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TEBLİĞ

Orman ve Su İşler� Bakanlığından:

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

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebl�ğ�n amacı, �çme-kullanma suyu tem�n ve dağıtım s�stemler�ndek� su kayıplarının

kontrolü �ç�n alınması gereken tedb�rler� bel�rlemekt�r.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebl�ğ, 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� kapsamında uygulanacak tekn�k usuller� ve
yönetmel�k ek�nde yer alan b�lg� ve formların detaylı açıklamalarını kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebl�ğ, 29/6/2011 tar�hl� ve 645 sayılı Orman ve Su İşler� Bakanlığının Teşk�lat ve

Görevler� Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamen�n 2 nc�, 9 uncu ve 26 ncı maddeler� �le İçme Suyu Tem�n ve
Dağıtım S�stemler�ndek� Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmel�ğ�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Tanımlar ve Genel Hükümler

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebl�ğde geçen;
a) Akıllı obje: İçme-kullanma suyu tem�n, dağıtım ve abone s�stemler�ne a�t tüm coğraf� b�lg� ver�

tabanlarında, CAD ve CBS tabanlı yazılımlarda yer alan kuyu, arıtma tes�s�, depo, boru, ek parça/f�t�ngs, vana, b�na,
fabr�ka g�b� her b�r nesnen�n vektörel ver�s� �le n�tel�ğ�ne a�t çap, et kalınlığı, basınç sınıfı, malzeme c�ns�, koord�nat,
uzunluk, abone numarası g�b� b�rb�r� �le �l�şk�lend�r�leb�l�r ve sorgulanab�l�r/anal�z ed�leb�l�r n�tel�ktek� b�lg�ler�,

b) Arz deb�s�: Şebeken�n bütününe veya herhang� b�r bölümüne b�r�m zamanda ver�len su m�ktarını,
c) AT t�p �nceleme belges�: Onaylanmış kuruluş tarafından �malatçıya ver�len belgey�,
ç) Bakanlık: Orman ve Su İşler� Bakanlığını,
d) Basınç transm�tter�: Sensörlerle ölçülen basıncın büyüklüğünü veya değ�ş�m�n� standart b�r elektr�ksel

değere çev�ren alet�,
e) CBS: Coğraf� b�lg� s�stemler�n�,
f) CTP: Cam elyaf takv�yel� pol�ester boruyu,
g) Düğüm noktaları: Dağıtım s�stemler�nde her kırık nokta ve b�rden fazla borunun b�rleşt�ğ� noktayı,
ğ) GPRS: Genel paket radyo serv�s�n�,
h) IP: Uluslararası koruma kodunu,
ı) ISO-OSI standartları: Uluslararası Standard�zasyon Organ�zasyonu (ISO) tarafından 1984 yılında gel�şt�r�len

ve açılımı “B�rb�r�yle Bağlantılı Açık S�stemler (OSI: Open Systems Interconnect�on)” olan standardı,
�) İçme-kullanma suyu: Genel olarak �çme, yemek yapma, tem�zl�k ve d�ğer evsel maksatlar �le gıda

maddeler�n�n ve d�ğer �nsan� tüket�m maksatlı ürünler�n hazırlanması, �şlenmes�, saklanması ve pazarlanması
maksadıyla kullanılan, orj�n�ne bakılmaksızın, or�j�nal hal�yle ya da arıtılmış olarak �ster kaynağından �sterse dağıtım
s�stem�nden tem�n ed�len ve 17/2/2005 tar�hl� ve 25730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnsan� Tüket�m Amaçlı
Sular Hakkındak� Yönetmel�k Ek-1’dek� parametre değerler�n� sağlayan ve t�car� amaçlı satışa arz ed�lmeyen suyu,

j) İçme-kullanma suyu tem�n ve dağıtım s�stem�: İçme ve kullanma sularını kullanıcılara ulaştırmak maksadı
�le su alma yapısı, �let�m hattı, arıtma tes�s�, terf� merkezler�, depo ve dağıtım şebekes� ün�teler�nden b�r�n� veya b�rden
fazlasını kapsayan s�stem�,

k) İdare: Büyükşeh�r Beled�yes� olan yerlerde su ve kanal�zasyon �dareler�n�, Büyükşeh�r Beled�yes� olmayan
yerlerde �se beled�yeler�,

l) İş zekâsı: B�r organ�zasyonun ham ver�ler�n� anal�z etmek �ç�n kullandığı çeş�tl� yazılım uygulamalarının
tümünü,

m) Katod�k koruma: Toprak altındak� metal boruların, toprağın ve suyun f�z�ksel ve k�myasal etk�ler�nden
korunması �ç�n uygulanan elektr�ksel koruma s�stem�n�,

n) Komb�ne sayaç: Büyük ve küçük çaplı sayaçların bütünleş�k halde bulunduğu sayaçları,
o) Kv değer�:1 Bar basınç farkında bel�rl� b�r oranda açık olan vanadan geçen suyun m3/h olarak deb�s�n�,
ö) Lam�ner akım: Akışkanın her tanec�ğ�n�n sab�t hızda, boru eksen�ne paralel hareket ederek boru �çer�s�nde

düzgün b�r akım oluşturmasını,
p) Pol�et�len boru: PE 100 ve PE 80 hammaddeden �mal ed�lm�ş boruyu,
r) Pürüzlülük: Borunun �ç yüzey�ndek� küçük çıkıntıları,
s) SCADA: Ver� tabanlı �zleme ve kontrol s�stem�n�,
ş) Serv�s bağlantısı: Su dağıtım s�stemler�nden, abonelere suyun �let�lmes� �ç�n yapılan boru bağlantısını,
t) SMS: Kısa mesaj serv�s�n�,
u) Spat�al: Sahadan toplanacak üç boyutlu koord�natsal ver�ler�n Uluslararası Yersel Referans Ağı-Jeodez�k

Referans s�stem� (ITRF-GRS80) kullanılarak elde ed�lmes�n� ve vektörel, topoloj�k, fotoğraf�k tabanlı tüm konum
b�lg�ler�n�n b�rb�rler� �le eşleşt�r�leb�l�r n�tel�kte olmasını,

ü) Su �ht�yaç deb�s�: B�r yerleş�m�n tümünde veya b�r bölümünde bulunan b�na, fabr�ka, kışla, ahır g�b� tüm
yapıların ve park, mes�re g�b� rekreat�f alanların �çme-kullanma suyu �ht�yacını karşılayab�lecek b�r�m zamanda geçen



su m�ktarını,
v) Su koçu darbes�:  Basınçlı s�stemlerdek� borularda su hızının an� değ�şmes� �le oluşan dalgalanmanın

meydana get�rd�ğ� etk�y�,
y) Su yaşı: Suyun üret�m noktasından tüket�m noktasına g�dene kadar şebekede geç�rd�ğ� toplam sürey�,
z) Tüket�m desen�: B�r abonen�n günün saatler�ne göre su tüket�m eğr�s�n�,
aa) Yönetmel�k: İçme Suyu Tem�n ve Dağıtım S�stemler�ndek� Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmel�ğ�n�,
�fade eder.
Genel hükümler
MADDE 5 – (1) İdareler �çme-kullanma suyu tem�n ve dağıtım s�stemler�ndek� �dar� ve f�z�k� su kayıplarının

önlenmes� �ç�n; �dar� ve f�z�k� su kayıplarının ölçüme dayalı olarak bel�rlenmes�n�, şebeken�n ve s�stem�n şartnamelere
ve uygulama projeler�ne uygun yapılmasını, kullanılan malzemeler�n standartlara uygun olarak tem�n ed�lmes�n�,
s�stemde ana basınç bölges� ve alt bölgeler�n oluşturulmasını, şebekede etk�l� b�r basınç ve deb� yönet�m� �le opt�mum
�şletme şartlarının sağlanmasını, s�stem�n �zlenmes� ve kayıt altına alınmasını ve etk�l� b�r su yönet�m s�stem�n�
sağlamakla yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Su Kayıplarının Önlenmes�nde İzlenecek Adımlar

Tem�n ed�len �çme suyu hacm�n�n ve deb�s�n�n ölçülmes�
MADDE 6 – (1) İdareler tarafından; su tem�n m�ktarlarının hesaplanması maksadıyla su kaynaklarının çıkış

boru hattı üzer�ne kaynağa en yakın noktaya, arıtma tes�s� g�r�ş ve çıkış boru hattı üzer�ne, serv�s deposu g�r�ş ve çıkış
boru hattı üzer�ne, terf� merkezler� çıkışı ve alt bölge g�r�ş boru hattı üzer�ne deb� ölçer c�haz takılır.

(2) Deb� ölçer�n seç�m�, montajı, �şlet�lmes� ve bakımında aşağıdak� hususlara d�kkat ed�l�r:
a) Su kal�tes�ne, üret�m prof�l�ne uygun çap ve özell�kte günün teknoloj�s�ne uygun, ölçüm hassas�yet� yüksek

deb� ölçer seç�lmes�,
b) Deb� ölçer c�hazı, kes�nt�s�z ölçüm yapab�len ve ölçtüğü değer� başka b�r c�haza aktarab�len n�tel�kte

seç�lmes�,
c) Deb� ölçer c�hazı, üret�c�n�n öngördüğü montaj kurallarına uygun şek�lde boru hattına bağlanması,
ç) Deb� ölçer c�hazının bakımının per�yod�k olarak yapılması ve bakım raporlarının kayıt altına alınması,
d) Deb� ölçer c�hazının ölçtüğü anlık deb� ve endeks b�lg�s� d�j�tal olarak sürekl� kayded�lmes�.
Coğraf� B�lg� S�stem� (CBS) ver� tabanının kurulması
MADDE 7 – (1) İdareler tarafından mevcut alt yapı tes�sler� �le üst yapıların sürdürüleb�l�r b�r şek�lde

�şlet�lmes� ve korunması maksadıyla CBS ver� tabanı kurulur ve �dare tarafından bel�rlenen sürelerde güncellen�r.
(2) CBS ver� tabanının kurulmasında aşağıdak� hususlar d�kkate alınır:
a) CBS spat�al b�r ver� tabanı �le tasarlanır. CBS ver� tabanına aktarılacak alt yapı tes�sler� ve donatıları akıllı

obje n�tel�ğ�nde olmalıdır.
b) CBS ver� tabanında; abone b�lg� s�stem� ve coğraf� adres b�lg� s�stem�, ulusal adres ver� tabanı �le entegre

ed�lecek şek�lde tasarlanır.
c) İdareler, her b�r b�nanın o b�naya a�t olan k�ml�k numarasını, b�na �ç�ndek� abonelerden b�r�ne a�t olan abone

numarasını, tar�hl� fotoğrafını, b�nanın herhang� b�r köşe koord�natını ve d�ğer n�tel�k b�lg�ler�n� sahadan toplar ve
CBS ver� tabanına kaydeder.

