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Gazetenin Adı           : YALOVA HAYAT 

Tarihi           :28.01.2019 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gazetenin Adı           : HABERCİ 

Tarihi           :26.01.2019 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 



 

 



Gazetenin Adı           :HABERCİ 

Tarihi           :28.01.2019 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gazetenin Adı           :YALOVA  

Tarihi           :26.01.2019 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gazetenin Adı           :YALOVA Tarihi   

TARİHİ           :28.01.2019 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

Gazete Adı           : Gebze 

İnternet Adresi   : http://farkyalovada.com/tr-TR/haberler/26711/acil-mudahale-ve-arama-kurtarma-egitimi-planlama-toplantisi-gerceklestirildi 

Tarihi                  : (26-28).01.2019 
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http://haberci.ajanspress.com.tr/padphoto/84517055/4/5f90de43-dd79-df11-b4c5-001a6465f174


 

 

Gazete Adı           : Marmara Haber 

İnternet Adresi   : http://farkyalovada.com/tr-TR/haberler/26711/acil-mudahale-ve-arama-kurtarma-egitimi-planlama-toplantisi-gerceklestirildi 

Tarihi                  : (26-28).01.2019 

 

 

 

 

 

 

Gazete Adı           : Sözcü 

İnternet Adresi   : http://farkyalovada.com/tr-TR/haberler/26711/acil-mudahale-ve-arama-kurtarma-egitimi-planlama-toplantisi-gerceklestirildi 

Tarihi                  : (26-28).01.2019 
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Gazete Adı           : Osmancık Haber 

İnternet Adresi   : http://farkyalovada.com/tr-TR/haberler/26711/acil-mudahale-ve-arama-kurtarma-egitimi-planlama-toplantisi-gerceklestirildi 

Tarihi                  : (26-28).01.2019 
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Gazete Adı           : Tekirdağ Şafak 

İnternet Adresi   : http://farkyalovada.com/tr-TR/haberler/26711/acil-mudahale-ve-arama-kurtarma-egitimi-planlama-toplantisi-gerceklestirildi 

Tarihi                  : (26-28).01.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://farkyalovada.com/tr-TR/haberler/26711/acil-mudahale-ve-arama-kurtarma-egitimi-planlama-toplantisi-gerceklestirildi
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Gazete Adı           : Erzurum Pusula 

İnternet Adresi   : http://farkyalovada.com/tr-TR/haberler/26711/acil-mudahale-ve-arama-kurtarma-egitimi-planlama-toplantisi-gerceklestirildi 

Tarihi                  : (26-28).01.2019 

 

 

 

 

 

 

 

İnternet Adresi   : http://farkyalovada.com/tr-TR/haberler/26807/ic-isleri-bakan-yardimcisi-mehmet-ersoy-yalova-valiliginde-izdes-calismalarini-anlatti 

Tarihi                  : 25.01.2018 

 

İÇ İŞLERİ BAKAN YARDIMCISI MEHMET ERSOY YALOVA VALİLİĞİNDE İZDES ÇALIŞMALARINI 

ANLATTI 

 

İzleme ve Denetleme (İZDES) Çalışmaları Programı kapsamında Yalova’ya gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet 

Ersoy, Türkiye’de yaşanan trafik kazalarında ve terör mücadele noktasında gelinen son noktayı 

İzleme ve Denetleme (İZDES) Çalışmaları Programı kapsamında Yalova’ya gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Türkiye’de yaşanan trafik kazalarında ve 

terör mücadele noktasında gelinen son noktayı basın mensupları ile paylaştı. 

İzleme ve Denetleme (İZDES) Çalışmaları Programı kapsamında Yalova’ya gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, basın mensupları ile bir araya geldi. 

Valiliğin Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıda; Yalova Valisi Muammer Erol, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Salih Karataş, Sahil Güvenlik 

Komutan Yardımcısı Tuğamiral Cengiz Fitoz, Sahil Güvenlik Marmara Boğazlar Bölge Komutanı Albay Tayfun Paşaoğlu hazır bulundu. 

Türkiye’de yaşanan trafik kazalarında ve terör mücadele noktasında gelinen son noktayı basın mensupları ile paylaşan Ersoy, “İçişleri Bakanlığımız vatandaşlarımızın 

günlük hayatında birçok önemli hizmetlerini sunabilmek terörle mücadeleden, asayiş ve güvenliğe, trafik hizmetlerinden uyuşturucuyla mücadeleye, sahil 

güvenliğinden afet ve acil durum güvenliğine, nüfus hizmetlerinden düzensiz göçle mücadeleye her durumda milletimizin hizmetinde olan bir bakanlığız. 

Bakanlığımızın verdiği bu hizmetlerin etkin, verimli, ekonomik ve süratli verilebilmesi, vatandaş odaklı hizmet anlayışımızın her birimimize en iyi şekilde 

yansımasını sağlamak amacıyla yoğun bir gayret gösteriyoruz” dedi. 

‘Vatandaşın Açık Kapısı’.. 

Açık Kapı Projesi’nin önemli ölçüde amacına ulaştığını belirten Ersoy, “Beklentilerimiz daha fazla olabilir. Bazı illerimizde bu oran daha fazla olabilir. Ancak temel 

amacımız şuydu: vatandaşımız nereye gideceğini bilmediği zaman tanışabileceği bir yer olsun. Oraya gittiği takdirde kamu görevlilerimiz ona rehberlik edebilsin, bir 

http://farkyalovada.com/tr-TR/haberler/26711/acil-mudahale-ve-arama-kurtarma-egitimi-planlama-toplantisi-gerceklestirildi
http://farkyalovada.com/tr-TR/haberler/26807/ic-isleri-bakan-yardimcisi-mehmet-ersoy-yalova-valiliginde-izdes-calismalarini-anlatti
http://haberci.ajanspress.com.tr/padphoto/84527670/6/5f90de43-dd79-df11-b4c5-001a6465f174


çaresizlik yaşamasın, vatandaşların sorununa çözüm sağlansınlar. Bu anlamda bugüne kadar yaptığımız ziyaretlerde, çok büyük fayda sağlandığını, memnuniyet 

sağlandığını büyük bir mutlulukla gördük” şeklinde konuştu. 

‘7 bin 500 kişi trafikten hayatını kaybediyor’.. 

Trafik kurallarına uymanın vatandaşlık görevi olduğunu söyleyen, Ersoy, “Yılda yaklaşık 7 bin 500 kişi trafikten hayatını kaybediyor. Günde 20 kişiden fazla insanı 

kaybediyoruz. Üzülerek ifade ederim ki, yıllık 300 bin kişi trafik kazalarında yararlanıyor. Yaklaşık 50 milyon civarı maddi zarara uğruyoruz. Eğitim ayrı bir şey, en 

etkili yol denetimli cezalar. Trafikte özellikle ölümlü kazaların yüzde 90’ı sürücü hatalarından kaynaklanıyor. Araç kullanırken telefon kullanması, kırmızı ışığa 

uymaması gibi nedenlerden kaynaklanıyor. Bakanlık olarak özellikle yaptığımız tespitlerde en çok ölüme neden olan kaza çeşitlerini, kaza yerlerini ve sürücü 

hatalarını belirledik. Bunlara ilişkin olarak arkadaşlarımızı bir çalışma içerisine soktuk. Çıkan sonuçları değerlendirerek, bu ihlallere karşı mücadele etmeye karar 

verdik. Son iki aydır yaptığımız bu mücadele sonrasında, 2017 yılı rakamlarına göre 2018 yılı Kasım ve Aralık aylarında ölümlü trafik kazalarında yüzde 30 oranında 

bir düşüş olduğunu gördük. Yüzde 30’luk düşüş bize en azından bin 500, 2 bin vatandaşımızın hayatını kurtarmış olduk. Bu farkındalığın oluşmasına hepimizin 

katkıda bulunması lazım. Yılda 7 bin 500 kişinin trafik kazasında hayatını kaybetmesi ülkemizin bir ayıbıdır. Bu ayıbın hep birlikte üstesinden gelmek zorundayız” 

diye kaydetti. 

‘Ülke sınırları içerisinde 700 terörist var’.. 

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ülkemizin her köşesine hakimdir” ifadelerini kullanan Ersoy, “Ülkemizin her noktasında güvenlik güçlerimiz vardır. Terör örgütünün 

ülkemizde eylem yapabilme kapasitesi kalmamıştır. Bu saatten sonra terör örgütü sadece kalleşliğe dayalı, el yapımı patlayıcılar yerleştirmek, tuzak kurmak gibi 

karakterine uygun eylemler yapmaya teşebbüs edebilir. Bizim seçimimizin güvenliğini etkileyecek, köylerimize, sandıklarımıza nüfus edebilecek bir gücü ve 

potansiyeli kalmamıştır. Ülke sınırlarımız içerisinde 700 civarı terörist olduğunu değerlendiriyoruz. Onlarda fare gibi kaçacak yer arıyorlar. Sözde liderlerinin 

kendilerine söylediği tek şey sakın ola inlerinizden başınızı çıkarmayın, hayvanlar gibi bulunduğunuz yerlerde hayatınızı devam ettirmenin mücadelesini verin. 

