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Arsenik ve bileşikleri 

Krom ve bileşikleri 

Nikel ve bileşikleri 

Kadmiyum ve bileşikleri 

Dioksinler ve fiıranlar 

Civa 

Dichloromethane 

Formaldehit 
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1,4-Dichlorobenzene 

Tetrachloroethylene 
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^Kanserojen, çevrede uzun süre kalıcı 
Kanserojen, solunum sistemini etkiler, burun, boğaz, 
ciğerler ve mide ve bağırsağa zarar verebilir. Astım ve 
diğer alerjik durumlara yola açabilir, çevrede uzun süre 
kalıcı 
Kanserojen, solunum sistemini etkiler, çevrede uzun süre 
kalıcı 
Kanserojen, insanlarda prostat ve böbrek kanseri 
hayvanlarda akciğer kanseriyle bağlantılı, kadmiyum 
iyle ilgili, solunum sistemini etkiler, çevrede uzun süre 
kalıcı 
Kanserojen, deri hastalıkları, çevrede uzun süre kalıcı, 
bioakümülasyon 
Üreme sisteminde zararlar, çevrede uzun süre kalıcı, 
bioakümülasyon 
Olası kanserojen, Yüksek konsantrasyonda bilinç kaybı 
ve ölüme neden olur, maruz kalındığında ciğerleri 
rahatsız eder, düzensiz kalp atışına neden olur, uzun 
sürede karaciğer ve beyine zarar verebilir 
Kanserojen, deriyi tahriş eder, göz ve solunum sistemini 
etkiler, 
Olası kanserojen 

Olası kanserojen, 

Kanserojen olabilir 

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD. tarafından yapılan çalışmanın 

amacı Kocaeli'nde, özellikle kimya, metal ve metal ürünleri, enerji ile makine ve endüstriyel 

ürünler sektörünün ağırlıklı olarak üretim, depolama ve transfer alanı olarak kullanmakta 

olduğu Dilovası Beldesi'ndeki 2004 yılı ölümlerinin nedenlerinin saptanmasıdır. Bu 

çalışmada 4 kamu kurumuna ait, 8 ayn belge/kayıt taranarak 109 ölüm saptanmıştır. Söz 

konusu çalışmada ölüm kayıtlarının saptandığı veri kaynaklan şunlardır: 

- Dilovası Belediyesi 

Belediye defin kayıt defteri (bakınız Ek-3), 

Belediye ölüm defteri, 

Mezarlık defin tutanağı, 

- İlçe Nüfus Müdürlükleri 

Ölüm Tescil Listeleri, 

MERNİS, 
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- Hastane kayıtları (Ölü Gömme İzin Belgesi), 

- Kocaeli Adli Tıp Şubesi, 

- Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü İstatistik Şube Müdürlüğü. 

Tespit edilen 109 ölümden 3Ti (24 tanesi, Dilovası beldesi dışında ikamet edenlerin 

Dilovası'nda gerçekleşen ölümleri olduğundan, 3 tanesi, eski tarihli ancak 2004 yılında 

bildirilmiş ölüm olduğundan, 1 tanesi, hastane gömme izin belgesi doldurulmuş, gebeliğin 6. 

ayında anomali (hidrosefali) nedeniyle gerçekleştirilmiş rahim tahliyesi olduğundan, 1 tanesi, 

hastane gömme izin belgesi doldurulmuş intrauterin ölüm nedeniyle gerçekleştirilmiş rahim 

tahliyesi olduğundan, 2 tanesi de birer kayıtta olup diğer kayıtlarda bulunmamaları ve yapılan 

görüşmeler sonucunda adreslerinin ve ailelerinin belirlenememiş olması nedeniyle çalışma 

dışında bırakılmıştır (Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı A.D.,2006) 

Geriye kalan 78 ölüm, 4 kamu kurumuna ait kayıtlarda ortak olarak saptanan, 

ikametleri Dilovası beldesi olan ve ölüm tarihleri 2004 yılı içerisinde olan ölümlerdir. Ölenin 

sosyo-demografik özellikleri, işi, çalışma koşullan, beldedeki ikamet süresi, hane özellikleri, 

alışkanlıktan vb. bilgilerle, ölüm nedenini saptamaya yönelik sorulardan oluşan bir anket 

hazırlanmıştır. 

Çalışmada veri olarakkayıtlı ikametgah, 24-28 Ocak 2005 tarihlerinde iki halk sağlığı 

öğretim üyesi ve dört araştırma görevlisinden oluşan iki ekip tarafından ziyaret edilerek, 

ölenin birinci derece yakını erişkinlerle yapılan yüz yüze görüşmelerle toplanmıştır. 

Ölüm belgelerinde yazan nedenlerin güvenilirliği düşük olduğu için; sağlık kuruluşları 

tarafından hazırlanmış olan ölüme neden olan hastalık ile ilgili tüm belgeler incelenmiştir. 

Belge yoksa veya yetersiz ise ölüm nedenini saptamak için DSÖ tarafından kabul edilen ve 

Sağlık Bakanlığı tarafından da kullanılan 'sözel otopsi' ile ölüm nedeni saptanmıştır (Kocaeli 

Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı A.D.,2006). 

Değerlendirme kapsamına alınan 78 ölümün; %19'unun hastanede gerçekleştiği, 

%56'sının erkek, ortalama yaşlarının 56±24 yıl, Dilovası'nda ortalama ikamet sürelerinin de 

17±12 yıl olduğu, %45'inin yaşamının bir döneminde sigara içtiği, yalnızca %9'unun 

sanayide çalıştığı saptanmıştır. 
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Çalışma sonucunda elde edilen verilerden, Dilovası beldesinde toplam ölümler içinde 

kanser nedenli ölümlerin orantısının ülkemiz ve dünya verilerinin sırasıyla 2.6 ve 2.7 katı 

olduğu; Dilovası'ndaki kansere bağlı ölümler içindeki akciğer ve mide kanseri ölüm 

orantılanmn dünyadakinin 2.6 katı, prostat kanseri ölüm orantısının da 3.2 katı olduğu; ve 

Dilovası beldesinde 10 yıl ve daha uzun süre yaşayanlarda kanser nedeniyle ölme riskinin, 10 

yıldan az yaşayanlara göre 4.4 kat daha fazla olduğu belirtilmiştir (Kocaeli Üniversitesi Tıp 

Fakültesi, Halk Sağlığı A.D.,2006). 

Çalışmada kullanılan 2005 yılı Dilovası Belediyesi kayıtlarına dayanılarak hazırlanan 

Şekil 25'e göre en fazla görülen kanser türü akciğer kanseridir. 

Şekil 25. Kanser türleri 

Her ne kadar ölüm kayıtlarından kanserin çok yüksek olduğu Kocaeli Üniversitesi Tıp 

Fakültesi, Halk Sağlığı A.D. tarafından yapılan bu çalışmanın bir sonucu olarak öne sürülse 

de; ölüm kayıtlan yerine epidemiyolojik bir çalışma yapılmasının gerekliliği ve bu çalışmanın 

sadece bir gözlem olarak değerlendirilebileceği yönünde Komisyona bilgi verilmiştir (bakınız 

bölüm 11.6). 
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Ayrıca Karakaya (2006) tarafından Komisyona yazılı ulaştırılan rapor da; Dilovası'nda 

kanser vakalarının arttığının ileri sürüldüğü, bir toplumda kanser vakalarının sıklığı ile ilgili 

bilimsel bilgileri üretebilmek için "Nüfus Tabanlı Kanser Kayıt Merkezine" gereksinim 

olduğu, bu merkezlerde uluslararası standartlarda kalite kontrol mekanizmaları işletilerek 

yapılan çalışmalar sonunda bilimsel açıdan doğru, karşılaştırılabilir bilgi üretebileceği, 

toplumda kanser görülme sıklığının arttığı veya azaldığı ile ilgili yorumların ancak bu bilgi 

üzerinden yapılabileceği, bu şekilde bir yapılanma olmadığı için, Dilovası'nda kanser 

vakalarım arttığına dair ifadelerin ampirik gözlemler olduğu, hastalık kayıt sistemleri 

konusunda yeterli donanıma sahip olan ülkelerde dahi, kimyasal maruziyet-hastalık ilişkisi 

konusunda epidemiyolojik çalışmalar yapılmasında, bazı verilerlerdeki belirsizlikler nedeni 

ile güçlüklerle karşılaşıldığı ve bu belirsizliklerin "moleküler epidemiyoloji" çalışmaları ile 

aşılabileceği ifade edilmiştir. 

Buna ilaveten, moleküler epidemiyolojinin kimyasalın yarattığı toksisitenin 

mekanizması biliniyorsa klinik bulguların ortaya çıkmasından önceki her hangi bir süreçte, 

biyogöstergeler vasıtasıyla toksik etkinin değerlendirilmesine dayanan yöntemler olduğu, 

kanser oluşum mekanizmasında, kimyasalın yol açtığı DNA hasarının rolü bilindiğine göre, 

incelenen grupta, kontrol grubu ile kıyaslamak olarak DNA hasarının ölçümü ve riskin 

değerlendirilmesi, moleküler epidemiyoloji çalışmalarına ömek olduğu, Dilovası bölgesinde 

insanlarda Tek Hücre Jel Elektroforezi (Comet Assay), Kromozom aberasyonu, Mikro 

çekirdek, Kardeş Kromatid Değişimi gibi yöntemler kullanılarak bir moleküler epidemiyoloji 

çalışması yapılabileceği belirtilmiştir (Karakaya, 2006). 

Sonuç olarak, ulaşılabilen verilerin sınırlılığına, araştırma yönteminin tartışmalı 

olmasına rağmen Dilovası'ndaki çevresel kirleticiler göz önüne alındığında Dilovasmda 

öncelikli müdahale edilmesi gereken bir halk sağlığı sorunu olabileceği yadsınamaz bir 

gerçektir. 
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11. BİLGİLERİNE BAŞVURULAN TEMSİLCİLERİN BEYANLARINA 

İLİŞKİN TUTANAK ÖZETLERİ 

11.1 13 Nisan 2006 Tarihli Tutanak Özeti 

MURAT TUNCER (Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Daire Başkanı) özetle; 

Dilovası'nda yaklaşık iki yıldır çalışma yürüttüklerini, bugüne kadar 4-5 toplantı 

yaptıklarını; bölgede yapılan bütün bilimsel verileri topladıklarını; kanser ölümlerine 

bakıldığında bunun dünya ortalamasının ve Türkiye ortalamasının yaklaşık yüzde 10 ila 

yüzde 15 olduğunu gördüklerini; Dilovası'nda yüzde 25'in üzerine çıkmış durumda olduğunu 

ve bunun kanserin bölgede ciddî bir problem olduğunu gösteren en önemli veri olduğunu; 

kanserin ölümler içinde yüzde olarak artmış durumda olduğunu ve özellikle 2001, 2002, 2005 

yılında önemli ölüm nedeni olarak karşımıza çıktığını; löseminin, yani kan kanserleri, dünya 

ve Türkiye ortalamasına bakınca, çok ciddî olarak bölgede artmış olduğunu; yani kanserlerin 

ölüm sebepleri arasında ciddî olarak arttığını ve kanserler arasında kan kanserlerinin ciddî 

olarak arttığını; 

Bölgede ciddî hava kirlenmesi olduğunu; gayri sıhhi müesseselerin emisyon izin 

durumlarına bakıldığında toplamda yüzde 68'inin izinsiz olduğunu; sadece yüzde 56'sının 

ruhsatlı olduğunu; yüzde 28'inin emisyonunun izinli, yüzde 72'si izinsiz olduğunu; sanayi 

kuruluşlarının büyük çoğunluğunun drenajlarını izinsiz olarak yaptığını; 

Yerel yönetimlere devredilen çevre sağlığı hizmetlerinin yürütülmesi için yerel 

yönetimlerin altyapılarının hızla tamamlanması gerektiğini; laboratuar altyapılarının 

güçlendirilmesi, deşarj, emisyon, hava, toprak, su konusundaki ekipmanların tamamlanması 

gerektiğini; bölgenin çevre ve sağlık sorunlarının kaynağı olan işletmelerin, açılma, deşarj ve 

emisyon izni olmayanların, izin ve ruhsatlı olmasına rağmen sağlıksız çalışarak çevre 

kirliliğine neden olan işletmeler konusunda rehabilitasyon çalışmalarına hızlı bir şekilde 

başlanılması gerektiğini; 

İşletmelerin iş akış proseslerinin (BAT-Best Available Technology) düzeltilmesi 

gerektiğini; IPPC (integrated pollution, prevention and control), SEVESO-II büyük 

endüstriyel kazaların önlenmesine ilişkin Avrupa Birliği direktiflerine uyumun zorunlu hale 
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getirilmesi gerektiğini; işletmelerin iş akış proseslerinin bölgede ve Türkiye'de 

yaygınlaştırılması gerektiğini; 

Bölgedeki işletmelerde oluşan katı atıkların, katı atık imha tesislerinde yok 

edilmelerinin sağlanması ve bunun izlenmesi gerektiğini; işletmelerin zorunlu olarak arıtma 

tesisi kurmaları gerektiğini; birden fazla işletmenin bir araya getirilerek, ortak arıtma tesisi 

kurulma sisteminin teşvik edilmesi gerektiğini; bölgede ülke çıkarları açısından hayatî 

işletmeler haricinde yeni işletmeler kurulmasının durdurulması gerektiğini; 

tfade etmiştir. 

Prof. Dr. MUSTAFA ÖZTÜRK (Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı) 

özetle; 

Türkiye imalat sanayiinin yapmış olduğu yaklaşık yüzde 13Tük üretimin bu bölgeden 

yapıldığım; özellikle son yirmi yılda buradaki sanayide ciddî şekilde bir gelişme olduğunu; 

Türkiye'nin ilk büyük 500 sanayi kuruluşundan 75'inin, yani yüzde 15'inin bu bölgede 

olduğunu; ilk büyük 100 sanayi kuruluşundan 18'inin ise Kocaeli İlinde olduğunu; ayrıca, il 

genelinde 7 adet faal, 5 adet planlama, kamulaştırma ve altyapı çalışmaları devam eden 

Organize Sanayi Bölgesi olduğunu; 

Dilovası'nın çevre durumuyla ilgili 2004 yılında Çevre ve Orman Bakanlığının 

TÜBİTAK, İl Çevre Müdürlüğü, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Kocaeli 

Üniversitesiyle beraber "Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Hava Kirliliğinin Araştırılması ve 

Hava Kirliliği Kaynaklarının Belirlenmesi Projesi" ni başlattığım; Dilovası'nın hava 

kirliliğine neden olan kirletici kaynakların envanter çalışmasının yapılacağını; bu proje 

çerçevesinde, bölgede 167 tane firma olduğunun tespit edildiğini; bu firmalardan 34 adedinin 

kirletme potansiyelinin yüksek olduğunu; 113 adedinin ise sadece ısınmada yakıt 

kullandığını; yani proses ve işletmede yakıt kullanmadığını; 18 adet tesisin faaliyetine devam 

etmediğini, yani yerinde incelemeler yapıldığında bu tesislerin faaliyette olmadığının 

görüldüğünü; kirletici vasfı yüksek olan 34 tesis incelendiğinde bunların boya ve tiner üretim 

tesisleri, depolama tesisleri, demir çelik üretim tesisleri, kömür tevzi ve dağıtım tesisleri 

olduğunu; özellikle boya tesislerinden bir kısmının gaz, uçucu organik gaz arıtım ünitesine 

sahip olmadığını; yani, arıtma yapmaksızın kirleticilerini ortama verdiklerini; bunlara bir iş 
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termin planı çerçevesinde kirletici gazlarını arıtmalarını için, uçucu organik maddelerini 

arıtmaları için süreler verildiğini; İl müdürlüğü vasıtasıyla bu süreleri tamamlamaları 

gerektiğinin söylendiğini; bölgede, depolama tesislerinin bir grubunun dolum esnasında uçucu 

maddelerin serbest hale geçerek atmosfere atıldığını; uçucu organik kirleticilerin görülmeyen, 

kokuyla algılanmayan, ancak ölçüm aletleriyle tespit edilen bir kirletici olduğunu; 

kükürtdioksit, partikül, azot oksitler ve karbonmonoksit kirliliğinden de önce uçucu organik 

madde kirliliklerinin mutlaka kontrol altına alınması gerektiğini; bölgede, kömür tevzi ve 

dağıtım tesislerinin bulunduğunu; gelişigüzel depolama yaptıkları için özellikle rüzgârlı 

havalarda partikül kirliliğinin atmosfere bu tesislerden atıldığım; özellikle bazı boya ve 

boyavari malzeme üreten tesislerde organik madde kirleticileri, emisyonlarının, herhangi bir 

arıtma yapılmadan bacadan (bazılarının bacası bile olmadığını ve tesislerdeki vantilatörlerle 

atmosfere bu kirleticilerin verildiğini) atmosfere verildiğini; 

Bölgede günlük olarak iki tane kirleticiyi (kükürtdioksit ve partikül) sürekli olarak 

TÜBİTAK'a ölçtürdüklerini; bu ölçüm değerlerine bakıldığında sınır değerlerinin 

kükUrtdioksit ve partikül açısından altında olduğunu; yani hiçbir zaman hava kalitesi sınır 

değerlerinin üzerine çıkmadığını; bölgenin hava kirliliğine çok müsait bir bölge olduğunu; 

buranın bir çanak olduğunu; buraya rüzgârın ciddî şekilde nüfuz edemediğini; rüzgâr nüfuz 

edemediği için de, burada bacadan çıkan kirleticilerin eğer rüzgâr da yoksa, derhal sınır 

değerlerine yaklaşabildiğini; özellikle, burada büyük bir karayolu olduğunu; buradan da çıkan 

karbonmonoksit, hidrokarbonlar gibi kirleticilerin kirliliğe katkıda bulunabildiğini; 

Dolayısıyla çanak gibi olan bir bölgede tüm önlemler alınsa da, tüm hava kalitesi sınır 

değerlerinin altına getirilse de üç günlük inversiyon olayı olsa, burada kirliliğin yine sınır 

değerlerine geleceğini; bu bölgenin yeniden iyi bir değerlendirmeye alınması gerektiğini; 

yerleşimle sanayinin iç içe geçtiğini; bütün sanayi önlemlerini alsa da konutlardan gelen, kış 

aylarında kullanılan kalitesiz yakıtlardan dolayı sınır değerlerine ulaşılacağını; eylül ayından 

itibaren, en geç ekim ayında kükürt dioksit, partikül, azot oksitler, karbon monoksit ve uçucu 

organik maddelerin kirliliğinin anlık olarak sürekli ölçüleceğini; 

Bölgedeki ikinci önemli kirliliğin su kirliliği olduğunu; bölgedeki konutlardan ve 

sanayiden gelen atık suların olduğunu; Avrupa Topluluğu projelerinden bir projeyi 

Dilovası'nda Organize Sanayi Bölgesine uygulattıklarını; bunun yüksek yatınmh, yüksek 

maliyetli bir proje olduğunu; fizibilite, etütler yapıldığım; gerekli kirletici kaynakların tespit 
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edildiğini; Marmara Denizine ne kadar kirlilik verdiğinin tespit edildiğini ve ayrıca atık suyun 

toplanması, taşınması ve denize deşarj edilmeden önce bertarafı projesinin hazır olduğunu; 

ve bu projenin Dilovası Organize Sanayi Bölgesine derhal ihalesine çıkılması ve yapımının 

gerçekleştirilmesi için teslim edildiğini; Dilovası'nın önemli bir katı atık sorunun yaşandığı 

bölge olduğunu; yaklaşık 20 yıl süre yani, ömrü 20 yıl olan katı atıkların bertarafı için Kocaeli 

Belediyesinin talep ettiği çalışmalarda destek olduklarını ve bunun ÇED'leri, projelerinin 

hazırlandığını; şu anda yapım ihalesine hazır hale geldiğini; bu proje gerçekleştiği zaman 

Kocaeli'nde katı atık sorununun önemli ölçüde çözülmüş olacağını; 

ifade etmiştir. 

MEHMET AKİF ÇALIŞKAN (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Küçük Sanatlar ve 
Sanayi Bölgeleri ve Siteleri Genel Müdürlüğü) özetle; 

Bakanlığının koordinatörlüğü, denetimi ve bütçe imkânları ölçüsündeki kredi 

desteğiyle, Organize Sanayi Bölgesinin yer seçimi ve imar planlarının onayından sonra 

altyapı hizmetlerinin tamamlanmasını müteakip, Organize Sanayi Bölgesinde, sanayicinin 

üretime geçmesinin sağlandığım; Organize Sanayi Bölgesi mevzuatı gereği, Bakanlığının 

kurumlar arası koordinasyonu sağlayıcı ve Organize Sanayi Bölgesi yönetimine rol gösterici 

rol üslenmekte olduğunu; OSB yönetiminin ise OSB'nin işletmesinden sorumlu olduğunu; bu 

bağlamda OSB'den kaynaklanan çevre problemlerinin de, ilgili mevzuatlara uygun olarak 

çözümü noktasında gerekli yükümlülükleri yerine getirme sorumluluğunun da OSB 

yönetimine ait olduğunu; OSB Kanunu ve uygulama yönetmeliği çerçevesinde, OSB'den 

kaynaklanan atıksulann yaratacağı çevre kirliliğinin giderilebilmesi amacıyla, OSB 

yönetimince bilimsel verilere dayanılarak, çevre yönetim sistemi oluşturulması ve bu sistemin 

sürekli olarak güncelleştirilmesi gerektiğini; OSB yönetiminin çevre yönetim sistemi 

kapsamında merkezi atıksu antma tesisi yapılmasına veya belediye atıksu antma tesisinin 

kullanılmasına da karar verebildiğini; 

Kocaeli Valiliğinin talebi üzerine, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi projesi, 

Bakanlığın 1997 yılı yatırım programının yeni projeler bölümünde, etüt karakteristiği ve etüt 

kamulaştırma ve yatınm için gereken harcamalann tamamı müteşebbis heyet tarafından 

karşılanacaktır dipnotu ile yer aldığım; 14.10.1997 tarihinde mahallinde toplanan yer seçimi 
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komisyonunca, yaklaşık 1233 hektar büyüklüğündeki alanın incelendiğini; yer seçimi 

raporundaki ve Bakanlığa sonradan intikal eden kurum görüşlerinin değerlendirilmesi 

sonucunda, ilk olarak, 8.11.2001 tarihinde yaklaşık, 430 hektar büyüklüğündeki alanın OSB 

yeri olarak uygun bulunduğunu; 22.5.2002 tarihinde kuruluş protokolü onaylanan Dilovası 

OSB 204 sicil numarasıyla tüzel kişilik kazandığını; Dilovası, OSB müteşebbis heyetinin 

Kocaeli Valisinin başkanlığında, Kocaeli ti Özel idaresinden, Gebze Ticaret Odasından, 

Dilovası Belediyesinden, Gebze Dilovası OSB Sanayicileri Dayanışma Derneğinden 

oluştuğunu; 920 hektar büyüklüğündeki Dilovası OSB alanı ve sınırlarının en son 12.11.2004 

tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığınca onaylanan 1/25 000 ölçekli çevre düzeni planı 

değişikliğiyle kesinleştiğini; TEM otoyolunun batısında kalan yaklaşık 10 hektarlık alanın 

1/25 000 ölçekli çevre düzeni planında OSB olarak işaretlenmesine ilişkin gerekli plan 

değişikliğinin yapılmasının, 27.3.2006 tarihinden Çevre ve Orman Bakanlığından talep 

edildiğini; 

1997 yılında 23 kurumun temsilcisinden oluşan yer seçimi komisyonunca yaklaşık 

1233 hektar büyüklüğündeki alanın incelendiğini ve incelenen bu alan sınırlan içinde kalmak 

şartıyla, zaman içinde, Bakanlığa intikal eden kuruluş görüşleri doğrultusunda sınırların 

genişlediğini; yani ilk olarak, 2001 yılında o zamana kadar kendilerine intikal eden kurum 

görüşleri doğrultusunda ilk olarak 430 hektar büyüklüğündeki alanın kesinleştirildiğini; OSB 

olarak uygun gördüklerini; ama 2001'den sonra, kendilerine intikal eden kurum görüşlerinde, 

daha önce gelen bazı kurumların görüşlerinden daha farklı görüşler gelmesi nedeniyle, OSB 

alanının genişlediğini; 

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi sınırlan içinde orman alanı ve 2/B alanının 

bulunmadığını; miktarını bilmemekle birlikte Hazine arazisi bulunduğunu; Organize Sanayi 

Bölgesi sınırlan içinde yer alan tesislerin ruhsat vermeyle ilgili işlemlerinin Organize Sanayi 

Bölgesi yönetimince yürütüldüğünü; bunlarda Bakanlığın direkt bir rolü bulunmadığını; İmar 

planlannı onaylama yetkisinin Bakanlıkta olduğunu; OSB kuruluş protokolünün Bakanlıkta 

onaylanarak, sicil numarası verilerek, tüzel kişilik kazandınldığını; 

tfade etmiştir. 
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NAZAN SOYAL (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri 
ve Siteleri Genel Müdürlüğü, kent plancısı) özetle; 

Bölgenin üç farklı yetki sının içinde kalması nedeniyle, bu alandaki sorunlara ortak 

çözüm bulma noktasında yetki karmaşası ile karşılaşıldığını; bu durumun hem yapılaşma 

nizamına hem de çevre kirliliğindeki bu olumsuz sonuçlara neden olduğunu; Dilovası 

Organize Sanayi Bölgesi olarak ilan edilen alanın, Dilovası ve Tavşancıl Belediyeleri ile 

Kocaeli Valiliğinin planlama yetkisi sınırlan içindeki alanlarda kaldığını; OSB olmasından 

önce, Dilovası Belediyesi, Tavşancıl Belediyesi tarafından onaylanan imar planları ve öbür 

tarafta da Kocaeli Valiliği tarafından onaylanan mevzi imar planlannın mevcut olduğunu; 

buranın 1997 yılında yer seçiminin başladığını; yer seçiminde 22 tane kurum ve gerekli 

görülmesi halinde diğer kuruluşların da katıldığım; oy birliğiyle yer seçiminin kesinleştiğini 

yani belediye başkanının olumsuz görüşü olsaydı bu yer seçiminin gerçekleşemeyeceğini; 

Dilovası Belediyesince onaylanan altyapı şeklinde imar planlarında konut alanı olarak 

işlendiğini ve etrafının da sanayi olarak belirlendiğini; bu alanlann, gerek 1995 yılında 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığının gerek daha sonraki yıllarda Çevre Bakanlığının üst ölçekli 

planlarında da, konut alanı olarak işlendiğini; yer seçimi sırasında, bu alanlann OSB sınırına 

dahil edilip edilmemesi hususunda üst ölçek plan ve plan değişikliği yapılması uygun 

görülmediğinden ve orada hâlâ konutlarda ikamet ediliyor olması ve bu sorunun nasıl 

çözüleceği konusundaki yasal çalışmalann ya da sosyal açıdaki çahşmalann tamamlanmadan, 

OSB sınırına dahil edilmesinin ilgili kurumlarca da uygun görülmediğini; bu nedenle, bu 

alanlan OSB sımrı dışında tutmak zorunda kaldıklarını; her ne kadar sanayi ve OSB içinde 

kalsa da, yetki sınırlan açısından halen Bakanlığın sınırı dışında olduğunu; 

Dolgu alanlan meri mevzuat açısından kıyıda yapılamayacak tesisler dışında ya da 

halk kullanımı dışındaki herhangi tesislere müsaadesine izin verilmemesi gerektiğini; ancak 