ç) Abone ver� tabanı �le CBS ver� tabanı b�lg�ler� eşleşt�r�l�r ve uyumlu b�r şek�lde b�lg� akışı sağlanır.
d) Mevcut ver�ler sayısallaştırılarak CBS ver� tabanına kayded�l�r, mevcut ver�ler�n yeters�z olduğu

durumlarda çeş�tl� teknoloj�k c�hazlarla tarama, kazı g�b� yöntemlerle şebeke doğrulaması yapılır.
e) İdareler, yen� �nşa edecekler� altyapı tes�sler�n�n �ş sonu projeler�n� sayısal ortamda, spat�al yapıda yapar ve

CBS ver� tabanına aktarır.
f) İdareler, CBS ver� tabanını doğrulama ve/veya güncelleme maksadıyla arıza onarımı yaptıkları her kazıda,

üç boyutlu koord�nat alımı yaparak s�stem elemanlarına a�t çap, et kalınlığı, malzeme türü g�b� b�lg�ler� alarak CBS
ver� tabanına kaydeder.

İzleme s�stemler�n�n kurulması
MADDE 8 – (1) İdareler, �çme-kullanma suyu tem�n ve dağıtım s�stem�n�n uzaktan sevk ve kontrolü �ç�n

uygun b�r ver� tabanı altında ve uygun göreceğ� �let�ş�m s�stem� kullanılarak ver� kontrol ve �zleme s�stem�n� (SCADA)
kurar. Kurulacak SCADA s�stem� aşağıda açıklanan asgar� b�leşenlerden oluşur:

a) SCADA Kontrol Merkez�, yazılım ve donanım olarak eş zamanlı, yedekl� olarak kurulur. Yazılımın; �zleme
ve kontrol �le sınırlı olmayacak aynı zamanda, “�ş zekası, yönet�c� özet�, s�stem performansı” raporlamalarını sunacak
özell�kte olmasına d�kkat ed�l�r.

b) İlet�ş�m s�stem�n�n, �daren�n uygun göreceğ� b�r �let�ş�m-haberleşme s�stem�n� �ht�va etmes� ve ISO-OSI
standartlarına uygun olması gerek�r.

c) Ölçme ve kontrol �stasyonları, sadece c�hazların ölçüm yaparak, ölçüm değerler�n� �let�ş�m c�hazı aracılığı
�le kontrol merkez�ne aktardığı �stasyonlar şekl�nde (alt bölge �stasyonları g�b�) veya depo, pompa �stasyonu, vana
kontrol odası g�b� hem ölçüm hem de kontrol gerekt�ren �stasyonlarda; sev�ye, basınç, deb�, pompa b�lg�ler� ve enerj�
g�b� ölçülen değerler� merkeze taşıyan ve merkezden gönder�len komutları c�hazlara �leteb�len �stasyonlar şekl�nde
planlanır. Basınç katlarının en düşük ve en yüksek noktalarında basınç, depo çıkışları ve şebeken�n en uç noktalarında
bak�ye klor ölçümler� koşullar ve �mkânlar ölçüsünde kes�nt�s�z olarak yapılır.

Şebeken�n h�drol�k modellemes�n�n ve kal�brasyonunun yapılması
MADDE 9 – (1) İdareler, mevcut �çme-kullanma suyu tem�n ve dağıtım s�stemler�n� daha ver�ml� yönetmek,

s�stem�n şartlarını s�müle etmek maksadıyla h�drol�k modellemeler� aşağıdak� şek�lde yapılır.
a) Bu Tebl�ğ�n 7 nc� maddes�nde bel�rt�len hususlara göre yapılandırılmış ve sayısal ortamda yer alan s�stem

elemanlarına a�t vektörel ve sayısal ver�ler modelleme yazılımına g�r�l�r. Söz konusu sayısal ver�ler aşağıda
bel�rt�lm�şt�r:



1) Borular �ç�n: malzeme türü, çap, et kalınlığı, basınç sınıfı, �malat tar�h�, uzunluk, basınç sınıfı, deb�, döşeme
tar�h�,

2) Vanalar �ç�n: kot, çap, tür, basınç sınıfı,
3) Pompalar �ç�n: kot, ver�m graf�kler�, güç, deb�, basma yüksekl�ğ�, enerj� ver�ml�l�ğ�,
4) Depolar �ç�n: g�r�ş-çıkış-taşkın kotları, kes�t t�p�, hac�m,
5) Düğüm Noktaları �ç�n: koord�natları, boru taban kotu, deb�,
b) CBS ver� tabanı üzer�nde şebeken�n alt bölge ön tasarımı aşağıda bel�rt�len kr�terlere göre yapılması tavs�ye

ed�l�r;
1) Abone sayısı,
2) Nüfus,
3) Şebeke uzunluğu,
4) Su �ht�yaç deb�s�,
5) Şebekeye bağlantı aded�,
6) Kapatılması gereken vana sayısı,
7) Şebeke durumuna göre �dareler tarafından yönet�leb�l�r sayıda serv�s bağlantısı,
8) Maks�mum �ht�yaç deb�s� 100 m3/h olan,
9) Her b�r alt bölge g�r�ş�nde deb� ölçer ve gereken yerlerde basınç kontrol vanası konumlandırılması.
c) İht�yaç deb�ler�n�n yazılıma g�r�lmes� �ç�n; alt bölge bazında arz deb�s�n�n hesaplanarak veya ölçülerek

yazılıma g�r�lmes� sağlanır. Tüket�m desen�n� gerçeğe en yakın şek�lde bel�rlemek maksadıyla yapılan bu adım
gerçekleşt�r�l�rken;

1) Kabullerden faydalanma,
2) Tahakkuk ver�ler�n� esas alma,
3) Saha ölçümler� yapılması (aynı abone grubuna sah�p yapılardan en az %1’�n�n ana g�r�şler�ne akış ölçer

monte ed�lerek 24 saatl�k tüket�m�n graf�ğ�n�n elde ed�lmes�), yöntemler�nden b�r� ya da b�rkaçı seç�l�r. Bu
yöntemlerden hang�s�n�n/hang�ler�n�n seç�leceğ�, şehr�n genel özell�kler�ne göre İdare tarafından bel�rlen�r.

ç) H�drol�k hesaplar yapılırken aşağıda bel�rt�len kr�terler göz önünde bulundurulur:
1) Mevcut s�stem�n hang� şartlarda çalıştığının kontrol ed�lmes� �ç�n h�drol�k modellemes� yapılır.
2) H�drol�k hesaplar her alt bölge �ç�n ayrı ayrı yapılır.
3) Alt basınç katlarından bütüne doğru �lerlemek yöntem� �le her b�r ana basınç katının ana borularının depo

çıkışlarına kadar h�drol�k hesapları tamamlanır.
4) Tüm �çme-kullanma suyu tem�n ve dağıtım s�stem�n�n h�drol�k hesapları b�t�r�l�r.
d) (ç) bend�ndek� kr�terlere göre oluşturulan yen� model sonucunda çap değ�ş�kl�kler�, �lave boru hatları,

vanalar g�b� sahada yapılması gereken s�stem değ�ş�kl�k �ht�yaçları elde ed�l�r.
e) Model�n Kal�brasyonu, (ç) bend�nde bel�rt�len �şlemler sonucunda elde ed�len yen� h�drol�k değerler�n

doğruluğunu kontrol edeb�lmek �ç�n, sahada alt bölge g�r�şler�, ana besleme boruları, depo çıkışları, �sale hatları g�b�
kr�t�k noktalarda basınç, deb� ölçümler� yapılarak karşılaştırılır. Yazılımdan elde ed�len değerler �le sahadan ölçülen
değerler b�rb�r� �le uyuşuncaya kadar kal�brasyon �şlem�ne devam ed�l�r. Örnek kal�brasyon adımları EK VI’da
ver�lmekted�r.

f) H�drol�k Modellemen�n �çme-kullanma suyu tem�n ve dağıtım s�stemler�nde oluşmuş veya aşağıda
örneklenen oluşması muhtemel durumlara göre ve s�stem�n davranışlarını gerçeğe en yakın şek�lde bel�rlemek
maksadıyla yen�lenmes� gerek�r. Özell�kle aşağıdak� s�stem değ�ş�kl�kler�nde modele dayanmayan müdahaleler�n
yapılmaması gerek�r:

