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Tes�sler�n ve aynı zamanda çeş�tl� projeler�n hayata geç�r�lmes� aşamasında terc�h ed�len altyapı projelend�rme
�şlemler� �le atık suların güvenl� b�r şek�lde uzaklaştırılmasının yanı sıra aynı zamanda atık sular dışında yağmur
sularının güvenl� b�r şek�lde tahl�ye ed�lmes� mümkün olab�l�yor. Günümüzde projelend�rme �şlemler�nde farklı
çözümler ön plana çıkıyor.

Altyapı �fades� esas olarak çeş�tl� b�naların ya da yapıların atık s�stemler�n�n güvenl� b�r şek�lde kullanılması �ç�n
terc�h ed�l�yor. Günümüzde atık suların g�der�lmes� b�na sayısı ve yaşam alanları düşünüldüğünde öneml� b�r
sorun olarak ön plana çıkıyor. Özell�kle büyük şeh�rlerde yaşayan yüzb�nlerce �nsan olduğu düşünüldüğünde atık
suların tahl�ye ed�lmes�n�n önem� görülüyor.

Altyapı Projelend�rme H�zmetler�

Temel olarak alt yapı h�zmetler�n�n ana amacı atık suların b�nadan uzaklaştırılmasının yanı sıra yer altından gelen
çeş�tl� kabloların ya da uzantıların etk�n b�r şek�lde döşenmes� olarak da ön plana çıkıyor. Bu tür çözümler �ç�n
farklı f�rmalar h�zmet ver�yor. Aynı zamanda genell�kle b�na yapımı aşamasında bu tür h�zmetlere �ht�yaç
duyuluyor.

Alt yapı s�stemler�n�n �sten�len kal�tede uygulanması amacı �le terc�h ed�len bu tür projelend�rme çalışmaları
konusunda f�rmamızdan h�zmet alab�l�rs�n�z. Günümüzde alt yapı projeler�n�n başarılı b�r şek�lde
gerçekleşt�r�lmes� amacı �le f�rmamız müşter� memnun�yet�n� ön plana alan çalışmalar yürütüyor. Aynı zamanda
bu tür yöntemler sayes�nde altyapı s�stemler�n�n güvenl� b�r şek�lde ortaya konulması mümkün olab�l�yor.

Altyapı Projelend�rme Hang� H�zmetler� Kapsıyor;

Altyapı projelend�rme �şlemler� dah�l�nde genell�kle �çme suyu, kanal�zasyon, atık su g�b� çeş�tl� çözümler ön plana
çıkıyor. Aynı zamanda bu tür yöntemler sayes�nde sağlıklı �çme suyunun tem�n�n�n yanı sıra lavabolarda oluşan
k�rl� suyun da hızlı b�r şek�lde dışarıya atılması mümkün olab�l�yor. Alt yapı proje çalışmaları esas olarak daha
sağlıklı b�r b�na kullanımı �ç�n ön plana çıkıyor.

Bu tür projelend�rme çalışmalarında genell�kle �nsanların daha sağlıklı alanlarda �kamet etmes� ön plana çıkıyor.
Projelend�rme çalışmaları esas olarak beled�yeler�n ruhsat vermes�ne bağlı olarak gerçekleşt�r�l�yor. Bu tür
amaçlar �ç�n yapılması gereken yazışmaları ş�rket olarak yer�ne get�r�yoruz.

Alt yapı projeler� ve Sağladığı Faydalar

Alt yapı projeler�n�n sağladığı b�r sürü yarar bulunuyor. Temel olarak altyapı projelend�rme �şlemler� �le bu tür
tes�sat çalışmalarının b�na ruhsatına uygun olarak gerçekleşt�r�lmes� mümkün olab�l�yor. Bunun dışında alt yapı
projeler� �nsanların n�tel�kl� �çme suyu tem�n� �ç�n de önem taşıyor. Alt yapı projeler� aynı zamanda yağmur
yağdığında s�stem�n fazla suyu atması �ç�n de önem taşıyor.

