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T.C 

DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Abone İşleri daire Başkanlığı 

   
SAYAÇ YERİ DÜZENLEME ESASLARI 

YÖNERGESİ 
 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak 
 

 AMAÇ:   
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, DİSKİ abonelerinin sıhhi tesisat projelerinin 

onayı, su sayaç yerlerinin düzenlenmesi ile su sayaçlarının montajının sağlanmasına ilişkin 
usul ve esasları belirlemektir. 

 
KAPSAM:  

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, şebeke başına takılan ana sayaç ile kolektör veya sayaçların 
katlarda bağımsız olarak bulunduğu ve ayrı bir kolektörün bulunmadığı çok katlı binalarda 
bina veya bitişik nizam girişinde bulunan ana sayaca kadar uzanan kısmı düzenleme ve 
uygulama esaslarını kapsar. 

 
DAYANAK: 

MADDE 3 (1) Bu Yönerge 3194 sayılı İmar Kanunu, 4708 sayılı Yapı Denetim 
Hakkındaki Kanun, 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun düzenlemeleri ile DİSKİ Tarifeler ve Abone 
Hizmetleri Yönetmeliği dikkate alınmak suretiyle hazırlanmıştır. 

 
İKİNCİ BÖLÜM 

Tanımlar ve Genel Hükümler 
 

TANIMLAR 
MADDE 4 (1) Bu Yönergede geçen;  
a) DİSKİ : Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünü,  
b) İdare : Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünü, 
c)  Kolon : Münferit su aboneliği için, İdarenin döşediği şube yolundan itibaren en son 

kata kadar bina içinde ortak kullanım alanından açıktan çekilen ve birimlerin su almasını 
temin eden boru ve bağlantı elemanlarından meydana gelen tesisatı,  

ç) Su Sayaç Rögarı: Bahçe nizamlı binalardaki sayaç odasını,  
d) Sayaç Yuvası (Sayaç Odası): Sayaçların yerleştirilip, muhafaza edilmesi için 

hazırlanan ebatlı yeri,  
e) Su Sayacı: “2014/32/AB Ölçü Aletleri Yönetmeliğine” tâbi, abonenin kullandığı suyu 

ölçmeye yarayan ölçü aletini,  
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f) Şube Yolu: Su şebeke hattından sayacın çıkışındaki bağlantı rakoruna veya sayaçların 
katlarda bağımsız olarak bulunduğu ve ayrı bir kolektörün bulunmadığı çok katlı binalarda 
bina girişinde bulunan ana vanaya kadar uzanan kısmı,  

 
g) Ana Sayaç: Su abone hattının sonunda parsel sınırına bir yere konulan ve parsel alanı 

içerisindeki kayıp ve kacakları önlemek amacı ile düzenli okunup, parsel alanı içerisindeki 
diğer tali sayaçların endekslerinin toplamı ile karşılaştırılan su sayacını, ifade eder. 

 

SIHHİ TESİSAT PROJELERİNİN ONAYLANMASI 
MADDE 5 (1) Sıhhi tesisat projelerinde gösterilmekte olan sayaç yerleri ve kolektörleri 

kısmının (sayaç odası, sayaç yeri, kolektörün ölçüleri ve yapısı vb.) kriterleri ile teknik tip 
projeleri proje onayı işlemlerinden sorumlu Abone İşleri Daire Başkanlığı tarafından 
belirlenir. 

(2) DİSKİ yapı ruhsatı aşamasında sıhhi tesisat projesini onaylarken “İçme Suyu Temin 
Ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usuller 
Tebliğindeki” sayaçların konulacağı yerlerin seçimi kriterlerini de dikkate alır. 

(3) Su abonesi olmak isteyen özel veya tüzel kişiler DİSKİ’ den alacakları teknik tip 
projeye ve kriterlere uygun olarak sayaç montaj yerini hazırlamak zorundadırlar.  

(4) Mevcut sayaç yerlerinin yeniden hazırlanması, tadilatlarına ihtiyaç duyulması 
durumlarında, yeni bir proje gerekmiyor ise eski projeye uygun olarak, yeni bir proje 
gerekmesi halinde ise firmalarca hazırlanan ve İdarece kabul edilen yeni projeye uygun olarak 
yapılacak veya yaptırılacaktır.  

(5) Teknik tip projeye uygun olarak hazırlanan sıhhi tesisat projeleri, proje onayından 
sorumlu Abone İşleri Daire Başkanlığı tarafından tasdik edilir.  

(6) Proje onayı işlemlerinden sorumlu Daire Başkanlığınca onaylanan sıhhi tesisat 
projelerine ait proje onay bedelleri, abonelik aşamasında diğer bedellerle birlikte Abone İşleri 
Dairesi Başkanlığınca tahsil edilir.  

(7) Sıhhi tesisat projeleri DİSKİ tarafından onaylanmayan yerlere İlgili Belediyelerce 
yapı ruhsatı verilemez.  

(8) Proje onayı işlemlerinden sorumlu Daire Başkanlığınca onaylanan Sıhhi Tesisat 
Projesinin bir nüshası Abone İşleri Dairesi Başkanlığına teslim edilir. 

 

SU SAYAÇ YERLERİ 
MADDE 6 (1) Tüm su sayaç mahalleri, her zaman kolay ulaşılabilir, kontrol edilebilir 

ve sayaçları okunabilir olacak şekilde tesisat projesi ile düzenlenecektir. Daire ve dükkân gibi 
farklı abonelikleri olan sayaçlar bir arada ve aynı yerde bulunacaktır.  

(2) Sayaç yuvası ve kapağı, cümle kapısından 1–1,5 m içeride, giriş zemininden 70 cm 
yükseklikte ve uygun bir yerde konumlandırılacaktır. Sayaca bağlanan giriş borusu ile sayaçtan çıkan 
boruların çapı aynı olmalıdır.  