Dilovası Belediyesinin 1991 yılından başlatılan uygulamalanyla, bu alanın sanayi ve 

depolama plan karan getirilerek sanayicilere tahsis edildiğini; hatta mülk olarak tapusu 

çıkanlan dolgu alanlannın da mevcut olduğunu; dolgu alanlarının Dilovası sınırları içinde 

kaldığım; Tavşancıl kısmında da kalan yerlerin olduğunu ancak işgalin daha çok Dilovası 

tarafında olduğunu; bölgenin üç farklı yer yetki sının içinde kalması nedeniyle, bu alanda 

ortak bir antma tesisinin de planlanmadığını; Dilovası Belediyesinin kendi planlama sının 
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içerisinde bir arıtma tesisi için yer ayırdığını ancak, bunun büyüklük açısından da çok yeterli 

olmadığım ve faaliyete geçmediğini; 

Kanunun ve Yönetmeliğin verdiği yetkiyle belediyesince onaylı imar planlan bulunan, 

buna göre yapılaşmasını tamamlayan, daha sonra OSB olarak ilan edilen yerlerde, 

belediyelerin onayladığı planlarını ve yapılaşma koşullarını müktesep hak olarak kabul 

ettiklerini; bir plan dahilinde yerleşmemişlerse, kendi yönetmelikleriyle belirlenen kriterler 

çerçevesinde planlama çalışmasını yürüttüklerini; bu bağlamda, Dilovası ve Tavşancıl 

belediyeleri ile valilik tarafından onaylanan imar planlarıyla sanayicilere verilen hakları 

koruduklarım; bununla birlikte gerek BOTAŞ boru hatlarında gerek dere güzergâhında 

gerekse de dolgu alanlarında kurumların yanlış gördükleri hususları düzelterek planlamasını 

gerçekleştirdiklerini; bölgenin fiziksel açıdan çok farklılıklar göstermesi nedeniyle, planlama 

çalışmasını 5 etapta yürüttüklerini; 2 etabın (Dilovası ve Tavşancıl kısımları) kesinleştiğini; 

diğer 3 etabın çalışmalarının devam ettiğim; 

Planlama çalışması yaparken, yetki sınırları dışında olması nedeniyle, Fatih ve Yeni 

Yıldız mahallerini dışarıda bıraktıklarını; Bakanlığın koordinatörlüğü, yönlendiriciliğiyle 

valilik, belediye ve muhtarlıkların öncülüğüyle, konut sahiplerinin de katılımıyla, bu alanların 

başka bir alana taşınması konusunda çalışmaların başlatıldığını bildiklerini; bu alanlan konut 

alanı olarak tarayıp geçmek durumunda olduklarını; üst ölçek planlarda da böyle 

tanımlandığını; ilgili kurumların da OSB olmasına izin vermediklerini; hem yasal hem sosyal 

ayağı da tamamlanmadığı için, Bakanlık olarak planlama çalışmasında herhangi bir şey 

yapamadıklannı; dolgu alanlannda ise, bu alanlan Kıyı Kanununa tabi alanlardır diyerek 

sanayi ve depolama plan karannı kaldırdıklannı; bu alanların tümüyle Kıyı Kanununa tabi 

olduğunu, ruhsatlandırma işlemlerinin de Maliye Bakanlığının izniyle bölge tarafından 

yürütülmekte olduğunu; 

Bölgenin bugüne kadar hiçbir altyapı projesinin hazırlanmadığını; o yüzden revize 

edilmesinin söz konusu olmadığım; altyapı projelerinin tümüyle yeniden yapılmak 

durumunda olduğunu; Çevre Bakanlığı ve bölgenin ortak yürüttüğü çalışmalar sonucunda, bu 

alan için yeterli büyüklükte antma tesisi ve bunun için en uygun alan neresi olacağı 

konusunda yapılan fizibilite çalışmalan sonucunda tespit edilen alanda 21 678 metrekare 

büyüklüğünde antma tesisini planlara işlediklerini ve antma tesislerinin OSB'lerde belirli bir 

doluluk oranına eriştikten sonra faaliyete geçmesinin meri mevzuat açısından zaten zorunlu 
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olduğunu; bölgedeki doluluk oranını da düşününce bunun bir an önce hayata geçirilmesi 

konusunda bölge müdürlüğünün çalışmalar yapması yönünde yönlendiriciliklerinin ve 

talimatlanmn olduğunu; atıksu antma tesisinde, sanayiden kaynaklı atıklarla birlikte 

Tavşancıl ve Dilovası bölgesindeki konutlann evsel atıklannın da arıtılması hususunda proje 

çalışmasının yürütülmekte olduğunu; bu bağlamda, Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin de 

çalışmalara katıldığını; 

Planın kanun hükmünde olduğunu ve planla belirlenen esaslar çerçevesinde 

uygulamaların yapılmasının zorunlu olduğu; 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna göre 

çıkanlan yönetmeliklere uyulmasının zorunlu olduğu ve tesislerden ruhsat aşamasında 

istenilen çevreyle ilgili işlemler tamamlanmadığı ve uygun görülmediği sürece de yapı 

kullanma izninin verilemeyeceğinin hükme bağlandığını ve bu noktada esas sorumlunun 

Dilovası OSB Bölge Müdürlüğü olduğunu; 

Yapılan planlama çalışmasıyla da hem çevre kirliliğinin hem oradaki yapılaşma 

düzeninde karşılaşılan güvenlik kriterleri açısından da doğru olmadığını düşündükleri 

çalışmalann belirli bir sisteme oturtularak bölgedeki üç farklı yetki sınırının kaldınlarak tek 

elden çözüm üretilmesi açısından planlama çalışmalarını yürüttüklerini ve bu amaçla da OSB 

olarak ilan ettiklerini; 

Koruma amaçlı imar planında Adatepe Ormanı'nın birinci derece SİT alanı olarak ilan 

edildiğini; sanayi olarak yapılaşmasını tamamlayan ve daha önceden onaylı imar planlan 

bulunan bölgede SİT karan bulunmamakta olduğunu ve bu alanın OSB olarak ilan 

edilmesinde de zaten Anıtlar Yüksek Kurulunun, Kültür Bakanlığının olumlu görüşünün 

olduğunu; sanayi olarak bahsedilen yerde herhangi bir SİT karan olmadığını ancak Adatepe 

Ormanında olduğunu; 

Mahallerin ortasında kaldığı söylenen sanayi alanlannı da, diğer sanayi alanlannı da 

oluşturanın kendileri olmadığını; bunlann belediyeler ve Valilik tarafından oluşturulmuş 

sanayi alanlan olduğunu; Bakanlığın o noktada sınır ya da planlama çalışması öncesinde 

herhangi bir tasarrufu olmadığını; Bakanlığın tutumunun, OSB'yi ele almak, çözüm bulmak 

yönünde olduğunu; yüzde 80'i sanayi olarak dolmuş bir alanının OSB ilan edildiğini; 

İfade etmiştir. 
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11.2 20 Nisan 2006 Tarihli Tutanak Özeti 

Doç. Dr. MUSTAFA TIRIS (TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi Enstitü 
Başkanlığı Kimya ve Çevre Enstitü Müdür Vekili) özetle; 

Projenin amacının, Dilovası Organize Sanayi Bölgesindeki hava kalitesinin, emisyon 

kaynaklannın belirlenmesi ve daha sonra, bu hava kalitesinin iyileştirilmesine yönelik neler 

yapılması gerektiğine dair önerilerin verilmesi olduğunu; birinci aşamada emisyon 

envanterinin; yani proseslerin tanımlanması, o bölgedeki faaliyette bulunan fabrikaların hangi 

tip prosesler yaptığının, hangi tip hammaddeler kullandıklarını, neler ürettiklerini ve hangi 

yakıtları kullandıklarının belirleneceğini ve Gebze Organize Sanayi Bölgesiyle ve Çevre ve 

Orman İl Müdürlüğü ile emisyon ölçümlerinin yapılacağım; tesislerin kirleticilik 

özelliklerinin belirleneceğini; hangi parametre açısından, hangi kirletici açısından, hangi 

sektör veya hangi fabrika ne kadar havaya emisyon veriyor, bunun belirleneceğini; bunun 

neticesinde emisyonların öncelikle bir modelleme yaparak, havada ne şekilde dağılıyorlar; 

yani, bacadan çıktıktan sonra çevreye, atmosfere ne şekilde dağılıyorlar, bunların 

belirleneceğini; önce modelleme olarak, daha sonra da bir yıllık ölçüm periyoduyla, bunlann 

anlık olarak izleneceğini; daha sonra kirlilik haritasının oluşturulacağım; proje bittiğinde hava 

kirliliğine neden olan tesislerin karayollan ve diğer kaynaklann tam olarak katkılan ne 

boyutlarda bunların belirleneceğini; ve bunlann iyileştirilmesi için neler yapılması gerektiğine 

dair, elde bilimsel, uluslararası geçerliliği haiz bir veri seti olacağını; 

Emisyon envanterinin yapıldığını; tesislerde emisyon ölçümlerinin yapıldığını; temel 

tesislerin havaya ne kadar emisyon verdiklerinin projenin ilk üç aylık döneminde tespit 

edildiğini; dağılım modelleri üzerinden nerelerde ölçüm yapılması, nerelerde izleme 

yapılması gerektiğini belirlemek üzere bir hava kirliliği modellemesi çalışması yaptıklannı ve 

bu çalışmanın da tamamlandığını; daha soma bir yıl süre ile devam edeceğini; bir yıl devam 

edilmesinin nedeninin değişik sezonlardaki, değişik mevsimlerdeki değişimi görmek ve 

ısınma etkilerini gözlemlemek olduğunu; nihayetinde oradaki hava kirliliği haritasının 

çıkanlacağını; bunların insan sağlığına etkilerinin belirleneceğini; hava kalitesini iyileştirmek 

için neler yapılabilir konusunda önerilerin verileceğini; 

Bölgeden iki tane otoban geçtiğini (E-5 ve E-6); ulaşımdan kaynaklanan çok yoğun 

bir kirliliğin söz konusu olduğunu; yerleşim bölgelerine doğru hava kirliliğinin 
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süpürillmesinin söz konusu olduğunu; direkt olarak çanakta oluşan hava kirliliğinin ulaşımdan 

kaynaklanan hava kirliliğiyle birleştiğini; bölgede oluşan yerleşim neticesinde rüzgârın da 

etkisiyle oradaki yerleşimi vurduğunu; 

Fabrika sayısının 167 tane olduğunu; 167 firmadan 18 adet firmanın faaliyetini 

sürdürmediğini; 113 firmanın çok fazla boyutlarda, ısınma harici, çevreye olumsuzluk 

yaratabilecek emisyon oluşturmadığını; ancak 34 firmanın emisyon kaynağı olarak çok ciddî 

potansiyel ve risk içerdiğim; 

İfade etmiştir. 

Prof. Dr. ONUR HAMZAOĞLU (Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı 

Başkanı) özetle; 

Mevzuata göre Organize Sanayi Bölgesinin içinden akarsuyun geçmemesi, tarihî 

eser bulunmaması gerektiğini; Dilovası'ndaki Organize Sanayi Bölgesinin bunlara rağmen 

2002 yılının mayıs ayında Organize Sanayi Bölgesi olarak ilan edildiğini; yaşam 

alanlarından en az 500 metre uzakta olması gerektiğini; ancak bir iç içeliğin söz konusu 

olduğunu; 

Solvent depolarında en küçük bir ısı değişiminde bile ardışık patlamaların 

olabileceğini; özellikle uluslararası alanda kabul edilmeyen solventlerin bu bölgede 

depolandığım; İki tane hurda demirden demir çelik üreten sanayi kuruluşun olduğunu; 

kazanlar, potalar çalıştığı andan itibaren dumanlarının önce fabrika içinde yayıldığım sonra 

tavana doğru yükseldiğini ve tavan aralarından atmosfere doğru yükseldiğini; 

Dilovası'nda 7 tane liman olduğunu; 2 tane demir çelik kuruluşunun da limanının 

orada olduğunu; özellikle radyasyon denetimlerinin kendileri tarafından yapılarak fabrika 

biriktirme sahasına alındığım; ayrıca, bu limanlarda Türkiye'nin ithal kömür girdisinin çok 

önemli bir kısmının yapıldığını; dolayısıyla maden tozlarının bir kısmının da kömür 

tozlarının içinde olduğunu; 

Bu gözlemlerden sonra sağlık sonuçlan üzerinden bir sorun olup olmadığını 

öğrenmek istediklerini; bu bakımdan da, önce bir ön rapor hazırladıklarını ve bunun 
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kaynağının da Dilovası Belediye Başkanlığı tarafından tutulan defin ruhsatlan olduğunu; 

Ekim 2004 tarihinde defin ruhsatları dökümlerini kullandıklarını; 

1995-2004 arasında toplam 495 ölüm vakasının kaydedildiğini; bunlardan 2 tanesinin 

nedeninin bilinmediğini; kanserden ölümlerin tüm ölümlerin yüzde 32'si civarında olduğunu; 

bunun şüphelerini pekiştirecek bir veri olarak kabul edildiğini; bu kanserli ölümlerin ne 

kadarının hangi organı tuttuğunun belirlenmesinin kendileri için önemli olduğunu; akciğer 

kanserlerinin tüm kanserden ölümlerinin yüzde 44'ünü oluşturduğunu; 

Ölüm verilerinin defin ruhsatlarında çok yerli yerinde olmayabileceğini; güvenilir 

olanın hastane kayıtlarına ulaşmak olduğunu; özellikle 2004 yılı ölüm verilerini incelemek 

istediklerini; 2004 yılı ölümleri nedenlerini incelemek istediklerini; 4 kamu kurumunun 

belgesinden 109 ölüme ulaştıklarını; 109 ölümden 31'inin Dilovası'nda ikamet etmeyen, 

kendilerinin çalışma konusunun dışında vakalar olarak saptandığını; bunların 24 tanesinin 

oradaki trafik kazası nedeniyle Dilovası'nın ölüm kayıtlarına geçtiğini; 3 tanesinin 2004'ten 

önceki tarihlerde ölmüş olmasına rağmen 2004 kayıtlarına alındığını; 2 tanesinin de hamilelik 

döneminde anne karnındaki ölümler olduğunu; dolayısıyla, 109 ölümden 31'i dışlandığında, 

78 ölüm vakasının ölüm kayıtlarını incelediklerini; 

Bu ölen kişiler ne gibi özelliklere sahipler, nerede çalışmışlar, buraya nereden 

göçmüşler, ne gibi sigara alışkanlıkları var, evde ne yakıyorlar; odun mu, kömür mü, yoksa 

oradaki fabrika atıklarını mı yakıyorlar; bütün bunları sorgulayacakları bir anket 

hazırladıklarını; 78 hanenin ziyaret edildiğini; 78 hanede ölenin birinci derece akrabası erişkin 

bir kişiyle yüz yüze görüşüp bilgi aldıklarını; özellikle kanserden ölenlerin belgelenmesini 

istediklerini; belge yeterli görülenlerin ölüm nedenini belirlediklerini; eğer hastayla ilgili 

belge yetersizse, Dünya Sağlık Örgütü tarafından kullanıma açılan Sağlık Bakanlığı 

tarafından da son araştırmada kullanılan sözel otopsi formunu kullanıp karar verdiklerini; 

ancak, hiçbir kanserden ölüm vakası için sözel otopsi gerekmediğini; tümünün elinde 

hastaneyle ilgili kanser belgesi, raporu olduğunu; 2004 yılında 78 ölümün yüzde 33'ünün 

kanserden yani 26 ölümün kanserden olduğunu saptadıklarım; Dilovası'nda on yıl ya da daha 

fazla süre oturuluyorsa on yıldan kısa sürede oturanlara göre dört kattan daha fazla kanserden 

ölme riskine sahip olunacağını; ister 45 yaşın altında olsun, ister 45 yaşın üzerinde olsun, 

Dilovası'nda on yılın üzerinde kalmak, benzer şekilde ölümleri dört kat arttırdığını; sigara 

içip içmemenin de kanserle ölme riskini bu bölgede on yıldan kalma üzerine bir etkisi 
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olmadığını; sigara içsinler içmesinler, bu bölgede on yılın üzerinde yaşayanların kanserden 

ölme riskinin diğerlerine göre 4,4 kat daha fazla olduğunu; 

Dünya Sağlık Örgütü 2004 raporunda kanserden ölümlerin bütün ölümlerin yüzde 

12,5'unu oluşturduğunu; Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ölümlerin yüzde 13'ünün 

kanserden ölümlerden oluştuğunu; Dilovası'ndaki kansere bağlı ölümler içinde akciğer ve 

mide kanseri ölüm oranlarının dünyadakinin 2,6 katı, prostat kanseri ölüm orantısının ise 

dünyadakinin 3,2 katının daha fazla olduğunu; Türkiye geneliyle ilgili bu organlara yönelik 

veri olmadığı için, Türkiye genelinde bir değerlendirme yapamadıklarını; İl Sağlık 

Müdürlüğünün 2004 yılı verilerine göre Kocaeli genelinde ölümlerin yüzde 19'unun, 

Gebze'de yüzde 22'sinin, Gölcük'te yüzde 21'inin, Derince'de yüzde 21'inin kanserden 

olduğunu; 

önerilerinin TÜBİTAK'ın ve Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsünün yürütmüş 

olduğu çalışmanın bir an önce kamuoyuna açıklanması olduğunu; finansman yaratılarak 

ölümlerin il boyutunda saptanması gerektiği; nelerin insan sağlığına zararlı olup olmadığım 

ölçüm bile yapmadan tahmin etme şansına sahip olmak için sanayilerin hammadde ve proses 

verilerinin açıkça paylaşılması gerektiğini; tehlike ve risk haritalarının hazırlanması ve 

izlenmesi gerektiğini; Dilovası bölgesinin buradaki emisyon hacmini artıracak yeni kapasite 

artırımlarına kapanması gerektiğini; solventin depolandığı alanların bu bölgeden başka yerlere 

taşınması, yerleşim alanların çok çok uzağına alınması gerektiğini; 7 tane özel limanın 

denetiminde kamusal bir denetim olmadığını; ölçümlerin kamusal olarak yapılmadığını; 

Dilovası'nda ki yerleşimlerin taşınması gerektiğini; dolayısıyla esasen yerleşim yerini 

değiştirmek bir an için çözüm gibi gözükse de, kirleticilerin kaynağı devam ettiği sürece, 

Kocaeli ve çevresi dahil, yer değiştirmenin bir çözüm olamayacağını; çevreye yönelik olarak 

bugünkü mevzuat uygulanabilirse, bunun takipçisi olunduğu kamu tarafından hissettirilirse, 

bölgede bu boyuttaki sorunların çok önemli bir miktarda azalacağını gözlemlediğini; 

bölgedeki Çevre İl Müdürlüğünün insan gücü ve teknoloji donanımı yönünden bir zafiyet 

içinde olduğunu; bu bölgenin özelliklerine göre teknolojik donanıma kavuşturulması ve 

yetişmiş insan gücünün desteklenmesi gerektiğini; Dioksinin, furamn ölçümünün hâlâ 

Türkiye'de yapılamadığını; özellikle İZAYDAŞ için çok gerekli bir şey olduğunu; geri 

kazanım için bir an önce faaliyete geçilmesi gerektiğini; 

İfade etmiştir. 
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MUSTAFA TÜRKER (Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkam) 

özetle; 

Dilovası'nda sanayileşme sürecinin 1968'li yıllarda başladığını; diğer taraftan da 

mevcut ve kurulmakta olan sanayi tesislerinde iş bulma umuduyla bölgeye yoğun bir göç 

başladığını; bölgeye göç eden dar gelirli vatandaşların hazine arazilerini hatta orman 

alanlarını işgal ederek gecekondulaşmaya başladığını; bu durum beldenin 1987 yılında 

belediye olmasıyla da daha da bir hız kazandığını ve sonuçta çarpık bir kentleşmenin ortaya 

çıktığım; bu arada sanayi tesislerinin de çarpık kentleşmeye organize olamadıkları için bu 

duruma uyarak çarpık bir sanayileşmenin de beraberinde geldiğini; Dilovası'ndaki bu 

durumu o zaman sanayiciler sezerek 1985 yılında bir araya gelerek bazı şeyler yapmaya 

başladıklarını ve 1990 yılında Dilovası Sanayiciler Vakfını kurduklarını; 1995 yılında 

Organize Sanayi Bölgesi olma fikrinin ortaya atıldığını; 22/5/2002 tarihinde Sanayi ve 

Ticaret Bakanlığı tarafından 204 sicil numarasıyla Organize Sanayi Bölgesinin tescil 

edildiğini; yalnız bu şekilde mevcut sanayi tesislerinin bulunduğu yerin Organize Sanayi 

Bölgesi ilan edilmesinin sadece buraya mahsus olmadığını; Çerkezköy, Bursa Demirtaş, 

İskenderun ve İzmir Kemalpaşa organize sanayi bölgelerinin de aynı durumda olduğunu; 

Organize Sanayi Bölgesi olduktan sonra en büyük sorununun çevre olduğunun 

bilincinde vardıklarım ve bu konuda çalışmalara başladıklarını; tüm sanayi tesislerine 

uyarılar yaptıklarını; çevre yatırımlarına başlanılmasını istediklerini; bu çerçevede bazı 

tesislerin revizyon planlan yaparken, bazı tesislerin de teknik zorunluluklar nedeniyle yeni 

yatmmlar yapma yolunu seçtiklerini; şu anda tüm yatırımlann süratle devam ettiğini; 2006 

yılının sonunda Dilovası'nda sanayiden kaynaklanan kirliliği Çevre Bakanlığının 

standartlarının da altında bir düzeye getireceklerini; tüm sanayicilerin şu anda yatınmlannı 

yaptıklannı; 2006'nın sonunda oradaki bütün tesislerin yüzde 90'nın üzerinde herkesin 

yatırımım bitirmiş olacağını; 

Bölge iki adet ark ocaklı ve büyük ölçekli demir çelik fabrikası olduğunu; bir tane 

de yan mamul, kütük demiri işleyen haddehane olduğunu; bu iki tesisin kesinlikle Irak'tan 

hurda ithalatı yapmadığını; bu durumun Gümrük Müsteşarlığından teyit edilebileceğini; 

ayrıca çevre yasalan gereği ithal edilen tüm hurdaların hatta yerli hurdalann kapı 

girişlerinde ve limanlarda bulunan radyasyon cihazlarıyla kontrol edildiğini; Türkiye Atom 

Enerjisi tarafından bu cihazlann kontrolünün yapıldığını; 
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Bu bölgede bulunan liman ve sanayi tesislerinin Türkiye Cumhuriyeti yasalarına 

göre her türlü izinlerini ilgili kurum ve kuruluşlardan aldığını, Maliye Bakanlığından da bu 

yerlerle ilgili kanun ve yönetmelik çerçevesinde kiralama işlemlerini yaptıklarını; kira 

rakamlarının da 2006 yılı için metrekare başına yıllık 12 YTL ilâ 13 YTL seviyesinde 

olduğunu; Hereke'den Tuzla'ya kadar 8 tane liman olduğunu; bunların kira bedelinin 10 

trilyondan aşağı olmadığını; Büyükşehir Belediye Yasası çıkmadan evvel Çevre İl 

Müdürlüğünün, Büyükşehir Yasası çıktıktan sonra da denetimlerin Büyükşehir'in yetkisine 

verildiğini; Büyükşehir'in ekiplerinin her zaman bu limanlan denetlediğini; ayrıca Deniz 

Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü ekiplerinin hemen her gün limanlarda 

denetleme yaptıklarını; bir de Kocaeli Valiliğinde sırf limanlarla ilgili bir birimi olduğunu 

ve başında da bir Vali Muavininin görev yaptığını; her yıl Millî Emlak'ın da denetlediğini; 

çünkü bu yıllık kira bedellerinin dışında bütün limanlardan yüzde 15 nispî hazine payının 

alındığını; bunun da ton başına bir bedel olduğunu; 

Organize Sanayi Bölgesi olurken yasa gereği birçok kurum ve kuruluşun 

görüşünün alındığını; bu görüşler arasında da bölgede bulunan iki belediyenin Dilovası ve 

Tavşancıl Belediyelerinin de olumlu görüşlerinin mevcut olduğunu; Dilova Belediye 

Başkanının da halen Organize Sanayi Bölgesinin müteşebbis heyet üyesi olarak görev 

yaptığını; bölgede şu anda 167 tane sanayi tesisi olduğunu; sektörün genelde demir çelik, 

kimya ve daha çok küçük ölçekli makine imalatçılarından kurulu olduğunu; 2004 yılı 

İstanbul Sanayi Odasının rakamlarına göre ilk 500'e giren 15 tane fabrika olduğunu; bu 

fabrikalarda direkt olarak şu anda 13 130 kişinin çalıştığını; taşeron firmalarla bu rakamın 

15 000 kişiyi, tedarikçilerle çok daha yüksek rakamları bulduğunu; Organize Sanayi Bölgesi 

olduktan sonra mevcut bölgelerde hemen imar planı çalışmalarına başladıklarını ve imar 

planı çalışmaları süresince hiçbir şekilde kaçak bir sanayileşmeye, kaçak bir yapılaşmaya 

müsaade etmediklerini ve bu dönem zarfında şu ana kadar verdikleri ruhsat sayısının 4 

olduğunu; 

Yasal olarak OSB sınırları içerisine alınamayan ama fizikî olarak OSB'nin 

içerisinde görünen iki tane mahalle olduğunu; bir tanesinin Fatih Mahallesi olduğunu; bu 

mahallenin tamamen orman ve 2/B olarak adlandırılan kanunla orman sahası dışına 

çıkarıldığını ama Maliyeye devri yapılmış bir alan üzerinde kurulu olduğunu; toplamda 2/B 

üzerinde 57 adet, orman alanında da 22 adet yapı olduğunu; organize sanayi bölgeleri yasası 

gereğince bu bölgede herhangi bir tasarrufları olmadığını; birde Yeniyıldız Mahallesi 
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olduğunu; burada genelde tapulu araziler olduğunu ancak yapıların tümünün gecekondu 

niteliğinde olduğunu; yalnız bu mahalle halkının OSB olurken dönemin belediye başkanına 

burayı OSB içerisine almasınlar dedikleri için OSB dışında kaldığını ancak daha sonra OSB 

içerisine alınsın, bizim bu yerlerimizi satın alın diye dilekçe verdiklerini; bu olaya sıcak 

baktıklarını, gerekli girişimleri yaptıklarını ancak Bayındırlık Bakanlığının bu bölgenin 

yerleşim olduğu gerekçesiyle bu talebi reddettiğini; ancak şu anda Büyükşehir olduktan 

sonra Büyükşehir Belediyesinin kentsel dönüşüm projesindeki ilk yerlerden birisinin burası 

olduğunu; 

Bölgede bir arıtma tesisi yapma girişimlerinin olduğunu; Avrupa Birliği'nin 

Türkiye'de 6 tane projeye yüksek maliyetli çevre projesine destek vereceğini açıkladığını; 

buna müracaat ettiklerini; 72 tane müracaatın içerisinden 6 tane proje seçildiğini ve bu 

projelerden birisinin de Dilovası Organize Sanayi Bölgesinin projesi olduğunu; bu projenin 

sadece sanayinin değil, Dilovası'ndaki kentsel yerleşimin atık sularını ve TavşancıFın 

kentsel yerleşimin atık sularını arıtmak üzere kurulacak bir tesis olduğunu; bununla ilgili yer 

tahsisini Organize Sanayi Bölgesi olarak 21 bin metrekarelik alanı ayırıp yer tahsisini 

yaptıklarını; Çevre Orman Bakanlığından ÇED olumlu belgesini aldıklarını; Avrupa Birliği 

bu işin projesini finanse ettiğini; şu anda ihale aşamasında olduklarını; 

