
ÇEV 314 – Yağmursuyu ve Kanalizasyon Dersi 
2017 – 2018 Bahar Dönemi 

Vize Projesi İçin Teknik Şartname 
  

1. İş bu şartname, 2017 – 2018 Bahar Dönemi Bülent Ecevit Üniversitesi (B.E.Ü.) Çevre 

Mühendisliği bölümünde ÇEV 314 - Yağmursuyu ve Kanalizasyon dersini alan öğrencilerin 

yapması zorunlu olan kanalizasyon projesi ile ilgili hükümleri kapsamakta olup 15 maddeden 

oluşmaktadır.  

2. Bu proje, ara sınavın %50’si yerine geçerli olup son teslim tarihi 27 Nisan 2018 Cuma günü 

saat 17:00’ye kadardır. Geç teslim edilen projelere “0” (sıfır) puan verilecektir. 

3. Proje konusu haritası verilmiş olan bölge için kanalizasyon şebekesinin tasarımıdır. 

4. Kanalizasyon projesi yapılacak çalışma sahası Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde yer alan Fatih 

mahallesinin bir bölümüdür. Bu cadde ve sokaklar harita üzerinde gösterilmiş olup proje 

alanına dahil olmayan sokaklar haritadan silinmiştir. (Not: Harita, proje için sentetik olarak 

hazırlanmış olup gerçeği yansıtmamaktadır. Başka amaçla kullanılamaz.) 

5. Proje yapılacak bölgedeki nüfus hesabı harita üzerindeki kat yüksekliklerine göre 

yapılacaktır. Bir apartman katında kaç daire olduğu ve bir dairede kaç kişinin yaşadığı gibi 

varsayımlar öğrenciler tarafından yapılacaktır. 

6. Atıksu debilerinin hesaplanması sırasında evsel, endüstriyel ve sızma debileri hesaplamaya 

dahil edilecektir. Hattın ilk bacasına herhangi bir üst debi gelmediğini varsayınız. Endüstriyel 

debiler için “diğer binalar” katmanı ile gösterilen binalardan kaynaklanan debiler hesaba 

katılmalıdır. Harita değiştirildiği için saha ziyareti yapılmayacaktır. Uygun kabuller öğrenci 

tarafından yapılacaktır.   

7. Projenin yapımı sırasında “Atıksu Toplama ve Uzaklaştırma Sistemleri Hakkında Yönetmelik” 

ve eklerindeki tasarım kriterleri geçerlidir. Burada yer almayan herhangi bir tasarım kriteri için 

kaynak gösterilmesi durumunda kitaplardan veya teknik raporlardan faydalanılır. 

8. Hidrolik hesaplar için Manning formülü kullanılacaktır. 

9. Hidrolik hesaplamalar için ders kitabındaki tablonun aynısı hazırlanacaktır. Hidrolik hesaplar 

MS Excel veya benzeri bir yazılım ile yapılacaktır. *.xls veya *.xlsx uzantılı dosya formatında, 

CD içinde teslim edilecektir. 

10. Plan ve profil çizimleri (sadece ilk 10 bacanın profili çizilecek) AutoCAD veya benzeri bir 

yazılım ile yapılacaktır. *.dwg uzantılı dosya ile teslim edilecektir (AutoCAD 2013 dosyası 

olarak) (CD içinde). Bu çizimlerde Çevre Mühendisleri Odasının formatı kullanılacaktır. 

11. Proje raporu formatı Ek’te verilmiştir. Rapor, Microsoft Word uyumlu *.doc veya *.docx 

formatında, CD içinde teslim edilecektir. 

12. Proje sonunda proje raporu, hidrolik hesaplar tablosu (rapor eki olarak), plan ve profil 

çizimleri ayrıca çıktı alınarak ve uygun şekilde dosyalanarak teslim edilecektir. 

13. Proje sırasında, grup elemanları arasında anlaşmazlık yaşanması durumunda ders 

sorumlusu cezai yaptırım uygulama hakkına sahiptir. 

14. Bu şartname,  ÇEV 314  –  Yağmursuyu ve Kanalizasyon dersine kayıt yaptıran tüm 

öğrenciler ile ders sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Özgür ZEYDAN arasında imzalanmış bir akittir. Her 

iki tarafta şartnamenin bütün hükümlerine uymayı peşinen kabul ve taahhüt ederler.   

15. Bu akitte ihtilaf olması durumunda sırasıyla B.E.Ü. Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanlığı, 

B.E.Ü. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı, B.E.Ü. Rektörlüğü ve Zonguldak Mahkemeleri tam 

yetkilidir.   

 

  



Ek: Proje Raporu Formatı  
Kapak  

İçindekiler  

Giriş  

Proje alanının kısaca tanıtılması  

Nüfus hesapları için yapılan kabuller  

Atıksu debilerinin hesapları  

• Evsel debiler  

• Endüstriyel debiler  

• Sızma debileri  

Hidrolik formüllerin açıklanması  

İlk kanala ait hidrolik hesabın tamamı  

Sonuç  

  

Not: Proje raporu formatı olarak BEÜ Çevre Mühendisliği Bölümünün diploma çalışması yazım  

kılavuzundaki formatı kullanınız.   