(3) Abonelik başvurusu sırasında DİSKİ personeli tarafından sayaç mahallinin 
uygunluğu kontrol edilecektir.  

(4) Binanın ana kolon borusunun çapı, bağımsız bölümlere ait tesisatın giriş çapından 
büyük olacaktır. Kolon sonu binanın son birim tesisatına dirsekle bağlanacaktır. Çap hesabı 
Sıhhi Tesisat Projelendirme Esaslarına uygun olacaktır. 
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(5) Birden fazla sayaçla su verilecek birden fazla birimli binalarda sayaç taksimatı 
yapılacak yere (kolektöre) veya sayaçların katlarda bağımsız olarak bulunduğu ve ayrı bir 
kolektörün bulunmadığı çok katlı binalarda ise; bina girişinde bulunan ana vana ve ana sayaca 
kadar ihtiyaca göre belirlenen boru çapı dikkate alınarak bir şube yolu yapılır. 

(6) İmalatlarda ve tesisatlarında TSE, ISO 9001 ve/veya uluslararası standartlara 
uygunluk belgesi olan malzeme kullanılacaktır. 

(7) Keşif işlemleri yapılarak şube yolunun (kolektör ve sayaç yerleri dahil) mevzuata 
uygun olduğunun keşif evrakı üzerine yazılması ve abone sözleşmesinin tamamlanmasından 
sonra Abone İşleri Dairesi Başkanlığınca sayaç abonenin tesisatına takılır veya taktırılır. 

(8) Bakım, onarım ve değişim çalışması esnasında abone sayaçlarının çevresinde 
bulunan kalebodur, mermer tüm zemin cinslerine verilen zararlar abonenin 
sorumluluğundadır.  

(9) Abone sayaç takılması veya değiştirilmesi esnasında parsel içerisinde yapılan 
çalışmalara abone tarafından mukavemet gösterilmesi durumunda abonelik iptal edilir ve 
kolyeden kapama işlemi yapılabilir. Çoklu bina abonelerinde ise bina, site yönetimi ve 
çoğunluğun aldığı karar doğrultusunda işlem yapılır 

(10) İdare sayaç yerleri ve kolektörleri uygun olmayan abonelerden, bu yerleri 
mevzuatta getirilen düzenlemelere göre uygun duruma getirmesini isteyebilir. Bu işlemi 
yapmayan abonelerin sayaç yerleri ve/veya kolektörleri DİSKİ tarafından yapılır veya 
yaptırılır. 

(11) Otopark, depo, merdiven altları gibi özellikle ışıksız ve karanlık yerlerde bulunan 
sayaçların, bulundukları yerlerde ayrı elektrik tesisatı ile çalışan aydınlatma sisteminin olması,  

(12) Sayaçların bulunduğu yer ve odaların, başka maksatla yani apartmana ait temizlik 
araç ve malzemeleri, pazar arabaları gibi eşyalar için yüklük olarak kullanılmaması, sayaçların 
dolap, tezgâh gibi malzemelerle kapatılmaması, sayaçların kışın (bez parçaları vb. 
malzemelerle sarılarak) soğuktan korunmalarının sağlanması,  

(13) Özellikle apartman, site, okul, iş hanı gibi toplu yerleşim yerlerine ait yönetici veya 
yetkili kişilerin, sayaçların seri ve kolay okunmaları için DİSKİ görevlilerine yardımcı olması, 
sayaçların bulunduğu yerde (bağlı bile olsa) köpek gibi hayvanların olmamasına özen 
gösterilmesi,  

(14) Mevcut su sayaçlarına, her ne sebeple olursa olsun İdaremizin bilgisi dışında el 
sürülmemesi, su kaçağı veya her türlü su arızası ile ilgili Tel: 185 çağrı merkezi hattına 
telefonla bilgi verilmesi şeklinde sıralanabilir.  

(15) Ayrıca su sayaçlarının kilit altında tutulmaması gerekmektedir. Aksi halde “bina 
kapalı” veya “sayaç yeri kilitli” olması nedeniyle sayaçların devamlı ve düzenli okunması 
mümkün olamayacaktır. Dolayısıyla sayaçların üzerinde, geçmiş aylara bağlı tüketim endeksi 
birikimi oluşarak mağdur olunabilecektir.  

(16) İçme Suyu Temin Ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü 
Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliğindeki 32. Maddesinde “Bu Tebliğdeki esaslar dikkate 
alınarak sayaçlar, büyükşehir belediyelerinde idarece, diğer belediyelerde ise abone veya 
idarece temin edilir. Yüksek tüketimli aboneler ile idareler, sayaçların arıza yapma ihtimaline 
karşı yedek sayaç bulundurur." denilmektedir bu nedenle montajı yapılacak sayaçların 
tamamı Genel Müdürlüğümüzden temin edilecektir. 
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ANA KOLON HATTI 
MADDE 7 DİSKİ uygulama vanası ile sayaçların bağlandığı kolektör vanası arasında 

kalan tesisattan ve donanımdan oluşur. Binaya ait parsel içerisindeki ana kolon hattı; binanın 
numarataj girişi ile ortak kullanım alanlarından geçirilerek tesis edilecektir. Bu hat, dükkân, 
kapıcı dairesi vb. bağımsız yaşam mahallerinden kesinlikle geçirilmeyecektir. Söz konusu ana 
kolon hattı üzerinde herhangi bir amaçla “kol” veya “Te” bırakılmayacaktır.  

