
Yalova Kent Konseyi Genel Sekreterliği                                        Sayfa 1 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KENTSEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 20 Nisan 2013 tarihinde gerçekleştirilen Kent Konseyi Genel Kurulu’nda görüşülerek Yalova Belediye 

Meclisi’ne sunulmasına oy birliği ile karar verilmiş ve Yalova Belediye Meclisi’nin 03/06/2013 tarih ve 185 sayılı 
kararı ile kabul edilmiştir.  
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KONU BAŞLIKLARI  
 

1. Yüksek Öğretim 
1.1. Yükseköğretimde mesleki eğitime ağırlık verilmeli; Yalova Meslek Yüksek Okulu başta olmak üzere 

Yalova Üniversitesi tarafından yeni kurulan Meslek Yüksek Okullarında gelişen sektörlerin ara eleman 
ihtiyacını karşılamaya yönelik programlar açılmalıdır.  

1.2. Yalova Üniversitesi, üniversite tercih sıralamasında üst seviyede yer almakta olup alt yapı hazırlıkları 
tamamlanarak Yalova Üniversitesi Merkez Kampusu inşaatına başlanmasına yönelik çalışmaları 
hızlandırılmalıdır.  

1.3. Polimer, Enerji, Ulaşım Sistemleri mühendislikleri gibi bölümlerle Türkiye’de tek olma özelliği gösteren 
Yalova Üniversitesi’nde, sektörel ihtiyaçları kapsayan ulusal ve uluslararası rekabet ortamına hazır 
bölümlerin açılması sağlanmalıdır. 

1.4. Öğrencilerin barınmalarına yönelik kamu yatırımları arttırılmalıdır. 
1.5. Rektörlük binasının yapımını üstlenen kuruluşun bir an önce yapım işine başlaması sağlanmalıdır. 
1.6. Yalova’da kapsamlı bir vakıf üniversitesi kurulması yönünde gerekli girişimler başlatılmalı; İlimizde 

üniversite kurmak isteyen vakıflar teşvik edilmelidir.  
 

2. Kentsel Dönüşüm 
2.1. Yakın zamanda çıkan Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun çerçevesinde 

ilimizde yapılması gereken tespit ve planlama çalışmaları vakit kaybetmeden tamamlanmalı ve bir an 
önce uygulamaya başlanmalıdır.  

2.2. Kentsel dönüşümde halkın katılımının sağlanması önemli bir şart olarak değerlendirilmelidir.   
2.3. Kentsel dönüşümün şehrin bütünlüğünün, doğal zenginliklerinin ve yerel özelliklerinin korunarak 

yapılması sağlanmalıdır.  
2.4. Yalova, 1999 Marmara Depremi’nden en fazla etkilenen şehirlerin başında gelmektedir; bu nedenle 

kentsel dönüşüm uygulamalarında kat yükseklikleri düşük tutulmalıdır.  
2.5. Kentsel dönüşüm alanları planlanırken; ulaşım durumu ve sosyal donatı alanları da göz önünde 

bulundurulmalıdır.  
2.6. Kentin tarihi özelliklere sahip yapılarının korunması ve günlük yaşama dâhil edilmesi çerçevesinde; 

sahipleri tarafından korunması mümkün olmayan tarihi nitelikte sayılabilecek yapılar yerel yönetim 
tarafından korunmalıdır.  

 
3. Eğitim 
3.1. Yalova, orta eğitimde nitelikli bir yapıya sahip olmakla birlikte; üniversite giriş sınavlarındaki başarı 

grafiği düşmektedir. Bu düşüşün nedenleri araştırılarak; olumsuzlukların giderilmesine yönelik gerekli 
tedbirler alınmalıdır.  

3.2. Ülke gündeminde dershanelerin kapatılması tartışılırken bu dershanelerin ilimizde meslek kursları ve 
eğitimi veren kurumlara dönüşmesi sağlanmalıdır.  

3.3. Rehberlik, psikolojik danışmanlık ve kariyer planlama çalışmalarının daha etkin bir biçimde yapılması 
için uygun fiziki ve sosyal imkânlar sağlanmalıdır.  

3.4. Yalova Belediyesi, Yalova Üniversitesi, İŞKUR ve Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yetişkin eğitimlerinin 
ve çeşitliliğinin arttırılması sağlanmalıdır. 

3.5. 2013/2014 Eğitim Öğretim Yılı için gerekli yeni derslik ihtiyacının giderilmesi yönünde gerekli 
çalışmalar yapılmalıdır. 