Terörle mücadele de geldiğimiz nokta budur. Diyarbakır’ın, Şırnak’ın, Hakkari’nin ülkenin neresinde olursa olsun, günün hangi saatinde olursa olsun işyerleri, 

mekanları açıktır. Vatandaşlar orada günlük hayatlarını en güzel şekilde idame ettiriyorlar. Kapalı hiçbir köyümüz kalmamıştır. Devletimiz bütün heybeti ve haşmeti 

ile sahadadır ve yurdun her noktasında vardır” dedi. 

‘Vatandaş yapılan Suriyeli sayısı 80 bini bulmaz’ 

Suriye topraklarından gelen yüzde 62’lik kısmın Misak-ı Milli sınırları içerisinden geldiğini söyleyen Ersoy, “2012 yılından bu yana ülkemizde misafir ettiğimiz, 

gelen giden bütün Suriyeliler için de vatandaş yaptığımız Suriyeli sayısı 80 bini bulmaz. Oy kullanabilecek olanlarda 53 bin kişidir. Irak Türkmenleri, Kırgızlardan, 

Kırımlılardan Türk soylulardan Türk vatandaşlığına geçmek isteyenler için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarımız devam edecektir. Şöyle bir algı 

oluşmasın Suriyelileri alıyorlar da diğerlerini ne yapıyorlar. Bugün bu ülke tüm mazlumların umudu haline gelmiştir. Biz şimdi Afkanlılara, Pakistanlılara ne 

diyeceğiz? Irak Türkmenlerine ne diyeceğiz? Afkanlı dediğiniz bize Kurtuluş Savaşı’nda parmaklarındaki yüzüklerini çıkarıp göndermiş necip bir millettir. 

Uluslararası arenada Pakistan her zaman bizim yanımızda olmadı mı?  Bu kardeşlik hukuku içinde bize ümit bağlayan, bu mazlum insanlarına sahip çıkmayacağız da 

ne yapacağız. Suriye’den gelenlerin yüzde 62’si Misakı Milli sınırları içerisinden gelen insanlar. Komşumuzun kapısına eşkıyalar dayansa sessiz mi kalacağız. Bu 

coğrafyada medeniyetimizin, kültürümüzün bize yüklediği misyon ne ise onu yerine getirmek zorundayız” şeklinde konuştu. 

 

 

 

 

İnternet Adresi   : http://farkyalovada.com/tr-TR/haberler/26211/altinova-tersaneler-spor-kulubu-gurescisi-tosun-romanyada-dunya-sampiyonu-oldu 

Tarihi                  : 26.01.2018 

 

YALOVA VALİSİ EROL ÖZEL EĞİTİM KAMPÜSÜ İNŞAATINDA İNCELEMELERDE BULUNDU 

  

İsmetpaşa Mahallesinde yapımı devam eden Otizmli, down sendromlu, zihinsel engelli, dikkat eksikliği ve hiperaktivitesi 

ile öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların eğitim göreceği “Özel Eğitim Kampüsü" 

Yalova Valisi Muammer Erol, İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tosun ile birlikte İsmetpaşa Mahallesinde yapımı devam eden Özel Eğitim Kampüsü inşaatında 

incelemelerde bulundu. 

Otizmli, down sendromlu, zihinsel engelli, dikkat eksikliği ve hiperaktivitesi ile öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların eğitim göreceği “Özel Eğitim Kampüsü" 

bünyesinde tanı, teşhis, yönlendirme ile ihtiyaç duyulan tüm özel eğitim okulları tek çatı altında toplanacak. 



Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Özel Eğitim Kampüsü” projesinin bu alanda hizmet veren ilgili kurum, kuruluşlara, özel okullara ve diğer 

kurumlara da model bir proje olacak. 

Özel Eğitim Kampüsünün İçinde Şu Bölümler Yer Alacak;  

 Anaokulu 

 Açık ve Kapalı Spor Alanları 

 Teknoloji Tasarım Laboratuvarı 

 Müzik Odası 

 Dil Konuşma Odası 

 İdari Bina 

 Konferans Salonu 

 Yemekhane 

 Atölyeler 

 Hobi Bahçeleri 

 Mescit 

 Otopark ve Açık Alanlar 

 

 

İnternet Adresi   : http://farkyalovada.com/tr-TR/haberler/26800/yalova-universitesinde-saglik-bilimleri-fakultesi-ve-spor-bilimleri-fakultesi-kuruldu 

Tarihi                  : 25.01.2018 

 

 

YALOVA ÜNİVERSİTESİ'NDE SAĞLIK BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ VE SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

KURULDU. 

 

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kararıyla, Yalova Üniversitesi'nde Sağlık 

Bilimleri Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu. Yalova Üniversitesi Rektörü. Prof.Dr. Suat Cebeci 

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, Yalova Üniversitesi'nde Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu. 

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, Yalova Üniversitesi'nde Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, Yalova Üniversitesi'nde Sağlık Bilimleri Fakültesi ve 

Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu. 

Sağlık Bilimleri Fakültesi  ilk kez 2014 yılında gündeme gelmiş ve YÖK’e başvurusu yapılmıştı. Geçen yıl ise Yalova Üniversitesi Rektörü. Prof.Dr. Suat Cebeci 

Başkanlığında toplanan Yalova Üniversitesi Senatosu , üniversite bünyesinde açılması teklif edilen fakülteleri ele alınarak karara bağlamıştı. 

Senato, yeni fakültelerin kurulması için yapılan değerlendirmeler sonucu kurulması uygun görülen “İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi”, “Sağlık Bilimleri 

Fakültesi”, “Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi” ile “Spor Bilimleri Fakültesi” olmak üzere 4 yeni fakültenin kurulması Yalova Üniversitesi Senatosunun yaptığı 

toplantıda oy birliği ile karar almıştı. 

Ancak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, Yalova’da kurulması düşünülen 4 yeni 

fakülteden sadece, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi uygun görüldü. 

 

 

 

 



İnternet Adresi   : http://www.yalovalim.com/hukuk-fakultesi-ogrencisi-universiteye-dava-acti-mahkeme-ogrenciyi-hakli-buldu/1434/ 

Tarihi                  : 26.01.2018 

HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİSİ ÜNİVERSİTEYE DAVA AÇTI, MAHKEME 

ÖĞRENCİYİ HAKLI BULDU 
Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde üçüncü sınıfta okuyan hukuk öğrencisi Zehra Betül Bulut,Yalova Üniversitesi Senatosu’nun 

bütünleme sınavlarına dair aldığı kararın “3’ten fazla dersten başarısız olanların bütünleme sınavlarına alınmayacağına” dair maddesinin 

iptali için dava açtı. Mahkeme öğrenciyi haklı buldu. 
     

 

 

 

Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde üçüncü sınıfta okuyan hukuk öğrencisi Zehra Betül Bulut, Yalova Üniversitesi Senatosu’nun bütünleme 

sınavlarına dair aldığı kararın “3’ten fazla dersten başarısız olanların bütünleme sınavlarına alınmayacağına” dair maddesinin iptali için dava açarak, 

yürütmenin derhal durdurulmasını talep etti. Bursa 3. İdare Mahkemesi yürütmenin derhal durdurulmasına, 2 gün sonra başlayacak olan bütünleme 

sınavlarına sınırlama olmaksızın tüm öğrencilerin alınmasına karar verdi. 

 

Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3.sınıf öğrencisi, Yalova Üniversitesi Senato Eğitim Komisyonu tarafından hazırlanan Bütünleme Sınavları Senato 

Esasları’nın “Her yıl sonunda en fazla 3 dersten başarısız olan öğrencilere bütünleme sınav hakkı verilir” maddesinin; bu koşulun hem Senato’da kabul 

edilen karara hem de Anayasa’nın “Kanun önünde eşitlik” başlıklı ilkesini düzenleyen 10.Maddesine aykırı olduğunu belirterek,  bütünleme sınavı 

yapılıp yapılmaması hususunun üniversite senatolarına bağlı olduğu ancak bu durumda eğitim öğretim dönemi başlamadan önce öğrencilere 

bilgilendirilmesi sağlanması gerektiği, herhangi bir bilgilendirme yapılmaksızın, dönem ortasında dava konusu işlemin tesis edildiği, 28-30 Ocak 

tarihleri arasında bütünleme sınavlarının öngörüldüğü, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek “Her yıl sonunda en fazla 3 dersten başarısız olan 

öğrencilere bütünleme sınav hakkı verilir” maddesinin öncelikle yürütmenin durdurulması ve iptalini istedi. 

 

Karar veren Bursa 3.İdare Mahkemesi’nce, dava konusu işlemin Anayasa’da yer alan eğitim hakkına ilişkin olduğunu, bütünleme sınavlarının 28 Ocak 

2019 tarihinde başlayacağını, yarı yıllık eğitim alan öğrencilere dönemin bittiği göz önüne alındığında bütünleme sınav hakkının verilmemesi 

durumunda öğrenciler açısından maddi ve manevi yönlerden telafisi güç ve imkansız zararlar oluşacağı ve sonucuna varıldı. Davalı iradenin 

savunması ve ara kararı cevabı alınıp ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin 

‘2577 sayılı idari yargılama usulü kanunu’nun 27/2.maddesi hükmü uyarınca teminat aranmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına karar verildi. 