Ana kolon hattının boru çapı, binadaki daire ve dükkân sayısı ile bağlantılı olup Tablo1’ 
de verilen çaplarda seçilecektir. Binadaki ana kolon hattı boru çapı, binadaki daire ve dükkân 
sayısı ile bağlantılı olup;  

• 1 ile 5 adet daireden oluşan binalarda 1” galvaniz veya 32 mm HDPE (PN16) boru, 
• 6 ile 20 adet daireden oluşan binalarda 1½” galvaniz veya 50 mm HDPE (PN16) boru, 
• 21 ila 40 adet daireden oluşan binalarda 2” galvaniz veya 63 mm HDPE (PN16) boru,  
• 41 ve üstü bağımsız dairelerden oluşan binalarda ise, ana kolon hattı boru çapı, sıhhi 

tesisat proje müellifi tarafından tesis edilecektir. 
Kullanılacak kolon ve kolektör tesisatındaki boruların TSE, ISO 9001 ve uluslararası 

standartlara uygunluk belgeli, 10 atü’ye dayanaklı, asgari korozyona uğrama ihtimali olmayan, 
galvaniz, PPRC veya paslanmaz çelik malzemeden dişli veya kaynaklı birleştirme yöntemiyle 
yapılacaktır. 

Ana kolon hattında ortaya çıkacak arızaların tamirinden abone sorumlu olup, DİSKİ 
mevcut abonelerine arıza tamirinin yapılması için duyuruda bulunacak, arıza tamiri 
yapılmadığı takdirde abone parsel sınırındaki DİSKİ uygulama vanası ile içme suyunu 
kapatma hakkına sahip olacaktır. Ayrıca yeni içme suyu şebeke tesisi yapılan bölgelerdeki 
ana kolon hatlarının DİSKİ standartlarına getirilmesi için DİSKİ mevcut abonelerine “ANA 
KOLON YENİLEMESİ” yapılması için duyuruda bulunacak, ana kolon yenilemesi 
yapılmadığı takdirde abone parsel sınırındaki DİSKİ uygulama vanası ile içme suyunu 
kapatma hakkına sahip olacaktır. 

 
 

KOLEKTÖR SİSTEMİ 
 MADDE 8- Abone sayaçlarının bağlandığı galvaniz veya krom malzemeden oluşur 

ve uygulama noktası parsel sınırıdır, ancak parsel girişine ana sayaç takılması kaydı ile 
Parsel içerisinde sayaç odası hazırlanabilir ve bütün sayaçlar (ana sayaç hariç). Sayaç 
odasında toplanır. Kolektör; galvaniz (TS EN 10255+A1), veya krom (TS EN 10217) 
malzemeden mamul olacaktır. 

Kolektöre bağlanacak sayaç sayısı 10 ve altında ise kolektör çapı 32 mm, sayaç sayısı 
10-25 ise kolektör çapı 40mm, sayaç sayısı 25 ve üzeri ise kolektör boru çapı 50mm olacaktır. 
Sayaç kolektörlerinin teşkilinde kartlı sayaçların ölçüleri dikkate alınacaktır. 
Sayaç kolektörlerinin bulunduğu mahal her türlü müdahaleye uygun büyüklükte 
boyutlandırılacaktır. (TABLO 2) 

Kolektörün yerden yüksekliği hiçbir suretle 150 cm’yi geçemez. 
Kolektör, abonelik işlemleri öncesinde abone tarafından bu esaslara uygun olarak tesis 
edilecektir.  

Kolektörde ortaya çıkacak arızaların tamirinden abone sorumlu olup, DİSKİ mevcut 
abonelerine arıza tamirinin yapılması için ihbarda bulunacak, arıza tamiri yapılmadığı 
takdirde abone parsel sınırındaki DİSKİ uygulama vanası ile içme suyunu kapatma veya 
arızayı ücreti karşılığı resen yapma hakkına sahip olacaktır.  
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Sayaçların giriş ve çıkışına TSE onaylı, plastik olmayan, metal alaşımlı (pirinç, çelik, 
bronz, vb.) şiber vana takılacaktır. Ayrıca sayacın çıkışına çek valf konulacaktır. Kolektör 
girişinde filtre olmalıdır. Kolektörde kullanılacak tüm malzemeler DİSKİ’nin uygun gördüğü 
standartlarda müracaat sahibi tarafından temin edilerek montajı gerçekleştirilecektir. (Şekil 1) 

 
 
 
TABLO 1 

Abone 
Sayısı (A) 

Birey 
Sayısı 

(B) 

Su 
Tüketimi 

(T) 

Eş Zaman 
Faktörü f 

(m3/h 
olarak) 

Tüketim 
(MaxQ) m3/h 
Q=AxBxTxf 

Anlık 
Debi 

Q/3600 

Boru 
ÇaPı (D) 

mm 

Branşman 
Anakolon 

Hesap 

Branşman 
Anakolon 

Seçilen Çap 

5 4 150 0,55 1,65 0,0005 0,02416 25 32 1” 
10 4 150 0,45 2,7 0,0008 0,03091 31 

50 
1” 1/2 

20 4 150 0,4 4,8 0,0013 0,04121 42 
30 4 150 0,35 6,3 0,0018 0,04722 48 

63 2” 
40 4 150 0,35 8,4 0,0023 0,05152 55 
50 4 150 0,35 10,5 0,0029 0,06095 61 

75 2” 1/2 
60 4 150 0,30 10,8 0,0030 0,06102 62 
70 4 150 0,30 12,6 0,0035 0,06677 67 
80 4 150 0,30 14,4 0,0040 0,07138 72 
90 4 150 0,30 16,2 0,0045 0,07571 76 
100 4 150 0,30 18 0,0050 0,07981 80 

90 3” 110 4 150 0,25 16,5 0,0046 0,07641 77 
120 4 150 0,25 18 0,0050 0,07981 80 
130 4 150 0,25 19,5 0,0054 0,08307 84 

100 4” 

140 4 150 0,25 21 0,0058 0,08620 87 
150 4 150 0,25 22,5 0,0063 0,08923 90 
160 4 150 0,25 24 0,0067 0,09216 93 
170 4 150 0,25 25,5 0,0071 0,09499 95 
180 4 150 0,25 27 0,0075 0,09775 98 
190 4 150 0,25 28,5 0,0079 0,10042 101 
200 4 150 0,25 30 0,0083 0,10303 104 
 
