
Sa lanan Hizmetlerin Aç klamas :
Tesislerin yap laca arazinin haritas
Deniz dibi haritas
Zemin de erlendirme raporu
Tesislerde olu an çatlak, deformasyon, zemin

hareketi gibi durumlar n tespiti ve rölevelerinin
kar lmas , raporlar n haz rlanmas
Mevcut hatlarla ilgili ba lant noktalar n tespiti
Genel yerle im projeleri
Mevcut durumla ilgili röleve projeleri
Proses projeleri
Bütün mimari, in aat, mekanik, elektrik ve altyap

projeleri (avan-uygulama)
Fizibilite Raporu
Teklife Davet
dari artname

Genel ve özel teknik artname
Metraj ve ke ifler
Yap m sözle mesi tasar

*Milli Savunma Bakanl

Projenin K sa Aç klamas :
Bu i in kapsam nda mevcut 2000 ki ilik Ar tma
tesisinin prosesi tamamen de tirilerek günümüz
artlar na uygun modern bir Ar tma Tesisi haline haline

dönü türülmü tür. lave olarak 1000 ki ilik Ar tma
tesisi projelendirilmi tir. Yerle ke içindeki tüm temizsu
hatlar yenilenmi ayr ca Ar tma Tesisinin Kara ve
Derin Deniz De arj hatlar projelendirilmi tir. Bu
kapsamda Ar tma Tesisine ait Hidrolik ve Proses
Raporlar ve Hesaplar tüm ünitelerin Mimari, Statik,
Elektrik, Mekanik ve Altyap Uygulama Projeleri
tamamlanm r.

Temiz su ebekesinin incelenmesi ve onar m
in aat n projelendirilmesi

1000 ki ilik ar tma tesisinin incelenmesi onar ve
sistem de tirilerek 2000 ki ilik kapasiteye ç kar lmas

2 Adet 500 ki ilik paket ar tma tesisi
f200 Derin Deniz De arj (300m)

Ortakl k Kurulan Firmalar smi:CEMA taraf ndan sa lanan hizmetlerin oran :
100%

Ba lama Tarihi: 08.2005
Tamamlama Tarihi 12.2005

in Toplam Adam-Ay Say :
24

Ülke  : Türkiye
ehir: Mu la

Finansman Kayna :
TC MSB*

Sözle menin Yakla k De eri:
-

verenin Ad :
TC MSB zmir aat Emlak ve Nato Enf. Böl. Ba .
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