Hava kirliliğinin Dilovası'nda en büyük sorun olduğunu; 2/3/2005 tarihinde Kocaeli 

Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün koordinatörlüğünde TÜBİTAK Gebze Yüksek 

Teknoloji Enstitüsü ve Kocaeli Üniversitesi işbirliğiyle Dilovası'nda hava kirliliğinin 

araştırılması ve hava kirletici kaynakların belirlenmesi amacıyla bir proje çalışması 

başlattıklarını; bu projenin tüm maliyetini Dilovası Organize Sanayi Bölgesinin finanse 

ettiğini; bölgenin hava kalitesini olumsuz yönde etkileyen etkenlerden birinin de Organize 

Sanayi Bölgesi içerisindeki yollar olduğunu; büyük araçların trafiğin yoğun olması sonucu 

önemli oranda partikül madde kirliliğini oluşturmakta olduğunu; Organize Sanayi 

Bölgesinin ağzı bir tepeyle kapanmış bir vadi içerisinde bulunduğunu; bölgenin kapalı 

yapısından dolayı tesislerden meydana gelen kirletici yayınların önemli bir bölümünün hava 

akımları taşınmadan vadi içerisinde kaldığını; bu nedenle de tesislerde azamî önlemlerin 

alınarak hava kirliliğine katkı değerlerin asgari düzeyde tutulmasının hayatî önem taşıdığım; 

Projenin ilk etap maliyetinin sadece şu proje aşamasının 225 bin YTL olduğunu ve 

OSB olarak finanse ettiklerini; bölgede yirmi dört saat sürekli ölçüm yapılması için Çevre 
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Müdürlüğüne bir cihaz tahsis ettiklerini; bu cihazla ölçüm yapıldığını; ayrıca tüm tesislerin 

projelerini tamamladıkları anda 2006 yılının sonuna doğru OSB olarak tüm bölgede kendi 

ölçümlerini yapacak cihazları satın aldıklarını ve bunların on-line olarak Çevre ti 

Müdürlüğüne bağlanacağını; bölgede ağaçlandırma çalışmalarının olduğunu; tozları önlemek 

için asfaltlama çalışmaları yaptıklarını; Dilovası'ında Organize Sanayi Bölgesi olduktan sonra 

yeni üretime geçen tesis olmadığını; sadece 2 tesisin üretim faaliyetini değiştirdiğini ve Bölge 

Müdürlüğü tarafından da bugüne kadar 4 tane tesise işyeri açma ve çalışma ruhsatı deneme 

izni olarak verildiğini; 

Dil Deresinin yaklaşık 7-7,5 kilometrelik bir dere olduğunu; Tavşanlı Köyünün az 

ilerisinde Ballıkayalar Tabiat Parkı bulunduğunu; onun az ilerisinden iki dere olarak doğup 

Tavşanlı Köyü'nün içerisinde birleştiğini; orada suyun ne kadar kirli olduğunun görüleceğini 

ve orada bir tane sanayi tesisinin olmadığını; Dil Deresinin denize döküldüğü yerde, 5 

kilometrelik bölümde sanayi tesisi olduğunu; ama 5 kilometresinden sonra bir tane sanayi 

tesisi olmadığım; orada Gebze çöplüğünün olduğunu; Gebze'nin atıkları olduğunu ve 

taşocaklarınm çamuru olduğunu; 1982 ve 2002 yıllarında sanayicilerin DSİ Bölge 

Müdürlüğüyle işbirliği yaparak, onlara teknik yardım, iş makinesi ve maddî güç sağlayarak 

iki sefer ıslah ve temizleme çalışması yaptıklarını; 

Gölcük depreminden sonra Afet İşleri Genel Müdürlüp Kocaeli'nin muhtelif 

yerlerinde, yukarı Hereke'de de binalar yaptığım; Valinin "Siz sanayici olarak Fatih 

Mahallesi için yeteri sayıda ev satın alıp, Afet İşleri Genel Müdürlüğünden, tahsis yapıp 

bunun parasını siz ödeyip buradaki halkı buraya taşır mısınız?" sorusuna peki dediklerini 

ama, halkın "hayır" dediğini; belediye başkanın "hayır" dediğini; 

İfade etmiştir. 
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11.3 04 Mayıs 2006 Tarihli Tutanak Özeti 

YENER CANDER (Maden işleri Genel Müdürü) özetle; 

Şu anda kum, çakıl, taş ve her türlü madenin Maden Kanunu kapsamında olduğunu; 

ruhsatlandırmanın da Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapıldığını; sadece kum ve 

çakılla ilgili ruhsatlandırmaların bazı koşullarla özel idarelerin yetkisine bırakıldığını; Maden 

Kanununa göre önce bir arama ruhsatı verdiklerini; arama ruhsatı süresinin 3 yıl, eğer yapılan 

çalışmalar neticesinde herhangi bir rezerv tespit ediliyorsa, o zaman işletme ruhsatı talep 

edildiğini; 10 yıldan başlamak üzere, 60 yıla kadar işletme ruhsatı verildiğini; arama ruhsatım, 

işletme ruhsatım verdiklerini ancak işletme izni diye bir izin daha olduğunu; işletme izninin 

faaliyete geçebilmek için alınan belge demek olduğunu; 5177 ile yapılan değişiklikle işletme 

ruhsatım verdikten sonra en az 10-12 tane Kurumdan izin alındıktan sonra o izinlerin 

kendilerine geldiğini; eğer o izinler alınmışsa işletme iznini verdiklerini; 

Bu 11 yerden sonra izin alınsa bile, en sonunda yeni çıkan yerel yönetim yasasıyla, 

Büyükşehir Belediyeleri Yasasıyla imar alanı ve mücavir alan dahilinde işyeri açma belgesi 

almadan faaliyette bulunmasının mümkün olmadığını; yani belediye başkanlığı işyeri açma 

ruhsatı vermez ise bütün izinler alınmış olsa bile orada çalışma yapmasının mümkün 

olmadığını; denetimi yapacak olan mercinin izinleri veren merci olduğunu; yani eğer çevreye, 

insan sağlığına aykırı bir hadise oluyorsa orada Sağlık veya Çevre Müdürlüğünün onları 

durdurma yetkisine sahip olduğunu; kendilerine bildirildiği takdirde durdurma yetkisine 

sahip olduklarını; kendilerinin verdiği ruhsatların kesinlikle izin alınmadan faaliyette 

bulunulmasına imkân sağlayan belgeler olmadığını; arama ruhsatı verdiklerini; eğer gerçekten 

bir rezerv bulunmuş ise, bütün izinleri aldıktan sonra işletme ruhsatı verdiklerini; 

Gebze, Kocaeli mıntıkasında 304 adet ihaleye çıktıkları saha olduğunu; ihaleye 

çıkılan sahaların 2 ay süreyle askıda kaldığını; Gebze Belediye Başkanının 27 tane saha 

bildirdiğini ve o 27 sahanın ihalesini iptal ettiklerini, ihaleye çıkmadıklarını; 4 tanesini de 

mahkeme kararıyla iptal ettirdiklerini; toplam 274 ihaleye çıktıklarım; bu ihale neticesinde 42 

tanesine talep geldiğini; 

Eğer belediye başkanları imar alanlarını, hatta mücavir alan sınırlarını bildirirlerse ve 

buraya ruhsat verme derlerse hemen yasaklı hale getirebileceğini; madencilik açısından 
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denetim yaptıklannı; ürettiği miktarı bildiriyor mu, bildirmiyor mu? ÇED koşullanna 

uymuyor veya hava kirliliğine uymuyor şeklinde bir şikâyet, bir ihbar geldiği zaman Çevre İl 

Müdürlüğüyle beraber ekip oluşup gidip yerinde inceleme yaptıklarını; kriterler uymadığı 

takdirde durdurduklannı; 

İfade etmiştir. 

HAMİ YILDIRIM (Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Teknik Araştırma Genel 

Müdürü) özetle; 

Bu bölgenin kullanımına dair planlar, dolgu planları, iskele, liman, mendirek, tersane 

ve benzeri planlann kendilerince onaylandığını; kıyı planlannda yatırım yapacak kurum, 

kuruluş, kişi tarafından yapılan hazırlıklann Valililiğin uygun görüşüyle kendilerine intikal 

ettirildiğini; ilgili bütün kamu kurumlarının görüşlerini aldıklarını; başta Maliye Bakanlığı 

çünkü kıyılann Maliyenin mülkü olduğunu; Maliyenin kontrolünde veya kullanımında 

olduğunu; tescil harici olduğunu be bunların yönetiminin de Hazine ve Maliye Bakanlığında 

olduğunu; Kültür ve Turizm Bakanlığının çünkü bazı kıyılann da SİT alanı olabileceğini; 

Çevre ve Orman Bakanlığının ÇED saklı kalmak kaydıyla, Millî Savunma Bakanlığının, 

aynca Genelkurmay Başkanlığının; çünkü, onlann kıyıyla ilgili birtakım tasarruftan 

olduğunu; 

Kurumların görüşlerini aldıktan sonra plan tekniği ve imar sistemi açısından bu gelen 

teklifleri bir standarda kavuşturduklarım; bu ön belirlemeden ve elekten geçirdikten sonra 

kurumlara gönderdiklerini; Kurumlardan tek tek görüşler geldiğinde kendileri de uygun 

görürse planlann onaylandığım; planlar onaylandıktan sonra yatırımcının projelerini 

hazırladıklanm; yani orada yapacağı dolgunun, limanın tersanenin vs. projelerini hazırladığını 

bunu DLH'ya götürdüğünü; Demiryollan Limanlar Hava Meydanlan İnşaatı Genel 

Müdürlüğü' nün bunu inceleyip onayladığını; projeleri onaylandıktan sonra Maliye 

Bakanlığının tahsisi yatınmcılara yaptığım ve bu tahsis doğrultusunda belediyeden eğer 

üzerinde yapılan da varsa ruhsat talebinde bulunduklannı; 

Kocaeli'nde, daha doğrusu Dilovası'nda 1992 yılından beri 5 tane onayladıklan proje 

olduğunu; bir tanesinin 2003'te onayladıklan Poliport olduğunu; Solventaş'ın sürecinin 
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devam ettiğini; Kromon'u 2005'de onayladıklarını; Alemdar'ı 1992'de onayladıklarını ve 

Çolakoğlu'nun 2005'te onaylandığını; 

İlgili kanun uyarınca, Dış Ticaret Müsteşarlığının da serbest bölgelerde onama 

yetkisinin olduğunu; 1995 onaylı bir çevre düzeni planlan olduğunu; bu planın 2004 yılında 

değiştiğini; mahallelerin veya birçok tarım alam veya orman alanı gibi görünen yerlerin o 

planla, kendilerinin dahil olmadığı, başka bir kurumca değiştirildiğini; 

İfade etmiştir. 

AYHAN ÇİFTÇİ (Afet İşleri Etüt ve Hasar Dairesi Başkanı) özetle; 

2769 sayılı yetki yasasına göre Dilovası'nı afet bölgesi ilan edemeyeceklerini; 

herhangi bir afetten dolayı sınırların belirlendiğini; bu sınırların Bakanlar Kurulu kararıyla da 

afete maruz bölge ilan edildiğini; afet bölgesi denildiği zaman, vergilerin ertelendiğini; 

borçların ertelendiğini; birtakım yüklerin devlete geldiğini ve o bakımdan dolayı da, 1999 

depreminde dahi, böyle bir uygulama yapılmadığını; 

Kentsel dönüşüm yasası Meclise geldiği zaman, Bakanlar Kurulunun öncelik 

tanıyacağı birinci derecede deprem bölgesinde olan yerlerin taşınması bir madde olarak 

eklenirse, eğer bu kanun çıkarsa, kanun kapsammda, taşıma imkânımızın olabileceğini; 

Bingöl Düzağaç da 2/B'den çıkardıklanm; hazine adına tescilinin yapıldığını; mevcut 

kanunun, kararnamenin buna müsait olduğunu; Dilovasında bunun yapılabileceğini; sağlık 

açısından oluşturduğu risk kendilerine bir rapor eşliğinde bildirilirse bir araştırma sonucu 

olarak, Bakanlıkları tarafından Bakanlar Kuruluna arz edileceğini; afete maruz bölge ilam 

yapıldıktan sonra işin paraya kaldığını; afete maruz bölge kapsamına sokulursa 2-B arazisinin 

kullanılabileceğini; 

İfade etmiştir. 

SALİH TURHAN (Kadastro Mülkiyet Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü) özetle; 

Dilovası'nın üç ayn köyün arazileri üzerine kurulmuş olan bir belde olduğunu; geçmiş 

yıllarda Muallimköy, Tavşanlı, bir de Çerkeşli beldelerinden bir kısım araziler alınarak 
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kurulmuş bir yer olduğunu; bunlardan Çerkeşli ve Muallimköy'de 1948 yılında Tavşanlı'da 

ise 1944 yılında orman tahdit çalışmalarının yapıldığını; mahallenin olduğu yerin zaten orman 

olduğunu; yani orasının kaçak olduğunu ve 31/12/1981 tarihinden sonra işgal edilen bir alan 

olduğunu; ormanlardan yerleşimle ilgili yer vermenin hiçbir yasal dayanağı olmadığını; şu 

anda ormanlardan sanatoryum ve okul dışında hiçbir yerde izin verme imkânının olmadığını; 

Orman arazilerinde bina yapımıyla ilgili uygun bir maddenin olmadığını; yalnız 2-A 

denilen, 2-B'nin kardeşi olan bir başka uygulamalarının olduğunu bunun da tamamen orman 

içi köyler halkının kısmen veya tamamen nakliyle ilgili bir husus olduğunu; bölgenin afete 

maruz bölge ilan edilmesi durumunda 7269 sayılı Yasanın ek 10 uncu maddesi kapsamında 

da bir imkan olduğunu; afeti deprem, sel gibi olaylar olarak algıladıklarını; 7269'a ilgili ek 10 

uncu maddenin yanında hazine arazilerinin, orman olmayan hazine arazilerinin de toplu 

yapılaşmayla ilgili çözüm bulunduğunu ama, yakın çevrede öyle bir yer hatırlamadığını; 

İfade etmiştir. 

11.4 11 Mayıs 2006 Tarihli tutanak Özeti 

ÖZKAN POYRAZ (Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırma Genel Müdürü) 

özetle; 

Denizcilik Müsteşarlığı'mn deniz çevresinin korunmasına ilişkin olarak temelde 

mevzuat alt tabanıyla örgünleşmiş durumda olduğunu; bunun birincisinin ulusal mevzuat ve 

ikincisinin uluslar arası mevzuat olduğunu; bütün dünyada uluslararası sefer yapan gemilerin 

Marpol ve Solas isimlerinin verildiği çok temel iki konvansiyonla çevrilmiş durumda 

olduğunu; birincisine bakıldığında, Denizcilik Müsteşarlığının limanda, açık denizde veya 

kara sularında herhangi bir deniz kazası olduğunda petrol ve diğer maddelerden kaynaklanan 

kirliliğe Çevre Bakanlığı ile birlikte müdahale ettiklerini; gemi balast sularıyla bir ülkeden bir 

başka ülkeye gelen yabancı organizmaların taşınması neticesinde o bölgenin su ekolojisini 

değiştirebilecek olan birçok zararlı etmeni tolere edebilir düzeyde tutmak için mevzuat 

hazırlama, uygulama ve takip çalışmalarında bulunduklarını; Türkiye Cumhuriyeti deniz yetki 

alanlarına gelen yabancı gemilerin ve kendi filomuzda bulunan gemilerimizin, gemi üstünde 

denetlemesini yaptıklarını; bu gemilerin hangi ölçüde kirliliğe sebep olduklan açısından bir 

denetleme fonksiyonuna sahip olduğunu; bunu 491 sayılı 1993 tarihli Denizcilik 
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Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararnameyle 

gerçekleştirdiklerini; 4745 sayılı ek bir kanun ile ve en son çıkan 2005 tarihinde 5310 sayılı 

Yasayla bu görevlerini yerine getirdiklerini; 5312 sayılı Yasanın deniz çevresinin petrol ve 

diğer zararlı maddelerle kirlenmesinde acil durumlarda müdahale ve zararların tazmini 

konusundaki bir kanun olduğunu ve Çevre Bakanlığıyla birlikte ortak görevleri olduğunu; 491 

sayılı Kararnameye göre deniz ekolojisini bozacak deniz kirlenmesine neden olacak her türlü 

faaliyetle ilgili kurumlarla işbirliği yaptıklarını; denetim yaptıklarını; ancak ceza 

kesemediklerini; ceza kesmenin Denizcilik Müsteşarlığının görevleri içerisinde olmadığını; 

sadece gemi üstünde gerçekleşmiş problemler varsa, bu problemlerle geminin seferden men 

edilmesine ancak müsaderelere sahip bulunduğunu; 5310 sayılı Kanununun çok daha belirgin 

olarak görevlerini belirginleştirdiğini; Dilovası'na gelen yabancı gemilere ve kıyı devleti 

olarak kara sularımızdan geçen veya Türk boğazlarından geçen gemilere ilişkin olarak 

sorumlulukları olduğunu; seyir, can, mal ve çevre güvenliğini temin ve tesis etmek 

durumunda olduklarını; 

Denizcilik Müsteşarlığının 26 Aralık 2004 tarih ve 25 682 sayılı Çevre Bakanlığı 

tarafından çıkarılmış olan Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 

kapsamında bazı görevlere sahip olduklarını; liman başkanlıklarının bu kanuna göre bir 

geminin atık talebi olduğu zaman bu talebin karşılandığım; 2872 sayılı Çevre Kanunun 

Denizcilik Müsteşarlığına bir yetki vermediğini; yani Denizcilik Müsteşarlığımn bir limanda 

herhangi bir gemiden bir atık tespit ederse veya denetimleri sırasında illegal bir deşarj söz 

konusu olursa, bunu ancak Büyükşehir belediyelerinin, Büyükşehir belediyelerinin olmadığı 

yerde sahil güvenlik komutanlığının ve bunun dışında kalan alanlardaysa mülkî amirlerinin 

ceza verme yetkisinin söz konusu olduğunu; fakat yeni kanun ile cezayı verme yetkisinin 

Çevre Bakanlığına verildiğini ve Çevre Bakanlığının bu yetkisini, Büyükşehir, sahil güvenlik, 

Denizcilik Müsteşarlığı ve yine belki mülkî idare amirleri arasında işin fonksiyonelliğine göre 

dağıtacak gibi gözüktüğünü; 

TÜBİTAK'la birlikte gelecek haftadan itibaren başlayacak olduktan Türkiye'de bir 

acil müdahale gereği oluştuğunda acil müdahale merkezlerinin oluşturulması ve oluşturulan 

bu merkezlerin planlarının da oluşturulması projesini başlatmış bulunduklarım; dolayısıyla 

Türkiye'nin tam anlamıyla bir acil eylem planı, bölgesel, ulusal ve liman ölçeğinde olacağını 

ve bu müdahale planının hemen ardından da bu merkezlerin kurulacağını; balast sulanyla 

ilgili yine yeni bir projeleri olduğunu; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1273) 



- 2 7 6 -

İzmit'te 40 adet liman işletme tesisi bulunduğunu; herkesin fabrikasının önüne bir 

parmak iskele yapmış olduğunu ve 40 tane iskelenin büyük çoğunluğunun parmak iskele 

formasyonunda olduğunu; bu formasyonun işlemlerin koordinasyonu ve gelen gemilerin takip 

edilmesi, işletme izinlerinin verilmesi ve kaçakçılığın önlenmesiyle ilgili birçok probleme ve 

kaynakların ekonomik kullanılamamasına neden olduğunu; 2 adet gemi inşaat tesisinin 12 

adet balıkçı barınağının ve 2 adet kılavuzluk teşkilatının bulunduğunu; ağırlıkla hurda temelli 

taşımaların söz konusu olduğunu; bazı kimyasal taşımalara da bu limanların açık olduğunu; 

bunların işletme izinlerini almış limanlar olduğunu ancak özellikle radyasyonla ilgili bazı 

sorunların olduğunu; gelen hurdaların radyasyon panellerinin arasından geçirilmesi 

aşamasında radyasyon panellerinin yeterli çalışmadığı konusunda kaygıları olduğunu; 2005 

yılında 12 482 geminin bölgeye geldiğini; yükleme miktarının 12 milyon ton, boşaltma 

miktarının ise 32 milyon ton olduğunu; bunun neredeyse bütün Türkiye'nin yüzde 30'una 

tekabül ettiğini; deniz ticareti yönünden çok önemli bir bölge olduğunu; 

Bölgede atık kabul tesisi lisans belgesi almış liman işletmelerinin sayısının 13 tane 

olduğunu; Çevre Bakanlığı tarafından atık kabul tesisi lisans belgesinin bu tesislere 

verildiğini; dolayısıyla bu lisans belgesine dayanarak liman başkanlığı marifetiyle geminin 

eğer bir atığı varsa, liman tesisine yönlendirdiklerini; 

Sadece seyir ve deniz emniyeti yönünden; yani bu rıhtım morfolojik, meteorolojik 

etkenlere açık mıdır? bir gemi burada barınabilir mi? veya bu rıhtıma yanaşma konusunda bir 

manevra baseni yeterli midir? bu açıdan görüş bildirdiklerini; bu görüşün dışında bu yönde 

imar planlarının onaylanması ve yapının denetiminin tamamen Bayındırlık Bakanlığında 

olduğunu; kıyılarda yapılacak tesislere ilişkin, 4 temel bakanlığın birlikte imzaya aldıkları bir 

prosedür olduğunu; ÇED'i almış bir yere, Denizcilik Müsteşarlığı olarak, seyir ve deniz 

emniyeti açısından da bir problemin yaşanmadığı bir yere, burası liman olamaz gibi bir 

tasarrufta bulunmanın mümkün olmadığını; 

İfade etmiştir. 
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M. CAHİT TURHAN (Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürü) 

özetle; 

Karayolunun doğrudan çevresel etkilerinin, inşaat ve işletme olmak üzere iki 

aşamada söz konusu olduğunu; inşaat aşamasında, toz ve şantiye gürültüsü, atıksu, katı atık, 

atık yağlar ve erozyon, işletme aşamasında ise gürültü ve araç kaynaklı emisyonlar olarak 

belirlendiğini; işletmeye açılan yoldan kaynaklanan çevresel etkilerin ise yolun 

kullanımından, tekerlek ve yol kaplaması arasındaki sürtünme ve araç motorlarından 

kaynaklanan gürültü ve araç egzoz emisyonları olduğunu; yolun işletme aşamasında oluşan 

emisyonların, benzinli ve dizel araçların egzozlarından kaynaklanan emisyonlar olup, 

bileşiminde karbon monoksit, azot oksit, hidrokarbon, kükürt oksit, kurşun ve diğer 

parçacıklar bulunduğunu; karayollarında, taşıtlardan kaynaklanan gürültü değerleri ve 

emisyon miktarlarının trafikteki araç sayısıyla doğru orantılı olduğunu; D-100 karayolunda, o 

kesitte, yıllık ortalama günlük trafiğin 13 616, TEM otoyolunda ise bu rakamın 99 327 

olduğunu; bu trafik şartları altında, söz konusu kesimde araçlardan kaynaklanan 

emisyonlardan azot oksit, kükürt oksit, karbon monoksit ve hidrokarbonların miktarlarının 

hesaplanabilmesi için, araç sayılarıyla birlikte, güzergâhın geçtiği topografya ve meteorolojik 

verilerin belirleyici kriterler olduğunu; 

Yukarıdaki trafik değerleri kullanılarak yapılan söz konusu yoldan 

kaynaklanabilecek hava ve gürültü kirliliğini belirlemek üzere yapılan değerlendirmeler 

sonucu, Dilovası beldesinde, karayollarından, karayolunu kullanan araçlardan kaynaklanan 

emisyonlardan, sadece azot oksitin sınır değerlere yaklaşabildiğini; bir karayolundan veya 

yakın çevresindeki olumsuz faktörlerden kaynaklanabilecek görsel ve ekolojik kökenli 

sorunların azaltılmasında, bitkisel tasarım prensiplerine uygun ağaç, çalı, çim bitkisi 

kullanımının büyük rol oynadığını; uygun bitkilendirme ile hem yol ve çevresinin estetik 

açıdan görsel kalitesinin artırılabileceğini hem de fonksiyonel açıdan inşaat tekniği, trafik 

tekniği gibi hayati önem taşıyan konularda önemli katkılar sağlanabileceğini; ağaçların hava 

kirletici maddeleri ve tozlan tutarak havanın temizlenmesine katkı sağladıklarını; bir ağacın 

mevcut yaprak ağırlığının 5-10 katına kadar toz tutabildiğini; hatta yapraksız oldukları kış 

döneminde bile tozlan yüzde 60 oranında filtre edebildiklerini; bu yolla sadece kent 

havasında bulunan kirletici maddeleri değil, aynı zamanda havadaki bakterileri de tutarak 

insan sağlığına katkıda bulunduğunu; ayrıca kirletici gazlan absorbe ederek, radyoaktif 

maddeleri süzdüğünü; gelişmiş ülkelerdeki uygulamalara paralel olarak ülkemizde de trafik 
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kaynaklı hava emisyonlarının azaltılması için yol boyu bitkilendirme ve ağaçlandırma 

çalışmalarına Kuruluşlarınca büyük önem verildiğini; 

Aynca, bölgenin yoğun trafiğini azaltmak için alternatif yol çalışmalarının 

planlamakta ve uygulanmakta olduğunu (örneğin çevre yolları, gibi); söz konusu bölgede 

planlanan Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul-Kınalı (TEM)- Adapazarı Akyazı kavşağı arası 

otoyolu ve bağlantı yollanmn ve îstanbul-îzmir Otoyolunun (İzmit Körfez Geçişi dahil) 

bölgenin ağır trafik yükünü azaltacağını düşündüklerini; yoldan kaynaklanan hava kirliliğine 

karşı alınacak diğer önlemlerin ise; ulaştırmadan kaynaklanan emisyonları azaltmak için 

kurşunsuz benzin üretim ve kullanımının yaygınlaştırılması, araç yaşının küçültülmesi, 

alternatif enerji ve yenilenebilir kaynakların geliştirilmesi, yoğun trafiğin geçtiği kesimlerde 

imarlı alanların yol kesiminden uzakta tutulması v.b. olarak sıralanabileceğim; bununla 

birlikte yörede hava kirliliğini oluşturan emisyonlarının yalnızca karayolu kaynaklı 

olmadığını, Dilovası Beldesindeki yoğun sanayinin; özellikle kimya, demir-çelik ve enerji 

sektörünün, söz konusu hava kirliliğine katkısının büyük olduğunu; 

Özellikle İzmit ile Kınalı Kavşağı arasında şu anda mevcut kapasitenin üzerinde bir 

trafiğe maruz kalındığını; özellikle bölgenin de hızlı bir şekilde ülkemizde en hızlı kalkınan, 

gelişen ve trafik artış oranının çok yüksek olduğu, araç sahipliği oranının yüksek olduğu, 

sanayi, turizm, eğitim, sağlık gibi ülkenin genel olarak sektörel bazda merkezini oluşturan bir 

bölge olması dolayısıyla bu bölgedeki gelecekte oluşabilecek olan trafiği de karşılamak 

amacıyla yüksek kapasiteli ve otoyol standardında Adapazan'nın Akyazı Kavşağından Kınalı 