Not: Boruya açılan deliğin çapı 80 mm' ye kadar borularda 25 mm; 100 mm' ye kadar ise 32 mm' den 

büyük olmamalıdır. Daha büyük ihtiyaçlar için boruya T parçası konur veya birden fazla delikten su alma 
işlemi yapılır. 
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TABLO 2  
 
BİNA İÇİNDEKİ SAYAÇ ODASI ÖLÇÜLERİ  

SAYAÇ DURUMU DERİNLİK 
(cm) 

YÜKSEKLİK 
(cm) 

EN 
(cm) 

Bina girişinde tek sayaç hali (Ø 20 mm veya (Ø 25 
mm.lik sayaç için) 

15 40 60 

Kolomonton sistemde tek sayaç hali(Ø 20 mm) 15 40 60 
Kolomonton sistemle çift sayaç hali(Ø 20 mm) 15 60 60 
Kolomonton sistemde üçlü sayaç hali(Ø 20 mm) 15 80 60 
Kolomonton sistemde dörtlü sayaç hali(Ø 20 mm) 15 100 60 
Bina girişinde dizi sistem çift sayaç hali(Ø 20 mm) 15 60 60 
Bina girişinde dizi sistem üçlü sayaç hali(Ø 20 mm) 15 80 60 
Bina girişinde dizi sistem dörtlü sayaç hali(Ø 20 
mm) 

15 100 60 

Bina girişinde dizi sistem beşli sayaç hali(Ø 20 mm) 15 120 60 
Bina girişinde dizi sistem altılı sayaç hali(Ø 20 mm) 15 140 60 

 
 
 
 

BİNA DIŞINDAKİ SAYAÇ ODASI ÖLÇÜLERİ 
SAYAÇ DURUMU DERİNLİK 

(cm) 
YÜKSEKLİK 

(cm) 
EN 

(cm) 

Bahçede tek sayaç hali (Ø 20 mm veya Ø 25 mm.lik 
sayaç için) 

40 80 50 

Seri sistem çift sayaç hali (Ø 20 mm. veya Ø 25 
mm.lik sayaç için) 

40 80 70 

Seri sistem üçlü sayaç hali (Ø 20 mm veya Ø 25 
mm.lik sayaç için) 

40 80 90 

Bahçede tek sayaç hali (Ø 40 mm. veya Ø 50 
mm.lik sayaç için) 

50 80 50 

Bahçede tek sayaç hali(Ø 80 mm.lik sayaç için) 70 100 80 

Bahçede tek sayaç hali(Ø 100 mm.lik sayaç için) 70 120 80 
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Şekil 1 Kolektör Örneği 

 
 
 

SAYAÇ AYRIMI İŞLEMLERİ 
MADDE 9 (1) Tek sayaçtan kullanıp da ferdi aboneliğe geçmek isteyen aboneliklerde 

sayaç yerleri ve kolektörleri kısmının, İdarenin belirteceği kriterler doğrultusunda (çap, yeri, 
konumu vb.) hazırlanması ve İdareden “uygundur” onayının alınması gerekmektedir. 

(2) Ferdi aboneliğe geçiş işlemlerinde (geçici abonelik de dahil olmak üzere), Abone 
İşleri Dairesi Başkanlığınca yerinde yapılan incelemede, sayaç odası, kolektör vb. yerlerin 
projesine uygun yapıldığının keşif evrakında onaylanmasından sonra sayaç ayrımı işlemlerine 
başlanır.  

(3) Bahçe sulama ve kalorifer daireleri için ayrıca abonelik sözleşmesi yapılır. Bu 
birimlere ait sayaçlar da binanın ortak kullanım alanında bulunan kolon borusundan ağız 
almak suretiyle sayaç yuvasına konulur.  

(4) Aynı sayaç yuvasında bulunan sayaçların, hangi birime ait olduğu uygun bir yere 
yazılır. 

 
 

TESİSE EK YAPILARAK SU ALMADA UYULMASI GEREKEN HUSUSLAR 
MADDE 10- (1) Suyu mevcut binalarda, henüz abone olmayan bağımsız birime veya 

ilave edilen bölümlere, mimari projesine uygun ve ruhsata aykırılık teşkil etmediğinin 
belgelenmesi halinde (şube yolu ve kolektör çapı da uygunsa) abonelik verilebilir.  

(2) Bağımsız birim veya ilave edilen bölümler için birim önünden geçen kolon 
borusundan ağız almak suretiyle, usulüne uygun şekilde tesisat yapıldığının Abone İşleri 
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Dairesi Başkanlığınca keşif evrakına yazılmasından sonra Abone İşleri Dairesi Başkanlığınca 
tesisata sayaç takılır veya taktırılır. 

(3) Tek sayaçtan su kullanan binada bağımsız birimlerin değişik tarifeden su 
kullanmaları durumunda daire haricindeki birimler kendi adlarına tesise ek tesisat yaptırmaları 
halinde tesisatlarını ayırabilirler. Bu durumdaki abonelerin tesisatlarını, ana sayaçtan önce, bu 
Yönergede belirtilen şartlara uygun olarak yaptırmaları zorunludur. 

 
ÜÇÜNÇÜ BÖLÜM 

Su Sayaçları 

SAYAÇ TANIMI   
MADDE 11- Soğuk Su Sayacı, içinden geçen suyun hacmini sürekli olarak ölçmek, 

hafızaya almak ve göstermek üzere tasarlanmış ölçü aletidir.  

İdaremizde DN 20, DN 25, DN 40, DN50 ve üstü anma çaplı ultrasonik, Hız ve hacim 
esaslı, sayma tertibatı sudan korumalı kuru tip soğuk su sayacı kullanılmaktadır.  