Sağlıklı oturma alanları oluşturmak �ç�n gereken b�na tes�sat aşamalarından b�r�s� olan altyapı projelend�rme
çalışmaları �le bu tür �mkanlar mümkün olab�l�yor. Günümüzde alt yapı s�stemler�n�n uzun yıllar bozulmadan
kullanılab�l�yor olması esas olarak bu tür altyapı projelend�rme çalışmalarının başarısı �le b�reb�r olarak �lg�l�
görülüyor.

Alt yapı projeler�nde altyapı projelend�rme aşamasında tam yetk� beled�yelerde bulunuyor. Beled�yeler gerek
yetk�lend�rme gerekse de denet�m aşamalarında bu tür alt yapı s�stemler�n�n n�tel�kl� olmasını tem�n ed�yorlar.



Aynı zamanda alt yapı s�stemler�n�n b�na yapım şartnames�ne uygun olup olmadığına da y�ne beled�yeler onay
ver�yor. Bu tür nedenlerden dolayı bu tür çalışmalarda beled�yelerden alınan �z�nler�n önem� büyük oluyor.

Genell�kle beled�yeler bünyes�nde faal�yet gösteren su ve kanal�zasyon �dareler�nce uygun görüldüğü takd�rde alt
yapı projeler�ne �z�n çıkab�l�yor. F�rmamız beled�yeler �le yapılması gereken bu tür yazışmaları gerçekleşt�rerek
aynı zamanda müşter�ler�n bu tür detaylar �le �lg�lenmes�n�n önüne geç�yor. Günümüzde beled�yeler�n sunduğu bu
tür h�zmetler �ç�n bazı yazışmaların yapılması gerekeb�l�yor.

Çevresel Etk�
İşletme Çözümler�
Arıtma S�stemler�
İş Güvenl�ğ�

Alt yapı projeler�n�n çevresel etk�ler�n�n değerlend�r�lmes� amacı �le çeş�tl� çalışmalar yapılıyor. Esas olarak
yapılacak alt yapı s�stemler�n�n doğaya zarar vermeyen malzemelerden �mal ed�len ürünler �le yer�ne get�r�lmes�
gerek�yor. Bu tür nedenlerden dolayı altyapı projelend�rme aşamasında çevresel etk�n�n değerlend�r�lmes� önem
taşıyor.

F�rma olarak doğa �le dost yapı malzemeler� kullanarak doğa �le uyumlu b�r yapının ortaya çıkmasına �mkân
tanıyoruz. Aynı zamanda alt yapı projeler�n�n kullanımı sayes�nde çevresel etk�s�n�n en az zararlı sev�yede olacak
şek�lde gerçekleşt�r�lmes�n� tem�n ed�yoruz. Doğa �le dost yeş�l teknoloj�ler�n kullanılması aşamasında �t�na
göster�yoruz.

Alt yapı projeler� sadece hane halkı �ç�n değ�l aynı zamanda �şletmeler �ç�n de önem taşıyor. Günümüzde çeş�tl�
�şletmeler�n �ht�yaç duyduğu alt yapı projeler� �ç�n farklı çözümler�n ön plana çıkması mümkün oluyor. Aynı
zamanda bu tür �şletmeler�n bazılarında atık suların aynı zamanda arıtma s�stemler�nden geçmes� gerekt�ğ�nden
�şletmeler �ç�n terc�h ed�len altyapı projelend�rme aşamaları önem taşıyor.

İşletmeler�n �ht�yaç duyduğu n�tel�kl� ve kanun� gereklere uygun alt yapı s�stemler�n�n gerçekleşt�r�lmes�
aşamasında h�zmet ver�yoruz. F�rma olarak farklı atıkların s�stemden uzaklaştırılması aşamasında öneml�
h�zmetler sunuyoruz. S�z de f�rmamız h�zmetler�nden güvenle yararlanab�l�rs�n�z. F�rmamız �şletmeler�n yasal
mevzuat hükümler�nce yer�ne get�rmes� gereken yükümlülükler� yer�ne get�r�yor.