 

Davayı öğrenci adına vekaleten açan Av.Efe Murat Bulut’a ulaştık. Av.Efe Murat Bulut “Bütünleme esaslarına dair Senato kararının “3’ten fazla dersten 

başarısız olanların bütünleme sınavlarına alınmayacağına” dair 2. maddesi, 3’ten fazla dersten başarısız olanları bütünleme sınavlarından men 

ederken ve onlara sadece yaz okulu imkanı tanırken, 3 ve 3’ten az başarısız dersi olan öğrencilere hem bütünleme sınavları hem yaz okulu imkanı 

tanımaktadır. Bu durum, Anayasanın 10. maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesine açıkça aykırıdır. Kaldı ki, Yükseköğretim Kurulu kararıyla Senatolara 

tanınan yetki bütünleme sınavlarının yapılıp yapılmayacağına karar vermekle sınırlıdır, bütünleme sınavına girme hakkı Senato tarafından öğrencilerin 

sadece bir kısmına hasredilemez. Senato kararının bu maddesi Anayasa m.2’de düzenlenen hukuk güvenliği ilkesine de açıkça aykırıdır. Zaten 

Anayasa’ya açıkça aykırılık sebebiyle, yürütmenin derhal durdurulması kararını Mahkemeden davayı açtığımız gün almış olduk. Cuma günü alınan 

Mahkeme kararıyla birlikte, 2 gün sonra yani pazartesi günü başlayacak olan bütünleme sınavlarına tüm öğrenciler girebilecektir.” 

Mahkeme kararının alındığı gün, gece saatlerinde açıklama yapan Yalova Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Suat Cebeci’nin sosyal medya hesabından 

“Salı günü Senato toplanacak. Yeni durum görüşülecek. Ya yaz okulu veya bütünleme imtihanları kaldırılabilir. Tedirgin olmaya gerek yoktur. 

Mahkeme kararı uygulanacaktır. Yapılacak değerlendirme ve alınacak karar bu yarıyılı kapsamayacaktır. Mahkeme kararı 3 ders sınırlamasını 

kaldırdığı için kararın uygulanması demek sınırsız bütünleme imkanının verilmesi demektir. Bu dönem sınırsız bütünleme hakkı verilecektir. Senatoda 

başka bir karar alınmadıkça gelecek dönemlerde de böyle devam edecektir.” şeklindeki açıklama yapması üzerine Av.Efe Murat Bulut, bu açıklamalara 

dair 

“Mahkeme kararını ivedilikle değerlendirip durumu netleştirdiği için Sayın Rektöre teşekkürlerimizi sunarız. Şahsıma yöneltilen sorulara cevaben, 1- 

Mahkeme, Senato kararının tamamının değil, sadece “3 büt sınırlamasına” dair maddenin yürütmesini durdurmuştur. Bu durumda senato kararı ve 

bütünleme uygulaması “3 büt sınırlaması olmaksızın” hukuken geçerliliğini korumaktadır. Sayın Rektörün de belirttiği üzere, tüm öğrencilerin 

bütünleme sınavlarına alınması gerekmektedir. 2- Sayın Rektör, salı günü senato toplantısı yapılacağını belirtip akabinde bu toplantının bir sonraki 

(ikinci) yarıyıla dair olacağını ifade etti. Zaten Mahkeme kararında ve Yükseköğretim Kurulu kararında da belirtildiği üzere, bütünleme sınavına dair 

Senato kararlarının yarıyıl başlamadan önce düzenlenmesi ve duyurulması gerekmektedir. Bu sebeple, Sayın Rektör mevzuata uygun olarak 2. yarıyıl 

başlamadan önce 2. yarıyıla ilişkin kararı alıp 2. yarıyıl başlamadan önce duyurmayı göz önünde tutmuştur.” şeklinde yorumlarda bulundu. 
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İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI ERSOY YALOVA'YA GELDİ 
 

İzleme ve Denetleme (İZDES) Çalışmaları Programı kapsamında Yalova’ya gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Türkiye’de 
yaşanan trafik kazalarında ve terör mücadele noktasında gelinen son noktayı basın mensupları ile paylaştı. 

     

 

 

 

İzleme ve Denetleme (İZDES) Çalışmaları Programı kapsamında Yalova’ya gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, basın mensupları ile bir 

araya geldi. Valiliğin Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıda; Yalova Valisi Muammer Erol, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Salih 

Karataş, Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Tuğamiral Cengiz Fitoz, Sahil Güvenlik Marmara Boğazlar Bölge Komutanı Albay Tayfun Paşaoğlu hazır 

bulundu. 

Türkiye’de yaşanan trafik kazalarında ve terör mücadele noktasında gelinen son noktayı basın mensupları ile paylaşan Ersoy, “İçişleri Bakanlığımız 

vatandaşlarımızın günlük hayatında birçok önemli hizmetlerini sunabilmek terörle mücadeleden, asayiş ve güvenliğe, trafik hizmetlerinden 

uyuşturucuyla mücadeleye, sahil güvenliğinden afet ve acil durum güvenliğine, nüfus hizmetlerinden düzensiz göçle mücadeleye her durumda 

milletimizin hizmetinde olan bir bakanlığız. Bakanlığımızın verdiği bu hizmetlerin etkin, verimli, ekonomik ve süratli verilebilmesi, vatandaş odaklı 

hizmet anlayışımızın her birimimize en iyi şekilde yansımasını sağlamak amacıyla yoğun bir gayret gösteriyoruz” dedi. 

‘Vatandaşın Açık Kapısı’.. 

Açık Kapı Projesi’nin önemli ölçüde amacına ulaştığını belirten Ersoy, “Beklentilerimiz daha fazla olabilir. Bazı illerimizde bu oran daha fazla olabilir. 

Ancak temel amacımız şuydu: vatandaşımız nereye gideceğini bilmediği zaman tanışabileceği bir yer olsun. Oraya gittiği takdirde kamu görevlilerimiz 

ona rehberlik edebilsin, bir çaresizlik yaşamasın, vatandaşların sorununa çözüm sağlansınlar. Bu anlamda bugüne kadar yaptığımız ziyaretlerde, çok 

büyük fayda sağlandığını, memnuniyet sağlandığını büyük bir mutlulukla gördük” şeklinde konuştu. 

‘7 bin 500 kişi trafikten hayatını kaybediyor’.. 

Trafik kurallarına uymanın vatandaşlık görevi olduğunu söyleyen, Ersoy, “Yılda yaklaşık 7 bin 500 kişi trafikten hayatını kaybediyor. Günde 20 kişiden 

fazla insanı kaybediyoruz. Üzülerek ifade ederim ki, yıllık 300 bin kişi trafik kazalarında yararlanıyor. Yaklaşık 50 milyon civarı maddi zarara uğruyoruz. 

Eğitim ayrı bir şey, en etkili yol denetimli cezalar. Trafikte özellikle ölümlü kazaların yüzde 90’ı sürücü hatalarından kaynaklanıyor. Araç kullanırken 

telefon kullanması, kırmızı ışığa uymaması gibi nedenlerden kaynaklanıyor. Bakanlık olarak özellikle yaptığımız tespitlerde en çok ölüme neden olan 

kaza çeşitlerini, kaza yerlerini ve sürücü hatalarını belirledik. Bunlara ilişkin olarak arkadaşlarımızı bir çalışma içerisine soktuk. Çıkan sonuçları 

değerlendirerek, bu ihlallere karşı mücadele etmeye karar verdik. Son iki aydır yaptığımız bu mücadele sonrasında, 2017 yılı rakamlarına göre 2018 

yılı Kasım ve Aralık aylarında ölümlü trafik kazalarında yüzde 30 oranında bir düşüş olduğunu gördük. Yüzde 30’luk düşüş bize en azından bin 500, 2 

bin vatandaşımızın hayatını kurtarmış olduk. Bu farkındalığın oluşmasına hepimizin katkıda bulunması lazım. Yılda 7 bin 500 kişinin trafik kazasında 

hayatını kaybetmesi ülkemizin bir ayıbıdır. Bu ayıbın hep birlikte üstesinden gelmek zorundayız” diye kaydetti. 

‘Ülke sınırları içerisinde 700 terörist var’.. 

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ülkemizin her köşesine hakimdir” ifadelerini kullanan Ersoy, “Ülkemizin her noktasında güvenlik güçlerimiz vardır. Terör 

örgütünün ülkemizde eylem yapabilme kapasitesi kalmamıştır. Bu saatten sonra terör örgütü sadece kalleşliğe dayalı, el yapımı patlayıcılar 

yerleştirmek, tuzak kurmak gibi karakterine uygun eylemler yapmaya teşebbüs edebilir. Bizim seçimimizin güvenliğini etkileyecek, köylerimize, 

sandıklarımıza nüfus edebilecek bir gücü ve potansiyeli kalmamıştır. Ülke sınırlarımız içerisinde 700 civarı terörist olduğunu değerlendiriyoruz. Onlarda 

fare gibi kaçacak yer arıyorlar. Sözde liderlerinin kendilerine söylediği tek şey sakın ola inlerinizden başınızı çıkarmayın, hayvanlar gibi bulunduğunuz 

yerlerde hayatınızı devam ettirmenin mücadelesini verin. Terörle mücadele de geldiğimiz nokta budur. Diyarbakır’ın, Şırnak’ın, Hakkari’nin ülkenin 

neresinde olursa olsun, günün hangi saatinde olursa olsun işyerleri, mekanları açıktır. Vatandaşlar orada günlük hayatlarını en güzel şekilde idame 

ettiriyorlar. Kapalı hiçbir köyümüz kalmamıştır. Devletimiz bütün heybeti ve haşmeti ile sahadadır ve yurdun her noktasında vardır” dedi. 