Söz konusu sayacın 2014/32/AB Ölçü Aletleri Yönetmeliğine’ ne uygun üretilmiş ve 
Diski Genel müdürlüğünün belirlemiş olduğu standartları sağlamalıdır. 

Diski Genel Müdürlüğünce kullanılan su sayaçları şu şekilde sınıflandırılmıştır. 
 

Okuma Sistemine Göre : Gözle okuma, radyo frekansı ile okuma ve GPRS ile okuma. 
Tipine Göre   : Kuru tip su sayaçları. 
Ölçme Metoduna Göre  : Hız esaslı (tek huzmeli / çok huzmeli), 

  Hacim (volümetrik) esaslı, 
  Woltman, kombine, 
  Ultrasonik su sayaçları. 

Ölçme Hassasiyetine Göre  : C, D, sınıf ve R160 – R800 su sayaçları,  
Bağlantı Çapına Göre  : DN20, DN25, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, 
DN150, DN200 sayaçlar kullanılmaktadır. 

 

SAYAÇ MONTAJI GENEL HUSUSLAR 
 MADDE 12- (1) Su sayacının tesisata yerleştirilmesi ve bulunduğu mekândaki çevre 

şartlarının, sayacın üreticisi tarafından belirtilen hizmet ömrü süresince maruz kalacağı tüm 
etki büyüklükleri itibarıyla, tanımlı çalışma aralığının dışına çıkılmamasını sağlayacak şekilde 
olmasına dikkat edilmeli, tesisat imalatı ve sayaç montajı istenilen standartlarda yapılmadan 
su verilmemelidir. Sayaç mahalli, sayacı dış atmosferik tesirlerden koruyacak şekil ve yapıda 
tesis edilmelidir.  

(2) Sayaçlar ve alt grupları aşağıdaki gereklerin karşılanmasını güvence altına alacak 
şekilde tesisata/şebekeye yerleştirilmelidir:  

 

a) Kesici vana, filtre, çek valf ve yer süzgeci  
Her sayacın, giriş ve çıkışına sayaç ile aynı çapta TSE onaylı, plastik olmayan, metal 

alaşımlı (pirinç, çelik, bronz, vb.) şiber kesici vana ve suda çözünmüş maddelerin sayacın 
içinde tortu bırakma ihtimaline karşı sayacı korumak maksadıyla filtre, çıkış tarafında da ters 
akışı önlemek maksadıyla çek valf konulacaktır. Flanş bağlantılı sayaçlarda harici filtre 
kullanılacak, seçilen filtrenin belli zaman aralıklarıyla temizlenebilir veya kartuşlarının 
yenilenebilir olması gerekir. Tesisattaki aşırı basıncı engellemek amacıyla basınç düşürücü 
kullanılır. 
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Sayaç adedine bağlı olarak sayaç odasına uygun yer süzgeci konulur ve yağmur suyu 
hattına bağlanır.  

 

b) Sayacın tesisata bağlantısı  
Her türlü mekanik su sayacı tesisata yatay olarak, boru ekseninde sağa veya sola 

yatırılmadan bağlanır. Üst üste sıralı sayaçların bulunması durumunda, sayaç boru 
eksenlerinin ara mesafesinin en az 25 / 30 santimetre olmasına özen gösterilir. Sayaçlar 
üreticinin belirttiği montaj kurallarına göre tesisata bağlanır. Sayacın çıkışındaki tesisat, sayaç 
her zaman su ile dolu olacak şekilde yukarı yönlendirilir ve sayaç hiçbir zaman tesisatın en 
üst noktasına bağlanmaz. Sayaca ulaşacak şekilde tesisata hava girmesi mümkün ise, sayacın 
su giriş tarafına ve yeterince uzak bir mesafede bir hava separatörü-vantuz yerleştirilir. 
Borunun tam dolu olmaması durumu göz önünde bulundurularak, hidrofor veya pompa emiş 
hatları üzerine sayaç bağlantısı yapılmaz. Zorunlu kalınması durumunda boru üzerinde düşey 
düzlemde aşağı yönde omega yapılarak üzerine kurallara uygun montaj yapılır. Gerek sayacın 
normal çalışması sırasında, gerekse sayaç yerinden söküldüğü veya bağlantı uçlarının sadece 
birinin sökülmüş olduğu esnada, suyun itme gücü etkisiyle tesisatın hiçbir parçasının 
esnememesine ve yerinden oynamamasına dikkat edilir. Bu maksatla sayacın giriş ve çıkış 
tarafındaki boru şebekesi uygun biçimde sabitlenir. Flanşlı sayaçların kolaylıkla değişiminin 
yapılabilmesi için boru tesisatında demontaj parçası kullanılır. Su sayaçları üst, üste montaj 
edilemez. Yan yana veya karşılıklı montaj yapılabilir. Sayaçların girişine veya çıkışına şiber 
olmak üzere bir adet vana monte edilecek ve sayaç arızalandığı zaman sökülüp takılabilmesi 
için de çift rakorla bağlantısı yapılır.  

Düzgün akış elde etmek için; sayaç girişinde, sayaç giriş çapının minimum 10 katı, 
sayaç çıkışında, sayaç çıkış çapının minimum 5 katı mesafeli düz boru hattı olmalıdır. (Tablo 
3) 

c) Su deposu ve hidrofor  
Su deposu ve hidrofor bulunan binaların su depoları betonarme olarak yapıldığında su 

zayiatına sebep olmamak için, içi mermer, fayans, granit vb. şekilde kaplatılır. Su, hidrofor 
vasıtasıyla abone sayaçlarına basıldıktan sonra ölçülebildiğinden depo giriş ve çıkış boruları 
açıkta, görünür bir şekilde olacak ve depodan kolon harici herhangi bir çıkış olmayacaktır. 
Ancak, depo temizliğinde kullanmak için tahliye vanası konulacaktır. Depo ölçüleri, 
birimlerin en az bir günlük su tüketim averajı dikkate alınarak yapılacaktır. Depoda bulunan 
su DİSKİ’nin rezerv suyu olduğundan sayaç kolektörlerinden geçmeden kullanılması 
yasaktır. Su deposunun olduğu yere de uygun ebatta yer süzgeci konulacaktır. 

