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YALOVA İL GENEL MECLİSİ 2019'UN İLK OTURUMUNU YAPTI. İŞTE MECLİS GÜNDEMİ 

 

İl Genel Meclisi, Ocak ayı ilk birleşimini bugün gerçekleştirdi. Meclis üyeleri, İl Özel İdaresi’nin bir önceki gelir ve 

giderlerin hesap ve işlemlerini denetlemek üzere Denetim Komisyonu üyelerini belirledi. Denetim Komisyonu 

İl Genel Meclisi, Ocak ayı ilk birleşimini bugün gerçekleştirdi. Meclis üyeleri, İl Özel İdaresi’nin bir önceki gelir ve giderlerin hesap ve işlemlerini denetlemek üzere Denetim 

Komisyonu üyelerini belirledi. Denetim Komisyonu belirlenmek üzere meclis üyeleri gizli oy kullandılar. 

Oylama sonucu; Yaşar Demirel, İbrahim Akay, Muharrem Soyer, İbrahim Dönertaş, İlami Başkan Denetim Komisyonu’na seçildi. Meclis, ikinci birleşimini gerçekleştirmek 

üzere yarın gündem maddelerini görüşmeye devam edecekler. 

İKİNCİ BİRLEŞİM: 

4. İl Özel İdaresinde yeterli sayıda teknik elemanın olmamasından dolayı aksamalara neden olabilecek iş ve işlemlerin verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla, 

ihtiyaç üzerine İl Özel İdaresinde kadro karşılığı 2018 yılında tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılacak olan 1 (bir) Çevre Mühendisi, 2 (iki) İnşaat 

Teknikeri, 1 (bir) Harita Teknikeri ve 1 (bir) adet Avukata ödenecek ücretin tespit edilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun 

okunması ve müzakere edilmesi 

5. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 16. maddesi ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesi gereğince, il genel meclisi ihtisas komisyonu 

raporlarının isteyenlere ücret mukabilinde verilebilmesi için İl Genel Meclisinin 03/01/2018 tarih ve 4 sayılı kararı ile 2018 yılında uygulanmak üzere 

belirlenen ücret tarifesinin 2019 yılına göre güncellenmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi 

6. İl Özel İdaresine verilen yetki çerçevesinde, İl Özel İdaresinin koordinasyonunda İlimizdeki Güvenlik Birimleri, Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak, İlimize bağlı köylerde madde bağımlılığı ve uyuşturucu ile mücadele konularında 

farkındalık yaratmak amacıyla eğitim verilmesi ve ihtiyaç duyulan eğitim materyallerinin temin edilmesi çalışmaları hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca 

hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi 

7. İl Özel İdaresinin sorumluluk alanında bulunan tarihi, kültürel ve turizm değerlerinin tespit edilmesi, tanıtılması ve kültür mirasımıza kazandırılması 

amacıyla İl Genel Meclisinin 03/05/2018 tarihli ve 65 sayılı kararı doğrultusunda başlatılan çalışmaların sonucunun bir rapor halinde meclise sunulması teklifi 

hakkında Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi 

8. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesi ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca, İl Özel İdaresinin yetki 

ve sorumluluk alanında bulunan yerlerdeki gayrisıhhi ve sıhhi müesseselere verilecek ruhsatlar için İl Genel Meclisinin 04/01/2018 tarih ve 6 sayılı kararı ile 

2018 yılında uygulanmak üzere belirlenen ücret tarifesinin, 2019 yılına göre güncellenmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun 

okunması ve müzakere edilmesi 

ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM: 

9. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. ve 42. maddeleri kapsamında, İl Özel İdaresine Kanunlarla verilen görevlerin dışında kalan ve talep edilmesi 

halinde isteğe bağlı olarak yerine getirilecek hizmetler için İl Genel Meclisinin almış olduğu 04/01/2018 tarih ve 7 sayılı kararı ile 2018 yılında uygulanmak 

üzere belirlenen ücret tarifesinin, 2019 yılına göre güncellenmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporların okunması ve müzakere 

edilmesi 

10. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. ve 55. maddeleri kapsamında, İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan yolların ticari hat veya diğer hizmetler ile 

kamu yatırımları ve kamu yararına olan yatırımlardan dolayı yapılacak kazılar neticesinde bozulan kısımlarının onarımında kullanılması için İl Genel 

Meclisinin 04/01/2018 tarih ve 8 sayılı kararı ile 2018 yılında uygulanmak üzere belirlenen ücret tarifesinin, 2019 yılına göre güncellenmesi teklifi hakkında 

Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi 

11. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. ve 42. maddeleri kapsamında, İl Özel İdaresi görev ve sorumluluk alanındaki yol boyu tesisler için isteğe bağlı 

olarak hazırlanan ön inceleme raporu için İl Genel Meclisinin 05/01/2018 tarih ve 9 sayılı kararı ile 2018 yılında uygulanmak üzere belirlenen ücret tarifesinin, 

2019 yılına göre güncellenmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi 

12. İlimiz, Çınarcık İlçesi, Kocadere Köyü, Yalı Mahallesi, Paylar Caddesi üzerinde bulunan ve dar olması sebebiyle can ve mal emniyeti açısından tehlike arz 

eden köprünün genişletme çalışmasının yaptırılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi 

13. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesi kapsamında İl Özel İdaresine verilen yetki ve sorumluluk alanında bulunan köylerin ekonomik açıdan 

kalkındırılmasına yönelik gelir getirici mahiyette projeler geliştirilerek hayata geçirilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre ve Sağlık 

Komisyonu ile Araştırma ve Geliştirme Komisyonunca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi 

DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİM: 

http://farkyalovada.com/tr-TR/haberler/26580/yalova-il-genel-meclisi-2019un-ilk-oturumunu-yapti-iste-meclis-gundemi


14. 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 10. ve 42. maddeleri kapsamında, İl Özel İdaresinin sorumluluk alanında bulunan köylerin köy yerleşik alanı sınırları 

dışında yaptırılan bina, konut ve tesisler için İl Genel Meclisinin 05/01/2018 tarih ve 10 sayılı kararı ile 2018 yılında uygulanmak üzere belirlenen ücret 

tarifesinin, 2019 yılına göre göncellenmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi 

15. İlimiz Merkez İlçe, Kirazlı Köyü, köy yerleşim alanı içerisinde bulunan ve Köy Tüzel Kişiliğine ait olan 597 nolu parsel üzerine antrenman sahası, 

soyunma odaları ve çevre düzenlemesi yapılmasına yönelik hazırlanan projenin uygulanması için Gençlik ve Spor Bakanlığından ödenek talebinde bulunulması 

teklifi hakkında Tüm İtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi 

16. Termal İlçesi, Sudüşen Şelale Yolunun dar ve virajlı olması sebebiyle can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden kısımlarıyla birlikte İl Özel İdaresi 

tarafından İlimiz köylerinde sıcak asfalt kaplama yapılmış olan yolların dar ve virajlı olması nedeniyle tehlike arz eden kısımlarına da çelik bariyer yaptırılması 

teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi 

17. İlimize bağlı gelişen köylerimizden içme suyu yeterli olmayan ve içme suyu konusunda sıkıntı yaşayan köylerimizin tespit edilerek, İl Özel İdaresi ve 

Devlet Su İşleri (DSİ) işbirliğinde uzun vadeli çözüm yollarının üretilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve 

müzakere edilmesi 

18. Orman geçiş iznine esas olmak üzere; 2018 Yılı KÖYDES Projesi çerçevesinde Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşköy (Tevfikiye) Köyünde yapılması 

planlanan köy içme suyu terfi deposu ve isale hattı projesi kapsamında kullanılmak üzere, Eski Kiraz Mevkii Sermayecik eteğindeki sınırda bulunan kaynak 

suların Yalova İl Özel İdaresine tahsis edilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi 

19. Tarihi Yalova Kâğıthane’sinin yeniden ihyası ve kültür hayatımıza kazandırılması amacıyla, Başbakanlık Osmanlı Arşiv Belgeleri ile varlığı ispatlanan ve 

ilk Kâğıthane olma özelliğine sahip yapıya dair kaynaklarda belirtilen Elmalık Köyü deresi civarında önemli bulguların olduğu alandaki yapının ilgili kurum ve 

kuruluşlarınca sit potansiyelinin tespitine yönelik başlatılan çalışma hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere 

edilmesi 

BEŞİNCİ BİRLEŞİM: 

20. İlimiz Merkez İlçe, Güneyköy Köyü, Gazellitepe Mevkiinde Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve Doğal Mineralli Kar Kaynak Su Üretim Paz. 