1) Tem�n veya dağıtım s�stem�ndek� büyük çaplı su kes�nt�ler�,
2) Mevs�msel arz-talep denges� değ�ş�mler�,
3) Yen� b�r boru hattı yapımı ve/veya mevcut boru hattı �ptal�,
4) Pompa �stasyonu �nşası/devre dışı bırakılması,
5) Ac�l durum senaryolarının oluşturulması ve güncellenmes�,
6) Eş zamanlı b�rden fazla sayıda yangın çıkması,
7) Su kal�tes�n�n bozulması (özell�kle bak�ye klor ve su yaşı).
(2) B�r�nc� fıkradak� adımlar tamamlandıktan sonra, �dareler mevcut şebekeler�n� elde ett�kler� yen� modele

uygun hale get�rmek �ç�n gerekl� s�stem değ�ş�kl�kler�n� sahada yaparlar.
(3) Yen� b�r alanın �mara/yapılaşmaya açılması hal�nde, 6107 sayılı İller Bankası Anon�m Ş�rket� Hakkında

Kanuna ve bu kanuna uygun olarak çıkartılmış alt düzenlemelere uygun olarak modelleme yapılır.
Şebekeler�n sahada alt bölgelere ayrılması
MADDE 10 – (1) İçme-kullanma suyu tem�n ve dağıtım s�stem�n� kontrol edeb�lmek �ç�n öncel�kle şebeken�n

n�speten küçük ve �zole ed�lm�ş, kontrol ed�leb�len alt bölgelere ayrılması gerek�r. Sahada bu �şlem yapılırken, 9 uncu
maddede bel�rt�len adımlara uygun şek�lde �mal ed�l�r. Alt bölgeler�n oluşturulması s�stem�n opt�mum b�r şek�lde
yönet�lmes�n� sağlar. Alt bölgeler, s�stem�n doğru anal�z ed�lmes�ne, abonelere yönel�k güncel ve doğruluğu yüksek su
tüket�m ver�ler�n�n tem�n ed�lmes�ne yardımcı olur. Bu bölge g�r�şler�nde s�steme ver�len su m�ktarı, su basıncı ve su
kal�tes�n�n �zlenmes�yle arıza tesp�t� yapılarak su kayıpları önlen�r. Alt bölgeleme �le su kayıplarının yüksek olduğu
yerler �le öncel�k ver�lecek bölgeler tesp�t ed�l�r. Arıza noktasına ulaşmak �ç�n g�derek daralan b�r alanda s�stemat�k
olarak çalışmak gerekl�d�r, alt bölgelerde akt�f kaçak kontrolü yapılarak borulardak� sızıntılara erken müdahale
ed�leb�l�r ve böylece su dağıtım s�stem�n�n daha güven�l�r olması sağlanır. Alt bölgelerde uygun basınç kontrol
yöntemler� �le su kayıpları ve arızaları azaltılab�l�r.

(2) Yen� modele dayalı �malatı yapılan alt bölgen�n, �zole olduğunu tesp�t etmek �ç�n “Sıfır Basınç Test�”
yapılır. Bu test aşağıdak� hususlara uygun olarak gerçekleşt�r�l�r;

a) Model üzer�nde bel�rlenen kapalı konumda kalması gereken tüm sınır vanaları kapalı konuma get�r�l�r. Sınır
vanalarının kontrolsüz açılıp-kapatılmasını engellemek �ç�n gerekl� tedb�rler alınır. İzole ed�lmek �stenen alt bölge
sınırları �ç�nde kalan yeter� sayıda b�naya basınç dataloggerı monte ed�l�r.



b) Alt bölge ana vanası kapatılır ve uygun süreyle su kes�nt�s� yapılır ve ana vana açılır. Bu �şlemden sonra
sahadak� dataloggerlardak� ver�ler toplanarak anal�z yapılır. Eğer tüm c�hazlarda basıncın sıfır olduğu gözlen�rse
bölgen�n �zole olduğu tesp�t ed�lm�ş olur.

c) Herhang� b�r dataloggerda basıncın sıfır olmadığının tesp�t� hal�nde, �lg�l� sınır vanalarının sızdırdığı
ve/veya CBS s�stem�nde yer almayan b�r boru hattı veya vananın olduğu kabul ed�l�r. Bu durumda söz konusu bölgede
gerekl� saha çalışmaları yapılarak, tüm dataloggerlarda basınç sıfırlanıncaya kadar bu �şleme devam ed�l�r.

Yazılımlar ve ver�ler�n, ana ver� tabanı �le entegre hale get�r�lmes�
MADDE 11 – (1)  İdareler�n s�stem� yöneteb�lmek gayes�yle kullandığı CBS ver� tabanı, h�drol�k modelleme,

SCADA s�stem�, tahakkuk-tahs�lat (abone), halkla �l�şk�ler g�b� yazılımların ve ver�ler�n b�rb�r�yle entegre olarak
çalışması sağlanır. İdaren�n ana ver� tabanı, üzer�nde yukarıdak� yazılım ve ver�ler�n aşağıdak� �şlemler�
yapab�lmeler�n� sağlayacak şek�lde kurulur;

a) B�rb�rler� �le ver� alışver�ş�n�,
b) Su denges�, opt�mum �şletme basıncı, su yaşı, alternat�f �şletme senaryoları, kullanımın azaldığı saatlerde

vana-pompa açık/kapalı konumları g�b� anal�z/sorgulamayı,
c) Özell�kle SCADA yazılımının, farklı yazılımlara a�t ver�ler� kullanarak f�z�k�, �dar� kayıplar, �şletme

mal�yetler�, enerj� g�derler� g�b� hesaplamalarını.
(2) Büyükşeh�r beled�yes� dışındak� d�ğer beled�yeler �mkânları doğrultusunda bu s�stem� kurar.
İçme-kullanma suyu tem�n ve dağıtım s�stemler�n�n entegre yönet�m�
MADDE 12 – (1) Su tem�n ve dağıtım s�stemler�n�n entegre yönet�m�nde aşağıda bel�rt�len hususlara uygun

�şletme yapılır:
a) Deb� ve Basınç Yönet�m�: S�stem, tümevarım metoduyla d�nam�k şartlara dayalı �şlet�l�r. Örneğ�n, b�r tam

gün en az �k� d�l�me bölünerek (gece yarısı-gün doğumu ve gün doğumu-gece yarısı g�b�) �k� farklı d�l�mde arz deb�s�
ve �şletme basıncı, asgar� ve azam� taleplere göre şek�llend�r�l�r. Dolayısıyla su üret�m� parçadan bütüne göre
şek�lleneceğ�nden, talebe göre arz yapılır. Bu yöntem�n uygulanab�lmes� �ç�n, her alt bölge g�r�ş�ne deb� ölçer, basınç
transm�tter� ve deb�-basınç regülasyon vanaları monte ed�l�r. Bu �stasyonlar SCADA s�stem�ne bağlanarak sürekl�
�zlen�r ve ölçülen ver�ler kayded�l�r.

b) F�z�k� ve İdar� Kayıpların Hesaplanması ve Tesp�t Ek�pler�ne Gönder�lmes�: Her okuma dönem�n�n
sonunda, entegre s�stem�n üst yazılımı tarafından her b�r alt bölge �ç�n gece ç�zg�s� anal�z�, arz deb�s�, tahakkuk �le
CBS ver�ler�n�n karşılaştırılması g�b� f�z�k� ve �dar� kayıpların m�ktarları hesaplanır, f�z�k� ve �dar� kayıpların noktasal
tesp�t�nden ve g�der�lmes�nden sorumlu b�r�me �ş emr�/uyarı olarak gönder�lmes� sağlanır. Bununla b�rl�kte, f�z�k�
kayıplara ser� müdahale edeb�lmek maksadıyla, alt bölgelere a�t gece ç�zg�ler� SCADA s�stem� üzer�nden günlük
olarak tak�p ed�l�r.

c) Arıza Onarımı: Şebeke arızalarının (abone hattı har�ç) onarımı sırasında aşağıda sıralanan adımlar
uygulanır. Bu yöntem�n uygulanab�lmes� �ç�n her şebeke sorumlusunun mob�l c�hazlar �le güncel CBS uygulamasına
er�ş�m� sağlanır. Şebeke arızası olması durumunda yapılması gerekenler aşağıdak� g�b�d�r;

1) Şebeke arızası �hbarı alınması,
2) Alt bölge sorumlusu tarafından arızanın sahada tesp�t ed�lmes�,
3) Mob�l CBS uygulaması üzer�nden arızaya müdahale �ç�n hang� vanaların kapatılması gerekt�ğ�, en az

abonen�n etk�leneceğ� şek�lde vanaların tesp�t� ve kapatılması,
4) CBS uygulaması üzer�nden su alamayacak aboneler�n, abone b�lg� s�stem�nde kayıtlı �let�ş�m b�lg�ler�

üzer�nden susuz kalma süreler�n�n yaklaşık olarak b�ld�r�lmes�,
5) Tam�r�n tamamlanmasını müteak�p, s�stem�n ters �şlet�lerek normal duruma get�r�lmes�.
ç) Su Denges�n�n Kurulması ve İşletme Mal�yetler�ne İl�şk�n Raporların Oluşturulması: Bel�rl� zaman

aralıklarında ve yılsonunda, �ht�yaç �le arz denges�n�n kurulup kurulamadığı, s�stem�n en ekonom�k şek�lde yönet�l�p
yönet�lemed�ğ� hususları �le b�r�m �şletme mal�yetler�n� �çeren raporlar ve faal�yet raporları hazırlanır.

d) Su Denges� Hesap Tablosunun Otomat�k Hazırlanması: İçme Suyu Tem�n ve Dağıtım S�stemler�ndek� Su
Kayıplarının Kontrolü Yönetmel�ğ� ve bu Tebl�ğ ek�nde yer alan b�lg�ler ve tablolar, üst yazılım mar�fet� �le hazırlanır
ve Yönetmel�kte bel�rt�len sürelerde Bakanlığa gönder�l�r.