3.6. Yalova’daki birçok lisenin fiziki mekân bakımından sınırlı koşullarda eğitim vermesi nedeniyle liseler 
için Eğitim Kompleksi yapılmak üzere öngörülen 350 dönümlük arazi ile ilgili tahsis işlemleri en kısa 
zamanda sonuçlandırılmalıdır.  

3.7. Okuryazar olmayan hemşehrilerimizin okuma yazma kurslarına katılımının artırılmasına yönelik çeşitli 
teşvik mekanizmaları geliştirilmelidir.  

 
4. Ekonomi ve Ticaretin Geliştirilmesi 
4.1. Yalova’nın bölgenin gıda ihtiyacının sağlanmasına yönelik lojistik hizmetlerinin merkezi haline 

gelmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır.  
4.2. Güçlenen tarım ekonomisinin gelişmesine paralel olarak gerçekleşen şehirleşme tarım arazilerini tehdit 

etmekte olup; özellikle tarım arazilerinin korunması özen gösterilmeli ve tarım ekonomisinin 
geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır.  
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4.3. Organik tarımın gelişmesi ve katma değerinin artırılmasına yönelik çalışmalar artırılmalıdır.  
4.4. Yeni sanayi kolları açmak yerine tarıma ve turizme yönelik yerel politikalar geliştirilmelidir.  
4.5. Aşırı göçün engellenmesi ve çarpık şehirleşme mücadele konusunda uygun politikalar belirlenmeli ve 

kısa, orta uzun vadeli stratejiler geliştirilmelidir.  
4.6. Üniversite Merkez Kampusu inşaatı çerçevesindeki yapım işlerinin bütün halinde değil etap etap ihale 

edilerek Yalova’nın ekonomi ve ticaretine katkı sağlayacak şekilde planlanması sağlanmalıdır.   
4.7. İlimizde üretilen ve stratejik açıdan katma değeri yüksek bir mamul olan karbon elyafın yan ve türev 

sektörlerinin Yalova’da kurulması ve gelişmesi teşvik edilmelidir.  
4.8. Islah OSB işlemleri vakit kaybetmeden tamamlanmalıdır. 
4.9. Yalova’da ortak girişim ve kümelenme çalışmaları desteklenmeli ve teşvik edilmelidir.   
4.10. Yalova’da yatırım yapacak yabancı yatırımcıların yerel ortaklıklar kurması başta Doğu Marmara 

Kalkınma Ajansı olmak üzere yerel kurumlar tarafından teşvik edilmelidir.   
4.11. Yalova’yla ilgili şehre marka değeri katan ürünlerin geliştirilmeli ve bu çerçevede AR-GE çalışmaları 

yapılmalıdır. 
4.12. Turizm sezonunun 12 aya çıkarılmasına yönelik girişim ve yatırımlar desteklenmelidir.   
4.13. İlimize bir kalıcı Fuar Alanı kazandırılmasına yönelik gerekli girişimlerde bulunulmalıdır.  
4.14. Başta yatırımcılar olmak üzere ihtiyaç duyan tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının ihtiyacını 

karşılamaya yönelik bir Veri Bankası oluşturulmalıdır.  
4.15. Yalova merkez mahallelerinde, mahalle çarşıları ve semt pazarları oluşturulmalıdır.   

 
5. Sağlık 
5.1. Yeni branş hastanelerinin (onkoloji, kadın doğum ve çocuk hastalıkları) yapılmasına yönelik çalışma 

başlatılmalı; bu alanda faaliyet yürüten sektördeki büyük yatırımcılar teşvik edilmelidir.  
5.2. İlimiz hastanelerinde kalp ameliyatlarının yapılması ve cerrahi kapasitenin artırılmasına yönelik gerekli 

tedbirler alınmalıdır.   
5.3. Özellikle yaz aylarında Yalova’nın nüfusunun önemli oranda arttığı göz önünde bulundurularak mevcut 

sağlık tesislerinin hali hazır yatak kapasitesi arttırılmasına yönelik girişimde bulunulmalıdır.  
5.4. Aile hekimliği uygulamasının yaygınlaştırılması amacıyla farkındalık çalışmaları yapılmalıdır. 
5.5. Sağlık turizminin geliştirilmesine yönelik politikalar belirlenmelidir. 
5.6. Ambulans güzergâhlarındaki hatalı parklar nedeniyle 112 Acil Yardım hizmetlerinde aksamalar 

yaşanmakta olup bu çerçevede gerekli önleyici tedbirler alınarak uygulamaya konulmalıdır.   
 

