
Kocaeli Büyük ehir Belediyesi, Dar ca Okul Yolu Caddesi üzerinde yaya üst geçit ya-
p m  için yapt  ihale ile ilgili yaz l  bir aç klama yapt . Aç klamada ihale için tekliflerin 

EKAP üzerinden al nd  ve 3 firman n teklif verdi i bildirildi. halede en dü ük teklif 5 
milyon 428 bin 800 TL ile Protek Nano Teknoloji’den geldi. 

3 F RMA TEKL F VERD  
Kocaeli Büyük ehir Belediyesi, Dar ca’da Okul Caddesi’nde ya-

yalar n güvenli i için üstgeçit in a edecek. Okul Yolu Caddesi üze-
rinde yap lacak üst geçit için EKAP üzerinden ihaleye ç k ld . 
Dar ca Okul Yolu Caddesi üzerinde yaya üst geçit yap m i i ihale-
sine 3 firma teklif verdi. 

EN DÜ ÜK TEKL F 5.428.800 TL LE  
PROTEK NANO TEKNOLOJ ’DEN GELD  
Yakla k maliyetin yer almad  aç klamada haleye Mustafa 

Demir n aat’ n 7.281.283,00 TL, Emay Mimarl k Mühendislik n-
aat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited irketinin 6.537.218,00 TL, 

Protek Nano Teknoloji n aat Taahhüt Hayvanc l k Sanayi Ticaret 
Limited irketinin ise  5.428.800 TL teklif verdi i bilgileri yer ald .  

Ülkenin tüm ula m altyap s n  yenilemek için ciddi kaynak ay ran Çin, geli tiril-
mi  bölgeler aras  ula m düzenlemesi ve yükseltilmi  bir trafik kapasitesiyle do-
nanm  modern bir ekonomik sistem kurma çal malar n  sürdürüyor. Bu 
kapsamda Ulusal Kalk nma ve Reform Komisyonu ile Ula t rma Bakanl ’n n 
ortak olarak aç klad  genelgeye göre Çin, 2035 y l  itibar yla, kapsay c  ve i lev-
sel, ayr ca ye il, ak ll  ve güvenli bir modern ulusal karayolu ebekesi in a etmeyi 

hedefliyor. 
Söz konusu plan, toplam 461 bin kilometre uzunlu unda bir ulusal karayolu e-

bekesi olu turmay  öngörüyor. Bunun 162 bin kilometresi otoyoldan, 299 bin kilo-
metresi de ekspres karayolundan olu acak. Çin çok merkezli bir ebeke modeli 
olu turmaya çal acak; bunu daha sonra eyaletleri, kent kümelerini, ilçe ve idari 
merkezleri ba layacak bir ula m ebekesi a amas na getirecek.

Dar ca Okul Yolu Caddesi Üstgeçit ihalesinde teklifler al nd

Mu la Valili i 2022 y l  üçüncü dönem l Koordinasyon Kurulu toplant s  
Mu la Valisi Orhan Tavl  ba kanl nda gerçekle ti Toplant n n aç l nda konu-
an Mu la Valisi Orhan Tavl , 2022 y l  haziran sonu itibariyle, kamu kurum ve 

kurulu lar  taraf ndan yürütülen yat r mlar n proje tutar n n 11 milyar TL’yi a t -
n , toplam 341 proje için ilk alt  ayda 766 milyon TL harcama yap ld n  ifade 

etti. 

BAKANLIKLAR TARAFINDAN 
YÜRÜTÜLEN YATIRIMLAR  
Bakanl klar taraf ndan yürütülen yat r mlara de inen Vali Orhan Tavl , “Millî 

E itim Bakanl m z taraf ndan 109 derslik, 400 ki ilik pansiyon, 1 yemekhane-
nin yap m  sürmektedir. 178 derslik, 2 adet pansiyon ve 12 derslikli bodrum 
halk e itim merkezi i leri ihale a amas ndad r. Gençlik ve Spor Bakanl m z 
taraf ndan spor alan nda yürütülen toplam tutar  527 milyon TL olan Milas, Mar-
maris spor salonlar  ile Marmaris Gençlik Merkezinin yap m  devam etmektedir. 
Yüksekö retim yurt in aatlar m zda Mente e’de 4048 kapasiteli birinci ve ikinci 
etap tamamlanm , 1350 kapasiteli üçüncü etap ile Fethiye’de 1000 kapasiteli 
in aatlar m zda çal malar sürmektedir. Ula t rma Bakanl m z n çal malar  
ile toplam bölünmü  yol uzunlu umuz 457 km’ye ula m , 102 km’lik kesimde 
çal malar devam etmektedir. Bölünmü  yollar m z toplam yol uzunlu umuzun 
%47’sini olu turmaktad r. Sa l k bakanl  taraf ndan yürütülen toplam 425 
yatakl  Seydikemer, Marmaris, Bodrum Devlet Hastaneleri devam eden yat -
r mlar m z aras ndad r. Mente e, Milas ve Köyce iz ilçe sa l k müdürlü ü/top-
lum sa l /112 acil sa l k hizmetleri merkezleri ile Mu la E itim ve Ara t rma 
Hastanesi radyasyon onkolojisi (linac) ek bina yap m i i yat r mlar  ihale a a-
mas ndad r.” diye konu tu. 