İşletmelerde çeş�tl� k�myasallar kullanıldığından dolayı bu tür k�myasalların ayrıştırılması aşamasında h�zmet
ver�yoruz. Bu tür k�myasal atıkların arıtma tes�sler�nde n�tel�kl� ve doğaya zarar vermeyecek şek�lde arıtılması
amacı �le h�zmet sunuyoruz. Günümüzde �şletmeler�n bu tür çözümler� �ç�n f�rmamızdan yardım alab�l�rs�n�z.

İşletmeler�n kanun� olarak atık suları ayrıştırması ve bu şek�lde doğaya salınması gerek�yor. Bu tür nedenlerden
dolayı özell�kle büyük �şletmeler arıtma tes�sler�n�n yanı sıra aynı zamanda altyapı projelend�rme aşamalarında
yasal yükümlülüklere uygun çözümlere �ht�yaç duyuyor. Günümüzde yasal yükümlülükler�n tem�n� aşamasında
h�zmet sunuyoruz. Aynı zamanda bu tür n�tel�kl� h�zmetler�m�z �le doğa �le uyumlu �şletme çözümler�n�n hayata
geç�r�lmes�n� tem�n ed�yoruz.

Ülkem�zde �ş güvenl�ğ� aynı zamanda yasala ve çeş�tl� yönetmel�kler �le koruma altına alındığı �ç�n çeş�tl� �ş kolu
çalışmalarında bu tür detayların hayata geç�r�lmes� ön plana çıkıyor. Aynı zamanda bu tür yöntemler sayes�nde �ş
kazalarının da önüne geç�lm�ş oluyor. Altyapı projelend�rme çalışmalarında da bu tür �ş güvenl�ğ� h�zmetler�n�n
yer�ne get�r�lmes� önem taşıyor.



Altyapı projelend�rme çalışmalarında aranan bu türden n�tel�kl� �ş ve �şç� güvenl�ğ� h�zmetler�ne uygun olarak s�zler
�ç�n çalışmaları yürütüyoruz. Günümüzde altyapı projelend�rme aşamasında h�zmet almak �steyen �nsanlar bu tür
çalışmalar �le daha güvenl� s�stemler�n hayata geç�r�lmes� �ç�n f�rmamızdan destek alab�l�yorlar.

Alt Yapı Projelend�rme ve Atıkların Dönüşümü;

Altyapı projelend�rme aşamasında öneml� b�r detay da atıkların dönüşümü olarak ön plana çıkıyor. Ülkem�zde
yürütülen b�r proje olan sıfır atık projes� kapsamında bu tür altyapı projelend�rme çalışmalarında sıfır atık
s�stemler�n�n öne çıktığı görülüyor. Sıfır atık projes� sayes�nde atıkların m�n�m�ze ed�lmes� mümkün oluyor.

Günümüzde n�tel�kl� altyapı projelend�rme çalışmaları �le doğa �le uyumlu yapıların yanı sıra aynı zamanda en az
atık oluşturan s�stemler�n hayata geç�r�lmes� mümkün olab�l�yor. Bu tür sıfır atık hedefl� proje çalışmaları �le
doğaya en az zararı verecek proje çalışmaları hayata geçm�ş oluyor. Sıfır atık temalı projeler� s�zler �ç�n
gel�şt�r�yoruz.

Alt Yapı S�stemler� ve Atık Sular;

Alt yapı s�stemler� �le b�nalardan uzaklaştırılan atık sular �çer�s�nde çeş�tl� yabancı unsurlar bulunduruyor. Esas
olarak her farklı malzemen�n doğaya zararları b�rb�r�nden farklı oluyor. Günümüzde alt yapı s�stemler�n�n
kullanımı �le b�rl�kte atık suların n�tel�kl� b�r şek�lde ayrıştırılması da mümkün olab�l�yor. Örneğ�n yağların doğaya
daha fazla zarar verd�ğ� b�l�n�yor.