6. Kentsel Çevrenin Korunması 
6.1. Çevresel risk taşıyan sanayi yatırımlarına izin verilmemesi; mevcut yatırımların etkin bir şekilde 

denetlenmesi ve kamuoyunun denetim sonuçları hakkında periyodik olarak bilgilendirilmesi 
sağlanmalıdır.  

6.2. Özellikle sanayi faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgelerde hava kalitesinin periyodik olarak ölçülmeli ve 
bu konuda Üniversite tarafından bağımsız bir denetim istasyonu kurulmalıdır.  

6.3. Çevre ve insan sağlığı konusunda toplumsal bilinçlenmenin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla 
etkin programların yapılmalıdır.   

6.4. Mevcut taş ocaklarının çevresel etkilerinin değerlendirilerek olumsuz etkilerin azaltılmasına yönelik 
gerekli tedbirler alınmalı; yeni taş ocağı açılmasına yönelik taleplerin karşılanmasında hassasiyet 
gösterilmelidir. 

6.5. Mevcut arıtma sisteminin yüksek kapasitede devreye alınması; mevcut sisteme bağlı olmayan ve vahşi 
olarak deşarj edilen kanalizasyon hatlarının zaman kaybetmeden sisteme entegre edilmesi 
sağlanmalıdır. 

6.6. Çöplerin kaynağında ayrıştırılmasına yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürülmelidir.  
6.7. Gürültü kirliliğiyle etkin mücadele kapsamında düğün, asker eğlencesi, konvoy, eğlence mekânları vb. 

nedenlerle oluşan gürültünün engellenmesine yönelik idari yaptırımlar hassasiyetle uygulanmalıdır. 
6.8. Kaldırım, park, anıt, bisiklet ve yürüyüş yolları vb. kamuya açık ve yoğunluklu alanlardaki haksız 

kullanım ve işgallerin engellenmesi sağlanmalıdır.   
6.9. Yalova Gazipaşa Caddesi sahil boyunca konuşlanan mısırcı, gözlemeci, çocuk havuzu, kuvvetölçer vb. 

geçici amaçlı işyerleri ilkel koşullarda faaliyet göstermekte olup insan ve çevre sağlığı bakımından risk 
taşıdığından bu ve benzeri işyerlerinin denetlenmesi ve kurallara uygun hale getirilmesi sağlanmalıdır.  

6.10. 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ile diğer alt ve üst ölçekli planlar arasındaki uyumsuzluklar 
giderilmelidir. , 
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6.11. Özellikle sahil bölgesindeki işyerlerinin (lokanta, çay bahçesi) düzensiz ve sağlıksız çöp çıkarmasının 
engellenmesi; çöp toplama saatlerinin özellikle ana arterlerde insanların yoğun olmadığı saatlere 
göre ayarlanması; mevcut konteynırların periyodik olarak yıkanması ve temizlik hizmetlerinde 
etkinliğin arttırılması sağlanmalıdır.  

6.12. Kentimizi çevreleyen orman varlığı mutlak surette korunmalı; orman örtüsünü ve doğal dokuyu 
bozacak nitelikteki yapılaşmanın engellenmesine yönelik tedbirler artırılmalıdır. 

6.13. 25-26 Ocak 2013 tarihlerinde gerçekleştirilen Yalova Su Çalıştayı’nda tespit edilen ve Sonuç 
Bildirgesi’nde yer alan hususların Eylem Planı’na dönüştürülerek uygulamaya yönelik gerekli iş ve 
işlemler ivedilikle gerçekleştirilmelidir. 

7. Kültür Sanat 
7.1. Yalova Belediyesi tarafından yapımı devam eden Kent Müzesi, Kâğıt Müzesi, Şairler Müzesi, Çocuk 

Tiyatrosu gibi kültür ve sanat yatırımları bir önce tamamlanarak; halkımızın hizmetine sunulması 
sağlanmalıdır. 

7.2. Yalova Üniversitesi bünyesindeki Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin zaman kaybetmeden eğitim-öğretime 
başlaması sağlanmalıdır.  

