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1- Proje Özeti: (Proje Tanımı) 

Başta yerleşim yerleri olmak üzere su, elektrik, yol, kanalizasyon, doğalgaz, ulaşım ve 

peyzaj gibi tesislere genel olarak altyapı adı verilir. Altyapıların oluşturulabilmesi açısından 

yürütülen çalışmalara da alt yapı çalışmaları denmektedir. Alt yapı çalışmalarının her biri 

hem yaşam kalitesinin yükselmesi hem de ekonomik açıdan oldukça önemlidir. Özellikle 

yerleşim yerlerinde kaliteli bir yaşam sürdürülmesi için elektrik, su ve doğalgaz gibi hayati 

öneme sahip olan ihtiyaçların giderilmesi bu çalışmalar sonucu gerçekleşmektedir. Toplu 

yaşam alanlarında yapılacak olan altyapı çalışmalarının her biri belediyeler tarafından 

onaylanmak zorundadır. Aksi halde bu çalışmaların yürütülmesi mümkün değildir.  

Bir ülkenin özellikle ekonomik büyüme ve kalkınması açısından önemli olduğu kabul 

edilen temel hizmetlerden biri altyapı hizmetleridir. Birtakım ortak özellikler taşımakla 

birlikte, belirli nitelikler açısından farklılaşan bu sektörler; sanayileşme, globalleşme, 

kentleşme, hızlı nüfus artışı gibi ekonomik ve demografik değişimler karşısında daha etkin 

ve kaliteli hizmet sunumu ihtiyacını ortaya koymaktadır Nüfus artışı, kentleşme olgusu vb. 

faktörler altyapı hizmetlerine olan ihtiyacı arttırmaktadır. Altyapı hizmetleri her ne kadar, 

doğrudan toplam üretimi artırıcı bir nitelik taşımasa bile, üretimin gerçekleşmesi için 

gerekli şartları hazırlayan hizmetlerdendir. 

Türkiye'nin gelişmekte olan ekonomisi, çeşitli sektörlerde altyapı yatırımlarına duyulan 

ihtiyacı da beraberinde getirmektedir. Bu sektörlerin başında inşaat, ikamet amaçlı 

olan/olmayan binalar, ulaştırma ve enerji gelmektedir.  

Ülkemizde şehir içi yollar yapılırken su ve kanalizasyon altyapısı belediyeler tarafından 

yapılmaktadır. Ancak elektrik, doğalgaz ve internet-telefon kablolarının yer altından 

geçmesi için de yolların kazılması gerekmektedir. Bu da aynı anda bir çok yer de  kazılar 

yapılarak hem yolların bozulmasına hem de bir çok sorunu beraberinde getirmektedir. 

Kontrol Bende Projesiyle de, bu sorunların önüne geçmek için yollar yapılırken doğalgaz, 

elektrik, internet-telefon altyapısı için yolun altına büyük boş borular döşenip ihtiyaç 

halinde kullanılmasını sağlamaktır. Böylece her altyapı geçtiğinde yollar bozulmayacak ve 

birçok kazanın da önüne geçilecektir. Proje fikri ortaya çıktıktan sonra sırası ile yazılım, 

tasarım ve montaj işlemleri yapıldı. 

 

https://kircali.com.tr/urun-kategori/alt-yapi-urunleri/
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                                                           Şekil 1.   Çizim                                                

                

2- Problem Sorun:  

Projemizin problem durumlarını şu şekilde sıralayabiliriz; 

• Alt yapı çalışmalarında yapılan kazılar sonucunda şehir içi cadde ve sokak 

aralarında ulaşımı olumsuz etkilemesi, 

• Zaman ve maddi kaybın olması, 

• İş yükünün artması, 

• İmar planlamasında aksaklıklar, 

• Yapılan kazılardan kaynaklı araçların bozulması, 

• Turizm alanlarına ulaşımında sıkıntılar yaşanması, 

• Gürültü kirliliğinin olması, 

• Büyük iş makinaların sokak aralarında olmasından dolayı yaşanan kazaların 

yaşanması. 

Belediyeler ve karayollarının kavşak ve tünelleri yaparken internet-telefon, ve 

elektrik altyapısını yapım esnasında yapmış olması kısmi bir alanı kapsamaktadır. 

Ancak şehirlerin cadde ve sokaklarındaki yollar yapılırken belediyeler sadece su ve 

kanalizasyon altyapısını yapmaktadır. 

Belediyeler yolları yaparken diğer paydaş firmalarla işbirliği içerisinde alt yapılara 

ait boş boruların döşenmesini sağlayarak yolların sonradan bozulmasının önüne 

geçilecektir. 
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             Projenin ele aldığı problem durumuna örnek durumlar şekillerde gösterilmiştir. 

