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ANA HİZMETBİNASI  
ÇEVRESİ

Aynı yerleşke içerisinde bulunan
Valilik ve Emniyet Müdürlüğü

hizmet binalarının çevre duvarları
ve nizamiye girişi, daha güvenlikli
hale getirilmiştir.

100.000 TL ödeneğe ek olarak
yerel katkılarla 500.000  TL 
yatırım yapılmıştır.

daha iyi ve daha güvenli hizmet vermek için

önceki hali



ÇEVİK KUVVET ŞUBE  
MÜDÜRLÜĞÜBİNASI

250 m²’lik bir prefabrik binada hizmet veren
Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, tadilat ve ek
düzenlemelerle 400 m²'lik binada hizmet
vermeye başlamıştır.

155.000 TL’lik ödeneğin yanı sıra 250.000 TL’lik
yerel katkı ile toplam 405.000 TL yatırım
yapılmıştır.

daha iyi hizmet vermek için

önceki hali



EMNİYETMÜDÜRLÜĞÜ  
EK HİZMETBİNASI

25 yıllığına Yalova Belediyesinden
tahsis edilmesi sağlanan binada
TEM,KOM,NARKOTİK,OLAYYERİ
birimlerimiz konuşlandırılmıştır.

Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme
Vakfı’nın 1.269.000 TL’lik ödeneği
ve 500.000 TL’lik ek katkılarla
binanın tadilat ve tefrişatı
tamamlanmıştır.

daha iyi hizmet vermek için

önceki hali



OLAY YERİ İNCELEME ŞUBE 
MÜDÜRLÜĞÜ

Yeni Ek Hizmet Binasının tahsisi ile
Laboratuvar standardımızın yükseltilmesi
çalışmalarında mesafe katedilmiştir.

daha iyi hizmet vermek için

önceki hali



TEM,  KOM VE NARKOTİK

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ
Yeni Ek Hizmet Binasının tahsisi ile
Şube Müdürlüklerimizin kullanım
alanları artırılmış, mahremiyeti ve
güvenlik seviyesi yükseltilmiştir.

daha kaliteli ve güvenlikli hizmetvermek için



ENGELLİUYUMLU
ORTAM

Engelli vatandaşlarımızın
erişim imkanlarını artırmak 
ve daha nezih mekanlar 
sunmak için hizmet binası 
girişlerinde gerekli 
yenilemeler yapılmıştır. 

Yenileme kapsamında
176.000 TL’lik  kaynak
kullanılmıştır.

daha kolay erişilebilir hizmet için

önceki hali



NÖBETÇİKULÜBELERİ

Tümbinalarımızın güvenlik tedbirleri 

NATO standardı zırhlı kulübelerle

(20 adet)

artırılmıştır.

daha iyive güvenli hizmetmekanları için



POLİS MERKEZİ AMİRLİĞİ

HİZMET BİNASI TADİLATI

Çiftlikköy İlçe Emniyet Müdürlüğü

Şehit Abdülhamit Kaya Polis
Merkezi Amirliği hizmet binası
yenilenmiştir.

Tadilat için 110.000 TL’lik yerel
kaynak kullanılmıştır.

daha iyi hizmeti, kaliteyle beraber sunmak için



GAZİPAŞA POLİSLOKALİ

Emekli ve çalışanlarımızın  
yararlanması için yapılmışolan  
Gazipaşa Polis Lokali, yeniden  
düzenlenerek daha iyi hizmet  

verir hale getirilmiştir.

Tamamı yerel kaynaklardan 
temin edilen yaklaşık 450.000 TL  

yatırım yapılmıştır.

çalışan memnuniyeti için



OSMANGAZİ KÖPRÜ KORUMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMETBİNASI

Bir hizmet binası ve 6 adetlik
araç filosundan oluşanyatırım,  
tamamen yerel katkılarla
gerçekleştirilmiştir.

Yatırım bedeli yaklaşık 1.500.000  
TL’dir.

stratejiköneme haiz yerlerde hizmet kalitesi için



KÖPEK EĞİTİMMERKEZİ

Yalova ilimiz, detektör köpekler
konusunda eğitim ve üretim birimi
olduğundan barınakların kapasitesi
artırılmıştır.