Alt yapı s�stemler�n�n bu tür özell�klere göre d�zayn ed�lmes� aynı zamanda daha doğa dostu b�r kullanım �mkânı
sunuyor. Günümüzde alt yapı s�stemler�n�n d�zayn ed�lmes� aşamasında ayrıştırma tes�sler�n�n kurulması ve bu
tür zararlı atıkların ayrıştırılması doğa açısından önem taşıyor. Günümüzde çeş�tl� arıtma tes�sler�n�n kullanımı �le
b�rl�kte alt yapı s�stemler�n�n daha n�tel�kl� b�r hale gelmes� mümkün olab�l�yor.

Alt Yapı Projeler�nde Çevre İz�n Belgeler�;

Alt yapı projeler�n�n çevre �le uyumlu olması amacı �le gerekl� belgeler�n tem�n� gerekeb�l�yor. Bu tür �z�nler �ç�n
çevre bakanlığının �l müdürlükler� aracılığı �le gerekl� �z�nler�n alınması mümkün olab�l�yor. Günümüzde gerek bu
tür tes�sler�n belgelend�r�lmes� aşamasında, gerekse de bu tür tes�slere çevre �z�n belgeler�n�n tem�n�
aşamasında, yasal prosedürler�n yer�ne get�r�lmes� önem taşıyor.

F�rmamız gereken yasal prosedürlere uygun �z�nler� olarak, altyapı projelend�rme çalışmalarını yer�ne get�r�yor.
Günümüzde f�rmaların bu tür detaylar �le boğulmaması adına n�tel�kl� çözümler�m�z �le ön plana çıkıyoruz. İht�yaç
duyulan altyapı projelend�rme h�zmetler�n� �ç�n tekl�f alab�l�rs�n�z.

Alt Yapı Projeler� ve İht�yaç Duyulan Alanlar

Günümüzde altyapı projelend�rme çalışmalarının yer�ne get�r�lmes� �ç�n b�rçok farklı tes�s ve yaşam alanı ön plana
çıkıyor. Endüstr� tes�sler�n�n yanı sıra, apartman g�b� yaşam alanlarının n�tel�kl� b�r şek�lde atık sulardan kurtulması
�ç�n, bu tür altyapı projelend�rme çalışmaları ön plana çıkıyor.

F�rmamız gerek b�reysel gerekse de kurumsal altyapı projelend�rme çalışmalarını yer�ne get�rerek, farklı alanların
alt yapı s�stemler�n�n teşk�l� aşamasında h�zmet sunuyor. H�zmetler�nden hızlı b�r şek�lde yararlanarak s�z de bu
tür n�tel�kl� çözümler� tem�n edeb�l�rs�n�z.

Kal�tel� Alt yapı projeler�



Kal�tel� ve uzun yıllar sorunsuz b�r şek�lde kullanılab�lecek alt yapı projeler� kapsamında s�zlere sunulan farklı
çözümler sunuyoruz. Bu tür çözümler sayes�nde, alt yapı s�stemler�n�n uzun yıllar sorunsuz b�r şek�lde
kullanılması mümkün oluyor. Günümüzde alt yapı s�stemler�n�n yıllar boyunca özenl� b�r şek�lde sorunsuz olarak
kullanılması amacı �le gereken malzemeler�n tem�n� önem arz ed�yor.

F�rma olarak evlad�yel�k altyapı projelend�rme çözümler� sunarak, s�zler �ç�n kal�tel� alt yapı s�stemler�n�n hayata
geç�r�lmes� aşamasında h�zmet sunuyoruz. Sunduğumuz bu h�zmetler �le s�stemler�n asl� görevler�n� yer�ne
get�rmes� �ç�n öne çıkan detayları planlıyoruz.

Alt yapı projeler�n ve malzeme seç�m�

Alt yapı projeler�nde �sten�len özell�klerde alt yapı malzemes�n�n seç�m� �le gerek doğa �le uyumlu gerekse de
kal�tel� b�r alt yapı s�stem�n�n tem�n ed�lmes� önem taşıyor. Günümüzde gerek �nsan sağlığı gerekse de kal�te
açısından üst sev�ye ürünler�n alt yapı çözümler� �ç�n kullanımı önem taşıyor.