Turizm Tic. Ltd. Şti.ne (Turgay AYPEK) 1 yıllığına kiraya verilen ve kiralama süresi 4 Aralık 2018 tarihi itibariyle sona erecek olan 0,123 lt/sn su kaynağının 

yeniden ihale edilerek kiraya verilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi 

21. İlimiz, Çınarcık İlçesi, Ortaburun Köyü hudutları dâhilinde Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve Patıl Doğal Kaynak Suyu İşletmeciliğine 

(Mehmet PATIL-Esra PATIL) 1 yıllığına kiraya verilen ve kiralama süresi 4 Aralık 2018 tarihi itibariyle sona erecek olan 0,645 lt/sn su kaynağının yeniden 

ihale edilerek kiraya verilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi 

22. Mevcut 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planının ihtiyaçları karşılayamadığından ve sorun teşkil eden bazı düzenlemelerin planın temel hedef, ilke ve 

politikalarına aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, Sayın Valimizin koordinasyonunda bilimsel çerçevede hazırlanan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 

onaylanan 1/50000 Ölçekli Yalova İli Çevre Düzeni Planına yapılan itirazların sonucunun meclisin bilgisine sunulması teklifi hakkında tüm İhtisas 

Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi 

23. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının başlatmış olduğu sıfır atık projesinin İl Özel İdaresinin yetki ve sorumluluk alanında bulunan köylerimizde de hayata 

geçirilebilmesi için gerekli altyapı çalışmasının yapılarak, sıfır atık projesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığından talep edilen ekipman ile çöp 

konteynerlerinin temin edilmesi işlemlerinin sonucunun bir rapor halinde meclise sunulması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların 

okunması ve müzakere edilmesi 

24. İlimiz Köylerinin yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak ve kaçak yapılaşmanın 

önüne geçmek amacıyla, İl Özel İdaresinin imar sorumluluk alanında bulunan 22 köyün imar planlarının yapılma öncelikleri ve mevcut durumlarının tespit 

edilmesine yönelik başlatılan çalışmanın değerlendirilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi 

25. Dilek ve temenniler 
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ATATÜRK'ÜN YÜRÜYEN KÖŞKÜNÜ 2018 YILINDA 52 885 KİŞİ ZİYARET ETTİ 

 

Atatürk'ün Yürüyen Köşk'ünde, 2018 yılı içerisinde bir rekor yaşandı. Yıl içerisinde köşkü 52 bin 885 kişi ziyaret etti 

.2019 yılı içerisinde Yürüyen Köşk ziyaretçi sayısının 80 bin kişi olması bekleniyor. 

2 Ocak 2019 Çarşamba 15:33:39 

Yürüyen Köşk'te 2018 yılı içerisinde bir rekor yaşandı. Yıl içerisinde köşkü 52 bin 885 kişi ziyaret etti. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, köşkün başarısının 

hepimizin olduğunu ifade etti. 

Elde edilen verilere göre 2016 yılında 27 bin 485 kişi köşkü ziyaret ederken, 2017 yılında bu sayı 37 bin 540 kişiye yükseldi. Okulların gezi programına da dahil olan 

Yürüyen Köşk, özellikle Mayıs ve Kasım aylarında adeta öğrencilerle dolup taştı. 2018 yılında ise bu sayı 52 bin 885 kişi oldu. 

Atatürk'ün “Benim kentimdir” dediği Yalova'da Araştırma Sahili'nde bulunan Yürüyen Köşk'te geçen yıl rekor kırıldı. 2018 yılı içerisinde Yürüyen Köşk'ü 52 bin 885 

kişi ziyaret etti. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, “Yürüyen Köşk'ü dünyaya tanıtacağız” diyerek, köşk çevresinde ve tanıtım çalışmalarında etkili projelere 

imza atmıştı. 

Konuyla ilgili açıklama yapan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, "Yürüyen Köşk'ü dünyaya tanıtma çalışmalarımızı pür dikkat sürdürüyoruz. Gerekli restore 

çalışmaları sonrasında peyzaj düzenlemesi ve çevre aydınlatması projelerini uyguladık. Köşke yakışmayan kafeterya için yeni bir proje ürettik. Doğu Sahil Bandı'nda 

yapılan çevre düzenlemesi, bisiklet yolu, aydınlatma, baskılı asfalt gibi çalışmalar sonrasında bu bölge bambaşka bir görünüme kavuştu. Halkımız günün her saati 

buradan faydalanır hale geldi. Sahil bandı üzerinde ring seferi yapan elektrikli otobüs de Yürüyen Köşk'e gitmek isteyen vatandaşlarımıza hizmet veriyor. 52 bin 

kişinin köşkü ziyaret etmesi hepimizin başarısıdır. Köşkü tanıtma çalışmalarımız ayın kararlılıkla devam edecek" dedi. 
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YALOVALI ÜRETİCİLER, FLOWER SHOW İSTANBUL FUARI -DEĞERLENDİRME TOPLANTISINA KATILDI 

 

Yalovalı üreticiler, Flower Show İstanbul fuarının sektörel değerlendirme toplantısında bir araya geldi.1,2 milyar dolarlık sektörün Yalovalı temsilcileri kahvaltıda buluştu! 