(2) Büyükşeh�r beled�yes� dışındak� d�ğer beled�yeler �mkân ve �ht�yaçları doğrultusunda bu s�stem� kurarlar.
Akt�f sızıntı kontrolü �le f�z�k� kayıpların tesp�t� ve azaltılması
MADDE 13 – (1) F�z�k� kayıpları azaltmak maksadıyla �dareler bünyeler�nde, �ht�yaç kadar tekn�k eleman ve

�şç�den oluşan b�r b�r�m/ek�p kurar. Kurulan b�r�m/ek�p, sızıntının noktasal tesp�t�n� yapmak gayes�yle bu Tebl�ğ�n 12
nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend�nde bel�rt�len �ş emr�ne göre �ş planlaması yapar ve tesp�t ed�len sızıntılar
mümkün olan en kısa süre �ç�nde onarılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İçme-Kullanma Suyu Tem�n ve Dağıtım S�stem� �le Şebekede

Kullanılacak Malzemelere İl�şk�n Hususlar

Kullanılacak malzeme özell�kler� ve d�kkat ed�lecek hususlar
MADDE 14 – (1) İçme-kullanma suyu tem�n ve dağıtım s�stem� �le şebekede kullanılan borular ve bu

borularda d�kkat ed�lmes� gereken hususlar aşağıda bel�rt�lmekted�r:
a) PVC borular
1) Boruların depolanmaları sırasında d�rek güneş ışığına maruz kalması önlen�r.
2) Uzun müddet açıkta kalarak boru reng� değ�şm�ş, üzer� beyazlaşmış, elast�kl�ğ�n� ve d�ğer özell�kler�n�

kaybetm�ş PVC borular kırılgan olduğundan şebeke �malatında kullanılmaması gerek�r.
3) PVC �le yapılan tüm boru hattı �malatlarında zem�n ıslahı, tranşe (hendek) �çler�ndek� kum/çakıl yataklama,

gömlekleme ve dolgu �malatları şartnamelere uygun olarak t�t�zl�kle yapılır.
b) Çel�k borular
1) İçme-kullanma suyu tes�s� sahasında boru �ç ve dış �zolasyonlarının bozulmaması �ç�n gerekl� tedb�rler

alınarak, boru ve özel parçaları uygun yüksekl�kte ve düzgün �st�flenerek, �malat yer�ne hasar görmeden taşınır.



2) İmalatlarında röntgenl� kaynak kontrolü yapılması gerek�r.
3) Çel�k Borular �le yapılan tüm boru hattı �malatlarında zem�n ıslahı, tranşe (hendek) �çler�ndek� kum/çakıl

yataklama, gömlekleme ve dolgu �malatları şartnamelere uygun olarak t�t�zl�kle yapılır.
4) Çel�k boruların katod�k korumaları yapılır.
5) Boru başlarındak� kaynak �şlemeler�, ultrason, röntgen ve test �şlemler� �le yüzey tem�zl�ğ�ne müteak�p boru

ek yerler�nde �ç ve dış �zoleler yapılır.
c) Pol�et�len borular
1) Boruların depolanmaları sırasında d�rek güneş ışığına maruz kalması önlen�r. Güneş�n morötes� ışınlarından

etk�lenmemes� �ç�n üstü kapalı alanlarda muhafaza ed�l�r.
2) Ek parçaları �se ambalajlı olarak tesl�m alınıp muhafaza ed�l�r.
3) Konfeks�yon yöntem� �le �mal ed�lm�ş parçalar sık arıza verd�ğ�nden, ek parçalar mümkün olduğu kadar

enjeks�yon yöntem� �le �mal ed�lm�ş ürünlerden seç�l�r.
4) Pol�et�len borular �le yapılan tüm boru hattı �malatlarında zem�n ıslahı, tranşe (hendek) �çler�ndek� kum/

çakıl yataklama, gömlekleme ve dolgu �malatları şartnamelere uygun olarak t�t�zl�kle yapılır.
ç) Dükt�l borular
1) Dükt�l boruların su �le temas eden �ç yüzeyler�nde kes�nl�kle pürüzlülük ve beton yüzeyde �malat hatalarının

bulunmamasına d�kkat ed�l�r.
2) Dükt�l boruların taşınması sırasında beton kısımda ve borunun dış kaplama kısmında hasar oluşmamasına

d�kkat ed�l�r.
3) Borular tem�n ed�l�rken darbe dayanımları d�kkate alınır.
4) Dükt�l Borular �le yapılan tüm boru hattı �malatlarında zem�n ıslahı, tranşe (hendek) �çler�ndek� kum/çakıl

yataklama, gömlekleme ve dolgu �malatları şartnamelere uygun olarak t�t�zl�kle yapılır.
d) CTP borular
1) Boruların depolanmaları sırasında d�rek güneş ışığına maruz kalması önlen�r. Güneş�n morötes� ışınlarından

etk�lenmemes� �ç�n üstü kapalı alanlarda muhafaza ed�l�r.
2) Ek parçaları �se ambalajlı olarak tesl�m alınıp muhafaza ed�l�r.
3) CTP borularla yapılan tüm boru hattı �malatlarında zem�n ıslahı, tranşe (hendek) �çler�ndek� kum/çakıl

yataklama, gömlekleme ve dolgu �malatları şartnamelere uygun olarak t�t�zl�kle yapılır.
Boru ek parçaları ve d�kkat ed�lmes� gereken hususlar
MADDE 15 – (1) İçme-kullanma suyu tem�n ve dağıtım s�stem� �le şebekede kullanılan vanalar, vantuzlar,

p�sl�k tutucular, yangın h�drantları, basınç düzenley�c� kontrol vanaları ve deb� ölçerlerde d�kkat ed�lmes� gereken
asgar� hususlar aşağıda bel�rt�lmekted�r:

a) Vanalar: Su s�stem� yönet�m� kapsamında şebeke hatlarında ve �zolasyon bölgeler�nde, mutlak sızdırmazlık
sağlanması �ç�n elastomer sürgülü vana kullanılır. Bu vanalar; şebeken�n çalışma basıncına uygun sızdırmazlık ve
dayanım özell�ğ�ne ha�z gövde malzemes� ve elastomer kaplama sürgü s�stem�ne sah�p, boyutlandırma olarak F4/F5
sınıfı olanlardan seç�l�r.

b) Vantuzlar: Vantuzlar d�nam�k özell�kte, hattın �ç�nde b�r�ken havayı tahl�ye edeb�lecek ve negat�f basıncı
önlemek �ç�n hattın �ç�ne hava alacak şek�lde seç�l�r. Sadece �sale hatlarında değ�l şebekelerde �ht�yaç duyulan yerlerde
kullanılır. Vantuzlar yerleşt�r�len hat vanalarının sonrasında kullanılır.

c) P�sl�k tutucular: Kontrol vanalarından, deb� ölçerlerden, bazı vanalardan veya flanş bağlantılı sayaçlardan
önce kullanılır. P�sl�k tutucular flanş bağlantılı, kullanım yer�ne uygun t�pte ve f�ltres�, part�küller �ç�n gerekl�
hassas�yete sah�p paslanmaz çel�kten üret�lm�ş olanlardan seç�l�r.

ç) Yangın h�drantları: Yangın h�drantlarının önünde elastomer sürgülü vana kullanılır. Kırılma ve darbe anında
su kaybını önleyecek şek�lde akış kesme s�stem�ne sah�p ve flanş bağlantılı olmasına d�kkat ed�l�r.

d) Basınç kırıcı vanalar: Basınç kırıcı vana yüksek Kv değer�ne sah�p özell�kte seç�l�r. Basınç durumuna ve
�daren�n �ht�yaçlarına göre d�yaframlı, p�stonlu, türb�nl� t�p olarak kullanılab�l�r. Basınç kırıcı vanalarının p�lot
mekan�zmalarının mukav�m olmasına özen göster�l�r. Basınç kırıcı vananın kullanılacağı şebekedek� g�r�ş ve çıkış
basınç değerler�n� sağlaması gerekmekte olup, basınç kırma oranı bel�rlen�r. Basınç kontrol ün�tes�ne uygunluğu ve
basınç değ�ş�mler�ne hızlı tepk� vereb�lmes� d�kkate alınır. Su koçu darbes�ne karşı dayanıklı, yüksek kav�tasyon
d�renc�ne sah�p olması gerek�r. Vanalar tem�n ed�lmeden önce üret�c�s�nden aşağıdak� b�lg�ler alınarak, bu b�lg�ler
doğrultusunda ürün seç�m� yapılır.

1) Deb� ç�zelges�: Sab�t �şletme şartlarında en düşük deb�, normal �şletme şartlarında en düşük deb�/en yüksek
deb�, sürekl� olarak kabul ed�leb�l�r en yüksek deb�,

2) ΔP ve Q değerler�,
3) Vananın kapas�tes� (Kv) b�lg�ler�.
e) Deb� ölçerler: Su m�ktarının ölçülmes�nde kullanılan deb� ölçerler�n hassas olmaları gerek�r. Deb� ölçer�n

sağlıklı çalışab�lmes� �ç�n, montaj yapılacak noktada borunun tam dolu olmasına d�kkat ed�l�r ve deb� ölçerler�n
montajında topraklama yapılır. Kullanılan başlıca deb� ölçer çeş�tler� özell�kler�ne göre aşağıda bel�rt�lmekted�r:

1) Ultrason�k deb� ölçerler; Boru �ç�ndek� her türlü bozulmalardan etk�len�r. Büyük çaplarda kullanımında,
hassas ölçüm yapılamamaktadır. Monte ed�l�rken sensörler�n aynı h�zada olması (düzgün s�nyal akışı �ç�n) gerek�r.
Zaman aralıklarıyla kal�brasyon yapılması gerek�r. Bu t�p deb� ölçer montajında ölçüm yapılab�lmes� �ç�n c�haza boru
t�p�, et kalınlığı ve boru çapı g�b� bel�rl� parametreler tanımlanır.

2) Elektromanyet�k deb� ölçerler; Yapısı gereğ� uzun süre kal�brasyon gerekt�rmez. Hassas ölçüm yapab�l�r.
D�ğer t�p deb� ölçerlere göre daha mal�yetl�d�r. Deb� ölçerler IP68 koruma sınıfında seç�l�r.