Aynı zamanda bu tür detaylar sayes�nde canlı sağlığının ön plana çıkması ve yeş�l teknoloj�ler�n daha fazla terc�h
ed�lmes� öne alınıyor. Günümüzde alt yapı s�stemler�n�n bu tür n�tel�kl� kullanımı �le b�rl�kte b�rçok tes�ste ve
b�nada gereken çözümler�n kullanılması mümkün olab�l�yor.

İçme Sularının Tem�n�

Altyapı projelend�rme aşamasında b�na �çer�s�ne �çme suyunun �let�lmes� önem taşıyor. Bu tür �let�m aşamasında
asbest �çermeyen ve �nsan sağlığını tehd�t etmeyen malzemeler�n kullanımı gerek�yor. Bu tür nedenlerden dolayı
alt yapı s�stemler�n�n tasarımı ve uygulanması aşamasında bu tür ürün terc�hler�n�n doğru b�r şek�lde yer�ne
get�r�lmes� önem taşıyor.

F�rmamız asbest �çermeyen ve aynı zamanda kanserojen malzeme �çermeyen alt yapı malzemeler� kullanarak,
sağlıklı suyun b�na �çer�s�ne ulaşması aşamasında h�zmet ver�yor. İnsanların sağlıklı suya ulaşması �ç�n, altyapı
çalışmalarında kullanılan malzemeler�nde önem� büyük rol oynamaktadır. Sağlıklı suyun kal�tel� malzemeler �le
tem�n� de önem arz ett�ğ�nden dolayı, f�rmamızın kal�tel� çözümler�nden yararlanab�l�rs�n�z.

Atık Suların B�nalardan Uzaklaştırılması

Atık suların b�nalardan uzaklaştırılması da y�ne alt yapı s�stemler� açısından önem taşıyor. Günümüzde alt yapı
s�stemler� lavabo, banyo, tuvalet g�b� kısımlardan kaynaklanan atık suların yok ed�lmes� durumunda �ht�yaç
duyulan çözümler� yer�ne get�ren f�rmalar bulunuyor. Bu tür f�rmalar sayes�nde s�zler de n�tel�kl� çözümler� elde
edeb�l�rs�n�z. Aynı zamanda bu tür s�stemler sayes�nde b�nalarda daha sess�z b�r sıvı transfer� mümkün olab�l�yor.

Atık suların güvenle b�na dışına ulaştırılması aşamasında �ht�yaç duyulan çözümler �ç�n, f�rmamız h�zmetler�nden
yararlanab�l�rs�n�z. Özdoğan Grup olarak �nsanların daha yaşanab�l�r alanlarda bulunması adına bu tür n�tel�kl�
çözümler� s�zlere sunuyoruz.

Yağmur Sularının Atılması

Alt yapı s�stemler�n� terc�h ed�lmes�n�n nedenler�nden b�r�s� de yağmur ya da kar neden� �le çatılarda oluşan
yağmur sularının tahl�ye ed�lmes�d�r. Bu tür nedenlerden dolayı terc�h ed�len yağmur sularının atılması �şlemler�
�ç�n genell�kle altyapı projelend�rme aşamasında gereken bağlantıların yapılması gerekeb�l�yor. Günümüzde bu
tür çözümler �le tahl�ye �mkânlarının ön plana çıkması mümkün olab�l�yor.



Yağmur sularının ger� dönüştüreb�l�r b�r şek�lde s�stemden uzaklaştırılması, gereken bağlantıları sağlayanması ve
b�naların daha güven�l�r olmasını tem�n ed�yoruz.

Alt yapı projeler�nde farklı çözümler

Gerek b�nalarda gerekse de �şletmelerde �ht�yaç duyulan farklı alt yapı s�stemler� bulunuyor. Bu tür nedenlerden
dolayı her tes�s ya da b�na �ç�n farklı çözümler�n ön plana çıktığı görülüyor. Günümüzde müşter� beklent�ler�n�n
karşılanması �ç�n, farklı çözümler�n ön plana çıkması �le b�rl�kte alt yapı s�stemler�n�n daha �y� olması mümkündür.