Kavşağına kadar yeni bir güzergâh araştırma etüt çalışmalarının tamamlandığını; 

Sadece karayolu kenarında yapılacak yapılarla ilgili olarak 2918 sayılı Trafik 

Kanunu uygulama yönetmeliğinde karayoluyla giriş çıkış yapacak ve karayolu sınırına 

yapılacak yapılarla ilgili belirli kriterler olduğunu; OSB kurulması için kendilerinden görüş 

istenmediğini; 

İfade ermiştir. 
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ŞEFİK KUTLU (Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Çevre 

Sağlığı Daire Başkanı) özetle; 

Temel çevresel risk faktörleri ile hastalıklar arasındaki ilişkiyi gösteren Dünya Sağlık 

Örgütünden alınmış basit bir tabloyu göstererek, akut solunum yollan enfeksiyonlan, kalp 

damar hastalıkları, kanser, kronik solunum yolu enfeksiyonlarının hava kirliliğinden 

kaynaklandığını; akut solunum, ishalli hastalıklar, diğer enfeksiyonlar, taşman hastalıklann 

evsel kaynaklı kirlilikten kaynaklandığını; hava kirliliğinden kaynaklanan bir vaka 

durumunda iki türlü müdahale sonucunda oluşan vakada, iki türlü müdahale olduğunu; bir 

tanesinin çevresel sağlık müdahalesi denilen daha çok koruyucu sağlık önlemlerini içeren, 

daha çok sağlık dışında diğer sektörlerin de yatırımını veyahut da müdahalesini gerektiren bir 

müdahale olduğunu; diğerinin ise, tamamen sağlık, hastanelerin, doktorun, hekimin 

müdahalesini gerektiren bir vaka olduğunu; 

Dilovası bölgesinin çarpık kentleşme sonucu oluşan, kendiliğinden oluşan bir sanayi 

bölgesi olduğunu; sonradan bunun izinlendirilerek, ruhsatlandırılarak belli bir statüye 

kavuşturulduğunu; ama bunun çevresel risk faktörlerinin yok edildiği veyahut da indirgendiği 

anlamına gelmediğini; burada bu süreci hızlandıran sebeplerden belki de en büyüğünün bu 

alanda yetki karmaşası, yetki boşluğu ve süreç içerisinde yetkilerin sürekli el değiştirmesi 

sonucu bir boşluk meydana gelmesi olduğtmu; diğer bir önemli hususun da buralann sağlık 

açısından denetiminde şu anda bir boşluk yaşandığını; son çıkan Belediye Kanununda, Özel 

İdaresi Kanununda, bu alanda tamamen izin ve ruhsat da esaslı bir yetki devrine gidildiğini; 

ama Sağlık Bakanlığının temel yetkisinde olan, kanunun birinci ve ikinci maddesine istinaden 

oluşan bir yetkinin şu anda bu alanlarda kullanılamadığım; kullanılamadığı içinde bu alandaki 

denetim, genellikle denetim yapan kurumun, o kurumdan katılan kişilerin kişisel becerisi, 

inisiyatifi ve kendisinin olaya bakış açısı doğrultusunda olduğunu; ve bunların içerisinde de 

temel eksiklik sağlık nosyonunun olmaması olduğunu; sağlık açısından bir denetimin 

buralarda olmadığım; gayri sıhhî müesseselerle ilgili Sağlık Bakanlığının izin verme 

yetkisinin hiçbir yerde kalmadığım; 

Dilovası'nda ki kanser vakalarının Türkiye ortalamasından fazla bir miktar 

olmadığını; bir tek akciğer kanseri vakasında yüksek seyrettiğini; çevresel risk faktörlerinin 

hastalık üzerine etki değerlendirmesi, risk değerlendirmesi çok komplike ve üniversitelerin, 

bilim adamlarının yapacağı bir çalışma olduğunu; bunun Sağlık Bakanlığının, tamamen idarî 
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yapılanma içinde çözeceği bir sorun olmadığını; ancak bir üniversite desteğinde, Sağlık 

Bakanlığının belki fmansör, belki de idarî olarak güçlendirdiği bir yapı içerisinde oluşacak bir 

şey olduğunu; eğer Dilovası'nda meydana gelen kanser vakalarının o bölgedeki sanayi 

tesislerinden kaynaklandığını iddia ediyorsak, bunun bugünden itibaren başlayacak uzun bir 

çalışmanın başlangıcı olması gerektiğini; Dilovası'na özel lokal bir çalışmalarının olmadığını; 

ifade etmiştir. 

Prof. Dr. ÇAĞATAY GÜLER (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı 

Anabilim Dalı Başkam) özetle 

Dünyamızda giderek karbondioksitin artması nedeniyle sera etkisi oluşmaya 

başladığını; ısınmaya başladığını; kanseri bazı maddelerin başlattığını; buna kanser başlatıcısı 

denildiğini; kanserin başladığında bir daha da geri dönmediğini; kanser başlamasının kanser 

olacağımız anlamına gelmediğini; bir de geliştirici maddelerin olduğunu; geliştirici madde 

eklendiği zaman, on yıl sonra, onbeş yıl sonra kanserin gelişmeye başladığını; ve ondan sonra 

da geri dönüşü olmadığını; 

Eskiden sağlık hizmetlerinin sosyalleştiği dönemde, sağlık ocakları varken insanların 

kayıtlarını sürekli, düzenli tuttuklarım; sonradan 110 000 kişinin yirmibeş yıllık sağlık 

kayıtlarının SEKA'ya gönderildiğini; kayıtlar yok edilmeseydi orada kanser 3 vaka dahi artsa, 

oranının hesaplanıp hemen söylenebileceğini; beş kuruş masrafa gerek kalmadan sadece 5-10 

gün içinde bu bilgiyi vermenin mümkün olduğunu; Dilovası'nda, bu kayıt kurulmadığı için, 

eskiden neydi bilinmediği için kanserin azalıp yada arttığını söylemenin mümkün olmadığını; 

kayıt sisteminin yeniden kurulması gerektiğim; Dilovası'nda kayıt sistemi olmadığı için 

geçmişle karşılaştırma yapılamayacağını; oraya böyle bir araştırma için, orada çok uzun ve 

komplike bir araştırma yapmak zorunda olduğumuzu; nerede başladığımızı bilmediğimizi; en 

azından var olan kayıt sistemini yok etmeden, korumak zorunda olduğumuzu; 

İnsan sağlığı konusundaki kararı hekimin, hayvan sağlığı konusunda veterinerin, 

bitki sağlığı konusunda karan ziraatçının verdiğini; son sözü insan sağlığı konusunda Sağlık 

Bakanlığı'nın verdiğini; yetkilerinin giderek dağıtılmaması, diğer bakanlıklara verilmemesi 

ve Çevre Bakanlığının, asla dünyanın hiçbir yerinde insan sağlığını korumayacağını; 
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Onur Hamzaoğlu'nun araştırmasıyla bir uyarma ihtiyacı duyduğunu; onun uyarısının 

yine kayıt sistemi ile ilgili olduğunu; kayıt sisteminin kurulması, çevresel koşulların 

izlenmesi, çevredeki suyun izlenmesi konusunda olduğunu; bu bölgede "şu anda göstergeler 

şu an yüksek görülüyor" şeklinde uyan yaptığım; Dilovası'nda sağlık taraması 

yapılamayacağını; çünkü, bir yöntemin olmadığım; bir insanın ne kadar elinin titrediğinin, ne 

kadar halsiz olduğunun, ne kadar bitkin olduğunun ölçülebilir olmadığını; bunun için izleme 

ve kayıt gerektiğini; 

İfade etmiştir. 

11.5 17 Mayıs 2006 Tarihli Tutanak Özeti 

VEYSEL EROĞLU (DSİ Genel Müdürü) özetle; 

Türkiye'de geçmiş yıllardan beri özellikle arazi kullanım planlamasının ciddî bir 

şekilde yapılmadığını; dünyada neresi tarım alanı olacak, neresi meskun bölge, neresi sanayi 

alam, neresi turizm alanı bunların belirlendiğini; herkesin ona göre yerleştiğini; bunun 

belirlenmesinde, havzanın durumu, su kaynaklan, hava kirlenmesine olan tesirler, ekonomiye 

olan katkısı, arazi durumu gibi pek çok unsurlann dikkate alındığını; 

Dilderesi'nin toplam uzunluğunun 17 kilometre olup Gebze'den doğduğunu; 

Tavşancıl ve Dilovası sırtlanndan tzmit Körfezine döküldüğünü; ortalama debisinin 136,6 

metreküp/gün olduğunu; bunun çok büyük bir dere olmayıp küçük bir dere olduğunu ancak 

İzmit Körfezinin yüzde 40'ından fazlasını şu anda bu derenin kirlettiğini; 

Bölgede 170 tane sanayi tesisinin, tavuk çiftliklerinin, cam, boya, deterjan, kimya, 

bilhassa demir çelik sanayi gibi pek çok sanayinin olduğunu; ayrıca evsel atık sularında 

verildiğini bunlann arıtma tesislerinin mevcut olmadığını; Dilovası Beldesi, Yeni Mahalle, 

Kayapınar Mahalleleri evsel atık sularının ve Gebze çöplüğünün sızıntı sularının da oraya 

geldiğinin tespit edildiğini; 

Bu derede yapılan ölçümlere bakıldığı zaman su kirliliği kontrol yönetmeliğine göre, 

4 ve 3 üncü sımf su kalitesine karşılık geldiğinin gözüktüğünü; ilk olarak Gebze'deki vahşi 

çöp alanın düzenli depolama alanı haline getirmek gerektiğini; bunun maliyetinin çok fazla 
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olmadığım; evsel ve sanayi atık su projelerinin de yapımı çalışmasına başlanması gerektiğini; 

bazı sanayi kuruluşlarının arıtma tesisi yaptıklarını; fakat, bunların kontrolünün çok sıkı 

yapılması ve hatta, akşam saatlerinde, cumartesi, pazar dahi bunların denetlenmesi 

gerektiğini; dolayısıyla, acilen arıtma tesisi olanların kontrolünün, olmayanların da acilen 

arıtma tesislerinin yapmasının sağlanması ve bunların kontrolünün gerektiğini; 

Bu havzada yeteri kadar sanayi bulunduğunu ve bu havzanın özellikle topoğrafik ve 

coğrafik durumu itibariyle yerinin de uygun olmadığını; bir vadi içinde hava kirlenmesi 

açısından seçilmiş en kötü nokta olduğunu; burasının nasıl seçildiğine hayret ettiğini; artık 

burada yeni sanayi kurulmasına müsaade edilmemesi ve mevcut sanayilerin de mutlaka 

atıksuyu az olan, az kullanan, ileri teknoloji, çevre dostu teknolojileri kullanılmasına önem 

vermesi gerektiğini; 

1980'li yıllarda burada taşkınların meydana geldiğini; Devlet Su İşlerinin zamanında 

bu dere yatağında taşkın olmayacak şekilde buraları istimlak ettiğini ancak, o tarihlerdeki 

Dilovası Belediye Başkanlığının İmar Kanunun 18 inci maddesini uyguluyorum diyerek 

DSİ'nin istimlak ettiği bu alanlarda paçal yaparak, sonra da bunları DSİ'nin istimlak ettiği 

kuruluşlara geri sattığını; dere yatakiannın taşkın alanlarının mutlaka korunmasının şart 

olduğunu; çoğu kere dere yatakiannın işgal edildiğini ve bu dere yatakiannın etrafına, atık su 

antma tesisine gidecek kolektörlerin inşasına dahi müsaade edecek alan bulunmadığını; çevre 

düzeni planlarının hazırlanması, orayla ilgili birtakım ıslah planlan yapılacaksa, bunların 

yapılması, gerektiğini; arkasından, bu bölgeyle ilgili önce müşterek antma tesislerinin 

kurulması gerektiğini; herkesin antma tesisi kurması halinde zorlandığım; yani işletilmesinin 

zor olduğunu; bazı sanayi kuruluşlannın evsel atık su seviyesine indirmek için, ön antma 

yapmaları gerektiğini; ön antma yaptıktan sonra, merkezî antma tesisinin de tamamı tekrar 

arıtıldıktan sonra, evsel atık sularla beraber, denize uygun noktadan Körfeze deşarj 

edilmesinin uygun çözüm olarak şahsen teklif ettiğini; 

Atık suların toplanmasının 2560 sayılı İSKİ Kanununa göre tamamen Kocaeli 

Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi tarafından yapılması gerektiğini; yağmur 

sulannın ise, Büyükşehir belediyesinin kendisi tarafından yapılması gerektiğini; Su 

kanalizasyon idarelerinin yetkisi olmadığını; ancak Büyükşehir'in su kanalizasyon idaresini 

yetkilendirebileceğini; derelerde ise, son çıkan kanundan önce, tamamen DSİ'nin yetkili 

olduğunu; ama yeni kanunla Büyükşehir ile anlaşarak yapılabileceğini; sadece derenin ıslahı, 
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taşkından korunması, düzenlenmesinin Devlet Su İşlerine ait olduğunu; Büyükşehirlerde ise, 

son çıkan Büyükşehir Belediyeleri Kanunuyla büyük şehirlerde dereleri ıslah etmeye imkân 

tanındığını; bunu Büyükşehir yapsın, bunu DSİ yapsın diye anlaşarak bir çözüm bulduklarım; 

Büyükşehir Belediyesi hudutlarında olduğu için, Büyükşehir Blediyesini o havzadaki 

atık su havzasını dikkate alarak, o havzadaki bütün atık sulan bir yerde toplayıp, arıtıp, denize 

deşarj etmesi gerektiğini; çöpten gelen sızıntı sularının gelmesini önlenmesi gerektiğini çünkü 

sızıntı sulannın yükünün çok fazla olduğunu; yani bir evsel çöpün sızıntı suyunun evsel atık 

sulara göre neredeyse 10 000 misli daha kirletici özelliğe sahip olduğunu; derenin de 

tanziminin gerektiğini, dere tanziminin de Büyükşehir'le birlikte kendilerinin ele alabileceğini 

ve yapılacak şeyleri belirleyip bu dereyi kurtarabileceklerini; nasıl olsa Yuvacık Barajından 

gelen su bulunduğunu Büyükşehir Belediyesi'nin Su Kanalizasyon İdaresi'nin sanayi 

kuruluşlarına o suyu vererek kuyuları iptal edebileceğini; eğer iptal edilecekse kendilerinin de 

bu konuda destek de bulunacağını; 

İfade etmiştir. 

RAMAZAN YILDIRIM (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Küçük Sanatlar ve Sanayi 

Bölgeleri ve Siteleri Genel Müdürü) özetle; 

Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa istinaden iki tane yönetmeliklerinin olduğunu; 

bir tanesinin Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği, diğerinin ise Organize 

Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği olduğunu; yani organize sanayi bölgeleri yerlerini 

seçerken ayrıca bir yönetmelik çalışması yapılarak Türkiye'de belki hiçbir resmî kurumun 

yapmadığı hassasiyetle, titizlikle, yatırım yeri olarak belirlenen organize sanayi bölgelerine 

ortalama 22 kurum ya da kuruluş temsilcilerinin kendi yetki ve görev sorumlulukları 

içerisinde, kendi kurumlan adına görüş vermek üzere bu komisyonlara dahil edilerek organize 

sanayi bölgelerinin mahallinden yer seçimi çalışmalanna katılarak, eğer ihtiyaç duyulur ise, 

bu 22 kuruluşa ilave olarak da, diğer resmî kurum ya da kuruluşlarda da bu komisyonlara üye 

davet edilebildiğini; toplantı neticesinde, yönetmelik gereği, hepsinin uygun görüşü ve 

oybirliği şartı olduğunu; herhangi bir komisyon üyesi bu yeri olumsuz olarak mütalaa ettiği 

zaman, değerlendirdiği zaman, Organize Sanayi Bölgesi yerini olumsuz olarak 

sonlandırdıklannı; Organize Sanayi Bölgesi olarak seçmediklerini; 
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Maalesef Dilovası'nın daha önce yapılaştığını; ilk sanayi yapılaşmalannın 1968 

yılında yavaş yavaş oluşmaya başladığını görülebileceğini; dolayısıyla kanunla birlikte geçici 

maddedeki hakkı da kullanarak ve 1997 yılında, Organize Sanayi Bölgesi olarak da ilk defa 

Bakanlıklarına müracaatları olması nedeniyle Organize Sanayi Bölgesi o günkü durumuyla, 

yer seçimine üye tüm kuruluş temsilcilerine dosyalar hazırlandığını; yerinde yapılan etüt 

neticesinden yer seçimi komisyon üyelerine gönderildiğini; Komisyona katılanların 

birçoğunun Yer Seçimi Komisyon Tutanağına bakıldığı zaman görüşlerinin olumlu olarak 

verdiklerini görülebileceğini; bilahare görüş verecekler olduğu gibi katılmayan komisyon 

üyelerinin de olduğunu; tüm kurum görüşleri tamamlandıktan sonra organize sanayi bölgeleri 

yer seçiminin tamamlandığını; Dilovası'nda da benzer durumların aynı yöntemlerin izlenerek, 

yer seçimi yönetmeliğine uygun bir şekilde organize sanayi bölgeleri sınırlarının 

belirlendiğini; ilk etapta 1 200 hektarlık bir alanın Organize Sanayi Bölgesi olarak 

seçilmesinin teklif edildiğini; fakat, yer seçimi komisyonuna katılan kurum görüşlerinin 

neticesinde, bazı alanlar için olumsuz görüşlerin belirtilmesi neticesinde, 430 hektarlık bir 

alanın ilk etapta Organize Sanayi Bölgesi alam olarak belirlendiğini; tüzel kişilik tarafından 

Valilik kanalıyla gelen daha somaki talepler üzerine, bugünkü tarih itibariyle, 920 hektarlık 

bir alan üzerine Dilovası Organize Sanayi Bölgesi kurulmuş bulunduğunu; 

Şu an üzerinde yapılaşmış bir alan Organize Sanayi Bölgesi olarak geldiği zaman 

değerlendirmeye almadıklarını; buradaki çalışmalar daha eski bir tarihte başladığını; 920 

hektar olarak seçilen alanın yapılaşmalarının yüzde 75-80 civarında daha önce yapılaştığı için 

ve daha önce de ilgili idarelerce birtakım planlama kararlan da var olduğu için orayı 5 etaba 

bölerek, oranın imar planlarını çözmeye çalıştıklarını; bugün itibariyle ilk 3 etabının büyük 

ölçüde imar planlarının kesinleşmiş durumda olduğunu; 1 ve 2'nin kesin, 3 üncü kısımında 10 

hektarlık bir ilave alanın çevre düzeni planında işlenmesiyle ilgili Çevre ve Orman 

Bakanlığından bir talepleri olduğunu; onu beklediklerini; olumlu şekilde geldiği zaman 3 

etabın imar planlarının kesinleştirileceğini; geri kalan 4 ve 5'te de, 1, 2, 3'e nazaran 

yapılaşması biraz daha az olan bölgeler olduğunu; özellikle 4 ve 5'in bakir olduğunu 

söylenilen alanların birçoğunun mülkiyetinin zaten sanayicilerde olduğunu; buranın yer 

seçiminin 1997 yılında yapıldığını; 1997 yılında burasının yer seçimi yapılırken bir kısmının 

Dilovası Belediyesinin, bir kısmının Tavşancıl Belediyesinin ve bir kısmının da belediye 

sınırları dışında valiliğin yetkisinde olduğunu; o zaman Büyükşehir belediyesinin yetki 

alanında kalmadığını; gerekli görüşler tamamlandığı için bir daha artık Büyükşehir'e bu 

aşamadan soma zaten sormalarının mümkün olmadığını; 4562 sayılı Organize Sanayi 
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Bölgeleri Kanununa göre 920 hektarın artık bu kanuna göre sevk ve idare edildiğini, 

dolayısıyla, artık Büyukşehir'in burada bir tasarruf da bulunamayacağını; Büyükşehir 

Belediyesinin sınırlarının yeni değiştiğini, Büyukşehir'in bu Komisyondan, Sağlıktan, 

Çevreden alacağı bütün gerekçelerle birlikte, kendi sınırlarına giren Dilovası'nda uygulanacak 

olan konunun burada olmaması lazım geldiği şeklinde bu görüş veya Meclis karan 

alabileceğini ve ondan soma Büyükşehir Belediyesini mahkemeye vermesi gerektiğini; 

çünkü kazanılmış hakların olduğunu; 

Organize sanayi bölgeleri mevzuatında uygulama yönetmeliğinin 93. maddesinde 

organize sanayi bölgelerine kurulamayacak tesisleri belirttiklerini; yerin özelliğinden dolayı, 

evsel atık dışında atık olmayacak sektörlere yer verilebileceğini, o zaman onun kuruluş 

protokolüne kısıtlama getirdiklerini; 4 ve 5'e sektör kısıtlaması getirilebileceğini; plan 

hazırlarken ya da plan askı süreci içinde bu planla ilgili görüşünüz, itirazınız ya da 

değerlendirilmesini talep ettiğiniz bir husus var mıdır diye tüm kurumlara bilgi verildiğini; o 

aşamada ya da onun öncesinde, kurumlar kendilerine böyle bir taleple gelirse ve bunun teknik 

ve yasal altlığı gerçekten doğru olur da taraflarınca kabul görürse, bunu planlara 

yansıtabileceklerini; şu an planı onaylamadıklarını; eğer gelirse onay sürecinde ya da 

değerlendirme sürecinde onları dikkate alacaklarını; 

İfade etmiştir. 

ERHAN BATUR (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı Genel Müdürü) 

özetle; 

İş sağlığı ve güvenliği açısından olaya baktıklarını; kendilerini ilgilendiren yönü 

itibarıyla iki sektörün (metal ve metal ürünleri, ve kimya) yoğun olduğunu; 50 ve üzeri işçi 

çalıştıran işyeri sayısının 52, 50'den az işçi çalıştıran işyeri sayısının 115 olduğunu; çalışan 

işçi sayısının 13130 olduğunu; bunun içinde taşeron işçi sayısının olmadığını; dolayısıyla 

sayının biraz daha yüksek olduğunu; bölgede hane halkının yüzde 41'inin sanayide çalıştığını; 

tarımın Türkiye ortalamasının çok çok altında olup neredeyse hiç olmadığını; hane halkı 

bireylerinin yüzde 78,5'inin işçi olduğunu; çalışan yoğunluklu bir bölge olup, memurun az 

olduğunu; sanayi sektöründe toplam çalışan sayısının imalatta fazla olduğunu; sanayi alanında 

kullanılan hammadde türüne bakıldığında, demir ve çeliğin, kimyasalların, özellikle de boya 
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sektörünün yoğun ve yaygın olduğunu; çalışanların büyük bir kısmının Dilovası'nda bir 

kısmının Gebze'de oturduğunu; 

Meslek hastalıklarının Türkiye genelinde çok düşük olduğunu; yani diğer 

sanayileşmiş ülkelerle karşılaştırdığımızda, Avrupa Birliği üyesi ülkelerle ya da ABD'yle 

karşılaştırdığımızda, bizde neredeyse yok denilecek kadar az meslek hastalığı görüldüğünü; 

aslında teşhis edemediğimiz için böyle görüldüğünü; bölgedeki hastalıklann bir kısmının 

aslında silikoz denilen meslek hastalığı türü olduğunu; onun yanında, kurşunun ikinci sırada 

gürültü gibi diğer fizikî unsurların üçüncü sırda geldiğini; bölgedeki işyerlerinin büyük 

olmasının kendileri açısından olumlu bir etkisinin olduğunu; yani küçüldükçe, işyerlerinde iş 

sağlığı ve güvenliği konusunda tedbirlerin alınmasının güçleştiğini; büyüdükçe işyerlerinde 

tedbirlerin arttığını gördüklerini; 

Bölgede toplam iş kazası sayısının 4736 olduğunu; burada meslek hastalıkları 

sayışım göremediklerini; asıl konuyla doğrudan bağlantılı olan kısmının, sektöre ilişkin iş 

sağlığı ve güvenliği riskleri olduğunu; bu alandaki Öncelikli sektörler dikkate alındığında, 

demir-çelik sanayinde kullanılan kanserojen maddelerin risk yarattığını; bunlarda kullanılan 

krom ve bileşiklerinin, benzenin nikel ve bileşiklerinin ve asbestin kanserojen madde olarak 

çalışanlar üzerinde etken olduğunu; akciğer kanserinin bölgede yaygın olarak görülen kanser 

türlerinden bir tanesi olduğunu; toluenin içinde sıkça bulunan, tek başına görülmeyen; ama, 

toluen denilen bir maddenin içerisinde sıkça bulunan bir kanserojen madde olduğunu ve mide 

kanserine ve lösemiye neden olduğunu; nikel ve bileşiklerinin, çelik ve özel çelik üretiminde 

kullanıldığını; organizmaya giriş yolunun solunum, sindirim sistemi ve deri olduğunu; neden 

olduğu kanser türünün sinüs, burun boşluğu, akciğer kanseri olduğunu; hatta burun 

kemiklerinde erimenin başlaması gibi bir kısım ön etkilere de rastlanıldığını; asbestin akciğer 

kanserine, mezotelyoma olarak bilinen, akciğer zarı kanserine neden olduğunu; aromatik 

aminlerlerin mesane kanserine neden olduğunu; benzenin mide ve lenf kanserine, lösemiye 

neden olduğunu; arsenik bileşiklerinin deri, karaciğer, solunum yolları kanserleri 

yapabildiğini; kadmiyum ve bileşiklerinin prostat kanserine neden olan ve genellikle boya 

sektöründe, kimya sektöründe, özellikle çözünebilir kadmiyum bileşikleri fotoğrafta, camda, 

lastikte, seramik boyada, cevherde, sentetik madde endüstrisinde kullanıldığını; plastik 

sanayinde, boru, muşamba, sentetik her türlü örtü yapımında kullanılan Vinil klorürün 

karaciğer ve damar -anjiyosarkom- kanserine denilen, aslmda damarda meydana gelen bir tür 

tümöre neden olduğunu; 
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İşyerlerinde özellikle ölçüm yapabilmek amacıyla, bir kısım cihazların temin 

edildiğini; aynı cihazların iki tanesi hariç olmak üzere, Kocaeli'ne de bir laboratuarlarının 

kurulduğunu; 20 civarında elemanı Kocaeli'ne tahsis ettiklerini; yeni elemanların bu bölgede 

görevlendirilmesinin devam ettiğini; İş ortamında gaz ölçümü, toz ölçümü, hava akım hız 

ölçümü, termal konfor şartlarının ölçümü, yani sıcaklık, nem, hava akımı, gürültü vs., bütün 

bunları yapabilecek aletleri olduğunu; gürültü, titreşim, frekans analizi, aydınlatma ölçümü, 

kan-idrar analizi, solunum fonksiyon testi, işitme testi, risk değerlendirmesi, iş sağlığı 

güvenliği seminerlerini düzenlediklerini; özellikle Dış Ticaret Müsteşarlığının tebliğiyle 

kendilerinin kontrolüne verilen bir kısım kimyasal maddeler ile ilgili kontrol belgelerini 

düzenlediklerini; işyerlerinde mevcut mevzuat çerçevesinde denetim yaptıklarım; periyodik 

denetimlerinin olmadığını; denetim esnasında bir risk gözlemlenirse ölçüm yapıldığım; 

Bakanlığın bölgede yaptığı toplam teftiş sayısının 3 117 olduğunu; bütün işyerlerinin 

dosyası olduğunu; dosyasında hangi denetimleri gördüklerini, hangi yaptırımın uygulandığım, 

hangi sonuçlara ulaşıldığım, ne noksanlıkların tespit edildiğini de çıkarabileceklerini; 4857 

sayılı İş Kanununa bağlı olarak çıkanlmış olan tüzük ve yönetmeliklerde alınmayan her tedbir 

için bir ceza öngörüldüğünü; 80 Yeni Türk Lirası civarında bir müeyyide olduğunu; bunun 

giderilmediği her ay itibariyle çarpıldığını (örneğin 10 aydır yapmıyorsa 10 kere 80); 

İfade etmiştir. 

