda �se güncelleme yapılır. Adres kayıtları ulusal adres ver�
tabanındak� parametrelere uygun olarak tutulur.”

MADDE 7 – Aynı Tebl�ğ�n 38 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve aynı maddeye
aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.

“(1) İdareler, EK I, EK II, EK III, EK IV, EK V’te yer alan su kayıpları yıllık raporları ve envanter formlarını
her yıl �ç�n, tak�p eden yılın Şubat ayı sonuna kadar Bakanlığa yazılı olarak ve/veya elektron�k ortamda Bakanlıkça
bel�rlenen b�ç�mde gönder�r.”

“(3) Su kayıpları yıllık raporları ve envanter formları, büyükşeh�r beled�yeler�nde coğraf� konum olarak
b�rleşm�ş �lçe beled�yeler� har�ç her �lçe �ç�n ayrı formlar hal�nde gönder�l�r.”

MADDE 8 – Aynı Tebl�ğe 38 �nc� maddeden sonra gelmek üzere aşağıdak� madde eklenm�şt�r.
“İçme suyu tem�n ve dağıtım s�stemler� projeler� �ç�n görüş alınması
MADDE 38/A – (1) İdareler, yen� ve rev�ze projelerde tasarım aşamasından �t�baren bu Tebl�ğ�n hükümler�n�n

uygulanmasını sağlar ve 10.000 k�ş� ve üzer� proje nüfusu �ç�n yapılacak olan yen� projeler �le 500 ve üzer� bağlantı
sayısına sah�p rev�ze projeler �ç�n Bakanlığın görüşünü alır.

(2) Projeler, ön proje aşamasında, EK VII’de yer alan rapor formatındak� hususları �çerecek şek�lde, proje
sah�b� �dare ya da projelend�rmey� yapan kamu kurum/kuruluşlar tarafından resm� yazı �le b�r nüsha hal�nde Bakanlığa
sunulur.

(3) Görüş �ç�n Bakanlığa sunulan projeler Bakanlığa gel�ş tar�h� esas alınmak üzere 20 gün �ç�nde
değerlend�r�l�r ve görüşler resm� yazı �le �lg�l� �dareye ya da projelend�rmey� yapan kamu kurum/kuruluşuna b�ld�r�l�r.
Söz konusu projeler�n n�ha� hal� Bakanlığa b�lg� amaçlı �let�l�r.

(4) Bu Tebl�ğ�n yayımlandığı tar�h �t�barı �le projelend�rme sürec� başlamış olan projeler bu madde
hükümler�nden muaf tutulur.”

MADDE 9 – Aynı Tebl�ğ�n 40 ıncı maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 40 – (1) Bu Tebl�ğ hükümler�n� Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”
MADDE 10 – Aynı Tebl�ğ�n ek�nde yer alan EK I ektek� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
MADDE 11 – Aynı Tebl�ğ�n EK II’s�nde yer alan �çme suyu abone t�pler�ne göre abone sayısı ve tahakkuk

tablosunun son sütununa “Tahakkuk m�ktarı (TL/yıl)” �bares� eklenm�şt�r.
MADDE 12 – Aynı Tebl�ğ�n EK III’ünde yer alan İçme Suyu Tem�n ve Dağıtım S�stemler�nde Kullanılan

Malzemelere İl�şk�n Envanter Formunun �k� numaralı satırında yer alan “İdarede su hatlarında kullanılan Sürgülü Vana
t�p� ve sayısı” �bares� “Su hatlarında kullanılan vana t�pler� ve sayıları” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 13 – Aynı Tebl�ğ�n EK V’�nde yer alan İçme Suyu Tem�n ve Dağıtım S�stemler�nde Kullanılan
Sayaçlara İl�şk�n Envanter Formunda yer alan “Metroloj�k sınıfı” �bares� “Ölçüm Aralığı” olarak “A, B, C, D”
�bareler� sırasıyla “R40, R80, R160, R200” olarak değ�şt�r�lm�ş, “R80” satırından sonra gelmek üzere “R100” satırı,
“R200” satırından sonra gelmek üzere “D�ğer” satırı eklenm�şt�r.

MADDE 14 – Aynı Tebl�ğe ekte yer alan EK VII eklenm�şt�r.



MADDE 15 – Bu Tebl�ğ yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 16 – Bu Tebl�ğ hükümler�n� Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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