Altı yapı s�stemler�n�n bu tür nedenlerden dolayı �nsanların beklent�ler�n� karşılayacak şek�lde gerçekleşt�r�lmes�
önem taşıyor. Aynı zamanda bu tür alt yapı s�stemler�n�n doğa �le uyumlu olması da aranan özell�kler arasında
bulunuyor. Alt yapı s�stemler�n�n bu türlü çözümler �le ön plana çıkması �le b�rl�kte, gerek kamu alanlarında gerek
b�reysel hanelerde alt yapı s�stemler�n�n güvenl� olarak yer�ne get�r�lmes� gerekl�d�r.

Kanal�zasyon Arızası Çözümler� Ned�r?

Alt yapı s�stemler�n�n kullanım ömrünün uzun yıllar sürmes� beklen�yor. Aks� olmaması �ç�n, kal�tel� malzeme
kullanmak gerekeb�l�yor. Günümüzde 50 yıl g�b� uzun süreler kullanılacak kal�tel� malzemeler �le yapılan alt yapı
s�stemler�n�n, uzun yıllar boyunca sorunsuz çalışması ve �ht�yaçların karşılanması sağlıyor.

Endüstr�yel Alt yapı s�stemler�

Altyapı projelend�rme çalışmaları kapsamında endüstr� amaçlı atık suların ve çeş�tl� k�myasalların uzaklaştırılması
mümkün olab�l�yor. Bu kapsamda sunulan h�zmetler, endüstr�yel tes�slerde oluşan çeş�tl� zararlı atıkları güvenl� b�r
şek�lde doğaya zarar vermeden atılması sağlanıyor.

Aynı zamanda bu tür endüstr�yel tes�sler�n kurulumu ve k�myasal atıkların ayrıştırılması aşamasında h�zmet
sunan f�rmamız, çevreye zarar vermeyen ve yasal mevzuata uygun olan tes�sler�n gerçekleşt�r�lmes� aşamasında
h�zmet sunuyor.

Alt Yapı Projelend�rme ve Müşter� Beklent�ler�;

Altyapı projelend�rme h�zmetler� kapsamında sunulan farklı çözümler �le müşter� beklent�ler�n�n karşılanması
mümkün olab�l�yor. Günümüzde çeş�tl� altyapı s�stem� h�zmet� veren f�rmalar sayes�nde n�tel�kl� çözümler�n ortaya
konulması mümkün olab�l�yor. Aynı zamanda bu tür �şletme sorunlarının ortadan kaldırılması amacı �le h�zmet
veren çeş�tl� f�rmalar uzun yıllar kullanılab�lecek h�zmetler sunuyor.

Müşter� memnun�yet�n�n karşılanması aşamasında h�zmet sunan f�rmamız sayes�nde s�zler de n�tel�kl� h�zmetler�
tem�n edeb�l�rs�n�z. Aynı zamanda bu tür çözümler �le f�rmamız müşter�ler�n sağlıklı b�r �çme suyu ed�nmes� ve
bunun yanında atık suların b�nalardan güvenle uzaklaştırılması amacı �le h�zmet ver�yor. İnsan sağlığını
önceleyen çözümler �ç�n f�rmamız h�zmetler�nden güvenle yararlanab�l�rs�n�z.

Alt Yapı Sorunlarının Ortadan Kaldırılmasında Projelend�rme;

Alt yapı sorunlarının ortadan kaldırılması amacı �le gerçekleşt�r�len altyapı projelend�rme çalışmaları net�ces�nde
çeş�tl� sorunların ortadan kalkması mümkün olab�l�yor. Esas olarak �nşaat aşamasında kullanılan altyapı
projelend�rme çalışmaları �le s�stemler�n düzenl� olarak yer�ne get�r�lmes� mümkün olmakla b�rl�kte, k�m�
durumlarda daha sonra yapılan h�zmetler �le alt yapı s�stemler�n�n daha �y� hale get�r�lmes� mümkün olab�l�yor.