(2) B�r�nc� fıkrada yer alan malzemeler�n su �le temas eden yüzeyler�n�n �çme-kullanma suyuna uygunluğuna
d�kkat ed�l�r.

Su kayıplarının kontrolünde kullanılan ek�pmanlar ve d�kkat ed�lmes� gereken hususlar
MADDE 16 – (1) İçme-kullanma suyu tem�n ve dağıtım s�stem� �le şebekede kullanılan akt�f sızıntı tesp�t

c�hazları, ver� kayded�c�ler, korelasyon c�hazları, yer m�krofonları, metal dedektörü, elektromanyet�k dedektör, GPR



yer altı radarı, basınç düzenley�c� kontrol vanası kontrolörü, yüksek frekanslı basınç ölçme c�hazı, telemetr� ver�
kayded�c�ler ve manometrelerde d�kkat ed�lmes� gereken hususlar aşağıda bel�rt�lmekted�r:

a) Ver� Kayded�c�ler (Datalogger): Ver� kayded�c�ler kablolu veya telemetr�k s�stemler �le ver� �let�m� �ç�n
SCADA s�stemler�nde kullanılır. Ver� kayded�c�ler �le �lg�l� olarak:

1) IP68 koruma sınıfında olması gerek�r.
2) Şarj ed�leb�l�r ve/veya uzun ömürlü p�l kullanılır.
3) Portlarının asker� t�pte olması gerek�r.
b) Korelasyon c�hazları: Kullanımı sırasında doğru sonuç alınması �ç�n hava şartları, boru döşeme der�nl�ğ�,

boru metrajı, boru karakter� ve yüksek b�r arka plan gürültüsü g�b� faktörlere d�kkat ed�l�r. Korelasyon c�hazları �le
�lg�l� olarak:

1) Etk�n sonuç alınab�lmes� �ç�n sess�z ortamda çalışma yapılır.
2) Sensörler�n�n IP68 koruma sınıfında olması gerek�r.
3) Şarj ed�leb�l�r ve/veya uzun ömürlü p�l kullanılır.
c) Yer M�krofonları: C�haz, kazı yapılmaksızın toprak altındak� kaçakların tesp�t ed�leb�lmes� açısından kaçak

çalışmalarında mutlaka bulunması gereken b�r ek�pmandır. Yer m�krofonları �le �lg�l� olarak:
1) C�hazı kullanacak k�ş�n�n eğ�t�ml� ve deney�m sah�b� olması gerek�r.
2) Etk�n sonuç alınab�lmes� �ç�n sess�z ortamda çalışma yapılır.
3) Saha çalışmalarına uygun, IP65 koruma sınıfında üret�lm�ş olması gerek�r.
4) Kulaklığı, dış ortam sesler�n� geç�rmeyecek t�pte seç�l�r.
5) Şarj ed�leb�l�r ve/veya uzun ömürlü p�l kullanılır.
ç) Metal dedektörü; Şeh�r �ç�nde sıklıkla yapılan asfalt çalışmaları sebeb�yle asfalt altında kalan pr�z ve vana

buşakleler�n yer�n� tesp�t gayes� �le kullanılır. Metal dedektörü �le �lg�l� olarak:
1) Yüzey�n daha der�n�nde yer alan metal c�s�mler� kazı yapılmadan tesp�t edeb�lecek özell�kte olması gerek�r.
2) Şarj ed�leb�l�r ve/veya uzun ömürlü p�l kullanılır.
d) Basınç kırıcı vana kontrolörü:
1) Kontrolörün kurulumu sırasında deb�ye veya zamana duyarlı kontrol ops�yonlarının terc�h ed�leb�l�r

özell�kte olmasına d�kkat ed�l�r.
2) Kullanıcı, kontrolör ayarını kontrole esas parametreler� g�rerek ve/veya uzaktan er�ş�m (telemetr� s�stem�)

�le gerçekleşt�r�r.
3) Kontrolör, tuş takımı dâh�l IP68 koruma sınıfında olması gerek�r.
4) Gerekt�ğ�nde, elektron�k basınç kırıcı vana kontrolörler�n�n kaydett�ğ� basınç ve deb� değerler�n� kontrol

merkez�ne �leteb�lecek şek�lde olmasına d�kkat ed�l�r.
5) Şarj ed�leb�l�r ve/veya uzun ömürlü p�l kullanılır.
e) Elektromanyet�k dedektör:
1) Yer altındak� boru, kablo vb. altyapı elemanlarının yer�n�, güzergâhını, doğrultusunu, der�nl�ğ�n� tesp�t

edeb�len c�hazlardır. Elektromanyet�k alan prens�b� �le çalışan bu c�hazlar; hat özell�ğ� kazanan metal�k boru veya
kabloların üzer�ne gelen akt�f veya pas�f (radyo veya ver�c� vb. s�nyal üret�c�ler�nden) s�nyaller�n kend� etrafında
oluşturduğu elektromanyet�k alanın, bu alana duyarlı antenler �le donatılı alıcılar vasıtası �le çalışmaktadır.

2) Şarj ed�leb�l�r ve/veya uzun ömürlü p�l kullanılır.
f) GPR yer altı radarı:
1) GPR yer�n yüzeye yakın bölümler�n�n jeof�z�k yöntemlerle tesp�t�nde kullanılan, yüksek çözünürlükle

ver�ler sağlayan b�r radardır. GPR toprak altı ver�ler� alab�lmek �ç�n farklı frekansta s�nyaller kullanır. Enerj� yer�n
�ç�ne yayılacak şek�lde aşağı yönde ver�l�r ve farklı elektr�ksel özell�klere sah�p katmanların sınırlarında bu s�nyaller
farklı frekanslar �le yansırlar. Bu sayede yer altındak� hatların yer�, güzergâhı, der�nl�ğ� tesp�t ed�l�r.

2) Şarj ed�leb�l�r ve/veya uzun ömürlü p�l kullanılır.
g) Yüksek frekanslı basınç ölçme c�hazı: Basınç ölçme c�hazının, şebeken�n �stenen bölgeler�nde basıncın

sürekl� �zlenmes�n� sağlayab�len, kayıt ve aktarım yapab�len n�tel�kte olması gerek�r. Bu c�haz �le �lg�l� olarak şu
hususlara d�kkat ed�l�r:

1) San�yede 4 ve üzer� kayıt yapab�l�r özell�kte olmasına,
2) Su koçu darbes�n� tesp�t edeb�lmes�ne,
3) IP68 koruma sınıfında olmasına,
4) Şarj ed�leb�l�r uzun ömürlü p�l kullanılmasına.
ğ) Manometreler: Boru hatlarında ve f�tt�ngsler�n kr�t�k noktalarında basınç ölçmek �ç�n kullanılır. Basınç

düzenley�c� kontrol vanalarının g�r�ş ve çıkışında zorunlu olarak kullanılır. Manometreler �le �lg�l� olarak:
1) Her sene akred�te kurumlarca kal�bre ed�lmes� sağlanır.
2) D�j�tal manometreler IP68 koruma sınıfında seç�l�r.
İçme-kullanma suyu tem�n ve dağıtım s�stem�nde d�kkat ed�lecek d�ğer hususlar
MADDE 17 – (1) İçme-kullanma suyu tem�n ve dağıtım s�stem�nde d�kkat ed�lecek d�ğer hususlar şunlardır:
a) Şebeke boruları, projes�nde bel�rt�len çap, c�ns ve basınç sınıfında kullanılır.
b) Satın alınacak borular tab� oldukları standartlara göre test ed�lerek boru kabuller� yapılır.
c) Borular montaj kurallarına uygun olarak monte ed�l�r, su tecrübes�ne (basınç testler�) tab� tutulur. Bağlantı

noktalarında su kaçağı olmamasına d�kkat ed�l�r.
ç) İdarelerce, boruların nakl�yes�nde kullanılacak araçların malzemen�n boydan boya bütün ağırlığını

taşıyab�lecek n�tel�kte olması ve boruların kamyon kasası dışına sarkmaması sağlanır. Yükleme ve boşaltma sırasında
malzemeler çarpma etk�s� olmayacak şek�lde boşaltılır ve üret�c�n�n bel�rled�ğ� şartlara göre �st�flen�r. İç �çe boru nakl�
uygun değ�ld�r. Borularda stok sahasında gerekl� güvenl�k kor�dorları bırakılır.

d) S�stemde hem esk� hem de yen� borular var �se esk� borular �ptal ed�l�r ve abone bağlantıları yen� borudan
yapılır.

e) İçme-kullanma suyu depolarında uygun malzemeler kullanılarak sızdırmazlık sağlanır.



f) Şebekede bulunan boru ve ek parçaların montajında tekn�k hususlara d�kkat ed�lmes� gerek�r. Aks� takd�rde
f�z�k� su kayıplarının artmasına sebep olur.

g)  Şebekede çalışmalar bölgesel olarak ele alınır. Döşenen hatların beslend�ğ� depodan su ver�lerek abone
bağlantısı yapılır. Şebeke uzun süre boş bırakılmadan h�zmete sunulur.

ğ) Boru hatları, tasd�kl� projes�ne ve gerekl� şartnamelere uygun olarak yapılır.
h)  Şebekede don ve ısı etk�ler� göz önünde bulundurularak, boru der�nl�kler� 6107 sayılı İller Bankası Anon�m

Ş�rket� Hakkında Kanuna ve bu Kanuna uygun olarak çıkartılmış alt düzenlemelere uygun olarak döşen�r.
Serv�s bağlantılarının yapılması ve serv�s bağlantı şek�ller�
MADDE 18 – (1) Serv�s bağlantısı �şlem�nde şebekede bulunan boru c�ns�ne uygun olan bağlantı yapılır.