‘Vatandaş yapılan Suriyeli sayısı 80 bini bulmaz’ 

Suriye topraklarından gelen yüzde 62’lik kısmın Misak-ı Milli sınırları içerisinden geldiğini söyleyen Ersoy, “2012 yılından bu yana ülkemizde misafir 

ettiğimiz, gelen giden bütün Suriyeliler için de vatandaş yaptığımız Suriyeli sayısı 80 bini bulmaz. Oy kullanabilecek olanlarda 53 bin kişidir. Irak 

Türkmenleri, Kırgızlardan, Kırımlılardan Türk soylulardan Türk vatandaşlığına geçmek isteyenler için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da 

çalışmalarımız devam edecektir. Şöyle bir algı oluşmasın Suriyelileri alıyorlar da diğerlerini ne yapıyorlar. Bugün bu ülke tüm mazlumların umudu 

haline gelmiştir. Biz şimdi Afkanlılara, Pakistanlılara ne diyeceğiz? Irak Türkmenlerine ne diyeceğiz? Afkanlı dediğiniz bize Kurtuluş Savaşı’nda 

parmaklarındaki yüzüklerini çıkarıp göndermiş necip bir millettir. Uluslararası arenada Pakistan her zaman bizim yanımızda olmadı mı?  Bu kardeşlik 

hukuku içinde bize ümit bağlayan, bu mazlum insanlarına sahip çıkmayacağız da ne yapacağız. Suriye’den gelenlerin yüzde 62’si Misakı Milli sınırları 

içerisinden gelen insanlar. Komşumuzun kapısına eşkıyalar dayansa sessiz mi kalacağız. Bu coğrafyada medeniyetimizin, kültürümüzün bize yüklediği 

misyon ne ise onu yerine getirmek zorundayız” şeklinde konuştu. 
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ÜNİVERSİTEYE İKİ YENİ FAKÜLTE 
 
 

Yalova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu. 
 

 

 

 

 

Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan’ın 25 Ocak 2019 Tarihli ve 30666 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan 669 sayılı kararı gereğince, Yalova 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu. Böylelikle Yalova Üniversitesi’nin 5 olan fakülte sayısı, 7’ye yükseldi. 

 

 

Üniversitesi’nin Rekötrlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yeni fakültelerimizin başta üniversitemize olmak üzere ilimize, yöremize ve ülkemize hayırlı 

olmasını dileriz” denildi. 
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RİZELİLER VALİ EROL'U ZİYARET ETTİ 
 

Yalova Rizeliler Derneği, Vali Muammer Erol’u makamında ziyaret etti. 

     

 

 

 

Rizeliler Derneği Sözcüsü İsmail Yaprak, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, Yalova’da bulunan Rizelilerin dayanışma içinde olması gerektiğini 

belirterek, 

“Sayın Valimiz; Rizeliler derneği olarak İlimize hoş geldiniz, yeni göreviniz hayırlı olsun” diyerek sözlerine şöyle devam etti.  “Sizin de bildiğiniz üzere 

STK’lar bir şehrin bel kemiğidir. Bu bağlamda yeni kurduğumuz Rizeliler Derneğinin Sivil Toplum kuruluşu olarak ilimiz ile ilgili karar alınırken muhatap 

kabul edilmesini istiyoruz. Şehrin yönetiminde Sivil Toplum Örgütlerinin  gerekli işbirliği içinde bulunulması başarıyı beraberinde getirir. 
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Bizim kurduğumuz Rizeliler Derneği olarak Yalova’da tarafsız hareket ederek alışılagelmiş dernekçilik anlayışını değiştireceğiz, bilinçlendirme ve 

farkındalık oluşturacağız. İnsanı ve insan merkezli çalışacağız. Yardımlaşmayı ve dayanışmayı sağlayacağız. Rizeliler Derneği, Yalova’da duruşuyla 

hemşerilerine kendisinin bir güç olduğunu gösterecektir. 

Derneklerin asıl amacının kültürel ve dayanışma merkezli olursa sürdürülebilir olduğuna inanıyoruz. Amacımız Rizeliler olarak yaşadığımız şehir olan 

Yalova’nın gelişimi için çalışmak ve kültürümüzü de yaşatmaktır.  Dernekleşmenin işbirliği yapma noktasında kazanımlar sağladığına inanıyoruz”. 

Yalova’da bulunan Rizelilerin dayanışma içinde olması gerektiğini, Rizeliler ruhunu daha yükseklere taşımamız gerektiğini derneğimize gönül bağıyla 

bağlanması gerektiğini söyleyerek diğer derneklere de şu eleştiride bulunarak sözlerini tamamladılar: 

“Hemşeri derneklerinin amaçları dışında faaliyet yürüttüklerine şahit olmaktayız ve bu duruma üzülmekteyiz. Bakıyoruz A şehrin derneğinin tabelası 

var, faaliyeti kahvehane vb… şeklinde karşımıza çıkıyor. Nerde senin kültüler faaliyetin, nerde senin kaynaşman, nerde senin bu şehri ilgilendiren 

projelerin, nerde senin insanın gelişimine olan katkın…. Hal böyle olunca STK’ları ilin yöneticileri muhatap almamaktadırlar”dedi. 
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YALOVA VALİLİĞİ LOGO YARIŞMASI DÜZENLİYOR 
 
 

Yalova Valisi Muammer Erol'un himayelerinde 'Yalova kimliği' adı altında faaliyet gösteren herkesin kullanabileceği, değerlerini ön plana 

çıkartan şehir logosu için yarışma düzenliyor. Yarışmada seçici kurulun belirlediği logolar halkın oyuyla seçilecek. 
 

     

 

 

 

Sürekli yenilenen, gelişen ve büyüyen Yalova'nın hem tarihi değerleri, hem çağdaş nitelikleriyle yüksek yaşama standartlarına sahip 

ve örnek bir şehir olma yolunda bu özelliklerini yansıtacak ve Yalova'nın kurum kimliğinde kullanılacak, özgün bir logo tasarlanacak. 

 

Yalova Valiliği’nden yapılan açıklamada, Yalova'nın tüm değerlerini yansıtacak olan logo yarışmasında birinciye 10 bin TL ödül 

verileceği bildirildi. Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri başta olmak üzere, 'Yalova kimliği' altında faaliyet gösteren 

resmi ya da özel bütün paydaşların, arzu etmeleri halinde her türlü iş ve işlemlerinde kullanmalarını sağlamak üzere, kentin 

değerlerini ön plana çıkartan bir logo tasarımı gerçekleştirmek ve bu sayede şehrin tanıtımına katkı sağlamayı amaçlayan 

yarışmada eserlerin Valilik makamınca belirlenen belediye ve üniversite ile kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinden 

müteşekkil bir heyet tarafından değerlendirileceği kaydedildi. 

 

Yarışmaya son başvuru tarihinin 15 Nisan günü saat: 17.00'ye kadar olduğu ve seçici kurulun 17-26 Nisan 2019 günü 

değerlendirmesini yaparak kamuoyuna duyuracağı ifade edilen açıklamada, eserlerin seçici kurul tarafından beğenilmesi halinde, 

logonun halk oylaması, valilik resmi web sitesi üzerinden 29 Nisan 2019 - 20 Mayıs 2019 tarihleri arasında saat 17.00’ye kadar 

yapılabileceği bildirildi. 
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RİZELİLER DERNEĞİ, VALİ EROL'U ZİYARET EDİP 

BİLGİLENDİRDİ.. YAPRAK:'DİĞER DERNEKLERE 

BENZEMEYECEĞİZ' DEDİ 

 

YALOVA Rizeliler Derneği, Yalova Valisi Muammer Erol’u makamında ziyaret etti. 

YALOVA Rizeliler Derneği, Yalova Valisi Muammer Erol’u makamında ziyaret etti. 

Dernek adına söz alan İsmail Yaprak,’ Sayın Valimiz, Rizeliler derneği olarak hoş geldiniz, yeni göreviniz hayırlı olsun.’ Dedi. 

'STK'LAR, YALOVA'NIN BEL KEMİĞİDİR' 

Yaprak,’ Sizlerin de bildiği üzere STK’lar bir şehrin bel kemiğidir. Bu bağlamda yeni kurduğumuz Rizeliler Derneğinin sivil toplum kuruluşu olarak ilimiz ile ilgili karar 

alınırken muhatap kabul edilmesini rica ederiz. Şehrin yönetiminde sivil toplum örgütlerinin gerekli işbirliği içinde bulunması başarıyı beraberinde getirir. Bizlerin kurduğu 

Rizeliler Derneği olarak Yalova’da tarafsız hareket ederek alışılagelmiş dernekçilik anlayışını değiştireceğiz, bilinçlendirme ve farkındalık oluşturacağız. İnsanı ve insan 

merkezli çalışacağız. Yardımlaşmayı ve dayanışmayı sağlayacağız. Rizeliler Derneği, Yalova’da duruşuyla hemşehrilerine kendisinin bir güç olduğunu gösterecektir.’ dedi. 

'YALOVA'DA RİZELİLER RUHUNU YAŞATACAĞIZ' 

Yaprak derneklerin asıl amaçlarından Vali Ersoy’a bahsederken,’ Derneklerin asıl amacının kültürel ve dayanışma merkezli olursa sürdürülebilir olduğuna inanıyoruz. 