Bu tür örnekler açısından alt yapı s�stemler�nde ortaya çıkan çeş�tl� sorunların g�der�lmes� aşamasında h�zmet
sunan f�rmamız sayes�nde alt yapı sorunlarının n�tel�kl� olarak ortadan kaldırılması mümkün olab�l�yor. Bu tür
sorunların başında sızıntılar olarak gelmekle b�rl�kte, farklı sorunların çözümü aşamasında da y�ne f�rmamızın
h�zmetler� ön plana çıkıyor.

Alt Yapı Projelend�rme Detayları

Alt yapı s�stemler�n�n projelend�r�lmes� aşamasında �ht�yaç duyulan detaylar hakkında f�rmalar özel çalışmalar
yürüterek hızlı b�r şek�lde alt yapı s�stemler�n�n n�tel�kl� b�r şek�lde gerçekleşt�r�lmes�n� tem�n ed�yor. Aynı zamanda
bu tür altyapı projelend�rme çalışmaları �le b�rl�kte müşter�ler�n beklent�ler�n�n karşılanması mümkün oluyor.

Detayların �y� hesaplanması aynı zamanda uzun yıllar sorunsuz olarak hayata geçen projeler �ç�n de önem
taşıyor. Günümüzde bu tür anlayışın b�r sonucu olarak öneml� projeler�n hayata geç�r�lmes�nde öne çıkan çeş�tl�
f�rmalar müşter�ler�n yüksek beğen�s� �le h�zmet ver�yor. Uzun yıllar ses çıkarmadan �şleyen alt yapı s�stemler�
sayes�nde gerek b�reysel kullanıcıların gerekse de �şletmeler�n sorunlarının ortadan kaldırılması mümkün
olab�l�yor.

Alt yapı Projes� Nasıl Hazırlanır

Alt yapı projeler�n�n hayata geçmes� aşamasında �lk olarak ön altyapı projelend�rme aşaması bulunuyor. Bu
aşamada mevcut alt yapı s�stem� var �se bunun durumu göz önüne alınarak çözümler sunuluyor. Bunun dışında
yen� s�stem uygulanmasında �se alt yapı s�stemler�n�n n�tel�kler� ön plana çıkıyor.

Ön proje aşamasını tak�p eden süreçte projen�n gerçekleşt�r�lmes� amacı �le ana tahl�ye hatları �le b�rleş�m�n
yapılması ve b�na �ç� bağlantıların yer�ne get�r�lmes� g�b� çalışmalar yer�ne get�r�l�yor. Günümüzde alt yapı
s�stemler�n�n bu şek�lde hayata geç�r�lmes� �le b�rl�kte b�nadan ana dağıtım kanallarına g�den yapıların ortaya
çıkması mümkün olab�l�yor. Günümüzde bu tür sorunların ortadan kalkması amacı �le s�zlere h�zmet ver�yoruz.

Detayları �le Alt Yapı Projeler�

Alt yapı projeler� aynı zamanda yol, su elektr�k g�b� çeş�tl� ayrıntılardan oluşuyor. Bu tür s�stemler�n b�rb�r� �le
entegre b�r şek�lde proje kapsamında gerçekleşt�r�lmes� �le b�rl�kte daha yaşanab�l�r alanların hayata geçmes�
mümkün oluyor. P�s su s�stemler�, drenaj s�stemler�, yangın s�stemler�n�n hayata geç�r�lmes� g�b� çeş�tl� aşamalar
bu kapsamda hayata geç�r�l�yor.

Günümüzde alt yapı s�stemler�n�n bu şek�lde hayata geç�r�lmes� aşamasında h�zmet sunan f�rmamız n�tel�kl� ve
kal�tel� çözümler�n hayata geç�r�lmes� aşamasında h�zmet ver�yor. Aynı zamanda f�rmamızın sunduğu bu tür
h�zmetler �le s�zler de hızlı b�r şek�lde h�zmet alab�l�r ve daha yaşanab�l�r ortamlara ulaşab�l�rs�n�z.