11.6 07 Haziran 2006 Tarihli Tutanak Özeti 

NECATİ CENGİZ (Çevre ve Orman Bakanlığı Araştırma ve Erozyon Kontrolü 

Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı) özetle; 

Türkiye'nin ağaçlandırmasında verdikleri gayreti Dilovası Beldesinin 

ağaçlandırmasında da vereceklerini; bu yıl ülke genelinde 350 milyon adet fidan üretip, 

bunu toprakla buluşturduklarını; Dilovası Beldesinin bildiği kadarıyla sanayinin yoğun 

olduğu bir yer olduğunu; dolayısıyla, orman alam ve ağaçlandırılacak çok büyük bir alan 

olmadığını düşündüğünü; Çevre Orman Bakanlığı Teşkilat Kanununa göre bozuk orman 

alanlarını; yani, orman sayılan alanlarda ve orman rejimine alınacak hazine arazilerinde 
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ağaçlandırma yaptıklarını; fidan üretimi yaptıklarını; Türkiye'nin fidan ihtiyacını, orman 

ağaçlarıyla ilgili büyük kısmını karşıladıklarını; 

1995 yılında yürürlüğe girmiş Millî Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik 

Kanununun bulunduğunu; bu kanunun teşkilatın yanında diğer kuruluşlara da görevler 

verdiğini; Karayolları Genel Müdürlüğüne karayolları kenarlarını ağaçlandırması işini 

verdiğini; Devlet Demiryollarına demiryolu güzergahlarını, belediyelere de belediye 

sınırlarını ve mücavir alanlarının ağaçlandırma görevini verdiğini; 

Kocaeli İlinde 146 566 hektar orman alanı bulunduğunu yani ilin yüzde 43'ünün 

orman olduğunu; Türkiye genelinin yüzde 26'sının orman olduğu düşünülürse, Kocaeli'nin 

orman yönünden zengin bir il olduğunu; Kocaeli İlinde 2005 yılı sonuna kadar teşkilatın 

yaptığı 27 540 hektar ağaçlandırma, 746 hektar bozuk orman alanının rehabilitasyonu, 280 

hektar erozyon kontrolü, 1 263 hektar özel ve tüzelkişiler tarafından yapılan ağaçlandırma 

olmak üzere toplam 29 842 hektar alanda çalışma yaptıklarını; Dilovası'nda da 756 hektar 

ağaçlandırma, 705 hektar rehabilitasyon, 362 hektar özel ağaçlandırma olmak üzere 1 823 

hektarda çalışma yaptıklanm; Dilovası Beldesi civannda 54 hektarlık bir ağaçlandırma 

yapabilecekleri bir alan görüldüğünü ama bu rakamın kesin olmadığını; 16 adet kişi -tüzel 

veya özel kişi- nin ağaçlandırma ve rehabilitasyon yapmak için kendilerine müracaat etmiş 

olduğunu; bunlann alanının 460 hektar olduğunu; Orman Genel Müdürlüğüyle beraber bu 

izin işlemlerini yürüttüklerini; bozuk orman alanının iyileştirilmesi veyahut da sıfırdan 

ağaçlandınlması, her ikisi için de olabildiğini, sırf korumak için olmadığını; oradaki bozuk 

ormanı verimli hale getirmek şartıyla bu izinlerin verildiğini; 

Çok yoğun hava kirliliğinin olduğu yerde ağacın da yaşamasının mümkün 

olmadığım; tür seçiminde en azından bunu dikkate almalan gerektiğini; türleri 

araştırdıklarını; selvi, iğde, sapsız meşe, aylantus, dişbudak, kızılağaç gibi ağaçlann SCVye 

en az duyarlı olan ağaçlar olduğunu; yani hava kirliliğinden en az etkilenen ağaç türlerinin 

bunlar olduğunu; bu ağaç türlerininin seçilmesi gerektiğini; hava kirliliğine karşı orta 

duyarlılıktaki ağaç türlerinin ıhlamur, fıstık çamı, çınar, karaçam, sançam olduğunu; sedir 

ve ladin gibi türlerin çok duyarlı türler olduğunu; 
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Genel müdürlük ve bakanlık olarak Dilovası'nda ağaçlandırmayla ilgili her türlü 

çalışmayı yapmaya hazır olduklarını; diğer kurumların yapacağı ağaçlandırmalarda da fidan 

konusunda kendilerine en uygun şartlarda destek olacaklarını; 

Özel ağaçlandırmanın mutlaka öncelikle bozuk orman alanlarında olabileceğini; yani, 

verimsiz alanları verimli hale getirmek amacıyla bu alanların 49 yıllığına kiraya verildiğini; 

49 yıl içerisinde her yıl kontrol edildiğini ve rapora bağlandığını; 

İfade etmiştir. 

ALİ ESAT KARAKAYA (Gazi Üniversitesi Toksikoloji Ana Bilim Dalı Başkanı) 

özetle; 

Bu konuda kanser olaylarının arttığı şeklinde bir verinin söz konusu olduğunu ancak, 

bu tip tartışmalann hiçbirinin net sonuca ulaşamadığını; yaklaşımın bilimsel yolla 

yapılmadığını hatırlatmak istediğini; bir yaklaşım hatası olduğu için de hep tartışmaların 

havada kaldığını; 

Dilovası özelinde, kimyasal maddelerin çeşitli hastalıkların nedeni olabileceğini; 

alınan doza, maruz kalma süresine ve maruz kalınan maddenin toksisitesine bağlı olduğunu; 

bunun için de uluslararası regülasyonlann düzenlendiğini; Dilovası'ndaki olayın çok kanşık 

bir kimyasal kompleks olduğunu ve içinde bir sürü kimyasal bulunduğunu; ne olduğunu iyi 

anlayabilmek için mutlaka ölçüm değerlerinin olması gerektiğini; limit değerlerin aşıldığı 

zaman insan sağlığının riske girdiğini; 

Bir halk sağlığı hocasının bir çalışması olduğunu; ölüm kayıtlanndan, kanser 

olaylannın beklenenin çok üzerinde olduğu sonucuna vardığını; bunun yalnızca bir gözlem 

olduğunu; çünkü, bunun belli bir metodolojisi bulunduğunu ve o çalışmanın o metodoloji 

uygulanarak yapılmış bir çalışma olmadığını; bir gözlem olduğunu yani bilimsel olarak 

herhangi bir dergiye gönderildiği zaman bir epidemiyoloji ile ilgili, halk sağlığıyla ilgili bir 

dergiye gönderildiği zaman, bunun tartışmalı bir veri olarak kabul edileceğini; epidemiyolojik 

çalışmanın, o bölgede yaşayanlarla aym özellikleri olan, ama, temiz bir bölgede yaşayanlan 

karşılaştırarak yapılan bir çalışma olduğunu; eğer bir kimyasal maddenin toksite mekanizması 
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biliniyorsa biyo-göstergeler yardımıyla, daha klinik tablolar ortaya çıkmadan önce bunları 

tespit etmenin mümkün olduğunu; 

Böyle bir çalışma yapılsaydı dünyanın her dergisinde, bilisel veri olarak kabul 

edilebileceğini; hedef kanserse DNA hasarının araştırılması gerektiğini, Türkiye'de en az 10 

tane dünya standardında bu işi yapan laboratuar bulunduğunu; sorunun bölgeye ait yeterli veri 

olmaması olduğunu; neyle kirlenmiştir, ne düzeyde kirlenmiştir; bunların sistematik 

olmadığını; ikinci olarak bu tarzda yapılan moleküler epidemiyolojik çalışmaların olmadığını; 

olaya da risk analizi, risk değerlendirme mantığıyla yaklaşılmadığını; 

Risk değerlendirmenin; risk analizinin bir kompenenti olduğunu yani olayda kırılgan 

noktalar nedir, bunların öne çıkarılması, önceliklerin tespit edilmesi demek olduğunu; 

Türkiye'de üniversitelerde, kamu kuruluşlarında gerekli analiz imkânlarının olduğunu ama bu 

konuya odaklanmamış durumda olduklarını; araştırmaların bu konularda yapılmadığını; 

Burada bu tür bir çalışma yapılması için; TÜBİTAK'ın Dilovası'ndaki sorunun nasıl 

inceleneceğine ait bir güdümlü proje, hedefli proje; yani, şunlar şunlar incelenecek diye bir 

projeyi araştırıcıların ilgisine sunması gerektiğini, teşvik edici unsurlarla ve daha sonra belirli 

kıstasları da dikkate alarak (bu kişilerin araştırma kapasiteleri, daha önceki geçmişleri) bu 

araştırmaların verilmesi gerektiğini; ancak bu sonuçtan sonra orada insanların karşı karşıya 

kaldığı kirliliğin sağlık kaybı riski konusunda net bir şey söylenebileceğini; bunun dışındaki 

daha önceki öngörülerin spekülasyon tarafı daha ağırlıklı birtakım tahminler olduğunu; 

Toksisite testleriyle belirlenmiş uluslararası limitlerin suda, havada aşılmaması 

gerektiğini; aşıldığı zaman, aşıldığı ölçüde riskin başladığını; ve aşıldığı ölçüde de riskin 

arttığını; bundan sonrasının bir tahmine dayandığını; bu tahminin de toksolojik risk 

değerlendirmesiyle yapılabileceğini; risk değerlendirmesine bağlı olarak çıkan verilerin de 

risk yönetimi olduğunu; politikaların, stratejilerin geliştirilmesi olduğunu; bir de risk iletişimi 

denilen bir yönü olduğunu; yani konuya dahil olan insanlarla konunun paylaşılmasını 

içerdiğini; kanserojen maddelere maruz kalan kitlenin taraması yapıldığında bunun daha fazla 

bir risk altında olup olmadıklarını göstereceğini; hiçbir zaman kesinlikle kanser olacaklarına 

ait bir veri özelliğini taşımayacağım; bunun kimyasal maddeye maruz kalan grubu bu 

maddeye maruz kalmayan bir grupla karşılaştırarak, DNA hasarını ölçerek, 6-7 tane oturmuş 

teknik ile yapılabileceğini; bu tekniklerin oturduktan sonra maliyetinin yüksek olmadığını; 
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İki türlü izleme yapılabileceğini; birincisinin çevre örneklerinin ölçülmesi yani suda, 

toprakta, gıdalarda belli maddelerin ölçülmesi olduğunu; ikincisinin biyo-izleme adını 

aldığını; biyo-izlemenin de doğrudan doğruya kanda veya idrarda yapılan bir izleme yöntemi 

olduğunu; 

Biyo-izlemenin çok daha akıllıca bir şey olduğunu; çünkü, en sonunda insanın bir 

bileşke olduğunu yani, besin zincirinin en sonunda olup oradaki tüm kirliliklerden 

etkilendiğini; bir analiz önceliği çıkarılması gerektiğini; bir kere kan alındığı zaman dört beş 

metalin analizinin kolaylıkla yapılabileceğini; bir örnekleme yöntemiyle o civarda 

yaşayanların kanlarındaki toksik metal düzeylerinin birinci öncelikte çıkarılabileceğini; 

DNA'yı etkileyen kirleticiler için genotoksi testlerinin yapılabileceğini; bu tarzda bir 

çalışmayla o bölgedeki insanların maruz kaldığı riskin boyutunun hesaplanabileceğini; elde 

edinilen verilere göre en önemli kirletici orada nedir onun ortaya çıkacağını; örneğin en fazla 

kurşun varsa kurşun hangi kaynaktan geliyor, geriye doğru giderek o kaynağın emisyonuna 

engel olunmaya çalışılabileceğini; 

Bütün yanma ürünlerinde benzoplen denen bir madde çıktığını; Benzoplenin de 

hidroksiplen diye bir metoboliti olduğunu; bunun normalde olmayan bir madde olduğunu ve 

yanma şuasında ortaya çıktığını ve oksijenle birleşip benzoplen'i oluşturduğunu; bir de 

hidroksiplen diye bir metoboliti olduğunu; kanda hidroksiplen ölçülebileceğini ve buna biyo-

gösterge dendiğini; bu tür bir çalışma yapılmadan söylenen her şeyin spekülasyon olduğunu; 

İfade etmiştir. 

12. KOMİSYONUN BÖLGEDE YAPTIĞI YERİNDE İNCELEME 

ÇALIŞMALARI 

12.1 26-28 Nisan 2006 Tarihinde Yapılan İnceleme Çalışmaları 

Komisyon Başkanı Kocaeli milletvekili Eyüp Ayar, Kocaeli milletvekili Salih Gün, 

Sakarya milletvekili Recep Yıldırım, Ordu milletvekili İdris Sami Tandoğdu, Afyonkarahisar 

milletvekili Mahmut Koçak, Bolu milletvekili Yüksel Coşkunyürek, Erzurum milletvekili 

Mustafa Nuri Akbulut, Karabük milletvekili Hasan Bilir, Kilis milletvekili Veli Kaya, Kocaeli 

milletvekili İzzet Çetin ve Kocaeli milletvekili Nevzat Doğan'dan oluşan Komisyonumuz 
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aldığı karar gereğince 26-28 Nisan 2006 tarihleri arasında, Kocaeli'nin Gebze ve Dilovası 

Bölgesinde incelemelerde bulunmuştur. 

Komisyon üyeleri ve uzmanlardan oluşan Heyet 26 Nisan 2006 tarihinde, Kocaeii 

Valiliğince düzenlenen brifing ile programına başlamıştır. Brifingde, başta Kocaeli Valisi 

Erdal Ata olmak üzere, ilgili kamu ve özel kuruluş temsilcileri Komisyona bilgi vermişlerdir. 

Heyet 27 Nisan 2006 tarihinde Dilovası Beldesi'ne geçmiş ve Çolakoğlu Metalürji, 

Polisan Kimya Sanayi, Unilever Sanayi ve Ticaret, Diler Demir Çelik Endüstrisi ve Pak 

Tavuk Gıda Sanayi'nde incelemelerde bulunmuştur. Sanayi kuruluşlarında yapılan 

incelemeler sonrasında Dilovası Organize Sanayi Bölgesinin ağaçlandırma sahası ve bir 

sanayi kuruluşuna ait hurda depolama alanı gözlemlenmiştir. Daha sonra Dilovası 

Belediyesine hareket eden Heyet, güzergah üzerinde Dilovası merkezinden geçen Dil Deresi 

üzerinde kurulmuş tarihi Mimar Sinan Köprüsü ve DOSB'nin genişleme planı çerçevesindeki 

yeşil alanları gözlemlemiştir. 

Dilovası Belediyesi'nde düzenlenen toplantıya, Dilovası ve Tavşancıl Beldelerine 

bağlı mahalle muhtarları, ilgili kamu ve özel kuruluş temsilcileri ile sivil toplum örgütü 

temsilcileri katılmıştır. Toplantıdan sonra, DOSB sınırları içinde bulunan Fatih ve Yeni Yıldız 

Mahalleleri ziyaret edilerek yerinde incelemeler yapılmıştır. 

Komisyon, 28 Nisan 2006 tarihinde Kocaeii Valiliği'nde yapılan değerlendirme 

toplantısı ve basın açıklamasının ardından, Gebze OSB'ye hareket etmiş ve Gebze OSB'de ve 

Gebze Plastikçiler OSB'de incelemelerde bulunmuştur. Bu çerçevede Gebze Plastikçiler 

OSB'ye ait evsel atık su arıtma tesisi gezilmiştir. 

12.2 25-26 Mayıs 2006 Tarihinde Yapılan İnceleme Çalışmaları 

Komisyon Başkanı Kocaeli Milletvekili Eyüp Ayar, Sakarya Milletvekili Recep 

Yıldırım ve Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğdu ve uzmanlardan oluşan Heyet 25-26 

Mayıs 2006 tarihinde Kocaeli'nin Dilovası Beldesinden geçen Dil Deresinde incelemelerde 

bulunmuştur. Ayrıca Gebze Çöplüğü vahşi depolama alanında da incelemelerde 

bulunulmuştur. 
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Inceleme çerçevesinde Dil Deresindeki kirliliğin ölçüm ve tespiti için Çevre ve Orman 

Bakanlığından Mobil Aracı Komisyonumuza tahsis edilmiştir. Heyet refakatinde yapılan 

çalışmalarda Dil Deresinden ve bazı atıksu arıtma tesislerinin deşarjlarından olmak üzere 

değişik noktalardan numuneler alınmıştır. Numunelerde 41 parametrenin analizi Çevre 

Referans Laboratuarı tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Dil Deresi üzerinde alınan numune noktaları: Dil Deresi, Çolakoğlu Fabrikası önü, Dil 

Deresi /Vitsan Gözetim Lab. Hizmetleri önü), Dil Deresi, Tavşancıl Mevkii Dilovası, Diler 

Deposu Köprüsü, Kocagöl Mevkii (Ballıkaya ve Değirmen Derelerinin birleştiği nokta), 

Ballıkaya Deresi, Değirmen Deresi, Dil Deresi - Gebze çöplüğü öncesi, Dil Deresi - Gebze 

çöplüğü sonrası'dır. 

Komisyon ayrıca Çolakoğlu evsel atıksu arıtma tesisinden, Çolakoğlu soğutma 

suyundan, Pak Piliç atıksu arıtma tesisinden, Solventaş Depolamadan, Atabay Kimya'nın 

arıtılmış suyunun depolandığı keson kuyudan anlık numuneler almıştır. 

Alınan numunelerde yapılan analizler Komisyon uzmanları tarafından 

değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme Raporun 3.1 bölümünde verilmiştir. 

12.3 31 Mayıs- 2 Haziran 2006 Tarihli Yerinde İnceleme Çalışmaları 

Komisyon Başkanı Kocaeli Milletvekili Eyüp Ayar, Kocaeli Milletvekili Salih Gün, 

Sakarya Milletvekili Recep Yıldırım, Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, Ankara 

Milletvekili Muzaffer Kurtulmuşoğlu, Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut, Kocaeli 

Milletvekili İzzet Çetin ve Kocaeli Milletvekili Nevzat Doğan'dan oluşan Komisyonumuz, 

aldığı karar gereğince 31 Mayıs- 2 Haziran 2006 tarihleri arasında, Kocaeli'nin Gebze ve 

Dilovası Bölgesinde incelemelerde bulunmuştur. Komisyon üyeleri ve uzmanlanndan oluşan 

Heyet 1 Haziran 2006 tarihinde Dilovası Beldesinde incelemelerine başlamıştır. 

Komisyon, öncelikle Dilovası çöp depolama alanını ve yapılması planlanan yeni çöp 

deponi alanını gezmiştir. Daha sonra Dilovası Belediyesinde bir değerlendirme toplantısı 

yapan Heyet, ardından sanayi tesislerinde incelemelerde bulunmuştur. Bu kapsamda, Diler 

Demir Çelik Fabrikası, BASF Chemical Company, ASSAN Alüminyum, Merbolin Boya 

Sanayi, Atabay Tarım ve Veteriner İlaçlan Fabrikası, Alişan Den Hartogh Kimyasal Temizlik 
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Tesisi ve Ayhanlar Kömür Tesisleri gezilmiştir. Ayrıca Dil Deresinde incelemelerde 

bulunulmuş ve bir sanayi kuruluşuna ait ağaçlandırma sahası gezilmiştir. 

Bölgedeki incelemelerini tamamlayan Heyet, 2 Haziran 2006 tarihinde Kocaeli 

Valiliği organizasyonunda bir değerlendirme toplantısı yapmıştır. Toplantıya Kocaeli Valiliği 

ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Yönetim 

Kurulu üyeleri katılmıştır. Basın açıklamasının ardından, Belde ile ilgili genel bir 

değerlendirme yapılmış ve alınabilecek önlemler ile alternatif çözüm önerileri üzerinde 

durulmuştur. Toplantı, Komisyon üyelerinin konuya ilişkin öneri ve temennileri ile son 

bulmuştur. 

13. TESPİT EDİLEN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

SORUN 1. 

Çevre ve insan sağlığı ile ilgili birincil ilke olan koruyucu önlemler alınması hususunun bu 

bölgedeki uygulamalarda göz ardı edildiği açıkça görülmektedir. 

ÇÖZÜM 1. 

Bölgede çevreden kaynaklanan kirliliklerin çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilerin 

giderilmesi veya kabul edilebilir sınırlara çekilebilmesi için yasal mevzuatta belirtilen 

hususlara ilgili kurum ve kuruluşlarca uyulmasına özen gösterilmesi gerekmektedir. Ayrıca 

ilgili kurumların bölgede yapmakta oldukları uygulamalarda görülen aksaklıklar da dikkate 

alınarak mevzuattaki eksiklerini gidermeleri gerekmektedir. 

Sorumlu Kuruluşlar: Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir 

Belediyesi 

Vade: Kısa vadede ve sürekli 

Kısa Vade: 1 yıl 
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SORUN 2. 

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanlığınca Dilovasmdaki 

defin kayıtlarına dayalı olarak yapılan araştırmada; bölgede kanser hastalığından ölümlerin 

ülke ortalamasının çok üzerinde olduğu ortaya konulmuştur. Ancak hastalığın nedenleri 

konusunda sağlıklı bir bilgi yoktur. Ayrıca bölgede diğer hastalıklar ve meslek hastalıklanmn 

artıp artmadığı konusunda da kayıtlara dayalı bilgiye ulaşılamamıştır. 

ÇÖZÜM 2. 

Dilovasmdaki çevre kirliliğinin insan sağlığı üzerine yapmakta olduğu olumsuz etkiler 

ortadan kaldırılmalı veya kabul edilebilir sınırlara çekilmelidir. Gelecekte bu tür belirsizlikleri 

yaşamamak için Dilovasmdaki sağlık kayıtlarının düzenli ve kapsamlı tutulması, bölgedeki 

sağlık kuruluşlarının niteliklerin arttırılması ve sağlık araştırmalarının yaygınlaştırılması 

gerekmektedir. 

a) TUBÎTAK-MAM tarafından yürütülen Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Hava 

Kalitesinin ve Başlıca Emisyon Kaynaklarının Belirlenmesi projesi ve ilgili diğer 

proje çalışma sonuçlan dikkate alınarak Dilovası Beldesi çevre kirliliği kaynaklı 

sağlık riskleri açısından Sağlık Bakanlığınca Pilot Bölge ilan edilmelidir. 

b) Dilovası Organize Sanayi Bölgesinde çalışan ve Dilovası Beldesinde ikamet eden 

kişilerde bilimsel bir metot kullanılarak biyoizleme yapılmalıdır. Toksik madde 

maruziyetinin etkisinin belirlenmesi ile ilgili olarak, belde halkında çeşitli metallerin 

ve organik maddelerinin biyoizlenmesinin yapılması gerekmektedir. 

• Biyoizleme, insan biyolojik sıvılarında, imkan bulunduğunda dokulannda, 

çevre kirleticilerin miktarlannın tespit edilerek incelenen topluluğun bu 

kimyasallara ne ölçüde maruz kaldığının anlaşılması ve karşılaştıkları 

sağlık riskinin boyutunun belirlenmesi amacıyla yapılmaktadır. Dilovası 

bölgesinde çok sayıda muhtemel kirletici kaynağı mevcuttur ve yüzlerce 

kimyasalın emisyonu söz konusudur. Çok sayıda kimyasal için biyoizleme 

çalışması mümkün değildir. Biyoizleme çalışmalan için uygun olan, 

toksisite bakımından da öncelikli ve çevrede kirletici olarak yaygın olarak 
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bulunan, Kurşun, Cıva, Kadmiyum, Arsenik, Krom indikatör olarak 

kullanılarak bir biyoizleme çalışması yapılmasıdır. Bu amaçla bölgede 

yasanlardan alınan kan örneklerinde söz konusu metallerin düzeyleri tespit 

edilerek bölge dışında yasanlardan elde edilen sonuçlar ve mevcut referans 

değerler ile kıyaslanabilir. 

• Organik kirleticilere maruziyetin boyutunun belirlenebilmesi için de 

indikatör olarak idrarda 1-hidroksipiren düzeyinin belirlenmesi çalışması 

yapılabilir. Benzopiren, motor gücü veya enerji elde edilmesi de dahil tüm 

yanmalarda oluşan bir çevre kirleticidir. 1-Hidroksipiren ise benzopiren in 

metabolitidir ve yanma sonucunda oluşan polisiklik hidrokarbonlara 

maruziyetin belirlenmesinde indikatör olarak kullanılmaktadır. Bölgeyi 

temsil edecek sayıda insanda yapılacak bu biyoizleme çalışmaları 

sonucunda çevre kirliğinin bölgede yaşayan insanlara ne ölçüde yansıdığı 

ve oluşturduğu sağlık riskinin boyutu belirlenebilir. Bu da alınacak 

önlemlerde önceliklerin belirlenmesine yardımcı olacaktır. 

c) TÜBÎTAK-MAM ve üniversiteler tarafından yapılan çalışmaların, biyo-izleme ve 

gerekli diğer calışmalann neticesine göre; bölgenin tıbbi yönden afet bölgesi olarak 

ilan edilmesi hususu değerlendirilmelidir. 

d) Kanser aktif kayıt sistemine öncelikle Dilovası'nda olmak üzere Kocaeli İlinde 

ivedilikle başlanılmalıdır. 

e) Ön teşhis ve tedavi merkezi ile sağlık tarama merkezi ivedilikle kurulmalıdır. 

Sorumlu Kuruluşlar: Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kocaeli 

Valiliği ve bölgedeki üniversitelerin Tıp Fakülteleri 

Vade: Orta vadede ve sürekli 

Orta Vade: 3 yd 
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SORUN 3. 

Bölgedeki kanser vakalarındaki artışın başta yoğun hava kirliliği olmak üzere diğer çevre 

sorunlarından kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Dilovası'ndaki fabrikaların bazılarının 

üretim veya girdilerinde kanserojen maddeler kullanılmakta olduğu bilinmektedir. 

Bölgede 15 000 civannda işçi çalışmakta olup, bu işçilerin bir kısmı yine bölgede ikamet 

etmektedir. Kapalı işyeri ortamında çalışanlar için, işyerindeki hava kirliğinin oluşturabileceği 

olumsuz etkiler; gerek konsantrasyon artışı gerekse maruz kalma süresi açısından daha da 

fazla olmaktadır. Bölgedeki hava kirliliği dikkate alındığında, Dilovasında bulunan 

işyerlerinde, işyeri hekimi bulundurulması, iş sağlığı ve güvenliği konularındaki kayıt, 

değerlendirme, inceleme ve denetimin mevzuata uygun olarak yapılması; işçi sağlığı ve iş 

güvenliği açısından büyük önem arz etmektedir. Ancak bölgede yapılan incelemelerde; işçi 

sağlığına yönelik işyeri denetimlerinin Dilovasmın özelliği de dikkate alınarak sağlıklı ve 

planlı yapılmadığı, denetimlerin evrak ve belge üzerinde yapıldığı ve işyeri havası 

ölçümlerinin de yapılmadığı tespit edilmiştir. 