7.3. Yerel Yönetimler ile kültür ve sanat alanında çalışan sivil toplum kuruluşları arasındaki iletişim ve 
işbirliği artırılmalı; Yalova Belediyesi’nin bu alanda çalışan STK’lara destekleri belirli kriterlere 
bağlanarak devam ettirilmelidir.   

7.4. Yalova’da tiyatro, fotoğraf, resim vb. alanlarda faaliyet gösteren amatör sanat grupları desteklenmeli 
ve teşvik edilmelidir.   
 

8. Afetlerden Korunma 
8.1. Depremsellik konusunda riskli olduğu tespit edilen çeşitli derecelerdeki hasarlı yapılara ilişkin iş ve 

işlemler en kısa zamanda sonuçlandırılmalıdır.  
8.2. Olası bir afette doğacak zararların en aza indirilmesi amacıyla, İl Afet Acil Yardım Planları çerçevesinde 

görevli kişi, kurum ve STK’ların katılım ve işbirliğine yönelik tedbirler sürekli gözden geçirilerek; planın 
güncelliği korunmalı ve periyodik olarak uygulama tatbikatları yapılmalıdır.   

8.3. Yapı güvenliği konusundaki mevzuat hükümleri eksiksiz uygulanarak; bu çerçevede Belediye 
ekiplerince yapılan denetimler etkin bir biçimde sürdürülmelidir.   

8.4. Afetlerden korunmaya yönelik afet öncesi, afet sırası ve afet sonrası toplumsal bilincin artırılması ve 
halk katılımının güçlendirilmesi çerçevesindeki eğitim ve bilgilendirme çalışmaları STK’ların da içine 
alındığı işbirliği programlarıyla artırılmalıdır.  

8.5. Afetle ilgili çalışan STK’lar aynı ve nakdi olarak desteklenmeli; bu STK’larla her yönden iletişim ve 
işbirliğinin geliştirilmesi teşvik edilmelidir.  

 
9. Kent İçi Ulaşım ve Trafik 
9.1. Yalova Belediyesi Trafik Master Planı çerçevesindeki düzenlemeler en kısa zamanda eksiksiz olarak 

hayata geçirilmeli; özellikle kaldırıma araç park edilmesi olmak üzere hâlihazırdaki trafik 
düzenlemelerine aykırı hareket edenler hakkında gereken idari işlemler kararlılıkla uygulanmalıdır.  

9.2. Yalova Belediyesi tarafından ihale edilen ve halen yapımı devam eden katlı otopark projeleri en kısa 
zamanda tamamlanarak işletmeye alınmalı; kent merkezine yakın bölgelerde alternatif açık-kapalı 
otopark alanları oluşturulmalıdır  

9.3. Yalova Belediyesi Organik Ulaşım Projesi çerçevesinde bisiklet kullanımının artırılmasına yönelik 
çalışmalar yaygınlaştırılmalı ve bu alanda çalışan STK’lar başta olmak üzere diğer ilgili kurum ve 
kuruluşlar ile işbirliği yapılmalıdır. Ayrıca uygulamaya yönelik sıkıntılar yerinde tespit edilerek 
çözümüne yönelik tedbirler alınmalıdır.  

9.4. Kentte yaya ve engellilerin ulaşımını kolaylaştırıcı tedbirler alınmalı; refüjle bölünmüş yollardaki yaya 
kaldırımları ile kaldırım giriş – çıkışları yaya ve engelli geçişine uygun hale getirilmelidir.    

9.5. Yalova Tonami Meydanı bölgesinde şehirlerarası geçiş ile şehir içi ulaşımı ayırmak üzere alt veya üst 
geçiş düzenlemesi yapılmalıdır.  

9.6. Gebze-İzmir Otoyolu’nun Yalova Kılıç çıkışından itibaren İzmit-Bursa Karayolu’na bağlantı projesinin 
standartlara uygun olarak Gebze-İzmir Otoyolu ile entegre edilmesi sağlanmalıdır.    

9.7. Yalova Devlet Hastanesi Çiftlikköy çıkışının (köprü öncesi) güvenli geçişi sağlayacak şekilde 
düzenlenmesi sağlanmalıdır. 

9.8. Çınarcık ve Termal ilçelerini direkt olarak İzmit-Bursa Karayolu’na bağlaması öngörülen Güney Çevre 
Yolu’nun en kısa zamanda yapımına başlanmasına yönelik gerekli girişimlerde bulunulmalıdır.  