Kentsel Dönüşüm ve Alt Yapı İşler�

Kentsel dönüşüm neden� �le esk� yapıların yıkılarak yen� yapıların ortaya çıkması b�rl�kte alt yapı s�stemler�n�n de
�y�leşt�r�lmes� önem arz ed�yor. Bu amaçla h�zmet veren f�rmalar yen� yöntem ve malzemeler �le kentsel dönüşüm
�ç�n gereken alt yapı tes�sler�n�n ortaya çıkmasını sağlıyor.

Aynı zamanda bu tür alt yapı tes�sler�n�n ortaya çıkması b�rl�kte günümüzde �ht�yaç duyulan çeş�tl� s�stemler�n
güvenle hayata geç�r�lmes� mümkün olab�l�yor. S�z de bu tür s�stemler�n hayata geç�r�lmes� adına farklı çözümler�
öne çıkarab�l�rs�n�z. N�tel�kl� çözümler adına f�rmamız h�zmetler�nden yararlanab�l�rs�n�z. Uzun yıllar
kullanab�leceğ�n�z çözümler �ç�n s�zlere h�zmet ver�yoruz.



Alt yapı projelend�rme aşamasında h�zmet alab�leceğ�n�z f�rmalar;

Alt yapı tes�sler� �ç�n h�zmet alab�leceğ�n�z b�rçok f�rma bulunuyor. Bu tür f�rmalar sayes�nde hızlı b�r şek�lde alt
yapı s�stemler�n�n kurulması mümkün olab�l�yor. Aynı zamanda bu tür f�rmalar sayes�nde mevcut alt yapı
s�stemler�n�n güvenle yen�lenmes� de mümkün olab�l�yor. Günümüzde alt yapı s�stemler�n�n n�tel�kl� olarak ön
plana çıkması �le b�rl�kte s�z de bu tür beklent�ler�n karşılanması adına çözüm bulab�l�rs�n�z.

İnternet üzer�nden b�lg�ler�ne ulaşab�leceğ�n�z bu tür f�rmalar sayes�nde gereken n�tel�kler�n ve özell�kler�n yanı
sıra ayrıntılı çözümler�n de sunulması mümkün olab�l�yor. Günümüzde alt yapı tes�sler�n�n n�tel�kl� olarak yer�ne
get�r�lmes� aşamasında bu tür f�rmalardan güvenle h�zmet alab�l�rs�n�z. Bu f�rmalardan b�r�s� olarak s�zlere h�zmet
sunuyoruz.

F�rmamız ve Alt yapı çözümler�m�z;

F�rma olarak s�zlere güven�l�r alt yapı s�stemler�n� sunuyoruz. Sunduğumuz bu s�stemler �le daha yaşanab�l�r
alanların oluşturulması anlamında öneml� h�zmetler� yer�ne get�r�yoruz. S�z de f�rmamız tarafından sunulan bu tür
h�zmetler� tem�n etmek adına f�rmamızdan yardım alab�l�rs�n�z. Aynı zamanda müşter�ye özel çözümler �ç�n de
y�ne f�rmamız s�zlere h�zmet ver�yor.

Gerek evler�n gerekse de �ş yerler�n�n projelend�rme ve uygulama aşamasında h�zmet almak �ç�n b�z� güvenle
terc�h edeb�l�rs�n�z. Sunduğumuz h�zmetler sayes�nde s�z de en �y� çözümler� sağlayab�l�rs�n�z. Ülkem�zde sunulan
bu tür h�zmetler sayes�nde �nsanların �ht�yaç duyduğu çözümler�n hayata geç�r�lmes� mümkün olab�l�yor. S�z de
n�tel�kl� ve kalıcı alt yapı sorunlarının g�der�lmes� amacı �le f�rmamızdan hızlı b�r şek�lde h�zmet alab�l�rs�n�z.

https://www.ozdoganv�danjor.com.tr/altyap�-projelend�rme/
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