 

ç) Sayacın rögar içinde tesis edilmesi  
Rögarın, yüzeysel su sızıntısını engelleyecek şekilde zemin kotundan yüksek olması 

gerekir. Rögar kapağının, tek bir kişi tarafından kolaylıkla hareket ettirebilecek, üzerinde 
yükleri taşıyabilecek ve su sızıntısını engelleyecek şekilde olması gerekir. Sayaç ve bağlantı 
parçaları, kirlenmeye karşı korunması ve montaj-demontaj kolaylığı maksadıyla, rögar iç 
zemin kotundan yeterince yükseğe yerleştirilir. Rögar içinde bir drenaj kuyusu veya suyu 
tahliye etmek için bir boşaltma kanalı imal edilir. Rögar içinde sayaçla ilgili donanım 
haricinde başka cihazlar bulundurulmaz. Rögar yapımında kullanılan malzemelerin, 
korozyona dayanıklı ve yeterli mukavemete sahip olması gerekir.  
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d) Sayaçların devreye alınması  
Yeni veya tamir edilmiş su sayacı tesisata yerleştirilmeden önce, borulardan yeterli 

miktarda su geçirilir. Besleme borusundaki tüm kalıntılar temizlenir, su sayacına veya 
besleme borusuna herhangi bir yabancı madde girmemesi için, bulunulan mekân temiz ve 
kuru hale getirilir.  

 
(3) Sayaçlar, hassas ölçüm cihazı olup doğru ve uygun şekilde paketlenmemiş ise henüz 

yerine montajı yapılmadan hasar görebileceğinden montaj öncesinde doğru ve uygun şekilde 
depolanarak muhafaza edilir. 
 
MONTAJ ESASLARI 
MADDE 13- (1) Sayaç; kadranı yukarı bakacak şekilde, yatay pozisyonda tesis edilecektir. 

(Şekil 2) 
(2) Sayacın gövdesinde bulunan ok işaretinin yönü, her zaman su akış yönünde olacaktır. 
(3) Düzgün akış elde etmek için; sayaç girişinde, sayaç giriş çapının minimum 10 katı, 

sayaç çıkışında, sayaç çıkış çapının minimum 5 katı mesafeli düz boru hattı olmalıdır. 
(4) Sayaç mahalli, sayacı dış atmosferik tesirlerden koruyacak şekil ve yapıda tesis 

edilmelidir. 
(5) Sayaç tesisat borularında; sayacı olumsuz etkileyecek, olası harç, demir talaşı, keten lifi, 

boya kalıntıları gibi yabancı cisimler olmayacaktır. 
(6) Sayaç mahallinde; hidrofor/pompa kullanılıyorsa; sayaç/sayaçlar, pompadan en az 2,00 

metre uzaklıkta olmalıdır.  
(7) Her sayacın, giriş ve çıkışına sayaç ile aynı çapta TSE onaylı, plastik olmayan, metal 

alaşımlı (pirinç, çelik, bronz, vb.) şiber kesici vana ve suda çözünmüş maddelerin 
sayacın içinde tortu bırakma ihtimaline karşı sayacı korumak maksadıyla filtre, çıkış 
tarafında da ters akışı önlemek maksadıyla çek valf konulacaktır. Flanş bağlantılı 
sayaçlarda harici filtre kullanılacak, seçilen filtrenin belli zaman aralıklarıyla 
temizlenebilir veya kartuşlarının yenilenebilir olması gerekir. Tesisattaki aşırı basıncı 
engellemek amacıyla basınç düşürücü kullanılır. (Şekil 3) 

Şekil 2 
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Sayaç Anma Çapı 

(mm) 
Giriş Kısmındaki Düz Boru 

(mm) 
Çıkış Kısmındaki Düz Boru 

(mm) 
15  150  75 
20  200  100 
25  250  125 
40  400  200 
50  500  250 
65  650  325 
80  800  400 
100  1000  500 
125  1250  625 
150  1500  750 
200  2000  1000 

 
Tablo 3 

 
 
 
 
 
 

 
WOLTMAN veya HIZ ESASLI SU SAYAÇLARIN MONTAJ ŞEMASI 

 
Şekil 3 DN50 VE ÜZERİ SAYAÇ MONTAJI 
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ULTRASONİK SAYAÇLARIN MONTAJ ŞEMASI 

 
Şekil 4 

   Tablo 4: 
 A (DNx5) (mm) B (DNx3) (mm) H (DNx2) (mm) 

DN50 250 150 100 
DN65 325 195 130 
DN80 400 240 160 
DN100 500 300 200 
DN125 625 375 250 
DN150 750 450 300 
DN200 1000 600 400 

 
Şekil 5 

 
Not: Sayacın kullanım kılavuzundaki yer alan bilgilere göre montaj yapılması gerekmektedir. 
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SAYAÇLARIN KONULACAĞI YERLERİN SEÇİMİ 

 

BİTİŞİK NİZAM YAPILARDA SU SAYAÇ YERLERİ  
MADDE 14- İmar veya kadastral yol üzerinde numarataj cephesinde olmak 

üzere, bina giriş kapısının parsel sınırına en yakın noktasında, sağında, solunda veya 
bina cephesinde olmak üzere tesis edilir. (Şekil.6.1)  

 

 
ŞEKİL 6.1 Bitişik Nizam Yapılarda Sayaç Yeri Seçenekleri 

 
 

