
ÇEV 314 – Yağmursuyu ve Kanalizasyon Dersi Projesi İçin Teknik Şartname 

 

1. İş bu şartname,  2016 – 2017 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 16 

maddeden oluşmaktadır. 

2. Bu proje, ara sınavın %70’i yerine geçerli olup son teslim tarihi 3 Mayıs 2017 Çarşamba 

günü saat 20:00’a kadardır.  

3. Proje en fazla 1 gün geç teslim edilebilir. Projenin geç teslim edilmesi durumunda 

notlandırma 70 yerine 60 puan üzerinden yapılır. 

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

5. Kanalizasyon projesi yapılacak çalışma sahası Zonguldak Merkez İlçesi, Bahçelievler 

Mahallesinde yer alan Işık Yönder Caddesi, Mehmetçik Caddesi, Yıldız Sokak, Gül Sokak, 

Madenciler Sokak ve Ertuğrul Emral Caddesidir.  Bu cadde ve sokaklar harita üzerinde 

gösterilmiş olup proje alanına dahil olmayan sokaklar haritadan silinmiştir.  

6. 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. 

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

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

Endüstriyel debiler için restoranlar, kafeler, öğrenci yurdu, camii ve diğer işyerlerinden 

kaynaklanan debiler hesaba katılmalıdır. Sızma debileri alan veya toplam boru uzunluğu 

üzerinden hesaplanabilir. Debilerin belirlenmesi sırasında kesinlikle vatandaşa rahatsızlık 

verilmeyecek, uygun kabuller yapılacaktır.  

8. Projenin yapımı sırasında İlbank A.Ş.’nin tasarım kriterleri geçerli olup bu kriterler ders 

notlarında mevcuttur. 

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

formatında teslim edilecektir. 

10. Hidrolik hesaplar sırasında kullanılacak formül aşağıdaki tabloya göre belirlenir. 

Öğrenci numarasının 3’e bölümünden kalan Kullanılacak Formül 

0 Manning 

1 Kutter 

2 Hazen Williams 

11. Hidrolik hesaplamalar için ders kitabındaki tablonun aynısı hazırlanacaktır. Hidrolik 

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

ile teslim edilecektir. 

12. Şartnamede belirtilmeyen veriler için öğrenciler uygun kabulleri raporlarında belirtmek 

koşuluyla yapabilirler.  

13. Plan ve profil çizimleri (sadece Yıldız Sokak’taki hattın profili çizilecek) AutoCAD veya 

benzeri bir yazılım ile yapılacaktır. *.dwg uzantılı dosya ile teslim edilecektir (AutoCAD 

2015 tarafından okunabilecek şekilde). Bu çizimlerde Çevre Mühendisleri Odasının formatı 

kullanılacaktır. 



14. Proje sonunda proje raporu, hidrolik hesaplar tablosu, plan ve profil çizimleri ayrıca çıktı 

alınarak ve uygun şekilde dosyalanarak teslim edilecektir. 

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

öğrenciler ile ders sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Özgür ZEYDAN arasında imzalanmış bir akittir. 

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

16. Tarafların anlaşmazlığı halinde 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.   