Serv�s bağlantıları yapılması esnasında, şebeke basınç katlarına, alt bölge sınırlarına d�kkat ed�l�r. Abone bağlantısında
kullanılacak malzemen�n seç�m�nde �dare tarafından; malzeme mal�yet�, �şç�l�k kal�tes�, abone bağlantısının yapılacağı
coğraf� şartlar d�kkate alınır.

(2) Serv�s bağlantıları �darelerce yapılır veya yüklen�c� mar�fet�yle yaptırılır.
(3) Başlıca bağlantı şek�ller� aşağıdak� g�b�d�r;
a) Kolyel� bağlantılar: PVC ve dükt�l borularda kolyel� bağlantı yapılır. Kolyel� bağlantılar; kolye, vana,

bağlantı parçaları ve borulardan oluşur.
b) Kolyes�z bağlantılar: Boru çatlaklarına yol açması, boru üzer�ne monte ed�len vana parçasının

mukavemet�n� azaltması sebeb� �le tavs�ye ed�lmez. Bu t�p bağlantılar sık arıza verd�ğ�nden f�z�k� su kayıplarını arttırır.
c) Elektrofüzyon kaynaklı bağlantılar: Pol�et�len borulardan oluşan şebekelerde abone bağlantısında

elektrofüzyon kaynaklı bağlantı şekl� kullanılır. Aks� takd�rde malzeme uyumsuzluğu sebeb�yle f�z�k� su kayıpları
oluşur.

Alt bölge odası tasarımı
MADDE 19 – (1) Oluşturulan alt bölgelerde deb� ve/veya basınç kontrolü �ç�n, kullanılan malzemelere er�ş�m

kolaylığı ve c�hazların korunması maksadıyla alt bölge odası tasarımı yapılır. Bu tasarım esnasında aşağıdak�
hususlara d�kkat ed�l�r.

a) Alt bölge odası g�r�ş ve çıkışında �zolasyon vanası bulunur, �k� vana arasında �ht�yaç duyulan ölçüm ve
regülasyon c�hazları kullanılır.

b) Alt bölge odalarında boru c�ns�ne bağlı olarak özel bağlantı parçaları �le montaj yapılır.
c) Alt bölge ölçüm odalarının kapalı alan �çer�s�nde personel çalışacak şek�lde d�zayn ed�lmes� hal�nde;

havalandırma bacası, g�r�ş kapağı, merd�ven, su tahl�ye noktası bulunmasına ve ver� �let�ş�m�ne uygun olmasına d�kkat
ed�l�r.

İçme-kullanma suyu tem�n ve dağıtım s�stem� ve şebekede kullanılacak malzemeler�n yönet�m�
MADDE 20 – (1) Malzeme yönet�m�nde d�kkat ed�lmes� gereken faktörler aşağıda bel�rt�lmekted�r.
a) Malzeme ömrü tak�b�: Şebeke elemanları ve sayaçlar kodlanarak CBS ver� tabanına �şlen�r. Tüm bu

malzemeler�n geç�rd�ğ� bakım onarım ve değ�ş�mler �le arıza sayısı g�b� faktörler kayıt altına alınarak ekonom�k
çalışma ömrü tanımlanır.

b) Malzeme ver�ml�l�ğ�: Malzemen�n kullanım süres�nce bakım ve enerj� �ht�yaçları �ncelenerek şebeke
s�stem�ne uygunluğu tay�n ed�l�r.

c) Mal�yet anal�z�: Malzemen�n �lk yatırım, bakım-onarım, �şç�l�k, enerj� ve ömrünü tamamladıktan sonrak�
hurda �şlemler� mal�yetler� göz önüne alınır.

ç) Ürün gel�şt�rme faal�yetler�: İdarelerce kullanılan malzemeler�n, teknoloj�k gel�şmelere uygun olarak
gel�şt�r�lmes� faal�yetler�n� kapsar.

d)  Önley�c� bakım onarım: Malzemelerde çalışma şartları sebeb�yle sıkça yıpranan ve şebeke s�stem�ndek�
akışı durdurma �ht�mal� olan parçaların bel�rl� zaman aralıklarında ön bakımdan geç�r�lmes�n� kapsar.

e) Doğru malzeme seç�m�: Kullanılacak pompa, basınç kırıcı vana ve her türlü kompl�ke parçaların çalışma
yerler�, kapas�teler�, ver�mler�, enerj� tüket�mler�, �şç�l�k �ht�yaçları ve mal�yetler� g�b� faktörler göz önüne alınarak en
doğru seç�m�n yapılması �şlem�n� �çer�r.

f) Stok kontrolü: Her malzeme, standartlara uygun şek�lde tanımlanarak türler�ne göre gruplandırılır.
Malzemeler�n stok g�r�ş ve çıkışları tak�p ed�lerek malzemen�n tüket�m karakter�st�ğ� bel�rlen�r ve ac�l durumlarda
sürekl� bulunab�l�rl�ğ� sağlanır.

g) Garant� sürec� tak�b�: İdarelerce tem�n ed�len malzeme ve ek�pmanların garant� süreler� hassas�yetle tak�p
ed�l�r.

Malzeme seç�m kr�terler�
MADDE 21 – (1) Malzeme hammaddes�, çalışma basıncı, sızdırmazlık koruması, bakım onarım �ht�yacı,

yedek parça tem�n�, malzemen�n sah�p olduğu kal�te sert�f�kasyonları ve kapsamı, muayene ve test �mkânları, kolay
montaj şartları ve d�ğer tes�sat elemanlarına uyumu, ölçüm aletler� �ç�n ölçme hassas�yet�, enerj� ver�ml�l�ğ� ve uzun
ömürlü saklanab�l�rl�k faktörler� göz önüne alınır.

(2) İçme-kullanma suyu tem�n ve dağıtım s�stemler�nde kullanılan malzemeler�n �nsan sağlığına zarar
vermeyecek n�tel�kte olmasına d�kkat ed�l�r. Bu kapsamda aşağıdak� hususlar d�kkate alınır:

a) Ağır metal kontrolü; Kullanılan tes�sat malzemeler�n�n ağır metal açısından �nsan sağlığına zarar
vermeyecek düzeyde olmasına d�kkat ed�l�r.

b) Boya kal�tes�; Malzemeler�n su �le temas eden boyalı yüzeyler�n�n ve boyaların �çme-kullanma suyuna
uygun olması gerek�r.

c) Korozyon Kontrolü; Boru ve bağlantı parçalarının korozyon dayanımının yüksek olmasına d�kkat ed�l�r.
Sayaç seç�m� ve aranacak özell�kler
MADDE 22 – (1) Seç�len sayaçların 7/8/2008 tar�hl� ve 26960 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü

Aletler� Yönetmel�ğ� (2004/22/AT) ve yürürlüktek� mevzuat doğrultusunda onaylanmış kuruluştan alınmış AT T�p
İnceleme Belges�ne ha�z olmasına d�kkat ed�l�r.

Sayaç Özell�kler�



MADDE 23 – (1) İdareler sayaç t�pler�n� �ht�yaçlarına göre bel�rler ve bu n�tel�klerdek� sayaçların kullanımını
sağlar. Sayaç t�p�, çapı ve yer seç�m� �dare tarafından yapılır. İdarelerce sayaç seç�m�nde d�kkat ed�lecek hususlar
şunlardır:

a) Hassas ölçümlü ve güven�l�r olması,
b) Saha şartlarında metroloj�de sürekl�l�ğ� sağlaması,
c) Dışarıdan müdahalelere karşı emn�yetl� tasarlanmış olması,
ç) Kayıt mekan�zmasının kolay okunab�l�r olması,
d) Montajının kolay olması,
e) Donmaya ve müdahaleye karşı dayanıklı olması,
f) Düşük basınç kaybına sah�p olması,
g) Boru çapına göre değ�l tüket�m eğ�l�m�ne göre seç�lmes�,
ğ) Gen�ş ölçüm aralığının olması.
Sayaç çap tay�n�
MADDE 24 – (1) Sayaç çapı tüket�m esasına göre bel�rlenecek olup, asgar� sayaç çapı DN20 (3/4”) olarak

seç�l�r. Abonen�n, genell�kle gece saatler�ndek� en düşük tüket�m� (m3/saat), gün �çer�s�ndek� en yüksek tüket�m�
(m3/saat) ve ortalama tüket�mler� (m3/saat) aboneden talep ed�l�r veya kurum �mkânları �le tesp�t ed�l�r. Abonen�n b�r
saatte tüketeceğ� ortalama su m�ktarına en yakın değer, üret�c� kataloglarından faydalanmak suret� �le Q3 (Qn) değer�

çap seç�l�r. Abonen�n en düşük ve en yüksek tüket�mler�n�n, seç�len sayaç çapı �ç�n katalogda ver�len Qm�n(Q1) ve

Qmax (Q4) deb� aralığında kaldığı tey�t ed�l�r.

(2) Abonen�n tüket�mler�n�n b�l�nemed�ğ� veya tem�n ed�lemed�ğ� durumlarda, emsal teşk�l edeb�lecek mevcut
abone sayaç çapı esas alınarak çap seç�l�r. Abonen�n tüket�mler� tak�p ed�lerek seç�len sayaç çapının doğru seç�l�p
seç�lmed�ğ� kontrol ed�l�r. En yüksek ve en düşük tüket�mler� denges�z olan veya gün �çer�s�nde yüksek su tüket�m�
yanında, (seç�len sayacın Qm�n değer�n�n altında) çok düşük su tüket�m� g�b� özel durumlarda  “Komb�ne Sayaç”
kullanılab�l�r.