Yalovalı üreticiler, Flower Show İstanbul fuarının sektörel değerlendirme toplantısında bir araya geldi.1,2 milyar dolarlık sektörün Yalovalı temsilcileri kahvaltıda buluştu! 

Tarsus Türkiye bünyesindeki CYF Fuarcılık tarafından SÜSBİR (Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği) işbirliği ile düzenlenen Avrasya’nın en büyük bitki ve peyzaj fuarı Eurasia Plant Fair / Flower Show İstanbul’un 

değerlendirme toplantılarının ikincisi Yalova’da yapıldı. 1,2 milyar dolarlık Türk süs bitkileri ve peyzaj sektörünün Yalovalı üretici ve tedarikçilerini buluşturan ve SÜSBİR Başkanı Ahmet Dündar’ın da katıldığı 

toplantıda, sektör gündemleri, pazardaki sorunlar, çözüm önerileri ve bir sonraki fuardan beklentiler paylaşıldı. Toplantıda hazır bulunan firma temsilcileri 2019 için ortak hedeflerinin ihracat olduğunu söylerken, yurt 

dışı yeni ziyaretçi oranını yüzde 88,5’a çıkaran Flower Show İstanbul’un 28-30 Kasım tarihlerindeki 11’inci buluşmada da katılımcılarına yine alternatif pazarlar ve yeni ihracat kanalları açmasının beklendiği belirtildi. 

“Dünyanın 15 ayrı ülkesinde 150’ye yakın fuar organizasyonu düzenleyen Tarsus Group’un küresel gücünü de arkamıza alarak yolumuza devam ediyoruz. Sektörün beklentilerine uygun biçimde, gelecek fuara, 

dünyanın her yerinden doğrudan alıcı konumundaki çok daha fazla sayıda profesyoneli getirmek için çalışıyoruz. Bu kapsamda Ocak ayı sonundaki IPM Essen’de stand açarak Flower Show 2019’u tanıtacağız” diyen 

Tarsus Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Gültekin GÖKGÜL, önceliklerinin hep birlikte el ele vererek sektörü çok daha yukarıya taşımak olduğunu vurguladı. 

4 kıtadan 15 bin profesyonelin ziyaret ettiği Flower Show İstanbul 2018’in ardından, organizasyonu düzenleyen CYF Fuarcılık, bir sonraki buluşmanın hedeflerini sektörle birlikte belirlemek üzere süs bitkileri ve 

peyzaj konusundaki üretim merkezleri İstanbul, Yalova, Sakarya, İzmir, Antalya ve Adana’yı içine alan bir dizi toplantı gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Hilton Garden Inn Yalova’da yapılan kahvaltılı buluşmadan çıkan 

ortak hedef “ihracat” oldu. 

Bir taraftan kamuda uygulanmaya başlanan tasarruf önlemleriyle birlikte belediyelerin alımlarını azaltması, diğer yandan mevcut pazarlarda yaşanan daralmalar, sektörü yeni arayışlara iterken, fuardan beklentiler de bu 

yönde değişti. Geçmiş yıllarda daha çok belediyeleri hedefleyen süs bitkileri ve peyzaj firmaları, sektörlerinin bir numaralı buluşma noktası olarak gördükleri Flower Show İstanbul’dan özellikle son fuarda olduğu gibi 

yine kendilerine farklı coğrafyalardan alternatif pazar kanalları açmasını ve ihracat fırsatları yaratmasını bekliyor. Çalışmalarını sektörün bu beklentisine uygun biçimde yürüttüklerini söyleyen Gültekin, 2018’deki 

organizasyonda 52 ülkeden profesyonel ziyaretçi ağırladıklarını ve yurt dışı ziyaretçilerinin yüzde 88,5’inin ilk defa fuara geldiklerini belirterek, “2019’da gerçekleştireceğimiz küresel pazarlama ve tanıtım 

çalışmalarıyla, yurt dışından gelecek nitelikli ziyaretçi sayısını artırmaya devam edeceğiz” dedi. 