9.9. Kent içi ulaşımda raylı sistem çözümlerine yönelik fizibilite ve planlama çalışmaları başlatılmalıdır. 
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9.10. Özellikle Yalova – Çiftlikköy sahil yürüyüş yolu başta olmak üzere Yalova İl Merkezi’nden komşu 
ilçelere kadar sahilden yaya ve bisiklet ulaşımını sağlayacak yolların kesintisiz bir biçimde açılması 
sağlanmalıdır.  

9.11. Yeşil – Mavi Yol güzergâhındaki ana yolların tamir ve bakımları yapılarak tali köy bağlantı yollarının 
açılması sağlanmalıdır. 

 
10. Kadınlara Yönelik Hizmetler 
10.1. 5393 sayılı Belediye Kanunu amir hükmü uyarınca yapılması gereken kadın sığınma evi veya benzer 

fonksiyona sahip sosyal ve psikolojik destek üniteleri en kısa zamanda projelendirilerek yapımına 
başlanmalıdır.  

10.2. Kadınlara yönelik sürdürülen kurs, eğitim, sosyal etkinlik vb. hizmetlere devam edilmeli ve bütün 
kadınların bu hizmetlere eşit ve daha kolay erişimine yönelik gerekli tedbirler alınmalıdır.  

10.3. Kadınların kent yaşamına daha aktif katılımı konusundaki her türlü proje ve girişimler 
desteklenmeye devam edilmeli ve bu yöndeki destekler artırılmalıdır.   

 
11. Engellilere Yönelik Hizmetler 
11.1. Engellilerin kent yaşamına daha aktif katılmalarına yönelik gerekli mekânsal düzenlemeler en kısa 

zamanda tamamlanmalıdır. 
11.2. Engellilere yönelik beceri kazandırma eğitimleri, sosyal etkinlik ve kültürel faaliyetler artırılmalı; bu 

yöndeki her türlü proje ve girişim desteklenmelidir.  
11.3. Engelli STK’larının çalışmaları ayni ve nakdi olarak desteklenmeli; bu STK’ların faaliyetlerini Yalova 

Belediyesi ile eşgüdüm içerisinde sürdürmesi teşvik edilmelidir.   
11.4. Engelli bireylerin eğitim-öğretim hayatlarını kendilerine uygun koşullarda sürdürülebilmelerine 

yönelik olarak gerekli fiziki ve sosyal imkânlar artırılmalı; ilgili bütün kurumlar bu konuda işbirliği 
içerisinde çalışmalıdır.  

 
12. Gençlere Yönelik Hizmetler 
12.1. Gençlerin kentsel yaşama daha aktif katılımına yönelik kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetler 

artırılmalı; Üniversite Öğrenci Kulüpleri, İl Öğrenci Meclisi; İl Gençlik Merkezi ve gençlik alanında 
çalışan STK’ların bu yöndeki faaliyetleri desteklenmelidir.  

 
13. Kurumlar Arası İletişim ve İşbirliği 
13.1. Gerek kamu kurum ve kuruluşları, gerek yerel yönetimler, gerek özel ve gerekse siyasi parti ve sivil 

toplum kuruluşları, kentte bulunan kurum ve kuruluşlar arasında sağlıklı ve etkin bir iletişim ve 
işbirliği ilişkisinin kurulması konusunda hassasiyet göstermelidir.  

13.2. Bütün kurum ve kuruluşların üst yöneticilerinin Yalova’yı ilgilendiren konularda karşılıklı diyalogdan 
kaçınmamaları; bu konuda gereken iletişim ve işbirliğinin sağlanmasına yönelik gerekli adımlar 
atılmalı ve bir ortak akıl platformu oluşturulmalıdır.  

13.3. İlimiz sınırları içerisinde kent konseyi kurulmamış olan ilçelerde de kent konseyi oluşturulmalıdır.  
 

14. Kent Güvenliği ve Sağlığı 
14.1. Özellikle insan sirkülâsyonunun yoğun olduğu (parklar, sahil bölgesi, şehir mezarlığı, meydan vb) 

bölgelerde, can ve mal güvenliğinin sağlanması ve kamu mallarının korunması yönündeki tedbirler 
artırılmalıdır.  

14.2. Şehir merkezinde bulunan baz istasyonlarının insan sağlığını olumsuz etkilemeyecek şekilde şehrin 
belirli bölgelerinde toplanmasına yönelik gerekli düzenlemelerin yapılması ve en kısa zamanda 
uygulamanın hayata geçirilmesi sağlanmalıdır.  