Sayaçların ölçme hassas�yet�
MADDE 25 – (1) Sayacın g�r�ş ve çıkışında lam�ner akım prof�l�n� bozacak herhang� b�r düzenek

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

Seç�lecek sayaçların gövde malzemes�
MADDE 26 – (1) Sayaca a�t gövde malzemes� seç�m�nde 21 �nc� madden�n �k�nc� fıkrasındak� kr�terler göz

önünde bulundurulur.
Sayacın emn�yet� ve korunması
MADDE 27 – (1) Sayaçlar, sayacın çalışmasını engellemeye yönel�k müdahalelere, donmaya, sele, b�na

tes�satından kaynaklanan h�drol�k darbe ve t�treş�mlere, ters su akışına, kav�tasyona, aşırı yüksek basınca, su koçu
darbes�ne, ortam sıcaklığına ve neme, tes�sattan kaynaklanan mekan�k ger�lmeye ve denges�zl�ğe, çevre şartlarına
bağlı korozyona ve elektromanyet�k bozucu etk�lere karşı korumaya alınır. Sayaca dışarıdan müdahalen�n önlenmes�
maksadı �le v�dalı sayaçlar rakor kelepçes� �le, flanşlı sayaçlar �se tel mühür kullanılarak tes�sata bağlanır. İdareler,
sayacını emn�yetle koruyamayan ve su fatura ödemeler�n� aksatan aboneler�n sayaç t�pler�n� ve sayaç yerler�n�
değ�şt�rmeler�n� talep eder.

Sayaçların konulacağı yerler�n seç�m�
MADDE 28 – (1) Sayacın bağlanacağı tes�satın, sağlık ve güvenl�kle alakalı ulusal düzenlemelere ve

gerek�yorsa, tehl�ke tanımı �le �lg�l� kurallara uygun �mal ed�lm�ş olması gerek�r. Personel ve kullanıcının sağlığı
açısından r�sk oluşturab�lecek tüm tes�sat şartlarından kaçınılarak, aydınlatma, havalandırma, kaygan veya tümsekl�
zem�nler, hareket kab�l�yet�n� kısıtlayıcı engeller d�kkate alınarak, makul şartlar sağlanır.

(2) Sayaçların merd�ven altında, b�na g�r�ş� yol sev�yes� altında, bodrum ve karanlık yerlerde olmaması gerek�r.
Tes�satın, sayacın rahatlıkla değ�şt�r�lmes�ne elver�şl� esnekl�kte olmasına d�kkat ed�l�r. Seç�len mahallerden p�s su
tes�s borularının, gaz borularının, alçak ve yüksek ger�l�m kablolarının geç�r�lmemes� sağlanır.

(3) Yüksek m�ktarda su tüketen/tüketecek fabr�ka, �şyer�, l�man, organ�ze sanay� bölges� ve benzer� aboneler�n
sayaçları, tes�s g�r�ş�n�n (sınırının) dışında veya hemen �ç kısma, �daren�n bel�rleyeceğ� b�r yere rögar �ç�nde monte
ed�l�r.

(4) Sayacın bağlanacağı yer�n yakınında sürekl� manyet�k alan oluşturacak orta-yüksek ger�l�m-mıknatıs
kütles� g�b� maddeler�n olmamasına d�kkat ed�l�r. 25 k�logramdan daha ağır olan sayaçların yerleşt�r�leceğ� tes�satın
bulunduğu mekân, sayacın takılacağı veya söküleceğ� yere rahatça taşınab�lmes�n� sağlayacak şek�lde seç�l�r. Ayrıca
sayacın monte ed�ld�ğ� yer�n çevres�nde, kaldırma gereçler�n�n yerleşt�r�lmes�ne �z�n verecek b�r açıklık sağlanır.

Sayaç montaj kuralları
MADDE 29 – (1) Su sayacının tes�sata yerleşt�r�lmes� ve bulunduğu mekândak� çevre şartlarının, sayacın

üret�c�s� tarafından bel�rt�len h�zmet ömrü süres�nce maruz kalacağı tüm etk� büyüklükler� �t�barıyla, tanımlı çalışma
aralığının dışına çıkılmamasını sağlayacak şek�lde olmasına d�kkat ed�l�r. Tes�sat �malatı ve sayaç montajı �sten�len
standartlarda yapılmadan su ver�lmez. Sayaçlar ve alt grupları aşağıdak� gerekler�n karşılanmasını güvence altına
alacak şek�lde tes�sata/şebekeye yerleşt�r�l�r:

a) Kes�c� vana-f�ltre-çekvalf: Her sayacın, suyun g�r�ş yaptığı baş tarafında sayaç �le aynı çapta kes�c� vana ve
suda çözünmüş maddeler�n sayacın �ç�nde tortu bırakma �ht�mal�ne karşı sayacı korumak maksadıyla f�ltre, çıkış
tarafında da ters akışı önlemek maksadıyla çekvalf konulur. Flanş bağlantılı sayaçlarda har�c� f�ltre kullanılır, seç�len
f�ltren�n bell� zaman aralıklarıyla tem�zleneb�l�r veya kartuşlarının yen�leneb�l�r olması gerek�r.

b) Sayacın tes�sata bağlantısı: Her türlü mekan�k su sayacı tes�sata yatay olarak, boru eksen�nde sağa veya sola
yatırılmadan bağlanır. Üst üste sıralı sayaçların bulunması durumunda, sayaç boru eksenler�n�n ara mesafes�n�n en az
25 sant�metre olmasına özen göster�l�r. Sayaçlar üret�c�n�n bel�rtt�ğ� montaj kurallarına göre tes�sata bağlanır. Sayacın
çıkışındak� tes�sat, sayaç her zaman su �le dolu olacak şek�lde yukarı yönlend�r�l�r ve sayaç h�çb�r zaman tes�satın en
üst noktasına bağlanmaz. Sayaca ulaşacak şek�lde tes�sata hava g�rmes� mümkün �se, sayacın su g�r�ş tarafına ve



yeter�nce uzak b�r mesafede b�r hava separatörü - vantuz yerleşt�r�l�r. Borunun tam dolu olmaması durumu göz önünde
bulundurularak, h�drofor veya pompa em�ş hatları üzer�ne sayaç bağlantısı yapılmaz. Zorunlu kalınması durumunda
boru üzer�nde düşey düzlemde aşağı yönde omega yapılarak üzer�ne kurallara uygun montaj yapılır. Gerek sayacın
normal çalışması sırasında, gerekse sayaç yer�nden söküldüğü veya bağlantı uçlarının sadece b�r�n�n sökülmüş olduğu
esnada, suyun �tme gücü etk�s�yle tes�satın h�çb�r parçasının esnememes�ne ve yer�nden oynamamasına d�kkat ed�l�r.
Bu maksatla sayacın g�r�ş ve çıkış tarafındak� boru şebekes� uygun b�ç�mde sab�tlen�r. Flanşlı sayaçların kolaylıkla
değ�ş�m�n�n yapılab�lmes� �ç�n boru tes�satında demontaj parçası kullanılır.

c) Sayacın rögar �ç�nde tes�s ed�lmes�: Rögarın, yüzeysel su sızıntısını engelleyecek şek�lde zem�n kotundan
yüksek olması gerek�r. Rögar kapağının, tek b�r k�ş� tarafından kolaylıkla hareket ett�reb�lecek, üzer�nde yükler�
taşıyab�lecek ve su sızıntısını engelleyecek şek�lde olması gerek�r. Sayaç ve bağlantı parçaları, k�rlenmeye karşı
korunması ve montaj-demontaj kolaylığı maksadıyla, rögar �ç zem�n kotundan yeter�nce yükseğe yerleşt�r�l�r. Rögar
�ç�nde b�r drenaj kuyusu veya suyu tahl�ye etmek �ç�n b�r boşaltma kanalı �mal ed�l�r. Rögar �ç�nde sayaçla �lg�l�
donanım har�c�nde başka c�hazlar bulundurulmaz. Rögar yapımında kullanılan malzemeler�n, korozyona dayanıklı ve
yeterl� mukavemete sah�p olması gerek�r.

ç) Sayaçların devreye alınması: Yen� veya tam�r ed�lm�ş su sayacı tes�sata yerleşt�r�lmeden önce, borulardan
yeterl� m�ktarda su geç�r�l�r. Besleme borusundak� tüm kalıntılar tem�zlen�r, su sayacına veya besleme borusuna
herhang� b�r yabancı madde g�rmemes� �ç�n, bulunulan mekân tem�z ve kuru hale get�r�l�r.

(2) Sayaçlar, hassas ölçüm c�hazı olup doğru ve uygun şek�lde paketlenmem�ş �se henüz yer�ne montajı
yapılmadan hasar göreb�leceğ�nden montaj önces�nde doğru ve uygun şek�lde depolanarak muhafaza ed�l�r.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Abonel�k H�zmetler� ve İz�ns�z Su Kullanımı

Abonel�k �şlemler�
MADDE 30 – (1) İdareler�n h�zmet vermekle yükümlü olduğu tüm gerçek ve tüzel k�ş�ler, abone olmak, sayaç

taktırmak ve sayacı �şler durumda muhafaza etmekle �dareyle b�rl�kte yükümlüdür.
(2)  İdareler, abones�z ve sayaçsız su kullanımını önlemek maksadıyla gerekl� çalışmaları yaparlar.
(3) Aboneler�n; k�ml�k, adres, �let�ş�m, sayaç numarası, sayaç markası, sayaç çapı, sayaç boyu, sayaç damga

tar�h�, sayaç sınıfı, 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.

(4) Abonel�k tes�s ed�l�rken suyun kullanım şekl�ne ve kullanıcısına göre abone türler� bel�rlenerek, s�steme
g�r�ş yapılır.

Su tes�sat projeler�n�n onaylanması
MADDE 31 – (1) Yapı ruhsatı alınması esnasında su tes�sat projes�n�n �dareler tarafından tasd�k ed�lmes�

gerek�r. Büyükşeh�r Beled�yes� sınırları dâh�l�nde su ve kanal�zasyon �dareler�nden su tes�sat projeler�n�n onayı
alındıktan sonra yapı ruhsatı ver�l�r.