Amacımız Rizeliler olarak yaşadığımız şehir olan Yalova’nın gelişimi için çalışmak ve kültürümüze de yaşatmaktır. Dernekleşmenin iş birliği yapma noktasında kazanımlar 

sağladığına inanıyoruz. Yalova’da bulunan Rizelilerin dayanışma içinde olması gerektiğini, Rizeliler ruhunu daha yükseklere taşımamız gerektiğini derneğimize gönül bağıyla 

bağlanması gerektiğini söyleyerek diğer derneklere de şu eleştiride bulunmak istiyorum.’ Diye konuştu. 

'ADI DERNEK OLANLAR VAR, AMA FAALİYETLERİ YOK' 

Yaprak,’ Hemşehri derneklerinin amaçları dışında faaliyet yürüttüklerine şahit olmaktayız ve bu duruma ciddi anlamda üzülmekteyiz. Bakıyoruz A şehrin derneğinin tabelası 

var, faaliyeti ise kahvehane vb. şeklinde öneriler ile karşımıza çıkıyor. Nerede senin kültürel faaliyetin, nerede senin kaynaşman, nerede senin bu şehri ilgilendiren projelerin, 

nerede senin insanın gelişime olan katkın? Hal böyle olunca STK’ları ilin yöneticileri muhatap almamaktadırlar.’ Diye konuştu. 
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YALOVA’DA 2018 YILINDA 1 MİLYAR 723 MİLYON 

DOLARLIK DIŞ TİCARET YAPILDI 

 

Yalova Gümrük Müdürü Murat Aydeniz Yalova’nın 2018 yılı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Akdeniz ithalat ve ihracat 

bazında toplamda 1 milyar 723 milyon 423 bin dolarlık dış ticaret gerçekleştiğini söyledi. 

Yalova Gümrük Müdürü Murat Aydeniz Yalova’nın 2018 yılı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Akdeniz ithalat ve ihracat bazında toplamda 1 milyar 723 milyon 423 bin 

dolarlık dış ticaret gerçekleştiğini söyledi. 

  Dünya Gümrük Günü Yalova’da da kutlandı. Bu nedenle 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında bir tören düzenlendi. Atatürk anıtına çelenk sunan Yalova 

Gümrük Müdürü Murat Aydeniz ardından yaptığı konuşmada Yalova’nın dış ticaret rakamlarını açıkladı. Aydeniz ithalat ve ihracat rakamlarına da değindiği konuşmasında, 

“26 Ocak 1953 tarihinden beri kutlanmakta olan ve özellikle son yıllarda ülkemizde Ticaret Bakanlığının kamuoyunda farkındalık yaratma adına birçok program ve etkinlikle 

birlikte kutlanmasını öngördüğü 26 Ocak Dünya Gümrük Gününün kısaca tarihinden bahsetmek istiyorum. Ülkemizin de kurucu üyesi olduğu ve halen dünya ticaretinin %98' 

ini gerçekleştiren 180 üyeli Dünya Gümrük Örgütü'nün temelini oluşturan Gümrük İşbirliği Konseyi Sözleşmesi, 1950 yılında imzalanmış ve 1952 yılında yürürlüğe girmiştir. 

Anılan Konsey ilk toplantısını 26 Ocak 1953 tarihinde 17 ülkenin katılımıyla Brüksel'de gerçekleştirmiştir. 

Dünya Gümrük Örgütünün ilk toplantısının yapıldığı 26 Ocak tarihi üye ülkelerde ve Dünya Gümrük Örgütü merkezinde ‘Dünya Gümrük Günü’ olarak ilan edilmiştir. Dünya 

Gümrük Günü her yıl Dünya Gümrük Örgütü tarafından belirlenen farklı temalar çerçevesinde kutlanmaktadır. 2019 yılı için Dünya Gümrük Örgütünce ‘Kesintisiz Ticaret, 

Seyahat ve Taşımacılık için akıllı Sınırlar’ slogan belirlenmiştir. 

Bakanlığımızca, 2019 yılı Dünya Gümrük Günü'nün tüm taşra birimlerinde eş zamanlı olarak farklı etkinlikler çerçevesinde kutlanması öngörülmektedir. Ticaret Bakanlığı, 

Cumhuriyetimizin yüzüncü kuruluş yılı olan 2023'te, ülkemizin beş yüz milyar dolar ihracat hacmi ile dünyanın en büyük on ekonomisi içerisinde yer alması hedefine 

ulaşmada, mevzuatla üstlendiği hizmetleri yerine getirirken; işlemleri basitleştirmeyi, kolaylaştırmayı ve hızlandırmayı, yenilikçi ve verimli olmayı, uzmanlaşmayı, değişim 

ve gelişim için öğrenerek ilerlemeyi, iyi yönetişim ilkeleri benimsemeyi ve kurumsallaştırmayı, hesap verebilirliği, saydamlığı, etkililiği, katılımcılığı esas almaktadır. 

Bu noktada; 1994 yılında kurulan ve (A) sınıfı bir gümrük idaresi olarak her türlü işlemi gerçekleştirmeye yetkili olan Yalova Gümrük Müdürlüğü ilgili mevzuatlar uyarınca 

deri ve deriden mamul eşya ile ayakkabı, tekstil, motorlu kara taşıtlarının serbest dolaşıma giriş işlemleri ile Tarım ve Ormancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Belirli 

Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğ hükümleri 

uyarınca da zirai karantina kontrolüne tabi tohum, fide, fidan ve çiçek soğanlarının gümrük işlemleri konusunda yetkili olup, 22.05.2017 tarihinde Yalova Ro-Ro 

Terminalindeki yeni hizmet binasında faaliyet göstermeye başlayan idaremizce daha önce hizmet verilen alanlara ilave olarak Yalova ilinde İçişleri Bakanlığı Makamınca 

ihdas edilen (4) yeni geçici deniz hudut kapısında da gümrük ve muhafaza hizmetleri verilmeye başlanacaktır. 

Halen toplam (77) personel ile hizmet vermekte olan idaremiz, 2018 yılında bir önceki yıla oranla %38 oranında artış gösteren dış ticarette 1.070.578.055.-USD ithalat, 

652.895.365.-USD ihracat olmak üzere toplam 1.723.423.420.-USUlik işlem sürecinde aktif olarak yer alarak yaklaşık 510 milyon TL tutarında vergi tahakkuk ve tahsili 

gerçekleştirmiştir. Aynı dönemde, 995 bin TL'lik tasfiyelik eşya ile ilgili işlem yapılarak 900 bin TL'lik bir satış geliri hazineye irad kaydedilmiş ve bunun yanında 770 bin 

TL'lik vergi ve usulsüzlük cezası tahakkuk ettirilmiştir. İlimizde, bir önceki yıla göre ihracat rakamları % 4, ithalat rakamları ise % 72 oranında artmış göstermiş olup, 

ihracatın ithalatı karşılama oranı % 61 olarak gerçekleşmiştir. 

Ayrıca, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 2018 yılı içerisinde Yalova Ro-Ro Terminalinden Türkiye'ye giriş-çıkış yapan toplam 95.000 taşıt konteyner ile ilgili gümrük 

işlemi gerçekleştirilerek bu taşıtlardan 6.464'ü ihbar ve risk analizi kapsamında Araç ve Konteyner Tarama Sisteminde taranmış olup, bu taşıtlardan 13 ünde kaçakçılık olayı 

ortaya çıkarılmıştır. Bu mücadele kapsamında; 2018 yılı içerisinde Yalova dinde Bakanlığımız birimlerince yapılan operasyonlarda 44.938 gr. eroin maddesi ile 169 adet 

kullanılmış oto yedek parçası ele geçirilmiş olup, Yalova Ro-Ro Limanı Sahasından yurtdışına çıkış yapmak üzere gelen TIR araçlarında (22) olayda toplam 48 düzensiz 

göçmen yakalanmış ve 24 şüpheli TCK 79. madde (göçmen kaçakçılığı) kapsamında Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiş ve 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine 

gönderilmiş, 11 TIR dorsesine ise el konulmuştur. Bu itibarla; Bakanlığımızca 2019 yılında belirlenen tema çerçevesinde kutlanan 26 Ocak Dünya Gümrük Günü kapsamında 

tüm Gümrük camiasının bugününü kutluyor ve daha nicelerini bizleri bugünümüzde yalnız bırakmayan siz saygı değer konuklar ve tüm paydaşlarımızla birlikte tekrardan 

kutlamayı diliyor, saygılarımı sunuyorum” dedi. 
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BALIKÇI BARINAĞININ %96’SI TAMAMLANDI 

 

Ulaştırma Bakanlığı Bursa 4. Bölge Müdürü Yusuf Taşkan Armutlu Kapaklı Balıkçı Barınağı projesinde sona gelindiğini 

barınağın %96’lık kısmının tamamlandığını söyledi. 

Ulaştırma Bakanlığı Bursa 4. Bölge Müdürü Yusuf Taşkan Armutlu Kapaklı Balıkçı Barınağı projesinde sona gelindiğini barınağın %96’lık kısmının tamamlandığını söyledi. 

