
ÇEV 314 – Yağmursuyu ve Kanalizasyon Dersi Projesi İçin Teknik Şartname 
 
1. İş bu şartname, 2013-2014 bahar döneminde 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 kapsamaktadır. 

2. Proje 9 Nisan 2014 tarihinde başlayacak ve 21 Mayıs 2014 tarihinde bitecektir.  
3. Projenin not karşılığı final (gerek duyulması halinde bütünleme) sınavında 40 puandır. 

Final (veya bütünleme) sınavı 60 puan üzerinden olacaktır. 
4. Projenin ara raporu 30 Nisan 2014 tarihindeki ders saatinde teslim edilecektir. Ara rapor 

15 puan değerindedir. Ara raporun kapsamı Ek-1’de verilmiştir. Ara rapor en fazla 1 gün 
geç teslim edilebilir. Ara raporun geç teslim edilmesi durumunda notlandırma 10 puan 
üzerinden yapılır.  

5. Projenin final raporu 21 Mayıs 2014 tarihindeki ders saatinde teslim edilecektir.  Final 
raporu 25 puan değerindedir. Final raporunun kapsamı Ek-2’de verilmiştir. Final raporu 
en fazla 1 gün geç teslim edilebilir. Final raporunun geç teslim edilmesi durumunda 
notlandırma 20 puan üzerinden yapılır. 

6. Proje 3’er kişilik gruplar halinde yapılacaktır. Proje grupları Ek-3’de verilmiştir. Grup 
elemanları arasında anlaşmazlık olması halinde ders sorumlusu notlandırma sırasında 
cezai yaptırım uygulayabilir.  

7. Kanalizasyon projesi yapılacak çalışma sahası Bülent Ecevit Üniversitesi Merkez 
Yerleşkesi’dir. Proje alanının dijital haritası ders sorumlusu tarafından temin edilecektir. 

8. Kanalizasyon projesinin süresi 1 yıl inşaat ve 25 yıl da kullanım olmak üzere 26 yıl 
üzerinden hesaplanacaktır. 

9. Proje alanındaki nüfus hesapları yapılırken B.E.Ü. Stratejik Planından yararlanılacaktır. 
2014 yılı için akademik, idari personel sayıları ile öğrenci sayıları Stratejik Planı’ndan 
temin edilecektir. Gelecek yıllarda, üniversitenin her yıl için 10’ar tane yeni akademik ve 
idari personel istihdam edeceği kabul edilecektir. Her üç yılda bir de, üniversite 
bünyesindeki faal olmayan bölümlerden birinin 50 + 50 öğrenci kontenjanı (I. öğretim ve 
II. öğretim) ile öğrenci alacağı kabul edilecektir. Her yeni senede, I. öğretim 
kontenjanlarının %90 oranında, II. öğretim kontenjanlarının da %50 oranında dolacağı 
varsayılacaktır. Her yıl için bölümlerin toplam öğrencileri içinden %20 oranında mezun 
öğrenci çıkacağı kabulü yapılacaktır.  

10. Atıksu debilerinin hesaplanması sırasında evsel, endüstriyel, sızma debileri ve özel debi 
veren binalar (konferans salonları, spor salonu, kütüphane, cami gibi) hesaplamaya dahil 
edilecektir. Endüstriyel debiler için laboratuarlardan, yemekhaneden ve kantinlerden 
kaynaklanan debiler hesaba katılmalıdır. Sızma debileri alan veya toplam boru uzunluğu 
üzerinden hesaplanabilir. 

11. Projenin yapımı sırasında İlbank A.Ş.’nin tasarım kriterleri geçerli olup bu kriterler ders 
notlarında mevcuttur. Hidrolik hesaplar sırasında Manning Formülü kullanılacaktır.  

12. Hidrolik hesaplar MS Excel veya benzeri bir yazılım ile yapılacaktır.  
13. Plan ve profil çizimleri AutoCAD veya benzeri bir yazılım ile yapılacaktır. 
14. Bu şartname, ÇEV 314 – Yağmursuyu ve Kanalizasyon dersine kayıt yaptıran tüm 

öğrenciler ile ders sorumlusu Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN arasında imzalanmış bir akittir. 
Her iki tarafta şartnamenin bütün hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt ederler.  