MU LA Y KOB ve TARIM ORMAN L MÜDÜRLÜ Ü  
TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN YATIRIMLAR 
Mu la Valili i Yat r m zleme ve Koordinasyon Ba kanl  (Y KOB) finans-

man  ile Tar m ve Orman l Müdürlü ü taraf ndan yürütülen projeler hakk nda 
bilgi veren Vali Orhan Tavl , Bitkisel Koruma Ürünleri Ve Gübre Ambalajlar  
Bertaraf  Projesi, Çilek Üretiminin Yayg nla t r lmas  Projesi, Mu la linin Has-
tal ktan Arilik Projesi, Buza  Kalkan  Projesinin toplam bütçesinin 10,3 milyon 
TL olan 12 projenin, yakla k 8 milyon TL’sinin Y KOB taraf ndan finanse edil-
di ini söyledi.  

MU LA, BODRUM ve M LAS ÇME SUYU  
YATIRIMLARI HALE A AMASINDA 
Di er yat r m ve projelerden de bahseden Vali Orhan Tavl  konu mas na 

öyle devam etti: 
“Tar m Ve Orman Bakanl  DS  21. Bölge Müdürlü ü taraf ndan toplam 4,5 

milyar tutar ndaki 92 proje kapsam nda, Dalaman, Girme ve Seki Ovalar  su-
lama ve ikmal çal malar  ile muhtelif ilçelerdeki dere slah ve ta k n koruma 
çal malar na devam edilmektedir. Mu la, Bodrum ve Milas içme suyu projeleri 
ihale a amas ndad r. Y l n ilk yar s nda bu projeler için 92 milyon TL harcama 
yap lm t r. Tar m ve Orman Bakanl  taraf ndan yürütülen k rsal kalk nma ya-
t r mlar n n desteklenmesi projesi kapsam nda 11 milyon TL hibe verilmektedir. 
Güney Ege Kalk nma Ajans  taraf ndan Mu la’da uygulama a amas nda olan 

alternatif turizm ve kooperatiflere yönelik mali destek programlar  ile 31 pro-
jeye, sosyal geli meyi destekleme program  kapsam nda 3 projeye ve apitera-
pik ar c l k ürünleri i leme merkezi güdümlü projesine toplamda 26 milyon TL 
destek sa lanmaktad r. 

SEYD KEMER TARIMA DAYALI  
HT SAS OSB ÇALI MALARI SÜRÜYOR 

Seydikemer’e ve ilimize üretim ve istihdam anlam nda büyük katk  yapmas  
beklenen, Seydikemer tar ma dayal  ihtisas organize sanayi bölgesi ile ilgili ça-
l malar devam etmekte olup, projenin k sa sürede hayata geçirilmesi planlan-
maktad r.  G da, in aat, tekstil, makina ve entegre tesislerden olu acak ve 
yakla k 2000 ki iye istihdam sa layacak olan, toplam 1070 dönümlük alanda 
kurulan Milas Organize Sanayi Bölgesi’nin altyap  ve elektrik i leri için Sanayi 
Ve Teknoloji Bakanl  taraf ndan sa lanan 15 milyon kredi deste i ile 2015 y -
l nda ba lanan altyap  çal malar  tamamlanarak geçici kabulleri yap lm  olup, 
Milas OSB’de yap lan imar plan na göre 550 dönümlük 57 sanayi parsellinin 

sanayicilere tahsisi yap lm t r. Tahsis yap lan yat r mc lar n 1 y l içerisinde plan 
ve projelerini haz rlamalar  beklenmektedir.” 

Vali Orhan Tavl ’n n konu mas n n ard ndan yat r mc  kurum ve kurulu lar ta-
raf ndan sorumlu olduklar  alanlarda yap lan yat r mlar, i  ve i lemler hakk nda 
sunum yap ld . Orman Bölge Müdürlü ü sunumunun ard ndan Marmaris’te 
meydana gelen orman yang n yla mücadele çal malar n  de erlendiren Vali 
Orhan Tavl  “Yang nla mücadelede kamuoyuna yetkisi ve alan  olmad  halde 
yalan yanl  bilgi vererek olumsuz alg  olu turmaya, moral bozmaya çal an-
lara ra men havadan ve karadan yüre iyle, gayretiyle, cansiperane azimleriyle 
yang nla mücadeleye destek verenlere bir kez daha ükranlar m  ve te ekkür-
lerimi sunuyorum.” ifadelerini kulland . 
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Mu la’da kamu yat r mlar na 2022 y l   
ilk yar s nda 766 milyon lira harcand

Çin, 461 bin kilometre uzunlu unda karayolu ebekesi in aa edecek