 

        

         Şekil 1. Mevcut Yollar                                     Şekil 2. Mevcut Yollar 

  

 

  

 

                  Şekil 3. Mevcut Yollar                        Şekil4. Mevcut durum gazete haberi. 

 

 

3- Çözüm: 

Bu proje, yapılacak binaların alt yapı çalışmalarını yapı yapılmadan yollar yapılırken 

yolun altına büyük boş borular döşenerek sürekli yol kazım çalışmalarının önüne 

geçmektir. Büyük boş borular yollar yapılırken döşenerek yapılacak binanın, yapının ya 

da imarı olan boş arsaların elektrik, internet-telefon gibi alt yapıların daimi sürekliliğini 

korumak için şehir içi cadde ve sokak aralarındaki yollarda alt yapısında çıkan problem 

durumlarında ya da yenileme çalışmalarında yolların tekrar tekrar kazılmaması için 
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geliştirilmiştir. Her yapı ya da bina için binanın önünde o binaya ait bir kapak olup arıza 

olduğunda oradan müdahale edilmesi sağlanacaktır. 

Alt yapı çalışması tamamlanabilmesi için belli bir süreye, araçlara ve insana ihtiyaç 

vardır. Hem zaman hem ekonomik olarak kayıp yaşatmaktadır. Bu da birçok sorunu 

beraberinde getirir.  Bu sistemle bu sorunların önüne geçilerek az zamanda çok daha 

fazla iş yapılması hem de yaşanılan kayıplara engel olmaktır. Bu sorunun önüne geçmek 

için yollar yapılırken doğalgaz, elektrik, internet-telefon altyapısı için yolun başlangıç 

ve bitiş kısımlarına büyük ve geniş boş borular döşenip ihtiyaç halinde kullanılmasını 

sağlamaktır. Ayrıca her binaya ait belirlenen kısımlarına müdahale kapakları yapılarak 

her altyapı geçtiğinde yollar bozulmayacaktır.  

 

         

             Şekil 1.Tasarladığımız prototip tasarım       Şekil 2.Tasarladığımız prototip tasarım 

 

4- Yöntem: 

Ülkemizde yeni bir bina ya da yapı yapıldığında o binanın alt yapısı için hemen oraya 

yakın bir yerden mevcut yol kazılarak alt yapısı yapılır ve bozulan yol için yama asfaltla 

yapılan kazılar kapatılır.  Biz bu yaptığımız sistemle yolların sürekli kazılarak 

bozulmasına ve beraberinde getirdiği sorunları da çözeceğiz. Yollar yapılırken asfalt 

dökülmeden yer altına büyük geniş borular döşedik. Bu boruların içine elektrik, 

doğalgaz ve telefon-internet için boş borular döşedik. Her binanın ve imarı olan 

arsaların önüne borulara geçiş için kapaklar koyduk. Herhangi bir arıza veya yeni bir alt 

yapı olursa oradan müdahale edilmesini sağlamak için bu sistemi geliştirdik. Proje şehir 

içlerinde uygulandığı takdirde hem kamu kaynakları israf edilmemiş olacak, hem de 

ulaşım memnuniyeti sağlanacaktır.  
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5- Yenilikçi (İnovatif) Yönü:  

Belediyeler ve Karayolları, kavşak ve tünellerde kısmi olarak benzer altyapıları yapmış 

olsalar da şehirlerin cadde ve sokaklarındaki yollarda projemizin yenilikçi yönü 

kullanılmamaktadır. 

Literatürde şu anahtar kelimelerle tarama yaptığımızda; ( alt yapı, çevre, peyzaj, 

belediye ve aykome ) tasarladığımız proje ile ilgili kullanılan herhangi bir yönteme 

rastlanmamıştır.  

Yurt dışında bu sistemin kullanıldığını duyduk fakat belgeleyemedik. Projemiz ile 

altyapı çalışmalarında kazılarak bozulan yolların sebep olduğu ulaşım sorunlarına yerli 

ve milli unsurları kullanarak yapacağımız altyapı sistemiyle kontrolü ele alacağız ve 

oluşacak sorunlara anında müdahale edebileceğiz.  

6- Uygulanabilirlik:  

Projemiz ile birlikte şehir içi yollarımız yapılırken altyapı için boş borular koyularak 

sistemi oluşturacağız. Ayrıca yolun önceden belirlenen kritik kısımlarına da müdahale 

kapakları yapılacaktır. Bu projeyi yaparken imkanlar dahilinde yerlilik, yapılabilirlik 

ve uygulanabilirlik açısından işlevsel bir altyapı sistemi kurmuş olacağız. 