AYRIK NİZAM YAPILARDA SU SAYAÇ YERLERİ,  
  
MADDE 15- İmar veya kadastral yol cephesindeki bahçe giriş kapısının parsel sınırına 

en yakın noktasında, sağında, solunda veya bina cephesinde olmak üzere tesis edilir.  
Ayrık nizam olup çok katlı ve birden fazla bağımsız bölümü olan binalarda ise ortak 

kullanım alanında bina girişi sağında veya solunda tesis edilebilecektir. (Şekil 6.2)  
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ŞEKİL 6.2 Ayrık Nizam Sayaç Yeri Seçenekleri 

 
 
 

İMAR ADASI ALANLARINDA SU SAYAÇ YERLERİ,  
 
MADDE 16- İmar Adası Alanlarında Su Sayaç Yerleri: İmar, hâlihazır veya kadastral 

yol cephesindeki imar adası içine giriş yapılan noktalarda olmak üzere aşağıdaki şekillerde 
tesis edilebilir. 

 
1. Tek bir sayaç uygulaması: Tek abonelik. (Şekil 6.1' e uygun) 
2. Her bir blok için ayrı bir tek sayaç uygulaması: Her bina için ayrı abonelik. (Şekil 

6.4' ye uygun) 
3. Her bağımsız bölüm için ayrı bir sayaç uygulaması: Villa, işyeri, konut, apartman vb. 

için ayrı abonelik. (Şekil 6.5' e uygun)  
4. Teknik olarak yukarda belirtilen şartları sağlaması mümkün olmayan, hidrofor 

sistemi kullanılması gereken projelerde imar adası girişine bir adet ana sayaç takılması (Şekil 
6.3 ’e uygun) şartı ile her blok veya apartman girişindeki sayaç odasında kolektör sitemi 
kurulabilir. (Şekil 6.10 ve şekil 3’ye uygun) Bodrum, sığınak veya kömürlük gibi yerlerde 
sayaç yeri kabul edilmeyecektir.  

5. İmar Adası Bazındaki Yerleşim Yerlerinde Çoklu (Ferdi) Sayaç Uygulaması: İmar 
adası içindeki bağımsız bölüm veya bloklar adına, ada içerisinde ferdi abonelik talep edilmesi 
halinde; ada içeresindeki mevcut şebekede veya yeni yapılacak su şebeke sisteminde ortaya 
çıkabilecek arızalara, DİSKİ Genel Müdürlüğü tarafından müdahale edilmemesi, arızanın 
aboneler tarafından giderilmesi esastır. 
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6. DİSKİ Genel Müdürlüğü standartlarına uygun olmayan ada içi mevcut şebeke 
sistemlerinde arıza çıkması halinde; DİSKİ Genel Müdürlüğü, abonelere arıza tamiratının 
yapılması için duyuruda bulunacak, arıza tamiri yapılmadığı takdirde; abone parsel sınırındaki 
DİSKİ Genel Müdürlüğü uygulama vanası ile içme suyunu kapatma hakkına sahip olacaktır. 

 
7. İmar adası içerisindeki branşman tesisinde meydana gelecek arızalara DİSKİ Genel 

Müdürlüğü tarafından müdahale edilebilmesi için; şebeke sisteminin Polietilen veya Ductil 
font boru ile ve DİSKİ Genel Müdürlüğü standartlarında döşenmiş olması zorunlu olup; İrtifak 
hakkı tesis edilmesi veya şartları yerine getirildiği takdirde, aşağıdaki maddelerde belirtilen 
esaslar dâhilinde uygulama yapılacaktır. 

 
8. Bu durumda; özel mülkiyet alanı içinde döşenecek içme suyu dağıtım şebeke projesi; 

proje müellifi tarafından DİSKİ Genel Müdürlüğü teknik şartnamelerine uygun olarak 
hazırlanacak, DİSKİ Genel Müdürlüğü tarafından uygun bulunması halinde onaylanacaktır. 
Onaylanan proje doğrultusunda ilgili kişi/kuruluş ile protokol imzalanacaktır. İmzalanan 
protokolün bir nüshası Abone İşleri Dairesi Başkanlığına gönderilerek kurumumuz denetimi 
altında ve onaylı proje doğrultusunda şebekenin döşenmesi ile testlerinin yapılması 
sağlanacaktır. 

 
a) İrtifak hakkı tesis edilmesi: Ada içi dağıtım hatlarının, ada içi ulaşım yollarına 
döşenmesi halinde; dağıtım şebekesinde oluşacak arızalara DİSKİ Genel Müdürlüğü 
tarafından müdahale hakkının temini için, bu kısımlarda DİSKİ Genel Müdürlüğü adına, 
Tapu Kadastro Müdürlüğünden irtifak hakkının tesisi gereklidir. 

 
b) Kanalet yapılarak: Ada içi dağıtım hatlarının galeri içinde döşenmesi de mümkündür. 
İrtifak hakkı tesis edilememesi durumunda ve şebekede meydana gelebilecek arızalara, 
üst kaplamaya zarar vermeden müdahale edilebilmesi amacıyla; ada içi dağıtım 
şebekesi, beton kapaklı, 50x50 cm. kutu menfez içine DİSKİ Genel Müdürlüğü 
standartlarına uygun çapta ve cinste (Polietilen, Ductil) boru kullanılarak döşenebilir. 
Bu durumda gerekli her tür koruma (boru ısı izolasyonu, boru sabitleme, vb.) önlemleri 
aboneler tarafından alınacaktır. 
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ŞEKİL 6.3 İmar adası girişine tek sayaç 
 
 

 
 

ŞEKİL 6.4 İmar Adası Girişinde Her Bloğa Sayaç 
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ŞEKİL 6.5 İmar Adası Girişinde Her Bağımsız Bölüme Sayaç 
 