(2) İdarelerce yapı ruhsatı aşamasında su tes�sat projes�n� onaylarken sayaçların konulacağı yerler�n
seç�m�ndek� kr�terler d�kkate alınır.

Sayaç tem�n mükellef�yet�
MADDE 32 – (1) Bu Tebl�ğdek� esaslar d�kkate alınarak sayaçlar, büyükşeh�r beled�yeler�nde �darece, d�ğer

beled�yelerde �se abone veya �darece tem�n ed�l�r. Yüksek tüket�ml� aboneler �le �dareler, sayaçların arıza yapma
�ht�mal�ne karşı yedek sayaç bulundurur.

Yüksek tüket�ml� aboneler
MADDE 33 – (1) İdareler, kend� yetk� ve görevler� dâh�l�nde bel�rled�kler� yüksek tüket�ml� aboneler�n�n

tak�b� �ç�n �mkânları çerçeves�nde ayrı b�r�m kurarak özel tak�p yaparlar. Bu aboneler�n su kullanım m�ktarları uzaktan
devamlı �zlen�r.

Yangın h�drantları ve yangın söndürme tes�satları
MADDE 34 – (1) Yangın h�drantlarının tamamı tesp�t ed�lerek kayıt altına alınır.
(2) Yangın h�drantlarından ve yangın söndürme tes�satlarından yangın dışında su alınmasına müsaade ed�lmez.

İdareler maksat dışı su alanlar hakkında �dar� düzenlemeler yaparak ceza� müeyy�de uygular.
İz�ns�z tüket�mler
MADDE 35 – (1) İz�ns�z su kullanımlarının tesp�t� gayes�yle uzmanlaşmış elemanlar tarafından planlı saha

taramaları yapılarak kayıtlar tasn�f ed�l�r. İz�ns�z kullanımın önlenmes� �ç�n gerekl� tedb�rler alınır.
(2) Abonel� veya abones�z olup sayaçsız su kullananlar, sayaca müdahale ederek bozma, kırma veya herhang�

b�r şek�lde çalışmasını durdurarak su kullananlar, sayacın devre dışı bırakılması suret�yle su kullananlar, sayacın
yer�nden sökülmes� sebeb�yle su kullananlar, �dareye a�t kuyudan, su şebeke hattından, serv�s bağlantısından veya
kaynaktan delerek boru döşeyerek, motor bağlayarak, tahr�bat yaparak şebekeye müdahale etmek suret�yle sayaçtan
geç�rmeks�z�n su kullananlar tesp�t ed�lerek tutanak altına alınır ve �dareler�n kend� mevzuatlarında yer alan ceza�
müeyy�deler uygulanır.

(3) Abones�z sayaçlı su kullananlar, sayacı söküp ters bağlayarak su kullananlar, sayacı �dareden habers�z
başka b�r sayaç �le değ�şt�rerek su kullananlar, sayaç rakor kelepçeler�n� kopartarak su kullananlar, �dare tarafından
kes�len suyu açarak sayaçtan geç�rerek su kullananlar, �dareden �z�n almaksızın serv�s hattının yer�n� değ�şt�rerek
sayaçlı su kullananlar, �dareden �z�n almaksızın abone türünü değ�şt�rerek su kullananlar, sayacın mührünü kopartarak
su kullananlar, usulsüz su kullandıkları �ç�n tesp�t ed�lerek tutanak altına alınır ve İdareler�n kend� mevzuatlarında yer
alan ceza� müeyy�deler uygulanır.

(4) İz�ns�z tüket�mler�n ve �z�ns�z su kullananların tesp�t�nde fotoğraf mak�nası, kamera ve d�ğer tekn�k
c�hazlardan yararlanılab�l�r.

(5) Sayaç açma, kesme, sökme ve takma g�b� bütün eylemler �ş emr� �le yapılır.
(6) Sayaç har�c� su kullanımına müsa�t düzenek ve mekan�zma tesp�t ed�ld�ğ�nde f��l� durum derhal ortadan

kaldırılır, körtapa takılır. Yapılan �şlemler�n tamamı tutanak altına alınır. Kırık olan sayaçlarda zabıt mümz�ler�



tarafından kırık olan saat�n su kullanımını eks�k göster�p göstermed�ğ� ve suyun sayaçtan geç�p geçmed�ğ�, abone
tarafından kırılıp kırılmadığı tesp�t ed�l�r.

(7) İz�ns�z tüket�mlerde su kullanımına elver�şl� aletler ve vasıtalar kullanılamaz hale get�r�l�r, ayrıntılı olarak
tutulacak tesp�t tutanağında kullanılan suyun m�ktarı konusunda mukayese �mkânı verecek her türlü ayrıntılı b�lg�
toplanarak tutanağa yazılır.

Bedels�z su kullanımlarının tak�b�
MADDE 36 – (1) Bedels�z su kullanan abonelerden �badethaneler, halk çeşmeler� ve kamu kurumları

tarafından kullanılan sular sayaçtan geç�r�l�r. Bu sayaçlar zaman aralıklarıyla okunur ve sürekl� tak�p ed�l�r.
(2) Bedels�z su kullanıp abone olmayanlar �ç�n abonel�k tes�s ed�l�r.
İz�ns�z tüket�mler� önlemek �ç�n b�r�m oluşturulması ve bu b�r�m�n görevler�
MADDE 37 – (1) İdarelerce �z�ns�z tüket�mler�n tesp�t�, sebepler�n�n araştırılması ve engellenmes� gayes�yle

b�r b�r�m oluşturulur. Bu b�r�m, su kaybına yol açan her türlü faktörü araştırır, lüzumlu tedb�rler�n alınması �ç�n gerekl�
tekl�flerde bulunur ve gerekl� çalışmaları yapar. Kaynaktan başlayarak, �sale ve dağıtım hatlarında, abonelerden ve
sayaçlardan kaynaklanan her türlü �z�ns�z tüket�m� tesp�t ederek ver�ler toplar, �z�ns�z tüket�m�n önlenmes� �ç�n öner�ler
hazırlar.  Bu b�r�m, �z�ns�z tüket�m�n önlenmes� �ç�n sürekl� tak�pte bulunur, raporlamalar yapar. Bu b�r�me bağlı
�z�ns�z tüket�m konusunda uzmanlaşmış elemanlardan oluşan b�r ek�p kurulur. İdareler tarafından, bu ek�pler �ç�n
gerekl� ek�pmanlar tem�n ed�l�r.

(2) Abone ve sayaç yönet�m�nde raporlamalar yapılır. Raporlarda ve �z�ns�z tüket�m�n tak�b�nde d�kkate
alınacak hususlar şunlardır:

a) Okuma ver�ler� düzenl� olarak kontrol ed�l�r.
b) Anormal okumalar tesp�t ed�l�r.
c) Aboneler�n farklı zaman aralıklarındak� tüket�mler� anal�z ed�l�r.
ç) Asgar� ve azam� tüket�m eş�kler�n�n dışında olan sayaçlar l�stelen�r.
d) Sıfır tüket�m� olan sayaçlar l�stelen�r.
e) Okuyucuların ver�ml�l�ğ�n� artırmak maksadıyla, sayaç okuyucularının �stat�st�kler� l�stelen�r.
f) Değ�şt�r�len sayaçlar değ�ş�m önces� ve sonrası anal�z ed�lerek fayda ve mal�yet� değerlend�r�l�r.
g) Alt bölgelerde tüket�m anal�zler� bölgesel karşılaştırmalı olarak yapılır.
ğ) Ver�ms�z ölçüm yapan sayaçlar tesp�t ed�l�p değ�şt�r�l�r.
h) Ardışık aynı tüket�mler, negat�f tüket�mler ve büyük tüket�c�ler l�stelen�r.
ı) Bu l�steler kullanılarak okuma ve faturaların doğruluğu tey�t ed�l�r.
(3) Yukarıda bahs� geçen hususlar d�kkate alınmak suret�yle hazırlanan raporlarla b�rl�kte öner�ler sunulur.
(4) İdarelerce �çme - kullanma suyu tem�n ve dağıtım s�stemler�ndek� �dar� ve f�z�k� su kayıplarının önlenmes�

�le s�stem�n �zlenmes� ve kontrolü �ç�n en üst yönet�c�ye doğrudan bağlı, konusunda uzmanlaşmış b�r b�r�m kurulur. Bu
b�r�m su kayıplarını en aza �nd�rmek �ç�n kurum �çer�s�ndek� eş güdümü sağlar, su kayıplarının önlenmes� �ç�n
b�r�mler�n yapmaları gereken �şler� tanımlar.

ALTINCI BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

B�lg� verme yükümlülüğü
MADDE 38 – (1) İdareler,  İçme Suyu Tem�n ve Dağıtım S�stemler�ndek� Su Kayıplarının Kontrolü

Yönetmel�ğ� ek�nde yayımlanan ve bu Tebl�ğ �le detaylandırılıp açıklanan ve ekte yer alan b�lg� ve envanter formlarını
(EK I, EK II, EK III, EK IV, EK V ve EK VI) bu Tebl�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren her yıl, tak�p eden yılın
Şubat ayı sonuna kadar Bakanlığa yazılı olarak gönder�r.

(2) İdareler, raporda yer alan b�lg�ler�n doğruluğunun tesp�t� maksadıyla, Bakanlıkça yer�nde yapılacak
�ncelemelerde faydalanılmak üzere talep ed�len her türlü b�lg� ve belgey� doğru ve eks�ks�z olarak sunmak ve
�ncelemeler esnasında kolaylık sağlamakla yükümlüdürler.

Yürürlük
MADDE 39 – (1) Bu Tebl�ğ yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 40 – (1) Bu Tebl�ğ hükümler�n� Orman ve Su İşler� Bakanı yürütür.
 

Ekler �ç�n tıklayınız
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