7- Tahmini Maliyet/Proje Zamanlama Planlaması: 

Projenin maliyet analizi düşünüldüğünde: Zaten elektrik, internet-telefon ve 

doğalgaz firmaları maliyeti işi yapacakları zaman karşılamaktadırlar. Proje kapsamında 

ilgili alanlara ait koyulacak boş borular ve boruların yerleştirilmesine ait maliyet yine 

ilgili firmalardan talep edilecektir. Böylece belediyelerin bu konularla ilgili artı bir 

harcaması olmayacaktır. 

Proje Tasarım Tahmini Maliyet Çizelgesi 

Malzemeler Adet Adet Fiyatı Toplam Fiyat 

Tatami (metre) 1 135 TL 135 TL 

Sıfır Zımpara (siyah renk) 2 20 TL 40 TL 

Müdahale Kapakları 6 0,25 TL 1,5 TL 

Sentetik Çim (metre) 0,5 80 TL 40 TL 

Boru (metre) 2 2,5 TL 5 TL 

Maket Ev 2 50 TL 100 TL 

                      TOPLAM             321,5 TL 
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Zaman Çizelgesi 

Yapılan Çalışmalar 15.01.2022 15.02.2022 10.03.2022 15.04.2022 05.05.2022 

Ön Araştırma      

Tasarım      

Yazılım Geliştirme      

Yazılım Testleri      

Prototip Üretimi      

Prototip denenerek 

tekrar gözden 

geçirilip son şeklinin 

verilmesi. 

     

 

 

8- Hedef Kitle:  

Projemizde öncelikli hedef kitlemiz dezavantajlı öğrencilerimiz başta olmak üzere, 

öğrencilerimiz, velilerimiz, okula gidiş geliş yapan servislerimiz, turizmciler, mahalle 

sakinleri ve tüm paydaşlarımız hedef kitleyi oluşturmaktadır. Bu hedef kitleyi seçme 

sebebimiz ise eğitim-öğretim faaliyetinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini 

sağlayan en önemli unsuların başında okula ulaşımın yer almasıdır.  

        9-Riskler:  

Projenin uygulanması sırasında ilgili firmalar yollar yapılırken boş boruların  maliyetine 

karşı çıkabilirler. Ancak kamu menfaati ve vatandaş memnuniyeti             

düşünüldüğünde yasal düzenlemeler yapılarak  bu sorun çözülebilir.  

            Bunun  dışında  uygulama  sırasında  ve   sistemin   aşamalarında gerekli  prosedürlere  

            uyulduğu takdirde bir risk ile karşılaşılmayacağını düşünmekteyiz. 

 

10- Proje Ekibi: 

TAKIM BİLGİSİ 

Takımımız 2022 yılında; okulumuzda bilime, teknolojiye meraklı öğrencilerin yeni 

teknolojileri takip etmesini, güncel teknolojilerle tanışmasını özgün, yaratıcı ve 

toplumsal sorunlara çözüm bulmak için çalışmalar yapmasını hedeflemektedir. 
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ÜYE BİLGİSİ 

Emir Mirsat YILMAZ       : İlkokul 4.sınıf öğrencisi, robotik kodlama ve bilgisayar 

bilimlerine meraklı takım kaptanı. 

Berat AKDENİZ        :İlkokul 3.sınıf öğrencisi, yazılım ilgi alanı projede yazılım 

grafik tasarım sorumlusu. 

Ali Kerem KOÇ         :İlkokul 2.sınıf öğrencisi, toplumsal problemlere duyarlı, ilgi 

alanları robotik kodlama ve gündelik yaşam sorunları.(yedek üye) 

Takım Lideri: Erdoğan AYYILDIZ Sınıf Öğretmeni. Takım liderimiz. Daha önce 

uyguladığı e Twinning Projeleri ile Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi almıştır. 

       

11- Kaynaklar: 

             Microsoft Word - 31.ALT YAPI SEKTÃŒRÃœ.doc (aso.org.tr) 

             Alt Yapı Çalışmaları Nelerdir?  - Kırcalı (kircali.com.tr) 

 Altyapı Çalışmaları Güçleniyor - Gazete İstanbul - İstanbulun Sesi / Yeditepe   İstanbul                     

(istanbulungazetesi.com) 

 

      

https://www.aso.org.tr/wp-content/uploads/2017/09/31.pdf
https://kircali.com.tr/alt-yapi-calismalari-nelerdir/
https://www.istanbulungazetesi.com/haber/altyapi-calismalari-gucleniyor-h1423.html
https://www.istanbulungazetesi.com/haber/altyapi-calismalari-gucleniyor-h1423.html