 
ŞEKİL 6.6 İmar Adası İçeresine Kanalet Yapılması 
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ŞEKİL 6.7 Bir Bağımsız Bölümlü Münferit Aboneli Sayaç Yeri Düzenleme Şekli 

 
 

 
ŞEKİL 6.8 Bir Bağımsız Bir Konut Dışı Bölümlü Münferit Aboneli Sayaç Yeri Düzenleme Şekli 

 
 



19 
 

 
ŞEKİL 6.9 Bağımsız Bölümlü Münferit Aboneli Sayaç Yeri Düzenleme Şekli 

 
 
 

 
 

ŞEKİL 6.10 Çok Sayaçlı (Ferdi Aboneli) Sayaç Yeri Düzenleme Şekli 
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Takılacak Ana Sayacın Niteliği: 
MADDE 17- Bağımsız bölüm sayısına göre ana sayaç aşağıdaki çap ve ebatlarda tesis 
edilecektir. (Tablo 5) 
 Parsel sınırında uygun yere ana sayaç koymayan abonelerden sayacını bu noktaya 
taşıması istenebilir. Bu noktaya taşınmaması durumunda abonelik iptal edilir ve kolyeden 
kapama işlemi yapılabilir. 

Tek sayaç uygulaması yapılan konutlarda aşağıdaki değerlerde sayaç seçimi 
yapılmalıdır. Münferit bağımsız bölüm aboneliklerinde Ø20 mm. sayaç seçilecektir. 
 

 
 
 
 

  Tablo 5.1 
 Sayaç Çapı 

2 ile 5 bağımsız bölüm için  DN 25 mm. 

6 ile 16 bağımsız bölüm için  DN 40 mm. 

17 ile 80 bağımsız bölüm için  DN 50 mm. 

81 ile 100 bağımsız bölüm için DN 65 mm 

101 ile 250 bağımsız bölüm için  DN 80 mm 

250 ile 500 bağımsız bölüm için  DN 100 mm 

501 ile üzeri bağımsız bölüm için DN 150 mm. 

 
 
 
 

Tablo 5.2 

 
 

 
 

SÜREKLİ DEBİSİ (Q³) (m³/h)  SAYAÇ BOYU (mm.) 

DN 65 sayaçlarda sürekli debisi: 25,0 m³/h.  DN 65 sayaç boyu: 200 mm. 

DN 80 sayaçlarda sürekli debisi: 40,0 m³/h.  DN 80 sayaç boyu: 225 mm. 

DN 100 sayaçlarda sürekli debisi: 60,0 m³/h.  DN 100 sayaç boyu: 250 mm. 

DN 150 sayaçlarda sürekli debisi: 150,0 m³/h.  DN 150 sayaç boyu: 300 mm. 

DN 200 sayaçlarda sürekli debisi: 250,0 m³/h.  DN 200 sayaç boyu: 350 mm. 
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SONDAJLA SU ALAN YERLERE TAKILACAK SAYAÇ YERLERİ 
 
MADDE 18- Kuyu, galeri, tünel, sondaj ve benzer kaynaklardan çekilecek yeraltı 

suyu miktarının tespitini sağlayacak ölçüm sistemleri kurulmadan, suyun kullanımına izin 
verilemez.  

Sayaçlar kaynağın başına bağlanır. Kaynaktan alınan suyun tamamı sayaçtan 
geçirilecektir. (Şekil 7) 

 

 
 

ŞEKİL 7 Sondaj Aboneli Sayaç Yeri Düzenleme Şekli 
 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Diğer Hükümler 

Yapı Kullanım İzin Belgesi Alınmayan Yapılarda Uygulama Şekilleri 
 
MADDE 19- (1) 03/05/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 31 inci maddesinde 

“İnşaatın bitme günü, kullanma izninin verildiği tarihtir. Kullanma izni verilmeyen ve 
alınmayan yapılarda izin alınıncaya kadar elektrik, su ve kanalizasyon hizmetlerinden ve 
tesislerinden faydalandırılmazlar. Ancak, kullanma izni alan bağımsız bölümler bu 
hizmetlerden istifade ettirilir.” hükmü gereği yapı kullanım izin belgesi olmayan yapıların su 
ve kanalizasyon hizmetlerinden faydalanamayacakları açıktır. 

(2) Yapı kullanım izin belgesine sahip olmayan yapıların İdarenin bilgisi ve izni 
olmadan kayıtlı inşaat su sayaçları sökülemez. 

(3) Ayrıca; Orman ve Su İşleri Bakanlığı' nın 16.07.2015 tarih ve 29418 sayılı İçme 
Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği Teknik 
Usuller Tebliği 5 inci bölümünde; Abonelik Hizmetleri ve İzinsiz Su Kullanımı kısmındaki 
Sayaç temini mükellefiyeti başlığı altında yer alan 32 nci maddesinde "Bu Tebliğdeki esaslar 
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dikkate alınarak sayaçlar, büyükşehir belediyelerinde idarece diğer belediyelerde ise abone 
veya idarece temin edilir" hükmü gereği İdarenin izni ve onayı alınmadan yapı kullanım izin 
belgesi alınmayan yapılara başkaca su sayacı takılamaz. 

(4) Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinde “Elektrik, su ve 
gaz sayaçlarının periyodik muayenelerinin on yılda bir...” hükmü gereği; abonelerin damga 
süresini doldurmuş su sayaçlarını değiştirmemeleri ve/veya muayene ettirmemeleri halinde, 
İdare damga süresini dolduran su sayaçlarını yenileriyle değiştirmek ve sayaç bedellerini 
faturaya yansıtmakla yükümlüdür. 

Yürürlük 
MADDE 20- (1) Yönetim kurulunca onaylanan bu yönerge ilan tarihinde yürürlüğe 

girer. 

Yürütme 
MADDE 21- (1) Bu Yönetmeliği Diyarbakır İçme suyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel 

Müdürlüğü (DİSKİ) yürütür. 

 
 
 