 

http://farkyalovada.com/tr-TR/haberler/26579/ataturkun-yuruyen-koskunu-2018-yilinda-52-885-kisi-ziyaret-etti
http://farkyalovada.com/tr-TR/haberler/26576/yalovali-ureticiler-flower-show-istanbul-fuari-degerlendirme-toplantisina-katildi
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SALMAN:'BU BAŞARI BÜTÜN YALOVA'NIN' 

 

Yürüyen Köşk'te 2018 yılı içerisinde bir rekor yaşandı. Yıl içerisinde köşkü 52 bin 885 kişi ziyaret etti. Yalova Belediye 

Başkanı Vefa Salman, köşkün başarısının hepimizin olduğunu ifade etti. 

2018 YILINDA 52 885 KİŞİ ZİYARET ETTİ 

Yürüyen Köşk'te 2018 yılı içerisinde bir rekor yaşandı. Yıl içerisinde köşkü 52 bin 885 kişi ziyaret etti. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, köşkün başarısının hepimizin 

olduğunu ifade etti. 

Elde edilen verilere göre 2016 yılında 27 bin 485 kişi köşkü ziyaret ederken, 2017 yılında bu sayı 37 bin 540 kişiye yükseldi. Okulların gezi programına da dahil olan 

Yürüyen Köşk, özellikle Mayıs ve Kasım aylarında adeta öğrencilerle dolup taştı. 2018 yılında ise bu sayı 52 bin 885 kişi oldu. 

Atatürk'ün “Benim kentimdir” dediği Yalova'da Araştırma Sahili'nde bulunan Yürüyen Köşk'te geçen yıl rekor kırıldı. 2018 yılı içerisinde Yürüyen Köşk'ü 52 bin 885 kişi 

ziyaret etti. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, “Yürüyen Köşk'ü dünyaya tanıtacağız” diyerek, köşk çevresinde ve tanıtım çalışmalarında etkili projelere imza atmıştı. 

Konuyla ilgili açıklama yapan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, "Yürüyen Köşk'ü dünyaya tanıtma çalışmalarımızı pür dikkat sürdürüyoruz. Gerekli restore çalışmaları 

sonrasında peyzaj düzenlemesi ve çevre aydınlatması projelerini uyguladık. Köşke yakışmayan kafeterya için yeni bir proje ürettik. Doğu Sahil Bandı'nda yapılan çevre 

düzenlemesi, bisiklet yolu, aydınlatma, baskılı asfalt gibi çalışmalar sonrasında bu bölge bambaşka bir görünüme kavuştu. Halkımız günün her saati buradan faydalanır hale 

geldi. Sahil bandı üzerinde ring seferi yapan elektrikli otobüs de Yürüyen Köşk'e gitmek isteyen vatandaşlarımıza hizmet veriyor. 52 bin kişinin köşkü ziyaret etmesi 

hepimizin başarısıdır. Köşkü tanıtma çalışmalarımız ayın kararlılıkla devam edecek" dedi. 
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BUNALIMA GİREN AZERİ İNTİHAR ETTİ 

 

Yalova’nın Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir otelde kaldığı öğrenilen H.H (29) adlı Azeri asıllı şahıs bunalıma 

girdi. Önce bileklerini kesen şahıs ardından otelin 3. Katından atladı. Hızla yere çakılan şahıs kurtarılamadı. 

Yalova’nın Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir otelde kaldığı öğrenilen H.H (29) adlı Azeri asıllı şahıs bunalıma girdi. Önce bileklerini kesen şahıs ardından otelin 3. 

Katından atladı. Hızla yere çakılan şahıs kurtarılamadı. 

Edinilen bilgiye göre maddi sıkıntıları olan H.H adlı şahıs bir süredir Cumhuriyet Caddesi üzerinde yer alan bir otelde ikamet ediyordu. Şahıs odasında iken girdiği bunalım 

sonrasında önce aynayı kırıp cam parçaları ile bileklerini kesti. Ardından da kendini otelin 3. Katından aşağıya attı. Hızla yere çakılan şahsa ilk müdahale olay yerine gelen 

ambulansta yapıldı. Yalova Devlet Hastanesi’ne götürülen H.H burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. 
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PORTAKAL KAMYONU DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ 

 

Yalova’nın Süpürgelik mevkiinde kontrolden çıkan 09-AAR-365 plakalı portakal yüklü kamyon çelik bariyerlere 

çarparak takla attı. Uçurma savrulmaktan son anda kurtulan kamyonun şoförü ise çelik bariyerlerin kafasını koparması 

nedeniyle feci şekilde hayatını kaybetti. 