Armutlu’da ki balıkçılar açısından büyük önemi olan Armutlu Kapaklı Balıkçı Barınağı'nda sona yaklaşıldı.  Konuyla ilgili bilgi veren Ulaştırma Bakanlığı Bursa 4. Bölge 

Müdürü Yusuf Taşkan, “6 ilde hizmet veriyoruz. Bakanlığımızın Yalova'da devam eden projesi Armutlu Kapaklı Balıkçı Barınağı'dır. Proje bedeli 51 milyon TL'dir. Yıllık 

ödeneği 35 milyon TL'dir. Harcaması ise 43 milyon TL civarındadır. Şu ana kadar yüzde 84 oranın da nakdi gerçekleşme sağlandı. Fizik gerçekleşme de yüzde 96 

seviyelerinde. İnşaatımızın sonuna geldik. Beton ve taş imalatları işlerimiz tamamlandı. Şu an elektronik ve mekanik aksamlar devam ediyor. Fenerlerimiz takılacak. Saha 

betonu işimiz kaldı. Barınağın içinin tamamlaması işi de kaldı. Yakın zamanda tamamlamayı hedefliyoruz. Cumhurbaşkanlığı acil eylem planı kapsamında açılışı yapılacak 

projelerden bir tanesidir. Dökü alanıyla ilgili yeni bir görüş bekliyoruz. Yeni döküm yeri Tuzla olarak belirlenmiş. Orası bize baya uzak. Daha yakın bir yere dökersek 

zamandan tasarruf etmiş olacağız. Projemizde belirlediğimiz daha yakın bir yer belirledik. Uygun görüş bekliyoruz. Çevreden yana bir sıkıntımız yok. ÇED raporumuz da 

var” dedi. 
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18 PROJEDEN 12’Sİ TAMAMLANDI 

 

İller Bankası Bölge Müdürü Ali Ekrem Ayti Yalova’da sürdürülen 18 projeden 12’sin tamamlandığını fiziki gerçekleşme 

oranının ise %95 olduğunu dile getirdi. 

İller Bankası Bölge Müdürü Ali Ekrem Ayti Yalova’da sürdürülen 18 projeden 12’sin tamamlandığını fiziki gerçekleşme oranının ise %95 olduğunu dile getirdi. 

İller Bankası Bölge Müdürü Ali Ekrem Ayti Yalova’da sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ayti, “İller Bankası Bursa Bölge Müdürlüğü olarak Yalova'da 18 tane 

proje yürüttük. Bu projelerin 12 tanesi bitirildi. Geçici kabulleri yapıldı. Bir kısmının da kesin kabulleri yaklaştı. Şu anda devam eden 6 tane projemiz var. 2 tane projemiz de 

belediyeler ile ortak kontroller şeklinde yürüttüğümüz projedir. Bunlardan biri Yalova güneş enerjisi projesidir. Diğeri de Termal içme suyu ve şebeke arıtma tesisi projesidir. 

Arıtma tesisi projemiz bitti. Geçici kabulüne de başladık. Belediyeler kredi vererek, izleme şeklinde devam ettiğimiz 4 proje var. Biri Armutlu'da kaldırım, parke taşı ve asfalt 

işidir. Diğer üçü de Altınova'da kapalı otopark, pazaryeri, itfaiye ve güvenlik binası yapım işi ve çevre peyzaj ile düzenleme işidir. Yüzde 95 üzerinde fiziki gerçekleşme 

sağlanmıştır. 1-2 ay içerisinde bitirilecek” dedi. 

Ayti açıklamasını şu sözlerle tamamladı, “Yalova'nın 450 kilometreyi aşan bir içme suyu projesi yapıldı. Bu projeyle ilgili gerekli vizeleri yaptık ve tasdikledik. Ankara'ya 

ilettik. Yalova Belediyesi tarafından da Dünya Bankası kanalı ile yaptırılmasını istediler. Dünya Bankası da bizim kanalımız ile parayı veriyor. Bu konuda da uluslararası 

daire başkanlığı çalışmalarını yürütüyor. Burada yüzde 65'lere varan bir kayıp-kaçak oranı var. İnşallah bu kısa sürede çıkarsa hızla içme suyu işine girer ve bu işi bitiririz. 

Bedeli de yaklaşık 150 milyon TL civarındadır. 2 yıl sürmez. Ödenek sıkıntımız yok. Yeter ki finansmanını sağlayalım” 
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DKMP YALOVA’DA 12 MİLYON TL YATIRIM YAPTI 

 

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bölge Müdürlüğü 2018 yılında Yalova genelinde 12 milyon TL’lik yatırım 

gerçekleştirdi. 

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bölge Müdürlüğü 2018 yılında Yalova genelinde 12 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirdi. 

DKMP 2. Bölge Müdürlüğü Vekili Hakan Mumcuoğlu Yalova’da yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi. Mumcuoğlu Yalova genelinde 2018 yılında 12 milyon TL’lik 

yatırım yapıldığını dile getirdi. Mumcuoğlu açıklamasında, “Milli parklar, yaban hayatı, sulak hayat ve Yalova'nın biyolojik çeşitliliği ile ilgili faaliyetlerimiz devam ediyor. 

2018 yılı itibari ile 12 milyon TL'lik tüm bölgemizde bir yatırım gerçekleştirdik. Bunun yaklaşık yüzde 25'i 3 milyon TL tutarındaki yatırım Yalova'ya sağlandı. Bölgenin 

yatırımının yüzde 25'ini Yalova'da gerçekleştirmiş olduk. Bu yatırım Hersek Lagünü odaklı oldu. Altınova Belediyesi ile güzel bir çalışma yürütüyoruz. Yalova’mıza değer 

katacak bir çalışma olacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile yeni bir görüşme yapıldı. Genel Müdürlüğümüz adına ilk erişilebilirlik korunan alan statüsünde olacak. 

Projeler buna göre uyarlanacak. Engelli vatandaşlarımızın bütün tesislere hiç zahmet etmeden ulaşabileceği bir planlama yapılıyor. Buna ait kuş gözlem kulemizin yapımı 

tamamlandı. 7 duraklı asansörümüz mevcut. Bu kule yaklaşık 21 metre yüksekliğinde. Elektrik ve doğalgaz getirilmesi yönündeki faaliyetlerimiz de devam ediyor. 2019 

yılında da 5 milyon TL'lik yatırım ile halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Delmece Yaylası tabiat parkımızda faaliyetlerimiz başladı. Oranın yatırımını da Yap-İşlet-

Devret modeli ile özel sektöre verdiğimiz bir ihale modeli. Mevsim şartlarının el vermesi karşılığında 20 adet bungalov yapılacak. İmar çalışmaları devam eden Harmankaya 

Tabiat Parkı'nda konaklamaya yönelik çalışmalarımız olacak. Bu 3 noktada 2019 yılı içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi. 
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“BARAJA 13 MİLYON METRE KÜP İLAVE SU TEMİN 

EDİLDİ” 

 

DSİ Bölge Müdürü Hayati Çelenk Gökçe Barajı ve Kurtköy devilasyonu sayesinde Gökçe Barajı’na 13 milyon metreküp 

ilave su temin edildiğini söyledi. Çelenk Yalova ve Kocaeli’de ki sulama birliklerini de tek çatı altında toplama çalışması 

yapıldığını dile getirdi. 

DSİ Bölge Müdürü Hayati Çelenk Gökçe Barajı ve Kurtköy devilasyonu sayesinde Gökçe Barajı’na 13 milyon metreküp ilave su temin edildiğini söyledi. Çelenk Yalova ve 

Kocaeli’de ki sulama birliklerini de tek çatı altında toplama çalışması yapıldığını dile getirdi. 

Yalova’da ki içme ve sulama suyu çalışmaları hakkında bilgiler veren DSİ Bölge Müdürü Hayati Çelenk özellikle Yalova ve bölgesinde 2015 yılında yaşanan susuzluğun 

tekrarlanmaması için önemli tedbirler aldıkları üzerinde durdu. Çelenk, “İşletme aşamasında yatırımlarımızda içme suyu amaçlı Gökçe Barajı ve Kurtköy devilasyonumuz 

var. Kurtköy devilasyonunda 7,5 km’lik bir ishale hattıyla Gökçe Barajı'na yıllık 13 milyon metreküp ilave su temin edildi. Armutlu Sarpdere Barajı yüksekliği 36,5 metre 

olan 880 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip olan barajımızda 2130 dekar bir arazi sulanıyor” dedi. 

Birlikler tek çatı altında toplanıyor  

Konuşmasında içme ve sulama suyu birliklerine de değinen Çelenk, “Sulama birliklerindeki etkimiz ve denetimimiz arttırıldığı için biz burayı sulama birliğine verdik. 

Kocaeli'ndeki sulama birliğinin adının Kocaeli-Yalova Sulama Birliği olarak değiştirdik. Kocaeli ve Yalova'daki tüm birliklerini buraya vermeyi hedefliyoruz. İl sınırları dışı 

gibi olacak. Köylüyle konuştuğumuzda Orhangazi Sulama Birliği'nin yakın olması açısından sulama birliğimizi oraya verdik. Geçen gün de arazi gezimizi yaptık. Patlak 

sorunlarını hızlı bir şekilde gidererek Sarpdere'yi işletmeye aldık.  Ortaburun Sulama Göleti de Kocaeli- Yalova Sulama Birliği tarafından işletilecek. Burayla ilgili 

vatandaşlardan gelen şikayetler var. Boru patlakları şikayetleri geliyordu. Bir bölgede heyelan tehlikesi nedeniyle o bölgeye çelik borular yaptık. Şikayetleri dikkate alarak 

bundan sonra hizmetlerimizi vereceğiz. Sulama birliğinin hizmet verebilmesi için kullanan öder mantığı ile çiftçilerimizin sulama ücretlerini ödemesini talep ediyoruz. DSİ 

tarafından herhangi bir finansman desteği yok” diye konuştu. 