Toplam yatırım bedeli yaklaşık
120.000 TL’dir.

hizmet yetkinliğimizi artırmak için



YENİ POLİGON

Yalova Merkez Kurtköy

Mahallesi’nde yaklaşık 31.000  

m² yerin, Açık Atış Poligonu

olarak  kullanılmak üzere

Emniyet Müdürlüğümüze 49

yıllığına bedelsiz tahsisi

sağlanmıştır.

personel yetkinliklerini artırmak için



BÜYÜYEN ARAÇFİLOSU

2016 - 2018 yılları arasında

filomuza 83 taşıt eklenmiştir.

Yatırım maliyeti 6.500.000TL’dir.

37 adeti yerel kaynaklardan, 8 adeti
mübadele yöntemi ile hizmete
alınmıştır.

daha hızlı hizmet için



DENİZ ARAÇLARIMIZ

Deniz Liman Şube Müdürlüğü  
hizmetlerinde kullanılmak üzere
yeni   2 hizmet gemisi ihalesi 
yapılarak hizmete alınmıştır.

Gemilerden biri Kırklareli İl  
Emniyet Müdürlüğüne tahsis
edilmiştir.
Yatırım bedeli 3,150,000 TL’dir.

daha hızlı hizmet için

Deniz Limanı Şube 
Müdürlüğümüz 
toplam 3 deniz 
aracı ile hizmet 
vermeye devam 

etmektedir.



TEKNİKALTYAPI

Siber Suçlarla Mücadele Şube
Müdürlüğümüz ve diğer 
birimlerimizin faydalanması  
amacıyla tamamı yerel
kaynaklarla karşılanan 500.000  
TL’lik workstation bilgisayar ve  
ekipmanları alınmıştır.

Kent Güvenlik Yönetim
Sistemi’ne 2016 yılına kadar  
yapılan 990.000 TL yatırım %435  
artırılarak, 4.300.000 TL yatırım
yapılmıştır.

KGYS olmayan 5 ilçemizde  
görüntüleme ve plaka tanıma
sistemlerimiz faal hale getirilmiştir.

tam zamanında ve doğru hizmetiçin



Devam EdenFaaliyetlerimiz



Altınova Polis MerkezAmirliği ile Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binalarının engelli  

ulaşımına uygun hale getirilebilmesi ve çevre güvenlik duvarı yapımı için 209.000 TL ihaleile

yüklenici firmaya işyeri teslim edilerek çalışmalara başlanılmıştır. Haziran 2019’da bitirilmesi

öngörülmektedir.



Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere değişik teknik özelliklerde 3 adet Drone

yerel imkanlarda kullanılarak hizmete alınmıştır.

1 Adet termal kameralı ve gece görüş özellikleri bulunan Drone ve 1 Drone Savarın

Yalova İl Özel İdare Müdürlüğünden teminedilen 265.000 TL’lik bütçe ile alımı için 

çalışmalarımız devam etmektedir.



Gazipaşa Polis Lokali’nde ayrılan bölüme Kütüphane ve İnternet Kafe yerel imkanlarla

yapılmaktadır. 

Yaklaşık 400.000 TL’lik yatırımın yapımına devam edilmektedir.



Onay BekleyenFaaliyetlerimiz



Yalova Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası 2018 yılı yatırım programına alınarakproje  

ihalesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmış, yaklaşık 50.000.000 TL’lik projeninyapım

ihalesi için talimatbeklenmektedir.



Yaklaşık 4.000.000 TL maliyetli Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası’nın  proje 

ihalesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. Yapım ihalesi için talimat  beklenmektedir.



2017 yılında 1507,6 m² olarak başlanan Yeni Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü  

Hizmet Binası’nın iş feshi nedeniyle 2019 yılında tekrar ihaleye çıkarılacakyatırım

bedeli yaklaşık 4.000.000TL’dir.



Yerel kaynaklarla yapılacak Yalova Polis Merkezi Amirliği Binası yapımının proje çalışması

başlatılarak binanın modern mimari ile tadilatı planlanmaktadır.



Termal ilçemizde bulunan 30.000 m2 alanın, teşkilatımıza sosyal tesis olarak tahsisi için  

Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı’na yaptığımız teklifin kabulü beklenmektedir.



ARZ EDERİM.