Yalova’nın Süpürgelik mevkiinde kontrolden çıkan 09-AAR-365 plakalı portakal yüklü kamyon çelik bariyerlere çarparak takla attı. Uçurma savrulmaktan son anda kurtulan 

kamyonun şoförü ise çelik bariyerlerin kafasını koparması nedeniyle feci şekilde hayatını kaybetti. 

Bursa istikametinden İstanbul İstikametine giden Murat. A (45) idaresindeki 09-AAR-365 plakalı portakal yüklü kamyon yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. 

Hızla çelik bariyerlere çarpan kamyon takla attı. Hurdaya dönen aracın şoförü Murat A. Çelik bariyerlerin kafasını kopartması nedeniyle feci şekilde can verdi. Kamyon 

kazanın gerçekleştiği noktadaki yaklaşık 50 metrelik uçuruma savrulmaktan bariyerlere takılan kaza nedeniyle kurtuldu. Araçta sıkışan şahsın cesedi ise Yalova İtfaiyesi 

ekipleri tarafından yaklaşık yarım saat süren bir çalışma neticesinde çıkartılabildi. Aracın kasasındaki tonlarca portakal ise etrafa saçıldı. Kaza nedeniyle tek şeride düşen yol 

aracın kaldırılması sonrasında normale döndü. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. 
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1615 LİTRE KAÇAK İÇKİ YAKALANDI 

  

Yalova Jandarma Alay Komutanlığının baskının da yüzlerce şişe sahte içki ele geçirildi. 

  

 

Yalova Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri ildeki kaçak içki imalathanelerine baskın yaptı. Baskında yüzlerce şişe sahte içki ele geçirildi. 
 

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi Şubesi ekipleri yılbaşı öncesi sahte içki üreterek satışını yapan ve toplum sağlığını tehlikeye düşüren, bu 
yolla haksız kazanç elde eden kişilere yönelik operasyon düzenledi. 

 
Belirlenen 4 ev ve iş yerinde yapılan aramada, sahte oldukları belirtilen 420 litre rakı, 320 litre şarap, 125 litre viski ve 750 şişe kaçak içki ele geçirildi. Ekiplerce 4 şüpheli 

hakkında yasal işlem yapıldı. 
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DİKKAT KEDİ ÇIKABİLİR 

  

Seçimler öncesi Yalova Belediyesi, kentin ana arterlerine ‘Kedi Çıkabilir’ uyarı levhası koydu. 

 

YALOVA BELEDİYESİNDEN SOKAK HAYVANLARI İÇİN UYARI LEVHASI 
 

Yalova Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, kentin ana arterlerine ‘Kedi Çıkabilir’ uyarı levhası koydu. Trafiğin 
yoğun olduğu güzergâhlara asılan uyarı levhalarıyla araç sürücüleri yola çıkabilecek kedi ve köpeklere karşı 

uyarılıyor. 
 

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Yalova Belediyesi Ulaşım Hizmetleri yetkilileri; “Kentimizin farklı noktalarına, 
sürücüleri sokak hayvanlarına karşı uyarma amacıyla tabelalar astık. Yapmış olduğumuz bu çalışmayla araç 

sürücülerinin sokakta yaşayan hayvanlara daha fazla dikkat etmesini amaçlıyoruz. 
 

Bu şekilde sürücülerimize kentimizde yoğun olarak trafik akışının yaşandığı caddelerde yola kedi ve köpeklerin 
çıkabileceğini hatırlatmak istedik” dediler. 
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Yalova da evler içki fabriklasına dönmüş 

Yalova Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri ildeki kaçak içki imalathanelerine baskın yaptı. Baskında yüzlerce şişe sahte içki ele geçirildi. 

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi Şubesi ekipleri yılbaşı öncesi sahte içki üreterek satışını yapan ve toplum 

sağlığını tehlikeye düşüren, bu yolla haksız kazanç elde eden kişilere yönelik operasyon düzenledi. 

Belirlenen 4 ev ve iş yerinde yapılan aramada, sahte oldukları belirtilen 420 litre rakı, 320 litre şarap, 125 litre viski ve 750 şişe kaçak içki ele 

geçirildi. Ekiplerce 4 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. 
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