Yatırımlar sürüyor  

İlde süren sulama suyu göletleri hakkında da bilgiler veren DSİ Bölge Müdürü Hayati Çelenk sözlerini şu şekilde sürdürdü, “Yatırımda olan Armutlu Yumrudere Barajı'mız 

var. 2880 dekar 34,5 metre yüksekliğinde yüzde 60 fiziki gerçekleşme sağlandı. 2018 yılında da 2 milyon TL harcandı. Sulama projesi hazırlama çalışmaları da devam ediyor. 

İnşaat çalışmaları devam eden 2 adet de taşkın koruma alanlarımız var. Birincisi Çınarcık Aydere-Değirmendere ıslahı, 2.si de Yalova Merkez Sellimandıra deresi ıslahı. İki 

derenin yüklenicisi aynı olunca tek dereye yüklenelim dedik. Sellimandıra biraz daha tehlike olduğu için bütün ödenekleri orada harcadık. Yüzde 35 civarında fiziki 

gerçekleşme sağlandı. Verilecek ödenekler nispetinde, ek ödenekler de talep ederek hızlı bir gerçekleşme sağlamayı hedefliyoruz. İnşaat çalışmaları az gibi gözükse de 

Yalova'da ciddi çalışmalarımız var. Altınova ilçemizin içme suyu ve de sulama suyu ihtiyacını karşılayacak olan yatırım programındaki Yalova-Altınova ve Karadere ve 

Kınalı barajı içme suyu tesisleri ve sulama tesisleri çalışmalarımız devam ediyor. 3 milyon 260 bin TL'lik bir maliyet var. 2018 yılında da 475 bin TL harcama yapıldı. 

Günlük kapasitesi 72 bin metreküp arıtma tesisiyle, Altınova, Çavuşçiftliği, Çiftlikköy, Hersek, Kaytazdere, Subaşı ve Sultaniye gibi mahallelerinin yıllık 10 milyon metreküp 

ihtiyacı karşılanmış olacak.  Karadere barajında 25.60 milyon metreküp top hacmine sahip 9 bin 170 dekar da arazi sulanacak bu proje kapsamında. Kınalı barajımızda da 

9.78 milyon küp içme suyu sağlayacak. Altınova Kaytazdere Barajı sulamamız 39,5 metre yükseklik ve 955 bin metreküp su biriktirecek. Bunun da proje yapım çalışmaları 

devam ediyor. 2018 yılında 81 bin TL harcandı. Armutlu Karadere Barajımız 4.79 milyon metreküp su depolayacak. Proje çalışmaları devam ediyor. 2018 yılında da 200 bin 

TL harcama yapıldı.  Çınarcık Karacakaya sulaması da 1910 dekar arazinin sulanması sağlanacak. Planlamaları devam ediyor. 472 bin TL'lik harcama yapıldı.  Çiftlikköy 

Akdere Barajımız da 1.76 milyon metreküp biriktirme hacmine sahip. 1140 dekar araziye sulama imkanı sağlayacak ve organize sanayinin içme suyu ihtiyacını 

sağlayacak.  Çukurköy Barajı sulaması 72,5 metre yüksekliğinde 7 milyon metreküp biriktirme hacmine sahip, 15 bin 290 dekar arazi sulanacak” 
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Tersanecilere iş garantili eğitim 

  

Meb ile Yalova Altınova Tersane Girişimcileri AŞ arasında istihdam garantili iş birliği protokolü imzalandı. 

  

 

yalova İl Milli Müdürlüğü ile Yalova Altınova Tersane Girişimcileri Sanayi Ticaret AŞ arasında istihdam garantili iş 
birliği protokolü imzalandı. 

 
Yalova Valisi Muammer Erol, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ve Yalova Altınova Tersane Girişimcileri AŞ Yönetim 

Kurulu Başkanı Şükrü Fazıl Uzun tarafından imzalandı. 
 

Açıklamada, protokol ile gemi inşa sektörünün ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek nitelikte mesleki yeterlilikle 
donatılmış insan gücünün, okul-işletme iş birliğinde yetiştirilmesinin amaçlandığı duyuruldu. 

 
Ayrıca açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında Yalova Altınova Tersane Girişimcileri 
AŞ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gemi İnşa alanı mezunlarının, aynı şirket üyesi işletmelerde iş garantili olarak 

istihdam edilmesinin hedeflendiği kaydedildi. 
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VALİ EROL'DAN YATIRIMLARA YAKIN TAKİP 

  

Vali Muammer Erol, yapımı devam eden Özel Eğitim Kampüsü inşaatında incelemelerde bulundu. 

 

Yalova Valisi Muammer Erol, İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tosun ile birlikte İsmetpaşa Mahallesinde yapmı devam eden Özel Eğitim Kampüsü inşaatında incelemelerde bulundu. 

 

Otizmli, down sendromlu, zihinsel engelli, dikkat eksikliği ve hiperaktivitesi ile öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların eğitim göreceği “Özel Eğitim Kampüsü" bünyesinde tanı, 

teşhis, yönlendirme ile ihtiyaç duyulan tüm özel eğitim okulları tek çatı altında toplanacak. 

 

Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan “Özel Eğitim Kampüsü” projesinin bu alanda hizmet veren ilgili kurum, kuruluşlara, özel okullara ve diğer kurumlara da model bir proje 

olacak. 

 

 ÖZEL EĞİTİM KAMPÜSÜNÜN İÇİNDE ŞU BÖLÜMLER YER ALACAK; 

 

Anaokulu 

Açık ve Kapalı Spor Alanları 

Teknoloji Tasarım Laboratuvarı 

Müzik Odası 

Dil Konuşma Odası 

 İdari Bina 

Konferans Salonu 

Yemekhane 

Atölyeler 

Hobi Bahçeleri 

Mescit 

Otopark ve Açık Alanlar 
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UYUŞTURUCUYA GEÇİT YOK 

  

Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı. 

tır 

 
 

 

 

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik çalışmalar 
kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, Narkotik Suçlarla 

Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorguları tamamlanan 
şüphelilerden S.K. (35) ve C.B.U. (23), çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2 şüpheli ise tutuksuz 

yargılanmak üzere salıverildi. 
 

2 hükümlü yakalandı 
 

Öte yandan, kent genelinde yapılan şok uygulamalarında, 63 şüpheli şahıs ile 8 şüpheli araç kontrol edildi, 11 
kişiye "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı. Bu arada hakkında kesinleşmiş hapis cezası 

bulunduğu tespit edilen 2 şüpheliden "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan aranan bir kişi, işlemlerin 
ardından cezaevine teslim edildi. 

 
Uygulamalarda 5,56 gram skunk, 8 gram sentetik uyuşturucu, 3 adet uyuşturucu hap, 61 adet sentetik ecza, 9,56 

gram metamfetamin ve uyarıcı maddeler ile bir sahte kimlik ele geçirildi 
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YALOVA ÜNİVERSİTESİNE 2 FAKÜLTE 

  

Cumhurbaşkanı kararıyla, Yalova Üniversitesi'nde Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu. 

 

 
 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, 
Yalova Üniversitesi'nde Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu. 

 
Sağlık Bilimleri Fakültesi  ilk kez 2014 yılında gündeme gelmiş ve YÖK’e başvurusu yapılmıştı. Geçen yıl ise 

Yalova Üniversitesi Rektörü. Prof.Dr. Suat Cebeci Başkanlığında toplanan Yalova Üniversitesi Senatosu , 
üniversite bünyesinde açılması teklif edilen fakülteleri ele alınarak karara bağlamıştı. 

 
Yalova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu. Böylelikle Yalova 

Üniversitesi’nin 5 olan fakülte sayısı, 7’ye yükseldi. 
 
 

Senato, yeni fakültelerin kurulması için yapılan değerlendirmeler sonucu kurulması uygun görülen “İnsan ve 
Toplum Bilimleri Fakültesi”, “Sağlık Bilimleri Fakültesi”, “Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi” ile “Spor Bilimleri 

Fakültesi” olmak üzere 4 yeni fakültenin kurulması Yalova Üniversitesi Senatosunun yaptığı toplantıda oy birliği ile 
karar almıştı. 

 
Ancak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara 

göre, Yalova’da kurulması düşünülen 4 yeni fakülteden sadece, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Spor Bilimleri 
Fakültesi uygun görüldü. 
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İZDES İÇİN YALOVA'DALAR 

  

İZDES projesi kapsamında Yalova'ya gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy gündemi değerlendirdi. 

 

 

İzleme ve Denetleme (İZDES) Çalışmaları Programı kapsamında Yalova’ya gelen İçişleri Bakan Yardımcısı 
Mehmet Ersoy, basın mensupları ile bir araya geldi. Valiliğin Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıda; Yalova 
Valisi Muammer Erol, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Salih Karataş, Sahil Güvenlik Komutan 
Yardımcısı Tuğamiral Cengiz Fitoz, Sahil Güvenlik Marmara Boğazlar Bölge Komutanı Albay Tayfun Paşaoğlu 

hazır bulundu. 

 

Yalova Valisi Muammer Erol ve ilgili kurum müdürleri tarafından Valilik Binası önünde karşılanan Ersoy, 

değerlendirme toplantısı öncesi bir basın açıklaması yaptı. 
 