15. 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.  

 
Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN 

Ders Sorumlusu 



Ek-1: Ara Rapor Kapsamı 
• Giriş, Proje alanının tanıtılması  

o B.E.Ü. tanıtımı,  
o Merkez yerleşke alanı ve koordinatları 
o Binalar 
o Akademik ve idari personel sayıları 
o Öğrenci sayıları 

• Nüfus hesapları 
• Atıksu debilerinin hesapları 

o Evsel debiler 
o Endüstriyel debiler (laboratuarlar, yemekhane ve kantinler) 
o Sızma debileri 
o Özel debi veren binalar (konferans salonları, spor salonu, kütüphane, cami) 

• Sonuçlar 
 
Ara raporun yazılması sırasında B.E.Ü. Çevre Mühendisliği Bölümü “diploma çalışması 
yazım kuralları” geçerlidir. 
Ara rapor, hem dijital ortamda (*.doc uzantılı) hem de çıktı olarak dosya içerisinde teslim 
edilecektir. 
 
Ek-2: Final Raporu Kapsamı 

• Proje kriterleri 
• Hidrolik hesaplar (örnek bir boru için hidrolik hesabın yapılması) 

o Hidrolik hesap tablosu (ders notlarında ve ders kitabındakine uygun formatta) 
o Plan çizimi (1/1000’lik ölçekli, proje bilgileri ile,  A1 veya A0 çıktı alınacak) 
o Profil çizimi (En uzun hat için, Yatay eksen 1/2000, dikey eksen 1/200 ölçekli 

çıktı alınacak) 
• Sonuçlar 

 
Final raporunun yazılması sırasında B.E.Ü. Çevre Mühendisliği Bölümü “diploma çalışması 
yazım kuralları” geçerlidir. 
Final raporu hem dijital ortamda (*.doc uzantılı) hem de çıktı olarak dosya içerisinde teslim 
edilecektir. 
Hidrolik hesap tablosu hem dijital ortamda (*.xls uzantılı) hem de çıktı olarak dosya 
içerisinde teslim edilecektir. 
Plan ve profil çizimleri hem dijital ortamda (*.dwg uzantılı AutoCAD 2013 veya daha eski 
sürümler için kaydedilmiş) hem de ölçekli çıktı olarak ve nizami şekilde katlanarak dosya 
içerisinde teslim edilecektir. 
 



Ek-3: Proje Grupları 
 
I. Öğretim 
 
KÜBRA YILDIRIM 

SEVİL BODUR 

MERVE NUR AKTÜRK 

İBRAHİM CEM GÜVEN 

ONUR ARAS ÖZAYDIN 

İSMAİL UTKU YAVUZ 

BURÇİN GÜNERİ 

EBRU AVCI 

NURSELİ AYÖZEN 

AYLA YILMAZ 

SAMİYE TANRIKULU 

EZGİ ETÖZ 

EBRU DEMİREL 

BÜŞRA SAĞLIK 

BİNTÜLİSLAM SEMİZ 

ABDİ B. GÜRHAN 

SERCAN GÖÇ 

SONER OKUTUCU 

ESRA AYDIN 

MİNE DURMAZ 

EREN ARSLAN 

EBRU KUBİLAY 

SAİME FİGEN FIRAT 

HAKAN D İLBAZ 

DİLŞAD TOKGÖZ 

FATMA BETÜL İLERDE 

EZGİ TURAN 

ŞEYDA DENK 

GÖKHAN ÖZLER 

CENGİZHAN YAHŞİ 

SERDAR İNCE 

ABDULKERİM BAYRAKTUTAR  

 

 
 
II. Öğretim 
 
HACER ERGİN 

TUĞÇENUR IŞIK 

BERFUÇİSEM VATAN 

ANIL D İLEK 

ÖZGE YAPRAK 

ABDULSAMED KACIR 

GAMZE YILDIZ 

BUSE ÖZTÜRK 

BUĞRA DÖNDER 

SEZGİN KÖSE 

İBRAHİM YÜCEL 

CİHAN UMUT KARTAL 

YUNUS KARATAŞ 

CANSU DOĞAN 

KEREM PİRİNÇ 

BEYZA AZAK 

 

 