ÇÖZÜM 3. 

a) İşveren işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden tehlikeli kimyasal maddelerden 

kaynaklanan risklerin ortadan kaldırılması veya en az düzeye indirilmesi için Öncelik 

sırasıyla aşağıdaki tedbirleri uygulayarak riskleri azaltmakla yükümlüdür. 

• İşçilerin sağlık ve güvenliği yönünden risk oluşturabilecek tehlikeli kimyasal 

madde çıkışını önlemek veya en aza indirmek üzere uygun proses ve 

mühendislik kontrol sistemleri seçilmeli ve uygun malzeme ve ekipman 

kullanılmalıdır. 

• Riski kaynağında önlemek üzere; uygun iş organizasyonu ve yeterli 

havalandırma sistemi kurulması gibi toplu koruma önlemleri uygulanmalıdır. 

• Tehlikeli kimyasal maddelerin olumsuz etkilerinden işçilerin toplu olarak 

korunması için alman önlemlerin yeterli olmadığı hallerde bu önlemlerle 

birlikte kişisel koruma yöntemleri uygulanmalıdır. 
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• Riskin özelliğine göre sağlık gözetimi yapılmalıdır. 

• İşveren tehlikeli kimyasal maddelerden koruma ve önlemenin yeterince 

sağlandığını uygun bir yöntemle ortaya koyamadığı hallerde işçilerin sağlığı 

için risk oluşturabilecek kimyasal maddelerin düzenli olarak işyeri ortamında 

ölçümünü sağlamalıdır. 

• Mesleki maruziyet sınınnın aşıldığı her durumda işveren durumun derhal 

giderilmesi için koruyucu ve önleyici tedbirleri almalıdır. 

• İşyerinde parlayıcı madde miktarının tehlikeli konsantrasyonlara ulaşması ve 

kimyasal olarak kararsız maddelerin tehlikeli miktarlarda bulunması 

önlenmelidir. İşyerinde yangın ve patlamaya sebep olabilecek tutuşturucu 

kaynakların bulunması önlenmelidir. Parlayıcı maddelerden kaynaklanan 

yangın ve patlama halinde, kimyasal olarak kararsız madde ve karışımlarının 

zararlı fiziksel etkilerinden işçilerin zarar görmesini önlemek için gerekli 

önlemler alınmalıdır. 

• iş ekipmanı ve işçilerin korunması için sağlanan koruyucu sistemlerin tasarımı, 

imali ve temini sağlık ve güvenlik yönünden yürürlükteki mevzuata uygun 

olmalıdır. (27/10/2002 tarih ve 24919 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak 

yürürlüğe giren muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılan teçhizat ve koruyucu 

sistemler ile ilgili Yönetmelik) 

• Kanserojen ve mutajen maddelerin çalışma ortamına yayılmasını önlemek 

veya en aza indirmek için proses tasarımı uygun şekilde yapılmalı ve gerekli 

mühendislik kontrol önlemleri alınmalıdır. 

• Kanserojen veya mutajen maddelerin kaynağından lokal veya genel 

havalandırma sistemi veya diğer yöntemlerle çalışılan ortamdan dışarı atılması, 

halk sağlığı ve çevreye zarar vermeyecek şekilde yapılmalıdır. 

• Herhangi bir kaza sonucunda veya beklenmeyen bir şekilde kanserojen veya 

mutajen maddelerin ortama yayılması halinde, bu durumun erken tespiti için 

uygun ölçüm sistemleri bulunmalıdır. 

• Uygun çalışma yöntemleri ve işlemler kullanılmalıdır. 

• Alınan diğer önlemlerle toplu korumanın sağlanamadığı ve / veya maruziyetin 

önlenemediği durumlarda uygun kişisel korunma yöntemleri kullanılmalıdır. 
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b) Kanserojen veya mutajen maddeler ve preparatları ile bunlan içeren maddelerin 

işyerinde üretilen ve kullanılan miktan, 

• Maruz kalan işçi sayısı, 

• Alınan koruyucu önlemler 

• Kullanılan koruyucu araç ve gerecin türü 

• Maruziyet şekli ve düzeyi 

• İkame yapılıp yapılamadığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 

bildirilmelidir. 

c) İşyerinde koruyucu önlemlerin alınmasında sağlık denetimi sonuçlan dikkate 

alınmalıdır. 

Bu nedenle belli bir hastalık veya sağlık yönünden olumsuz etkilenmeye neden olduğu 

bilinen, tehlikeli kimyasal maddeye maruziyetin söz konusu olduğu, kirlilik 

potansiyeli yüksek 34 işyerinde işçilerde sağlık gözetimi yapılması yararlı olacaktır. 

İşçilerin sağlık gözetimi özellikle çalışma şartlarından etkilenme olasılığının 

bulunduğu bölümlerde ve işlerde, riskin kabul edilemez düzeyde olduğu durumlarda 

düzenli olarak yapılmalıdır. 

Kanserojen maddelerle yapılan çalışmalarda işçilere uygulanacak olan sağlık gözetimi 

maruziyet başlamadan önce yapılmalı daha sonra düzenli aralıklarla sürdürülmelidir. 

Sağlık gözetimi belgeleri işçilerin kişisel dosyalarında 40 yıl süre ile saklanmalıdır. 

d) 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunun 268. maddesi ve İşyeri Açma ve Çalışma 

Ruhsatlanna İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesi gereğince yetkili makamdan usulüne 

uygun gayri sıhhi müessese veya işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyerlerinin 

açılmaması, çalıştırılmaması ve bu belgeleri olmayan işyerlerinin kapatılması 

gerekmektedir. 

Sorumlu Kuruluşlar: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve 

Kocaeli Valiliği 

Vade: Kısa vadede ve sürekli 
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SORUN 4. 

Hava, su ve toprak gibi alıcı ortamların, bırakılan kirleticilere karşı bir özümleme kapasitesi 

bulunmaktadır. Bu kapasite aşıldığında, alıcı ortamlar yararlı kullanım amaçlarını 

kaybetmekte ve kirleticilerin olumsuz etkileri büyük boyutlara ulaşmaktadır. Dilovası uygun 

olmayan topoğrafik yapısı ve meteorolojik şartlarının yanı sıra, yoğun trafik yükünden, sanayi 

tesisleri ve yerleşim alanlarından kaynaklanmakta olan kirlenme ile kirleticilere karşı çok 

hassas bir hale gelmiş bulunmaktadır. 

ÇÖZÜM 4. 

a) Dilovasında, sanayicinin; yeni sanayi tesisi kurmaya veya mevcut tesisindeki 

kapasiteyi arttırmaya yönelik talepleri dikkatle değerlendirilmeli ve mümkün olduğu 

ölçüde sınırlandırılmalıdır. Bu doğrultuda bölgede kirlilik yükünü artıracak "Kirlilik 

Vasfi Yüksek Tesisler"in kurulmasının önlenebilmesi amacıyla; Çevre ve Orman 

Bakanlığının koordinasyonunda ilgili kurumlarca sınırlama getirilmesi gereken 

sektörlerin belirlenerek, Dilovası OSB imar planında plan notu ile sektör sınırlaması 

getirilmesi ve uygulamanın OSB Yönetimince bu doğrultuda yapılmasının hüküm 

altına alınması, Dilovası OSB dışındaki planlama ile ilgili olarak da Kocaeli 

Valiliğinin koordinasyonunda ilgili Belediye ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 

birlikte çalışması gerekmektedir. 

Sorumlu Kuruluşlar: Çevre ve Orman Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, OSB 

Yönetimi Kocaeli Valiliğinin koordinasyonunda ilgili Belediye ve Kocaeli Büyükşehir 

Belediyesi 

Vade: Kısa vadede ve sürekli 

b) Dilovasındaki kirlilik profilinin çıkarılarak ilgili kurumlarca kirliliğin kontrol altma 

alınmasından sonra belirlenecek olan mevcut kirletici vasfı yüksek sanayi tesislerin 

kapasite artımına gitmesine; Dilovası OSB'de, OSB Yönetimince, Dilovası OSB 

dışında ise Kocaeli Valiliğinin koordinasyonunda ilgili Belediye ve Kocaeli 

Büyükşehir Belediyesince izin verilmemesi gerekmektedir. 
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Sorumlu Kuruluşlar: OSB Yönetimi, Kocaeli Valiliğinin koordinasyonunda ilgili 

Belediye ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 

Vade: Kısa vadede ve sürekli 

c) Dilovası OSB'deki sanayi tesislerinden kaynaklanmakta olan emisyonların 

ölçülebilmesi için otomatik ölçme ve izleme sistemlerinin OSB Yönetimince 

kurulması veya kurdurulması ve işletilmesi gerekmektedir. OSB Yönetimi otomatik 

ölçme ve izleme sistemlerinin kullanılması konusunda bölgeye yakın olan TÜBİTAK 

Marmara Araştırma Merkezinden ve/veya üniversitelerden yararlanabilir. 

Sorumlu Kuruluşlar: OSB Yönetimi 

Vade: Orta vadede 

d) Çevre ve Orman Bakanlığınca; 81 ilde yaygınlaştırılması planlanan Hava Kalitesi 

İzleme İstasyonlarından bir tanesinin de Dilovasında kurularak ortam hava kalitesinin 

ölçülmesi gerekmektedir. 

Sorumlu Kuruluşlar: Çevre ve Orman Bakanlığı 

Vade: Orta vadede 

e) Hava Kalitesi İzleme İstasyonunun ölçüm sonuçlan ile mevzuat gereği sürekli 

emisyon ölçüm cihazı bulundurması gereken tesislerin ölçüm sonuçlan on-line olarak 

Kocaeli Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğünde kurulacak izleme merkezine 

iletilmelidir. 

Sorumlu Kuruluşlar: Çevre ve Orman Bakanlığı ve Kocaeli Valiliği 

Vade: Orta vadede 
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SORUN 5. 

Dil Deresi; başta Dilovası'ndaki ve Gebze İlçesinin bir bölümüne ait sanayi tesisleri olmak 

üzere, bölgedeki yerleşim alanlarından, vahşi depolama yapılmış olan mevcut çöp alanından 

ve maden ocaklarından (taş ocakları da) kaynaklanmakta olan atık sular ile kirletilmektedir. 

Körfezin yüzde 40'ından fazlasının bu dere tarafından kirletildiği Komisyona bilgi veren 

birçok Kurum/Kuruluş tarafından ifade edilmiştir. Raporun bölüm 3.1'deki analiz sonuçlan 

değerlendirildiğinde; söz konusu derenin çöplük öncesinde IV. smıf su kalitesinde olduğu ve 

çözünmüş oksijen miktarının en düşük ölçüldüğü numune noktası olduğu görülebilir. 

Çözünmüş oksijen değeri 1.4 mg/1 ölçülmüş olup canlı yaşamın devam etmesi için gerekli 

olan 4 mg/l'nin çok altındadır. Ağır metal açısından incelendiğinde ise durum değişmemekte, 

çöplük öncesindeki suyun kalitesi sınır değerleri kat kat aşmakta ve IV. sınıf su özelliğini 

korumaktadır. Tablo 11 incelendiğinde çöplük öncesinde neredeyse tüm ağır metaller 

açısından IV. sınıf su karakterinde olan dere bazı metallerde sınır değerleri çok çok 

aşmaktadır. Örneğin alüminyum (yaklaşık 11 kat), krom (yaklaşık 3 kat), nikel (yaklaşık 8 

kat), demir (yaklaşık 2,5 kat), mangan (yaklaşık 2 kat) ve kurşun (yaklaşık 8 kat). Çöplük 

sonrasında (Tablo 12) da durum değişmemekte ve neredeyse tüm ağır metaller açısından IV. 

sınıf su karakterinde olan dere bazı metallerde smır değerleri yine çok çok aşmaktadır. 

Örneğin alüminyum (yaklaşık 36 kat), krom (yaklaşık 9 kat), nikel (yaklaşık 34 kat), demir 

(yaklaşık 12 kat), mangan (yaklaşık 4 kat) ve kurşun (yaklaşık 10 kat). Gebze çöplüğü 

öncesinde Değirmen Deresinin ağır metal açısından bu derecede kirli olması Gebze OSB, 

Mutlukent ve Plastikçiler OSB'den oluşan atıklar nedeniyle olduğu açıktır. 

ÇÖZÜM 5. 

a) Dil Deresindeki su kirliliğini önlemeye yönelik çalışmaların, Dil Deresi havzası 

boyutunda ele alınması gerekmektedir. 

Avrupa Birliği Yüksek Maliyetli Çevre Yatırımları Projesi çerçevesinde Çevre ve 

Orman Bakanlığının koordinasyonunda Dilovası OSB Yönetimi ve Kocaeli 

Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Dilovası OSB Evsel ve Endüstriyel Merkezi Atıksu 

Antma Tesisinin fizibilitesi yaptırılmıştır. Söz konusu proje kapsamında; Dilovası 

OSB'den kaynaklanmakta olan evsel ve endüstriyel atıksularla yerleşim yerlerinin bir 

kısmını kapsayan evsel nitelikli atıksularının arıtılması planlanmaktadır. OSB 
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Yönetimince Dilovası OSB Evsel ve Endüstriyel Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi 

ivedilikle (2007 yılı sonu) yaptırılmalıdır. 

Sorumlu Kuruluşlar: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Orman Bakanlığı, 

OSB Yönetimi, işletmeler 

Vade: Kısa vadede 

b) Dil Deresi Havzası içindeki yerleşim yerlerinin tamamının atıksulan, Dilovası OSB 

Evsel ve Endüstriyel Merkezi Atıksu Arıtma Tesisine alınamamaktadır. Bu itibarla; 

• Dil Deresi Havzası içinde yer almakta olan diğer yerleşim alanlarından ve 

Dilovası OSB dışında kalan münferit sanayi tesislerinden kaynaklanan evsel ve 

endüstriyel nitelikli atıksulann, 

• Gebze İlçesinin bir bölümüne ait yerleşim alanları ile sanayi tesislerinden 

kaynaklanarak Dil Deresine karışmakta olan evsel ve endüstriyel nitelikli 

atıksulann, 

• Vahşi depolama yapılmış olan mevcut çöp alanından kaynaklanan ve Dil 

Deresine kanşmakta olan sızıntı sulannın toplanarak, Dil Deresine verilmeden 

önce antılmaları konusunda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin atıksu arıtma 

tesisi veya tesislerini planlaması ve yapması da zorunluluk arz etmektedir. 

Sorumlu Kuruluşlar: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 

Vade: Kısa ve Orta vadede 

c) Maden ocaklanndan (taş ocakları da) kaynaklanmakta olan kirli suların işletme 

sahiplerince arıtılması gerekmektedir. Ayrıca, taş ocaklannın kapalı mekanlarda 

çalışmalannı sürdürmeleri gerekmektedir. 

Sorumlu Kuruluşlar: İşletmeci 

Vade: Kısa vadede 
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SORUN 6. 

Dil Deresi suyu kirli olduğu gibi, dere yatağı ve kenarları da son derece düzensiz ve kirli bir 

görüntüde olup, adeta çöplük olarak kullanılmaktadır. 

ÇÖZÜM 6. 

Dil Deresinin ıslah çalışmalan; DSİ, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve OSB Yönetiminin iş 

birliği ile biran önce gerçekleştirilmelidir. Dereye yabancı maddelerin atılmasının önlenmesi, 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin koordinasyonu ile Kocaeli Valiliği, Belediyeler ve OSB 

Yönetimince sağlanmalıdır. 

Sorumlu Kuruluşlar: Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin koordinasyonunda Kocaeli Valiliği, 

DSİ, OSB Yönetimi ve ilgili Belediye 

Vade: Kısa vadede 

SORUN 7. 

Bölgede son derece çarpık ve düzensiz bir sanayileşme ve yerleşim vardır. Gerek yerleşim 

gerekse sanayi alanlarının bir kısmının arazileri ile ilgili hukuki sorunları da bulunmaktadır. 

ÇÖZÜM 7. 

a) Dilovasındaki imar planı uygulaması; yetkili makamlarca (ilgili Belediyesi ve Kocaeli 

Valiliğince); bölge planı, çevre düzeni planı ve imar planlan ve plan hükümlerine 

uygun olarak yürütülmelidir. Ayrıca Çevre düzeni planlannın bölgesel ölçekte iller 

arasında sektörel uyumu sağlayacak şekilde hazırlanması da önem arz etmektedir. 

Sorumlu Kuruluşlar: İlgili Belediyesi ve Kocaeli Valiliği 

Vade: Kısa vadede ve sürekli 
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b) Dilovası OSB içerisinde kalmalanna rağmen; imar planında yerleşim alanı olarak 

lekelenmiş olan Yeni Yıldız Mahallesi ile orman ve 2B kapsamındaki orman alanında 

yerleşik olarak gösterilen Fatih Mahallesinin ve sanayi içersinde kalan diğer 

konutların boşaltılması gerekmektedir. Kocaeli Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon 

Müdürlüğünce ilgili Belediye, Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Müdürlüğü, Bayındırlık 

ve İskan Müdürlüğü, Dilovası OSB Yönetimi ve muhtarlıkların katılımı ile oluşturulan 

komisyon marifetiyle Dilovası OSB içerisinde yer almakta olan adı geçen mahallelerin 

boşaltılması ile ilgili olarak çalışmalar yapılmaktadır. 

Bu doğrultuda; Yeni Yıldız Mahallesinde halkın ikna edilmesi sureti ile bedeli Dilovası 

OSB Yönetimince karşılanmak üzere, kamulaştırma yapılması aşamasına gelinmiş 

olunduğu tespit edilmiştir. Dilovası OSB Yönetimince; plan değişikliğine gidilmesi ve 

imar planında bu alanın da sanayi yapılanmasına açılması öngörülmektedir. Kocaeli 

Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün öncülüğünde Yeni Yıldız 

Mahallesi ile Fatih Mahallesinin kamulaştırma çalışması bir an önce tamamlanmalıdır. 

Sorumlu Kuruluşlar: Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kocaeli 

Valiliği ve OSB Yönetimi 

Vade: Kısa vadede 

SORUN 8. 

Bölgede hurda metal kullanan büyük kapasitede demir-çelik fabrikaları faaliyet 

göstermektedir. Bu fabrikaların hem üretim süreçlerinde hem de hurda metal depolama ve 

taşıma süreçlerinde havaya önemli miktarlarda toz ve zararlı gazlar yayılmaktadır. 

ÇÖZÜM 8. 

a) Baca gazı arıtma ve toz tutma ünitelerinin kapasiteleri yetersiz olan (Endüstriyel 

Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğindeki-Sınır Değerini Sağlamayan) 

tesislerin ivedilikle gerekli yatırımları yaparak baca gazı arıtma ve toz tutma 

kapasitelerini artırmaları gerekmektedir. 
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Sorumlu Kuruluşlar: Kocaeli Valiliği, OSB Yönetimi ve işletmeci 

Vade: Orta vadede 

b) Baca gazı arıtma ve toz tutma ünitelerinin üretim süresince kesinlikle çalıştırılmaları 

sağlanmalıdır. 

Sorumlu Kuruluşlar: Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 

Vade: Kısa vadede ve sürekli 

c) Bölgedeki ark ocak sistemli demir-çelik üretim tesislerinde hurda metallerin 

ergitilmesi sırasında oluşan önemli miktarda gaz, toz çıkışı ve bu gazlann verimli 

olarak toplanamaması nedeniyle tesislerin çatı ve duvarlarında bulunan boşluklardan 

kontrolsüz olarak atmosfere atılmaktadır. Hava kirliliğine engel olabilmek amacıyla 

oluşan bu gaz ve tozların etkin olarak toplanması ve arıtıldıktan sonra atmosfere 

salınması gerekmektedir. 

Sorumlu Kuruluşlar: OSB Yönetimi ve İşletmeci 

Vade: Kısa vadede ve sürekli 

d) Hurda depo alanlarının üzerleri kapatılarak hem çevreye toz yayılması önlenmeli hem 

de görüntü kirliliği ortadan kaldırılmalıdır. 

Sorumlu Kuruluşlar: OSB Yönetimi ve İşletmeci 

Vade: Kısa vadede ve sürekli 

SORUN 9. 

Dilovasında faaliyet gösteren fabrikalann endüstriyel atıklarının önemli bir kısmının 

endüstriyel nitelikli tehlikeli atık olduğu, bu tür atık üreten sanayicilerin tehlikeli atıklarım 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1273) 



- 3 0 7 — 

bertaraf etme noktasında genellikle çevre kirliliğinin önlenebilmesi açısından duyarlı 

davranmadıkları tespit edilmiştir. 

ÇÖZÜM 9. 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yaptırılmış olan tehlikeli atık yakma ve depolama tesisi 

olan İZAYDAŞ Marmara Bölgesinin Anadolu yakasına hizmet vermek üzere planlanmış 

olmasına rağmen diğer bölgelerin taleplerini de karşılama noktasındadır. Bu nedenle Kocaeli 

Büyükşehir Belediyesince; İZAYDAŞ'ın kapasitesinin artırılmasının gündeme alındığı 

belirtilmektedir. 

Dilovası OSB'den kaynaklanmakta olan tehlikeli atıkların bertaraf edilmesi noktasında OSB 

Yönetimi tehlikeli atık yakma tesisi kurmayı düşünmektedir. Ancak Çevre ve Orman 

Bakanlığınca yürütülmüş olan etüt çalışmaları sonucu; Anadolu yakasında ikinci bir tehlikeli 

atık yakma ve depolama tesisinin kurulmasının ekonomik olmayacağı gibi kurulma sürecinin 

(yer tahsisi, ÇED, projelendirme, tesisin inşaatı, işletmeye alma vb) de uzun vadede 

gerçekleştirilebileceği göz ardı edilmemelidir. Bu nedenle, İZAYDAŞ'ın yakma ve depolama 

kapasitesinin bölgenin ihtiyacım karşılayacak şekilde arttırılması gerekmektedir. 

Sorumlu Kuruluşlar: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve OSB Yönetimi 

Vade: Orta vadede 

SORUN 10. 

Dilovası OSB'de yapılan incelemelerde; sanayi tesislerinden çıkan endüstriyel tehlikeli 

atıkların miktar ve özelliklerinin yeterince tespit edilmemiş olması nedeniyle bu alanda 

bilimsel çalışmalara dayalı verilere ihtiyaç duyulmaktadır. 

ÇÖZÜM 10. 

OSB Yönetimince; TÜBİTAK veya Üniversite veya İZAYDAŞ işbirliği ile "OSB'deki 

Tehlikeli Atıkların Kaynaklarının Belirlenmesi Çalışması" yapılarak tehlikeli atıkların 

kaynağında azaltılması, toplanması, depolanması, taşınması ve bertaraf edilmesi sırasında 
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alınması gereken tedbirler ortaya konulmalıdır. OSB Yönetimi; mevzuatı gereği oluşturacağı 

çevre yönetim birimi ve çevre yönetim sistemi kapsamında, tehlikeli atıklarla ilgili olarak 

sürekli ölçümler yapmalıdır. 

Sorumlu Kuruluşlar: OSB Yönetimi 

Vade: Kısa vadede 

SORUN 11. 

Dilovası, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolunun güzergahı üzerinde bulunduğundan 

çoğunluğu ağır vasıta olmak üzere yoğun trafik baskısı (günlük ortalama 114.000 araç) 

altındadır. Araçların egzoz gazlan önemli miktarda hava kirliliğine neden olmakta ve gürültü 

kirliliği de oluşmaktadır. 

ÇÖZÜM 11. 

a) Başta TEM Otoyolu ve D-100 karayollan kenarlan olmak üzere bölgede yoğun 

ağaçlandırma yapılmalı ve karayolu güzergahında uygun yerlere gürültü duvarları inşa 

edilmelidir. TBMM Araştırma Komisyonunun girişimleri ile Çevre ve Orman 

Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü Kocaeli Valiliğine 

bir yazı yazarak; "Dilovası beldesindeki potansiyel sahalar acilen yeniden incelenerek, 

çalışılması gereken sahalar için ek program teklifinde bulunulması ve hemen 

çalışmalara başlanması, diğer kamu kurumlan veya sivil toplum örgütlerinin yapacağı 

ağaçlandırma çalışmalarında iş birliğine gidilmesi, Kocaeli Valiliği Çevre ve İmar 

Koruma Birliğinin özel ağaçlandırma talebinin biran önce sonuçlandınlması ve söz 

konusu sahanın ağaçlandınlmasımn sağlanması, Dilovası beldesindeki özel ve tüzel 

kişilerin orman ağacı fidanı taleplerinin öncelikli olarak karşılanması, çeşitli 

etkinliklerdeki fidan dağıtımı uygulamalannda Dilovası beldesine öncelik verilmesi ve 

Dilovası beldesindeki ağaçlandırmalarda ve fidan taleplerinin karşılanmasında, ağaç 

türlerinin SO2 gazına hassasiyeti ile ilgili araştırma sonucu tespit edilen Ek-4'de 

verilen bilgilerin değerlendirilmesi" istenmiştir. 
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Sorumlu Kuruluşlar: Çevre ve Orman Bakanlığı, Kocaeli Valiliği, Karayolları Genel 

Müdürlüğü 

Vade: Kısa vadede 

b) Bölgedeki trafik yükünü azaltmak için alternatif güzergah olarak Kocaeli İlinin 

kuzeyinden duble yol ve otoyol yapılması, körfez köprülü geçişinin Dilovasmdaki 

kirlilik yükünün de dikkate alınarak planlanması ve uygulamaya konulması 

gerekmektedir. 

Sorumlu Kuruluşlar: Karayolları Genel Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediye 

Başkanlığı 

Vade: Uzun vadede 

SORUN 12. 

Sanayi tesisleri ve limanlardan kaynaklanmakta olan atıkların toplayıcı firmalar tarafından 

ücret karşılığı alındığı, ancak alınan atıkların nereye götürüldüğü veya nasıl bertaraf edildiği 

hususunda belirsizlikler bulunmaktadır. 

ÇÖZÜM 12. 

Bölgede ücret karşılığı atık toplayan firmaların Tehlikeli Atıklann Kontrolü Yönetmeliği 

gereği lisanslı olup olmadıklannın tespiti, topladıklan atıkları ne şekilde bertaraf ettiklerinin 

takibi ve denetimi Kocaeli Valiliği ile Büyükşehir Belediyesince titizlikle 

gerçekleştirilmelidir. 

Sorumlu Kuruluşlar: Kocaeli Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi 

Vade: Kısa vadede sürekli 

Uzun Vade: 5 yıl 
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SORUN 13. 

Bölgede yapılan incelemelerde bazı fabrikalann arıtma sistemlerinin olduğu, ancak bunların 

ya yetersiz yada çalıştırılmadığı gözlemlenmiştir. Bazı işletmeciler, genelde arıtma 

tesislerinin inşasını ve işletilmesini mali külfet olarak görmekte ve bu tesislerin çalıştırılması 

hususunda isteksiz davranmakta, titizlik göstermemektedir. 

ÇÖZÜM 13. 

a) Denetim yetkisine sahip Çevre ve Orman Bakanlığı, Kocaeli Valiliği ve Büyükşehir 

Belediye Başkanlığı gibi yetkili kurum/kuruluşların Dilovasındaki çevre denetimlerini 

arttırmaları gerekmektedir. Etkili bir denetim; yeterli sayıda eğitilmiş eleman, araç 

gereç, ölçüm ekipmanı ve laboratuarlarla yapılabilir. Denetimle yetkili ve görevli 

kuruluşların etkili denetim yapabilecek ekiplerini kurmaları ve yasalara aykırı faaliyet 

gösteren işletmeler hakkında yaptırımlar uygulanmaları gerekmektedir. 