Ersoy açıklamasında illerde yürütülen hizmetlerin etkin, verimli, hızlı ve daha ekonomik sürdürülebilmesi için 

çaba harcadıklarını dile getirerek “İçişleri Bakanlığı olarak milletimize doğrudan dokunan asayişten terör ile 

mücadeleye, nüfus hizmetlerinden sürücü belgelerine, acil durum hizmetlerinden düzensiz göçle mücadeleye 

kadar bir çok alanda halkımıza hizmet veriyoruz. 

Bu hizmetlerin daha etkin, verimli, hızlı ve daha ekonomik sürdürülebilmesi için de sayın Bakanımızın 

önderliğinde yoğun bir gayret içerisindeyiz. 
 

Bu gayretimizin bir parçası olarak hem illerimizde yaptığımız hizmetlerin sunuş biçimlerini görmek, hem hizmeti 

veren arkadaşlarımızla değerlendirmede bulunmak hem de hizmeti alanlardan düşüncelerini öğrenmek amacıyla 

İZDES yerinde izleme ve değerlendirme ekipleri kurduk. Bende bu amaçla ilgili genel müdürlüklerimiz ve bağlı 

kuruluşlarımızı temsil eden mesai arkadaşlarımla birlikte Yalova'yı ziyaret ettim. 
 

Jandarma Genel Komutanlığı’nı, Emniyet Genel Müdürlüğü’nü, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nı, Afet ve Acil 

Durum Başkanlığını, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nü, Nüfus Müdürlüğü’nü temsil eden arkadaşlarımla birlikte 

bu ziyareti gerçekleştiriyorum” dedi. 
 

Yalova güzel uygulamaları diğer illere de yayılmasını sağlamak ve vatandaş memnuniyetini en üst seviyeye 

çıkartmak için değerlendirmelerimize devam edeceğiz. 
 

Önümüzdeki seçim süreci dahil yaşadığımız her önemli olayı sükun, huzur ve güven ortamı içerisinde 

atlatabiliyor olmak gurur vesilesi olacaktır. 
 

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun talimatları 

doğrultusunda milletimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz.” 
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SON SÖZÜ BAKANLIK SÖYLEYECEK 

  

Otoyol Kılıç köyü kavşağındaki iltisak yola kimse sahip çıkmayınca konu bakanlığa sorulacak. 

  

 

İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda sahipsiz yol bilmecesi tartışmalara neden oldu.  Karayolları Kamu- Özel 
Sektör Ortaklığı Bölge Müdür Yardımcısı Erdoğan Dedeoğlu, projeleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. İl 

Özel İdaresi Genel Sekreteri Selim Karahan, Kılıç köyü kavşağındaki iltisak yol ile ilgili bazı sıkıntıların olduğunu 
belirtti. 

 
Karahan, konuyla ilgili şu bilgileri verdi: "Yalova'da köprü öncesinde en son çıkış Kılıç kavşağı. Kılıç 

kavşağından çıktıktan sonra İstanbul karayoluna bağlanabilmesi için 4-5 kilometrelik iltisak yolu var. Bu yol 
geçmişte bir dönem köy bağlantı yolu olarak geçmiş. Karayollarının burada otoyol yapması gerekçesiyle İl Özel 
İdaresi yol ağından çıkarılmış. Karayolları da bu yolun devamında köyler var diye tekrar bünyesinden çıkarmış. 
Bu yolun sahibi şu anda yok. Karayolları kendi mevzuatlarından bahsederek, bizim yazdığımız yazıya olumsuz 
cevap verdi. Burada ciddi kazalar dahi olabilir. En azından yola bakım yapılabilir. Biz zaman zaman yama gibi, 
köy yolu yapar gibi bakımlar yapıyoruz. Uluslararası standartlı bir yoldan köy yoluna çıkılıyor. Bazen 5 tane tır 

peş peşe geliyor. Bu konuyu Karayolları tekrar gözden geçirip değerlendirmeli" dedi. 
 
 

Karayolları Kamu- Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdür Yardımcısı Erdoğan Dedeoğlu ise yolda devam eden bir 
projelerinin bulunmadığını belirtti. Bölge müdürlüğüne durumu aktaracağını söyleyen Dedeoğlu, "Burası Kılıç 

Kavşağı'ndan Taşköprü'ye giden bağlantı noktamız. Burasına projelendirme yaparken; burada sanayinin 
oluşmasını göz önüne alarak bu kapsamda değerlendirmeye alınabileceğini öngörüyoruz. Bu yol daha önce İl 

Özel İdaresi'ne ait olan bir yoldur. Orada devam eden bir projemiz bulunmuyor. 
O yolu ağımıza alma gibi bir durumumuz yok fakat İzmit'ten başlayıp; Gölcük, Karamürsel ve Yalova diye 

devam eden aksımızın içine alındığı takdirde bu sorun tamamıyla ortadan kalkmış olacaktır. Proje çalışması da 
bu kapsamdadır. Bölge müdürlüğüne bu durumu aktaracağım" dedi. 

 
 

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Selim Karahan, da Dedeoğlu'nun cevabı üzerine, "Şu an da o yol sahipsiz. 
Sahipsiz olduğu için kaza bela gelmesin diye o yola bakımlar yapmaya çalışıyoruz. Karayollarının bunu ciddi bir 

şekilde masaya yatırması gerekiyor" diye konuştu. 
 

Yalova Valisi Muammer Erol ise, ilginç bir yaklaşımda bulunarak, "Yolun sahibini bulmadan bu sorunun çözme 
şansı yok. Hangi kurum çözecek bu sorunu? Karayollarının son sözü söylemesi gerekir. Yol ağına alınması 
Bakanlık tarafından yapılabiliyorsa top Bakanlıktadır. O yol gerçekten sıkıntı bir yoldur. Bölge müdürlüğüne 

konu aktarılsa bile konuyu Bakanlık çözecektir. Bu yol 6 şeritli uluslararası bir yol diye iddia ettiğimiz yolun giriş 
çıkışı. 50 tonluk bir tır o köy yoluna mı girsin? Bu zamana kadar Karayolları o tırların köy yoluna girmesi 

söylemiş zaten bu zamana kadar. Araçlar, gişelerden geçiş parasını ödeyip köy yoluna mı girsin? Karayolları 
böyle diyorsa biz yine 'girmesin' diyeceğiz. Konu direk Bakanlığa götürülmeli. Son sözü Bakanlık söyleyecek" 

diye konuştu. 
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Başkan kararı imzaladı... 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, Bolu Abant İzzet Baysal 

Üniversitesi'nde Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Turizm Fakültesi, Yalova Üniversitesi'nde Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Spor Bilimleri 

Fakültesi kuruldu. 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi bünyesindeki Bolu Sağlık Yüksekokulu, Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu 

ile Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kapatıldı. 

Bu arada, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi'nin adı, Mühendislik Fakültesi 

olarak değiştirildi. 

Sağlık Bilimleri Fakültesi nedir ? 

Bu grup içerisinde bulunan Veteriner Hekimlik 5, Tıp Fakültesi 6 diğer fakülteler ise 4 yıllık eğitim vermektedir. Kişilerin bu fakülteden 

mezun olduktan sonra alacakları unvanlar, anayasa tarafından belirlenmiştir. Bu konuda yapılan çalışmalar ise Tabip Odaları tarafından 

denetleniyor. 

Bölümde öğrencilerin göreceği dersleri şu şekilde sıralayabiliriz: Biyokimya, Anatomi, Fizyoloji, Sağlık ve Hemşirelik, İngilizce, 

Mikrobiyoloji, Beslenme, Farmakoloji, Patoloji, Biyoistatistik, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği gibi sağlık üzerine çeşitli dersler 

görmektedirler. 

4 yıllık eğitimi olan fakültenin bölümleri şu şekildedir: 

-Beslenme ve Diyetetik 

-Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

-Hemşirelik 

-Sağlık Yönetimi 

-Spor Bilimleri 

-Beslenme Ve Diyetetik (Tezli) 

-Hemşirelik (Tezli) 

Toplumun sağlık ve yaşam kalitesini yükseltmek için çalışan bu bölümde kişilerin araştırmacı, teknolojiyi ve bilimi sevmesi, mesleki 

konuda yeterli bilgi ve becerisinin olması beklenmektedir. Sağlık kurumlarında yönetici olarak çalışabilecek kişiler yetiştiren Sağlık 

Bilimleri Fakültesi, içerisinde herhangi bir bölümden mezun olan bir öğrencinin aslında mesleği hazır sayılmaktadır. Mezunlar özellikle 

özel sağlık kurumları, kamu kurumları, devlet ve vakıf hastanelerinde sürekli olarak çalışabilmektedir. 

Bu fakülteden mezun olarak bir işe girmek isteyen kişilerin alacakları maaş unvanlarına göre değişmektedir. Özel hastaneler, 

rehabilitasyon merkezleri, SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı gibi sağlık birimlerinde, sağlık araştırma merkezlerinde ve tıbbi cihaz üreten 

kuruluşlarda çalışan kişilerin alacakları ortalama maaşları 2 bin TL ile 5 bin TL civarındadır. Buradaki maaşlar unvandan ziyade, kişinin 

çalışacağı kurumların özel ya da devlete bağlı olmasına göre de değişkenlik gösterebilmektedir.Özel sağlık kurumları, kamu kurumları, 

devlet ve vakıf hastanelerinde sürekli olarak vasıflı yönetici kadrolarında açık bulunmaktadır. 
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