Sorumlu Kuruluşlar: Çevre ve Orman Bakanlığı, Kocaeli Valiliği ve Büyükşehir 

Belediyesi 

Vade: Kısa vadede sürekli 

b) Dilovasının çevresel kirlilik ve sağlık açısından potansiyel riskli bir bölge olduğu 

dikkate alınarak çevresel teşvikler sağlanmalıdır. Bu kapsamda; 

• Çevre ile ilgili tüm yatırımlar teşvik edilmelidir. 

• Atıksu, hava ve katı atık bertaraf tesislerine ucuz enerji sağlanmalıdır. 

• Atıklarını usulüne uygun olarak bertaraf eden/ettiren kuruluşlar ile 3 yıl çevre 

cezası uygulanmamış çevreye duyarlı sanayi kuruluşlarına vergisel teşvikler 

getirilmelidir.Eski Teknolojisi nedeniyle çevre kirliliğine neden olan sanayi 

kuruluşlarına ileri teknolojili yatırımlara yönelebilmeleri için "yatırım desteği" ile 

ithal makine ve teçhizata "gümrük muafiyeti" ve "yatırım indirimi" sağlanmalıdır. 
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Sorumlu Kuruluşlar: Çevre ve Orman Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Devlet Planlama 

Teşkilatı ve Hazine Müsteşarlığı 

Vade: Kısa vadede sürekli 

SORUN 14. 

Dilovası OSB'de faaliyet göstermekte olan sanayi tesislerine ait Dilovası OSB'nin yetki alanı 

içerisindeki arazi ve dolgu alanlarında ilgili belediyesince onaylanan planlar ile kullanım 

hakkı tanınan; ayrıca, orman alanında, kiralama sonucu kullanım hakkı elde edilen büyük 

kapasiteli yamçı ve tehlikeli madde depolama tesisleri, limanlar, dolgu alanlan da yer 

almaktadır. Yine bu depolama tesislerine birleşik, OSB sınırlan içerisinde kalmakta olan, 

orman ve 2B kapsamındaki orman arazisinde yerleşik gecekondular (Fatih Mahallesi) 

bulunmaktadır. 

Orman alanında Çevre ve Orman Bakanlığı, yerleşim yerlerinin bulunduğu alanda Belediye, 

depolama tesisleri ve dolgu alanlan ile ilgili olarak da başta OSB Yönetimi olmak üzere diğer 

ilgili Kurum ve Kuruluşlar (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Denizcilik Müsteşarlığı, Kocaeli 

Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Belediye, vb) yetkilidir. Bu nedenle söz konusu alanın 

planlanması, yönetimi ve altyapı hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde bütünlük sağlanamadığı 

gibi yönetim karmaşası da yaşanmaktadır. 

Kocaeli İli I. Derece deprem kuşağında yer almaktadır. Bölgede meydana gelebilecek bir 

doğal afetin ve/veya endüstriyel kazanın oluşması durumunda; bölgedeki can ve mal 

güvenliğinin tehdit edilebileceğinin yanı sıra büyük boyutta bir çevre kirliliğinin de ortaya 

çıkabileceği açıkça görülebilir. 

ÇÖZÜM 14. 

a) Dilovası'ndaki işletmelerin, endüstriyel büyük kazalarla ilgili acil müdahale planlannı, 

risk esasına dayalı olarak, sürekli geliştirilmeleri gerekmektedir. Söz konusu acil 

müdahale planlan, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve 

Kocaeli Valiliğince yakından izlenmelidir. 
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Sorumlu Kuruluşlar: İşletmeciler, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı ve Kocaeli Valiliği 

Vade: Kısa vadede sürekli 

b) Dolgu alanlarının sınırlandırılması, petrol ürünleri ve kimyasal maddelerin tanklarda 

depolanması sonucu oluşacak yangın, patlama, sızıntı gibi risklerin ortadan 

kaldırılması için her türlü tedbirin alınması, orman alanı içersinde yer alan depolama 

tanklarının kaldırılması ve yenilerinin kurulmasına müsaade edilmemesi, büyük 

kapasiteli yanıcı ve tehlikeli madde depolama tesislerinden kira sözleşme süresi 

bitenlerin sözleşmesinin yenilenmemesi ve bu araziler üzerinde yeni kiralamaların 

yapılmaması gerekmektedir. Söz konusu OSB alanı, dolgu alanı ve orman arazisi 

üzerindeki depolama tesislerinin taşınabilecekleri uygun yerin tespiti için Bayındırlık 

ve İskan Bakanlığı, Denizcilik Müsteşarlığı, Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir 

Belediyesince bir çalışma yapılmalıdır. 

Sorumlu Kuruluşlar: Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Denizcilik Müsteşarlığı, Kocaeli 

Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık 

Bakanlığı 

Vade: Uzun vadede 

c) Büyük kapasiteli yanıcı ve tehlikeli madde depolama tesislerinin kurulu olduğu 

alanların boşaltılması ile elde edilecek alanın; orman vasıflı olan kısmı orman alanı, 

arazi vasıflı olanının da yeşil alan olarak korunması sağlanmalıdır. 

Dilovasında faaliyet göstermekte olan limanların dolgu yaparak kapasite artırımına 

izin verilmemelidir. 

Sorumlu Kuruluşlar: Denizcilik Müsteşarlığı ile diğer ilgili Kurum ve Kuruluşlar 

(Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Kocaeli Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, vb) 

Vade: Kısa vadede 
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SORUN 15. 

Dilovası bölgesinde 8 adet liman bulunmaktadır. Limanlara gelen gemilerden alınan sintine 

ve balast sulan için sadece depolama tesisleri mevcut olup, nihai antma yapılmamaktadır. 

ÇÖZÜM 15. 

Limanlara gelen gemilerden alınan sintine ve balast sulan için öncelikle limanlann ortak veya 

münferit atıksu antma tesisleri kurulmalan veya OSB'nin kuracağı merkezi atıksu antma 

tesisine vermeleri sağlanmalıdır. 

Sorumlu Kuruluşlar: Denizcilik Müsteşarlığı, Kocaeli Valiliği ve İşletmeci 

Vade: Kısa vadede sürekli 

SORUN 16. 

Dilovası bölgesinde boya ve tiner üretim tesislerinde genel olarak üretim, depolama, ürün 

ambalajlama sırasında meydana gelen organik madde yayınımlan herhangi bir antma 

olmadan atmosfere salınmaktadır. 

ÇÖZÜM 16. 

a) Boya ve tiner üretim tesislerinde iyi bir havalandırma ile ortamdan organik maddelerin 

toplanması ve arıtıldıktan (filtre, scruber vb) sonra atmosfere salınması gerekmektedir. 

Sorumlu Kuruluşlar: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve Orman 

Bakanlığı, Kocaeli Valiliği ve İşletmeci 

Vade: Kısa vadede sürekli 

b) Ayrıca solvent bazlı boya üretimi/tüketiminden su bazlı boya üretim tekniklerine 

geçilmesinin teşvik edilmesi, bu konuda boya üreticilerinin uygulanabilir mevcut en 

iyi tekniklerin kullanımına yönelik altyapının (insan gücü/kapasite /idari-teknik 
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kapasitenin güçlendirilmesi) oluşturulması için çalışmalar yapılmalı, Devlet/sanayici 

/üniversite işbirliğinin geliştirilmesi gerekmektedir. 

Sorumlu Kuruluşlar: işletmeci 

Vade: Orta vadede 

c) Baca ve baca dışı kaynaklardan açığa çıkan uçucu organik bileşiklerin azaltılması 

konusunda mevcut en iyi tekniklerin kullanılması için gerekli araştırma ve 

planlamaların yapılması gerekmektedir. 

Sorumlu Kuruluşlar: işletmeci 

Vade: Orta vadede 

SORUN 17. 

Dilovasındaki depolama tesislerinde bulunan tankların nefesliklerinden atmosfere önemli 

oranda organik madde yayınımı olmaktadır. 

ÇÖZÜM 17. 

Depolama tesislerinde bulunan tankların nefesliklerinden çıkmakta olan organik bileşik içeren 

gazlann yayınımın önüne geçilmeli, doldurma/boşaltma ekipmanları, tankların teknik 

özelliklerinde iyileştirmeler (azot yastıklama sistemi veya membranlı valfler vb.) 

yapılmalıdır. Bu konuda AB direktifleri de dikkate alınarak eylem planlan geliştirilmelidir. 

Sorumlu Kuruluşlar: işletmeci 

Vade: Kısa vadede sürekli 
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SORUN 18. 

Kömür tevzi ve dağıtım tesislerinde kömürler genellikle açık alanda depolanmakta ve 

özellikle paketleme ve doldurma-boşaltma sırasında önemli oranda toz yayımmma neden 

olmaktadır. 

ÇÖZÜM 18. 

Kömür depolama-işleme-dağıtım tesislerinde yapılmakta olan işlemlerin mümkün olduğu 

kadar kapalı alanda gerçekleştirilmesi veya kömür tozlarının ortamdan etkin olarak 

uzaklaştırılması konusunda teknik tedbirlerin alınması ve alman tedbirlerin devamlılığı 

sağlanmalıdır. Dilovasında dağınık halde faaliyet göstermekte olan kömür depolama-işleme-

dağıtım tesislerinin Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yer seçimi kesinleştirilmiş olan 

Kömürcüler OSB alanına taşınmalarının Kocaeli Valiliğince sağlanması gerekmektedir. 

Sorumlu Kuruluşlar: Kocaeli Valiliği ve OSB Yönetimi 

Vade: Kısa vadede 

SORUN 19. 

Bölgede faaliyet gösteren çok sayıdaki taş ocakları başta hava ve su kirliliği olmak üzere 

çevre kirliliği ile arazi bozulmalarına neden olmaktadır. 

ÇÖZÜM 19. 

a) Bölgede faaliyet gösteren taş ocaklarının kırma-eleme işlemlerini kapalı mekanlarda 

gerçekleştirmeli, oluşan tozlan filtre etmelidir. Faaliyetin tamamlamasından sonra 

arazinin rehabilite edilmesi gerekmektedir. 

Sorumlu Kuruluşlar: Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İşletmeci 

Vade: Kısa vadede sürekli 
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b) Bölge için yeni maden arama ruhsatı (taş ocakları da dahil olmak üzere) 

verilmemelidir. İşletme süresi biten ocakların ruhsatlarının iptal edilerek kapatılması 

ve faaliyetin tamamlamasından sonra arazinin rehabilite edilmesi gerekmektedir. Bu 

husus Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir 

Belediyesi ve Belediyelerin işbirliği ile sağlanmalıdır. 

Sorumlu Kuruluşlar: Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Kocaeli Valiliği, Kocaeli 

Büyükşehir Belediyesi, ilgili Belediyesi 

Vade: Orta vadede 

SORUN 20. 

Kirleticilik vasfı yüksek olan yakıtların sanayi ve konutlarda kullanılması hava kirliliğine 

neden olmaktadır. 

ÇÖZÜM 20. 

Yakıt olarak çevreye daha az zarar veren ve kirleticilik vasfı daha düşük olan yakıtların sanayi 

ve yerleşim bölgelerinde kullanımının teşvik edilmesi bağlamında Belediyeler ve Kocaeli 

Büyükşehir Belediyesi koordineli olarak çalışmalıdır. Özellikle bölgede doğalgaz 

kullanımının sağlanabilmesi için altyapı hizmetleri ivedilikle tamamlanmalıdır. 

Sorumlu Kuruluşlar: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Belediyesi 

Vade: Kısa vadede 

SORUN 21. 

Dilovası ve Gebze Belediyesinin mevcut çöp alanları önemli bir kirlilik kaynağıdır. Ayrıca 

Dilovasından çıkan katı atıklar için uygun bir çöp alanı yoktur. 
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ÇÖZÜM 21. 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bölgedeki uygun bir yere düzenli çöp deponi alanı bir an 

önce yapılmalıdır. 

Sorumlu Kuruluşlar: Büyükşehir Belediyesi 

Vade: Kısa vadede 

SORUN 22. 

Dilovası özelinin dışında Marmara Bölgesinde yoğun ve çarpık oları sanayileşme söz 

konusudur. 

ÇÖZÜM 22. 

Bölge illerini içine alacak şekilde "Sanayi Master Planı"nın Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 

yapılması gerekmektedir. 

Sorumlu Kuruluşlar: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

Vade: Orta vadede 

SORUN 23. 

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi etrafında gerekli olan sağlık koruma bandı yoktur. 

ÇÖZÜM 23. 

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi etrafında mevzuata göre yeterli mesafede sağlık koruma 

bandı bırakılmalıdır. Bu bandın içersinde kalan mevcut yapılaşma kaldırılmalıdır. 

Sorumlu Kuruluşlar: Sağlık Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, DOSB Yönetimi, 

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 
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Vade: Orta ve uzun vadede 

SORUN 24. 

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğin alıcı ortam ve deşarj standartlarının birlikte 

kullanılmasının sağlanmasına olanak verecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 

ÇÖZÜM 24. 

Alıcı ortam ve deşarj standartlarının birlikte kullanılmasına olanak sağlayan çerçeve Su 

Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği esas alınarak, havza bazında; alıct ortam standartlannın 

belirlenmesi ve bu bağlamda havza yönetimlerinin sağlanması gerekmektedir. 

Sorumlu Kuruluş: Çevre ve Orman Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi 

Vade: Uzun vade 

SORUN 25. 

OSB Kanunu ve OSB Uygulama Yönetmeliğinin hali hazırdaki boş alanlarda yeni kurulacak 

OSB'ler için çıkarılmış olması, Dilovası OSB örneğinde olduğu gibi, yapılanmış alanların 

OSB ilan edilmesi durumunda sorunlarla karşılaşılmaktadır. 

ÇÖZÜM 25. 

OSB Kanunu ve OSB Uygulama Yönetmeliğinin yapılanmış alanların OSB ilan edilmesi 

durumu da dikkate alınarak revize edilmesi gerekmektedir. 

Sorumlu Kuruluş: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

Vade: Orta vadede 
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SORUN 26. 

TBMM Araştırma Komisyonunca bölgede yapılan incelemelerde gerek sanayicinin gerek 

halkın çevre konusunda yeterince bilinçli olmadıkları tespit edilmiştir. 

ÇÖZÜM 26. 

Çevre bilincini artırmak üzere Kocaeli Valiliğinin koordinatörlüğünde sanayicinin ve yöre 

halkının yapılan çalışmalara katılımlarını sağlamak için periyodik olarak eğitim seminerleri 

düzenlenmelidir. 

Sorumlu Kuruluşlar: Kocaeli Valiliği 

Vade: Kısa vadede ve sürekli 

SORUN 27. 

Yeni Yıldız Mahallesi ve Fatih Mahallesinin Dilovası OSB'nin içinde kalıyor olması, bu 

yerleşim alanlarının fiziki olarak tecrit edilmesine sebep olmakta ve belediyece altyapı 

hizmetlerinin götürülebilmesine engel teşkil etmektedir. Aynca bu iç içe geçmişliğin sonucu 

olarak, Dilovası OSB'den kaynaklanmakta olan çevre kirliliğinin söz konusu mahallelerde 

yaşayan halkın sağlığını direkt olarak etkilemesine de engel olunamamaktadır. 

ÇÖZÜM 27. 

Bu konutlann Dilovasında başka bir yere nakledilmesi için uygun bir yere toplu konut alam 

yapılması gerekmektedir. 

Aynca, Dilovasmdaki konutlann tamamına yakım gecekondu olduğundan kentsel dönüşüm 

projesi hazırlanarak acilen hayata geçirilmelidir. 

Sorumlu Kuruluşlar: Büyükşehir Belediyesi, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Dilovası 
Belediyesi, Kocaeli Valiliği 
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Vade: Orta vadede 

SORUN 28. Bölgedeki metal ve hurda ergiterek üretim yapan tesislerde bulunan radyasyon 

ölçüm sistemlerinin kullanımının tesis yönetimince yapılıyor olması, cihazların kapatılması, 

denetimlerin yetersiz olması; yurtiçinden ve yurt dışmdan gelen hurdalann detektörlerden 

geçirilmeden işlenmesi riskini ortaya çıkarmaktadır. 

ÇÖZÜM 28. Söz konusu sorunun önüne geçilebilmesi için radyasyon ölçüm sistemlerinin 

devlet tarafından işletilmesi ve yeterli sayıda eleman istihdam edilerek 24 saat kesintisiz 

denetimin sağlanması gerekmektedir. Gümrük kapılarında uygulanan sistem bölgede de 

uygulanmalıdır. Körfeze girmeden önce gemilerde ölçümler gerçekleştirilmelidir. Aynca, yurt 

içinden ve yurt dışından gelen hurdalarda işlem yapan işletmelerin panel alması zorunlu hale 

getirilmelidir. 

Sorumlu Kuruluşlar: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, İşletmeci, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve 

Orman Bakanlığı. 

Vade: Kısa vadede 

SORUN 29. 16. yy'm başlannda inşa edilip bugüne kadar ayakta kalabilen tarihi Mimar 

Sinan Köprüsü Dilovası Organize Sanayi Bölgesi sınırları içersinde kalmaktadır. 

ÇÖZÜM 29. Tarihi köprünün restorasyonu, koruması, çevre düzenlemesi vb. hususlarla ilgili 

olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulması gerekmektedir. Bakım, 

onanm ve restorasyon için gerekli finansman DOSB Yönetimince karşılanmalıdır. 

Sorumlu Kuruluşlar: Kültür ve Turizm Bakanlığı, OSB Yönetimi 

Vade: Kısa ve orta vadede 
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14. NİHAİ DEĞERLENDİRME 

Sanayi 

Dilovası'nda son derece çarpık, düzensiz bir sanayileşme ve yerleşim bulunmaktadır. 

Gerek yerleşim gerekse sanayi alanlarının bir kısmının arazileri ile ilgili hukuki sorunları da 

mevcuttur. Dilovası'nda OSB kurulmadan önce sanayi yapılaşması başlamış, bilahare OSB 

olması için yoğun çaba sarf edilmiş ve zaruri olarak Dilovası OSB kurulmuştur. Dilovası 

OSB'de faaliyet göstermekte olan sanayi tesislerine ait Dilovası OSB'nin yetki alanı 

içerisindeki arazi ve dolgu alanlarında ilgili belediyesince onaylanan planlar ile kullanım 

hakkı tanınan; ayrıca, orman alanında, kiralama sonucu kullanım hakkı elde edilen büyük 

kapasiteli yanıcı ve tehlikeli madde depolama tesisleri, limanlar, dolgu alanları da yer 

almaktadır. Bunlara ilaveten, Dilovası OSB'de gerekli olan sağlık koruma bandı 

oluşturulmamıştır. Yeni Yıldız Mahallesi ve Fatih Mahallesinin Dilovası OSB'nin içinde 

kalıyor olması, bu yerleşim alanlarının fiziki olarak tecrit edilmesine sebep olmakta ve 

belediyece altyapı hizmetlerinin götürülebilmesine engel teşkil etmektedir. Ayrıca bu iç içe 

geçmişliğin sonucu olarak, Dilovası OSB'den kaynaklanmakta olan çevre kirliliğinin söz 

konusu mahallelerde yaşayan halkın sağlığını direkt olarak etkilemesine de engel 

olunamamaktadır. 

İmar planında yerleşim alanı olarak lekelenmiş olan Yeni Yıldız Mahallesi ile orman 

ve 2B kapsamındaki orman alanında yerleşik olarak gösterilen Fatih Mahallesinin ve sanayi 

içersinde kalan diğer konutlann boşaltılması gerekmektedir. Aynca, Dilovasfndaki 

konutlann tamamına yakını gecekondu olduğundan kentsel dönüşüm projesi hazırlanarak 

acilen hayata geçirilmelidir. 

Kocaeli İli 1. Derece deprem kuşağında yer almaktadır. Bölgede meydana gelebilecek 

bir doğal afetin ve/veya endüstriyel kazanın oluşması durumunda; bölgedeki can ve mal 

güvenliğinin tehdit edilebileceğinin yanı sıra büyük boyutta bir çevre kirliliğinin de ortaya 

çıkabileceği açıkça görülebilir. Bu nedenle, dolgu alanlarının sınırlandmlması, kimyasal 

maddelerin tanklarda depolanması sonucu oluşacak yangın, patlama, sızıntı gibi risklerin 

ortadan kaldırılması için her türlü tedbirin alınması, orman alanı içersinde yer alan depolama 

tanklannın kaldırılması ve yenilerinin kurulmasına müsaade edilmemesi, büyük kapasiteli 

yamçı ve tehlikeli madde depolama tesislerinden kira sözleşme süresi bitenlerin sözleşmesinin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1273) 



- 3 2 2 -

yenilenmemesi ve bu araziler üzerinde yeni kiralamaların yapılmaması gerekmektedir. Büyük 

kapasiteli yamçı ve tehlikeli madde depolama tesislerinin kurulu olduğu alanların boşaltılması 

ile elde edilecek alanın; orman vasıflı olan kısmı orman alanı, arazi vasıflı olanının da yeşil 

alan olarak korunması sağlanmalıdır. 

Dilovası'nda, sanayicinin; yeni sanayi tesisi kurmaya veya mevcut tesisindeki 

kapasiteyi arttırmaya yönelik talepleri dikkatle değerlendirilmeli ve mümkün olduğu ölçüde 

sınırlandırılmalıdır. Bu doğrultuda bölgede kirlilik yükünü artıracak kirlilik vasfı yüksek 

tesislerin kurulmasının önlenebilmesi amacıyla; Çevre ve Orman Bakanlığının 

koordinasyonunda ilgili kurumlarca sınırlama getirilmesi gereken sektörlerin belirlenerek, 

Dilovası OSB imar planında plan notu ile sektör sınırlaması getirilmesi ve uygulamanın OSB 

Yönetimince bu doğrultuda yapılmasının hüküm altına alınması, Dilovası OSB dışındaki 

planlama ile ilgili olarak da Kocaeli Valiliğinin koordinasyonunda ilgili Belediye ve Kocaeli 

Büyükşehir Belediyesinin birlikte çalışması gerekmektedir. Ayrıca, Dilovası'nda faaliyet 

göstermekte olan limanların dolgu yaparak kapasite artırımına da izin verilmemelidir. 

Bölgedeki metal ve hurda ergiterek üretim yapan tesislerde bulunan radyasyon ölçüm 

sistemlerinin kullanımının tesis yönetimince yapılıyor olması, cihazların kapatılması, 

denetimlerin yetersiz olması; yurt içinden ve yurt dışından gelen hurdalann detektörlerden 

geçirilmeden işlenmesi riskini ortaya çıkarmaktadır. Söz konusu sorunun önüne geçilebilmesi 

için radyasyon ölçüm sistemlerinin devlet tarafından işletilmesi ve yeterli sayıda eleman 

istihdam edilerek, 24 saat kesintisiz denetimin sağlanması gerekmektedir. Gümrük 

kapılarında uygulanan sistem bölgede de uygulanmalıdır. Körfeze girmeden önce gemilerde 

ölçümler gerçekleştirilmelidir. Ayrıca, yurt içinden ve yurt dışından gelen hurdalarla işlem 

yapan işletmelerin panel alması zorunlu hale getirilmelidir. 

Bölgede faaliyet gösteren çok sayıdaki taş ocakları başta çevre kirliliği olmak üzere 

arazi bozulmalarına neden olmaktadır. Bölge için yeni maden arama ruhsatı (taş ocakları da 

dahil olmak üzere) verilmemelidir. İşletme süresi biten ocaklann ruhsatlannın iptal edilerek 

kapatılması ve faaliyetin tamamlamasından sonra arazinin rehabilite edilmesi gerekmektedir. 
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KirlUik 

Dilovası uygun olmayan topoğrafık yapısı ve meteorolojik şartlanmn yanı sıra, yoğun 

trafik yükünden, sanayi tesisleri ve yerleşim alanlarından kaynaklanmakta olan kirlenme ile 

kirleticilere karşı çok hassas bir hale gelmiş bulunmaktadır. 

Dil Deresi; başta Dilovası'ndaki ve Gebze İlçesinin bir bölümüne ait sanayi tesisleri 

olmak üzere, bölgedeki yerleşim alanlarından, vahşi depolama yapılmış olan mevcut çöp 

alanından ve maden ocaklarından (taş ocakları da) kaynaklanmakta olan atık sular ile 

kirletilmektedir. Körfezin yüzde 40'ından fazlasının bu dere tarafından kirletildiği Komisyona 

bilgi veren birçok Kurum/Kuruluş tarafından ifade edilmiştir. Dil Deresi suyu kirli olduğu 

gibi, dere yatağı ve kenarları da son derece düzensiz ve kirli bir görüntüde olup, adeta çöplük 

olarak kullanılmaktadır. Dil Deresinin ıslah çalışmaları; DSİ, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 

ve OSB Yönetiminin iş birliği ile biran önce gerçekleştirilmelidir. 

Dilovası ve Gebze Belediyesinin mevcut çöp alanları önemli bir kirlilik kaynağıdır. 

Ayrıca Dilovası'ndan çıkan katı atıklar için uygun bir çöp alanı yoktur. Kocaeli Büyükşehir 

Belediyesince bölgedeki uygun bir yere düzenli çöp deponi alanı bir an önce yapılmalıdır. 

Bölgede yapılan incelemelerde bazı fabrikaların antma sistemlerinin olduğu, ancak 

bunların ya yetersiz yada çalıştırılmadığı gözlemlenmiştir. Bazı işletmeciler, genelde antma 

tesislerinin inşasını ve işletilmesini mali külfet olarak görmekte ve bu tesislerin çalıştırılması 

hususunda isteksiz davranmakta, titizlik göstermemektedir. Bu nedenle, OSB Yönetimince 

Dilovası OSB Evsel ve Endüstriyel Merkezi Atıksu Antma Tesisi ivedilikle yaptınlmalıdır. 

Ayrıca, Dil Deresi Havzası içinde yer alan diğer yerleşim alanlarından, Dilovası OSB dışında 

kalan münferit sanayi tesislerinden, Gebze ilçesinin bir bölümüne ait yerleşim alanları ile 

sanayi tesislerinden, vahşi depolama yapılmış olan mevcut çöp alanmdan ve maden 

ocaklarından kaynaklanan atık sulann toplanarak Dil Deresine verilmeden önce antılmalan 

konusunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin atıksu arıtma tesisi veya tesislerini planlaması 

ve yapması da zorunluluk arz etmektedir. 

Dilovası bölgesinde 8 adet liman bulunmaktadır. Limanlara gelen gemilerden alınan 

sintine ve balast sulan için sadece depolama tesisleri mevcut olup, nihai antma 

yapılmamaktadır. Limanlara gelen gemilerden alınan sintine ve balast sulan için öncelikle 
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limanlann ortak veya münferit atıksu antma tesisleri kurmaları veya OSB'nin kuracağı 

merkezi atıksu antma tesisine vermeleri sağlanmalıdır. 

Bölgede hurda metal kullanan büyük kapasitede demir-çelik fabrikaları faaliyet 

göstermektedir. Bu fabrikaların hem üretim hem de hurda metal depolama ve taşıma 

süreçlerinde havaya önemli miktarlarda toz ve zararlı gazlar yayılmaktadır. Baca gazı arıtma 

ve toz tutma ünitelerinin kapasiteleri yetersiz olan tesislerin ivedilikle gerekli yatırımları 

yaparak baca gazı antma ve toz tutma kapasitelerini artırmalan gerekmektedir. Baca gazı 

antma ve toz tutma ünitelerinin üretim süresince kesinlikle çalıştınlmalan sağlanmalıdır. 

Hurda depo alanlannın üzerleri kapatılarak hem çevreye toz yayılması önlenmeli hem de 

görüntü kirliliği ortadan kaldmlmalıdır. 

Dilovası bölgesinde boya ve tiner üretim tesislerinde genel olarak üretim, depolama, 

ürün ambalajlama sırasında meydana gelen organik madde yayınımlan herhangi bir arıtma 

olmadan atmosfere salınmaktadır. Boya ve tiner üretim tesislerinde iyi bir havalandırma ile 

ortamdan organik maddelerin toplanması ve arıtıldıktan sonra atmosfere salınması 

gerekmektedir. Ayrıca, solvent bazlı boya üretimi/tüketiminden su bazlı boya üretim 

tekniklerine geçilmesinin teşvik edilmesi, bu konuda boya üreticilerinin uygulanabilir mevcut 

en iyi tekniklerin kullanımına yönelik altyapının oluşturulması için Devlet/sanayici /üniversite 

işbirliğinin geliştirilmesi gerekmektedir. 

Dilovası'ndaki kirlilik profilinin çıkanlarak ilgili kurumlarca kirliliğin kontrol altına 

alınmasından sonra belirlenecek olan mevcut kirletici vasfı yüksek sanayi tesislerin kapasite 

artımına gitmesine; Dilovası OSB'de, OSB Yönetimince, Dilovası OSB dışında ise Kocaeli 

Valiliğinin koordinasyonunda ilgili Belediye ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesince izin 

verilmemelidir. Aynca, Dilovası OSB'deki sanayi tesislerinden kaynaklanmakta olan 

emisyonların ölçülebilmesi için otomatik ölçme ve izleme sistemlerinin OSB Yönetimince 

kurulması veya kurdurulması ve işletilmesi gerekmektedir. Çevre ve Orman Bakanlığınca; 81 

ilde yaygınlaştınlması planlanan Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarından bir tanesinin de 

Dilovası'nda kurularak ortam hava kalitesinin ölçülmesi sağlanmalıdır. 

Dilovası, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolunun güzergahı üzerinde bulunduğundan 

çoğunluğu ağır vasıta olmak üzere yoğun trafik baskısı altındadır. Araçlann egzoz gazlan 

önemli miktarda hava kirliliğine neden olmakta ve gürültü kirliliği de oluşmaktadır. 
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Bölgedeki trafik yükünü azaltmak için alternatif güzergah olarak Kocaeli İli'nin kuzeyinden 

bölünmüş yol ve otoyol yapılması, körfez köprülü geçişinin Dilovası'ndaki kirlilik yükünün 

de dikkate alınarak planlanması ve uygulamaya konulması gerekmektedir. Başta TEM 

Otoyolu ve D-100 karayolları kenarları olmak üzere bölgede yoğun ağaçlandırma yapılmalı 

ve karayolu güzergahında uygun yerlere gürültü duvarları inşa edilmelidir. 

Dilovası'nda dağınık halde faaliyet göstermekte olan kömür depolama-işleme-dağıtım 

tesislerinin Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yer seçimi kesinleştirilmiş olan Kömürcüler OSB 

alanına taşınmaları gerekmektedir. Kömür tevzi ve dağıtım tesislerinde kömürler genellikle 

açık alanda depolanmakta ve özellikle paketleme ve doldurma-boşaltma sırasında önemli 

oranda toz yayınımına neden olmaktadır. Kömür depolama-işleme-dağıtım tesislerinde 

yapılmakta olan işlemlerin mümkün olduğu kadar kapalı alanda gerçekleştirilmesi, kömür 

tozlarının ortamdan uzaklaştırılması konusunda teknik tedbirlerin alınması, alman tedbirlerin 

devamlılığının sağlanması zorunluluk arz etmektedir. 

Kirleticilik vasfı yüksek olan yakıtların sanayi ve konutlarda kullanılması hava 

kirliliğine neden olmaktadır. Yakıt olarak çevreye daha az zarar veren ve kirleticilik vasfı 

daha düşük olan yakıtların sanayi ve yerleşim bölgelerinde kullanımının teşvik edilmesi 

bağlamında Belediyeler ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koordineli olarak çalışmalıdır, 

özellikle bölgede doğalgaz kullanımının sağlanabilmesi için altyapı hizmetleri ivedilikle 

tamamlanmalıdır. 

Sanayi tesisleri ve limanlardan kaynaklanmakta olan atıkların toplayıcı firmalar 

tarafından ücret karşılığı alındığı bilinmekte, ancak alman atıklann nereye götürüldüğü veya 

nasıl bertaraf edildiği hususunda belirsizlikler bulunmaktadır. Bölgede ücret karşılığı atık 

toplayan firmaların Tehlikeli Atıklann Kontrolü Yönetmeliği gereği lisanslı olup 

olmadıklannın tespiti, topladıklan atıklan ne şekilde bertaraf ettiklerinin takibi ve denetimi 

Kocaeli Valiliği ile Büyükşehir Belediyesince titizlikle gerçekleştirilmelidir. 

Dilovasının çevresel kirlilik ve sağlık açısından potansiyel riskli bir bölge olduğu 

dikkate alınarak bölgedeki çevre ile ilgili olarak yapılacak tüm yatıranlara teşvik verilmelidir. 

Atıksu, hava ve katı atık bertaraf tesislerine ucuz enerji sağlanmalıdır. Atıklannı usulüne 

uygun olarak bertaraf eden/ettiren kuruluşlar ile 3 yıl çevre cezası uygulanmamış çevreye 

duyarlı sanayi kuruluşlarına teşvik getirilmelidir. Eski teknolojisi nedeniyle çevre kirliliğine 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1273) 



- 3 2 6 -

neden olan sanayi kuruluşlarına ileri teknolojili yatırımlara yönelebilmeleri için "yatırım 

desteği" ile ithal makine ve teçhizata "gümrük muafiyeti" ve "yatırım indirimi" sağlanmalıdır. 

Sağlık 

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanlığınca 

Dilovası'ndaki defin kayıtlarına dayalı olarak yapılan araştırmada; bölgede kanser 

hastalığından ölümlerin ülke ortalamasının çok üzerinde olduğu ortaya konulmuştur. Ancak 

hastalığın nedenleri konusunda sağlıklı bir bilgi yoktur. Ayrıca bölgede diğer hastalıklar ve 

meslek hastalıklarının artıp artmadığı konusunda da kayıtlara dayalı bilgiye ulaşılamamıştır. 

Bu nedenle, kanser aktif kayıt sistemine öncelikle Dilovası'nda olmak üzere Kocaeli İlinde 

ivedilikle başlanılmalıdır. Ayrıca, ön teşhis ve tedavi merkezi ile sağlık tarama merkezi 

ivedilikle kurulmalıdır. 

Her ne kadar ölüm kayıtlarından kanserin çok yüksek olduğu Kocaeli Üniversitesi Tıp 

Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından yapılan bu çalışmanın bir sonucu olarak öne 

sürülse de; bu çalışmanın sadece bir gözlem olarak değerlendirilebileceği, ölüm kayıtları 

yerine epidemiyolojik bir çalışma yapılmasının gerekliliği yönünde Komisyona bilgi 

verilmiştir. Dilovası Organize Sanayi Bölgesinde çalışan ve Dilovası Beldesinde ikamet eden 

kişilerde bilimsel bir metot kullanılarak çeşitli metallerin ve organik maddelerinin biyo-

izlemesi yapılmalıdır. 

Gelecekte bu tür belirsizlikleri yaşamamak için Dilovası'ndaki sağlık kayıtlarının 

düzenli ve kapsamlı tutulması, bölgedeki sağlık kuruluşlarının niteliklerinin arttırılması ve 

sağlık araştırmalarının yaygınlaştırılması gerekmektedir. TÜBlTAK-MAM ve üniversiteler 

tarafından yapılan çalışmaların, biyo-izleme ve gerekli diğer çalışmaların neticesine göre; 

bölge çevre kirliliği kaynaklı sağlık riskleri açısından Sağlık Bakanlığınca Pilot Bölge ilan 

edilmeli ve bölgenin tıbbi yönden afet bölgesi olarak ilan edilmesi hususu da 

değerlendirilmelidir. 

Bölgede 15 000 civarında işçi çalışmakta olup, bu işçilerin bir kısmı yine bölgede 

ikamet etmektedirler. Kapalı işyeri ortamında çalışanlar için, işyerindeki hava kirliğinin 

oluşturabileceği olumsuz etkiler; gerek konsantrasyon artışı gerekse maruz kalma süresi 

açısından daha da fazla olmaktadır. Bölgedeki hava kirliliği dikkate alındığında, Dilovasında 
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bulunan işyerlerinde, işyeri hekimi bulundurulması, iş sağlığı ve güvenliği konularındaki 

kayıt, değerlendirme, inceleme ve denetimin mevzuata uygun olarak yapılması; işçi sağlığı ve 

iş güvenliği açısından büyük önem arz etmektedir. Ancak bölgede yapılan incelemelerde; işçi 

sağlığına yönelik işyeri denetimlerinin Dilovası'nın özelliği de dikkate alınarak sağlıklı ve 

planlı yapılmadığı, denetimlerin evrak ve belge üzerinde yapıldığı ve işyeri havası 

ölçümlerinin de yapılmadığı tespit edilmiştir. Belli bir hastalık veya sağlık yönünden olumsuz 

etkilenmeye neden olduğu bilinen, tehlikeli kimyasal maddeye maruziyetin söz konusu 

olduğu, kirlilik potansiyeli yüksek 34 işyerinde işçilerde sağlık gözetimi yapılmalıdır. 1593 

sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun 268. maddesi ve işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına 

İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesi gereğince yetkili makamdan usulüne uygun gayri sıhhi 

müessese veya işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyerlerinin açılmaması, 

çalıştırılmaması ve bu belgeleri olmayan işyerlerinin kapatılması gerekmektedir. 
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EK-1 
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN KURULUŞU, YÖNETİMİ VE 

UYGULAMALARI 

1. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞININ ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ 

UYGULAMASI 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Yetkisi 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 18/01/1985 tarih ve 18639 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 

11 .maddesi (Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Siteleri Genel Müdürlüğünün görevleri) a 

bendi "(Değişik: 3711 - 4.4.1991) Çeşitli illerde yapılan organize sanayi bölgeleri ve küçük 

sanayi sitelerini mevcut ise imar planlarına uygun olarak planlamak, küçük sanayi sitelerinin 

alt yapılarının tamamını, üst yapılarının ise % 70'ine kadar olan kısmını kredi ile 

desteklemek, organize sanayi bölgelerini kredilendirmek, inşaatlarını kontrol etmek ve 

denetlemek, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde plan hedeflerine paralel olarak 

gerekli mevzuat düzenlemelerini yapmak ve bütün bu faaliyetleri koordine etmek, küçük 

sanayi siteleri ile organize sanayi bölgeleri yer seçiminin, Hazine ve diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarına ait arazilerden yapılması halinde, arsa bedelinin, ilgili bakanlık veya kamu 

kurum ve kuruluşları ile yapılacak protokol esaslarına göre ödenmesini sağlamak, " gereği 

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) uygulamaları Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ayrıca bir 

başka yasal düzenleme olmaksızın yürütülmekteydi. 

Halen 15/04/2000 tarih ve 24025 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış 4562 sayılı 

Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve bu Kanuna istinaden hazırlanmış olan 01/04/2002 tarih 

ve 24713 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama 

Yönetmeliğine çerçevesinde OSB işlemleri yürütülmektedir. 
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OSB Kuruluş Talebi 

Görev ve yetkileri OSB Kanunu çerçevesinde tanımlanan OSB'lerin kurulabilmesi 

için; OSB kurulması düşünülen yer ile ilgili olarak hazırlatılacak OSB Yatırım Değerlendirme 

Raporunun Valiliğin uygun görüşü ile birlikte Sanayi ve Ticaret Bakanlığına intikal ettirilmesi 

gerekmektedir. 

OSB Yer Secimi 

Söz konusu raporun Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca değerlendirilmesini takiben uygun 

görülmesi halinde OSB yer seçimi etüt çalışmalarına başlanılmaktadır. 

21/05/2001 tarih ve 24408 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren OSB 

Yer Seçimi Yönetmeliği çerçevesinde OSB yer seçimi etütleri yapılmaktadır. Bu Yönetmelik, 

çevrenin, doğal ve kültürel kaynakların korunması, diğer kurumların projeleriyle birlikte imar 

ve çevre düzeni planlarıyla uyumlu olarak çalışmaların yürütülmesi prensibine 

dayanmaktadır. 

Yörede projesi olan bütün kurumların çalışmaları irdelenmekte, yörenin coğrafi, 

çevresel ve ekonomik koşullan da göz önüne alınarak alternatif alanlar tespit edilmektedir. 

Yer seçimi etüt çalışması sonucu belirlenen OSB alternatif alanları, Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığının koordinatörlüğünde mahallinde oluşturulan ve ortalama 22 ilgili kuruluş 

temsilcisinin katıldığı yer seçimi komisyonunca incelenerek, söz konusu alternatif alanlardan 

biri oy birliğiyle OSB yeri olarak uygun görülmektedir. Bir yerin OSB olarak seçilebilmesi 

için OSB Yer Seçimi Komisyonu üyesi 22 kuruluşun olumlu görüşünün alınması şarttır. 

Uygun görülen OSB yeri için ilin Çevre Düzeni Planı varsa OSB sınırlarının Çevre 

Düzeni Plamna işlendikten sonra imar planı çalışmalarına başlanılmasının gerekmekte 

olduğunun yanı sıra diğer ilgili kurum ve kuruluşlara ait yerine getirilmesi şart olarak 

belirtilen görüşleri bir talimat halinde Valiliğe gönderilmektedir. 

Ülkemizin deprem kuşağında yer alması nedeniyle ileride meydana gelebilecek olası 

felaketleri önlemek amacıyla seçilen alanla ilgili öncelikle mahallinde Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı elemanları denetiminde gözlemsel jeolojik etüt çalışması yapılarak, zeminin 

yapılaşma açısından sakıncalı olmadığı Afet İşleri Genel Müdürlüğüne onaylattırılmak 

suretiyle OSB yeri olarak kesinleştirilmektedir. 
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OSB Kuruluş İşlemleri 

4562 sayılı OSB Kanununun ikinci bölümü 4 üncü maddesi gereğince, yer seçimi 

aşaması tamamlanan bir OSB'nin kuruluş işlemlerine başlanarak; 

• il Özel İdaresinin, 

• OSB'nin içinde bulunacağı il, ilçe veya belde belediyesinin, büyükşehirlerde aynca 

büyükşehir belediyesinin, 

• İl ve ilçelerdeki mevcudiyet durumuna göre sanayi odası veya ticaret ve sanayi 

odasının, 

• Sanayici dernek veya kooperatiflerinin, 

biri veya daha fazlasının katılımı ile hazırlanan OSB kuruluş protokolü Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığınca onaylanmakta ve her OSB'ye bir sicil numarası verilerek OSB'ye tüzel kişilik 

kazandınlmaktadır. Aynca, ihtisas OSB'lerde konuyla ilgili mesleki kuruluş ve teşekküllerin 

temsilcileri de talep edilmesi halinde müteşebbis heyete dahil edilmektedirler. 

OSB İmar İşlemleri 

OSB Yer Seçimi Komisyonunca seçilip 1/25000 ölçekli topoğrafık pafta üzerinde 

belirlenen OSB sınırları ölçeği 1/5000 veya daha büyük olan kadastral pafta veya tapulama 

paftalan üzerine adapte edilerek OSB imar planı sınırlan oluşturulmaktadır. 

OSB imar planı, OSB'nin büyüklüğüne göre 1/5000 veya 1/2000 ölçeğinde nazım 

imar planı ve 1/1000 ölçeğinde uygulama imaT planı olmak üzere iki aşamada hazırlamr. İmar 

planları, plan açıklama raporu ile bir bütündür. 1/1000 ölçekli imar planı uygulamaya esastır. 

Planların hazırlama sürecinde; 

• Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanmış OSB sımn, 

• OSB Yer Seçimi komisyonuna katılan kurumlann verdiği şartlı görüşler, 

• OSB'nin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından onaylı, 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı vizesi almış Jeolojik ve Jeoteknik Etüd Raporu, 

• Mülkiyet durumu, 

• Varsa onanlı üst ölçekli plan, 
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• OSB alanında mevcut altyapı ve enerji durumu, 

• OSB alanına erişilebilirlik, 

" OSB'nin yer aldığı il veya ilçenin sanayi profili, 

• İhtisas OSB ise ÇED raporu konularında ve OSB'nin özelliğine göre belirlenecek diğer 

hususlarda veriler elde edilir. 

Hazırlanacak imar planında, OSB'nin özelliği ve gelecekteki ihtiyaçları göz önüne 

alınarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan imar planı teknik şartnamesine göre 

sanayi parselleri, sosyal, idari ve teknik donatı alanları, arıtma alam, Sağlık Bakanlığınca 

belirlenen sağlık koruma bandı ve benzerleri ile birlikte arazi kullanım kararlan oluşturulur. 

OSB Kredi Talebi 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca OSB'lere kullandırılacak kredilerin miktarı, kullanımı 

ve geri ödemesi hakkındaki esas ve usuller Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı 

arasında düzenlenen protokol ile belirlenmektedir. 

Yatırım Programında yer alan kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak OSBTer ile 

bioteknoloji, gen mühendisliği, bilgi ve iletişim teknolojileri, yeni malzeme teknolojileri, 

temiz enerji teknolojileri, uzay teknolojileri ve benzeri ileri teknoloji gerektiren ihtisas 

OSB'lere talepleri halinde arsa, altyapı ve genel idare giderleri kredisi, diğer yörelerdeki 

OSB'lere ise altyapı ve genel idare giderleri kredisi verilmektedir. 

Gelişmiş ve normal yörelerde ilk defa yapılan OSB'nin altyapısı için protokol 

şartlarına göre kredi kullandırılır. Yeni proje veya tevsii şeklinde yapılacak müteakip 

bölümlerde ise faiz oranlan protokolde belirlenecek miktarlarda artınlarak uygulanır. 

Kredinin amacına uygun olarak kullanılmasını Sanayi ve Ticaret Bakanlığı denetler ve 

kredi işlemleri ile görevli bankaya yazılı olarak vereceği talimatlarla işlemlere yön 

verir.OSB'ler ihtiyaç duyulması halinde başka iç ve dış kaynaklardan da kredi 

kullanılabilirler. Yol, su, kanalizasyon, YG-AG elektrik şebekesi inşaatlannın tamamlanması 

veya OSB'de en az %50 arsa tahsisi yapılmış olması halinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

tarafından verilen genel idare giderlerinin kredilendirilmesi durdurulur. 
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OSB Altyapı Çalışmaları: 

OSB'ler ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla elektrik, içme ve kullanma suyu, doğalgaz 

temini ve dağıtım şebekesi, kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesi, atık su antma tesisi, içme 

ve kullanma suyu arıtma tesisi, OSB içi yollar, haberleşme şebekesi, internet servis 

sağlayıcılığı, spor tesisleri, genel hizmet ve sosyal tesisler ve benzer tesislerden gerekenleri 

kurma ve işletme, kamu ve özel kuruluşlardan satın alarak dağıtım ve satışını yapma, üretim 

tesisleri kurma ve işletme hakkı sadece OSB'nin yetki ve sorumluluğundadır. Ancak, atık 

suların ortak arıtma tesisinin kabul edebileceği standartlara düşürülmesi amacıyla münferiden 

ön antma tesisi yapılması gerekir. 

Kredi alan OSB'lerin altyapı inşaatları Sanayi ve Ticaret Bakanlığı elemanları 

denetiminde gerçekleştirilir. 

OSB de yer alan kuruluşlar, altyapı ihtiyaçlarını OSB'nin tesislerinden karşılamak 

zorundadır. OSB'nin izni olmaksızın altyapı ihtiyaçları başka bir yerden karşılanamaz ve bu 

amaçla münferiden tesis kurulamaz. Bu kuruluşlar kendilerine tahsis edilen altyapı kullanma 

hakkını başka kuruluşlara devir ve temlik edemez, başkalarının istifadesine tahsis edemez. 

OSB Arsa Tahsisleri 

Arsa tahsisi için yapılan başvurular müteşebbis heyet tarafından değerlendirilir. 

OSB'den arsa tahsis talebinde bulunmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler (katılımcı) 

müteşebbis heyete aşağıdaki bilgileri içeren bir dosya İle başvuruda bulunurlar; 

• Başvuru dilekçesi, 

• Talep edilen arsa büyüklüğü, 

• ikametgah belgesi ile varsa ticaret sicil belgesi, Türkiye'de yerleşik olmayan gerçek ya 

da tüzel kişilerin kendi ülkelerindeki Türkiye Cumhuriyeti temsilcilerince onaylı 

benzer belgeleri, 
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• Yapılmak istenen yatırımın üretim akış şeması ve açıklama raporu ile cinsi, üretim 

miktarı, kullanılacak su miktarı, talep edilen elektrik enerjisi, atık su, emisyon, katı ve 

tehlikeli atık kaynaklarını içerecek bilgiler ile beraber, söz konusu yatınm Türkiye'de 

ilk kez gerçekleştirilecek ise konu ile ilgili literatür bilgileri, 

• Varsa yaratılacak olan ithalat ve ihracat tutarları, 

• Sağlanacak olan istihdam, 

• Daha önce başka bir yerde aynı yatırımının olup olmadığına ilişkin yazı ve belgeler. 

OSB'de Arsa Tahsisi Yapılması İçin Gerekli Temel Vasıflar 

• OSB kuruluş protokolü şartlarına uygun olması, 

• Yer seçiminin ardından Valiliğe yazılan talimat yazısında, sektör sınırlaması getirilmiş 

ise buna uygun olması, 

• Kuruluş protokolünde, ihtisas olarak kurulacağı belirtilen OSB'lerin sektör 

sınıflamasına uygun tesis olması, 

• Belli bir imalat programı bulunmayan tamirhane.depo, ambar.atölye olarak hizmet 

veren tesis olmaması, 

• Fabrika niteliği arz etmeyen ve küçük sanayi siteleri kapsamına giren küçük sanayici 

olmaması, 

• Kullanılan elektrik ve su miktarının OSB'nin sağlayabileceğinden fazla olmaması, 

• OSB'lerde kurulamayacak tesis tanımlamasının içinde olmaması. 

Kurulamayacak Tesisler 

Katılımcıların kuramayacakları tesisler: 

A. Karma ve ihtisas OSB'lerde ; 

A.l. Rafineriler, gazlaştırma ve sıvılaştırma tesisleri, 

A.1.1. Ham petrol rafinerileri, 

A.1.2. Kömür veya bitümlü şistin sıvılaştınldığı ve gazlaştınldığı tesisler, 
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A.1.3. Sıvılaştınlmış petrol gazı dolum ve depolama tesisleri, 

A.2. Çimento fabrikaları, beton santralleri, klinger üreten tesisler, 

A.3. Sıvı ve gaz yakıtla çalışmak üzere kurulacaklar hariç, termik güç santralleri, 

A.4. Nükleer güç santralleri ile diğer nükleer reaktörler, 

A.5. Radyoaktif atıkların depolanması, bertarafı ve işlenmesi amacıyla projelendirilen 

tesisler ve benzeri radyoaktif atık tesisleri, 

A.6. Nükleer yakıtların üretilmesi veya zenginleştirilmesi ile ilgili tesisler, 

A.7. OSB'nin kendi katı atıklarını ve müşterek arıtma tesisinden çıkan çamurların bertarafı 

için kuracağı yakma, uzaklaştırma ve geri kazanım tesisleri hariç, endüstriyel nitelikli 

atıksuların geri kazanım tesisleri, sintine atıksulann geri kazanım tesisleri, katı atık ayrıştırma 

tesisleri, katı atık geri kazanım tesisleri ile çöp, toksit ve tehlikeli atıkların yakılması, 

kimyasal yolla arıtılması, nihai depolanması veya araziye gömülmesi ile ilgili atık 

uzaklaştırma tesisleri, 

B. Karma OSB'lerde; 

B.l. Parlayıcı/patlayıcı maddelerin üretildiği tesisler, 

B.2. Petrokimya kompleksleri, 

B 3 . Tuğla ve kiremit fabrikaları, kömür yıkama kireç, alçı ve zımpara tesisleri, (Üretiminde, 

kapalı proses, gaz veya sıvı yakıt ve yoz kaynaklarında filtre sistemlerini kullanan tesisler 

hariç) 

B.4. Entegre şeker fabrikaları, 

B.5. Klor-alkali tesisleri, gliserin, yağ asitleri, sülfürik asit, fosforik asit, hidroklorik asit, klor 

ve benzeri kimyasal maddeler üreten yerler, azot sanayi ve bu sanayi ile entegre gübre 

fabrikaları, 

B.6. Zirai mücadele ilaçlan için hammadde üretimi yapan tesisler, 
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B.7. Asbest, asbest içeren ürünlerin işlenmesi veya dönüştürülmesi yapılan tesisler, 

B.8. Selüloz ve selüloit üretim tesisler, 

B.9. Kağıt hamurundan her çeşit kağıt üretimi yapan tesisler (OSB Kanal deşarj standardına 

uygun atıksu tesisi kuran tesisler hariç), 

B.10. Ham deri işleme, hayvan kesimi yapılan ve padok tesisleri, 

B.ll. Maya ve tuz üretim tesisleri. 

B.12. Talk, barit, kalsit, antimuan ve benzeri kırma ve öğütme tesisleri. 

OSB Müteşebbis heyeti, yukarıda belirtilen tesislerin dışında kurulmasında sakınca 

gördüğü diğer tesisler için Sanayi ve Ticaret Bakanlığının görüşünü alır. 

Tahsis Edilen Arsa 

• Tahsis tarihinden itibaren bir yıl içerisinde gerçekleştireceği yapıya ait projeleri OSB'ye 

tasdik ettirerek yapı ruhsatını almayan, 

• Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde bahsedilen faaliyetler listesinde yer 

alanların hazırlayacakları ÇED raporu sonucunda "ÇED Olumlu Kararı" veya ÇED ön 

araştırma raporu sonucunda "Çevresel Etkileri Önemsizdir" karan belgesini alamayan, 

* Altyapı inşaatının durumuna göre OSB'nin duyuru tarihinden itibaren; 

- yapı ruhsatını alarak iki yıl içinde inşaata başlamayan, 

- yapı ruhsatı tarihinden itibaren üç yıl içinde üretime geçmeyen 

katılımcılara yapılan tahsis OSB müteşebbis heyeti tarafından iptal edilir. Makul sebeplerle 
OSB müteşebbis heyeti bu süreleri uzatabilir. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Denetim Yetkisi 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı; kendi memurları veya görevlendireceği gerçek ve tüzel 

kişiler marifetiyle OSB'nin faaliyetlerini teknik, idari ve mali yönlerden dilediği zaman 

kontrol eder, yapılacak kontrol neticesinde düzeltilmesi gerekli görülen hususlar olduğu 

takdirde, bu hususta Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilecek talimatı OSB tüzel 

kişiliği aynen yerine getirir. 
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2. ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN YÖNETİMİ 

Organize Sanayi Bölgesi uygulamaları; 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri 

Kanunu ve bu kanuna istinaden hazırlanmış olan 01.04.2002 tarih ve 24713 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanmış Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde OSB 

Tüzel kişiliğince yürütülmektedir. 

OSB'nin Organları: Müteşebbis heyet (işletme aşamasında genel kurul), Yönetim 

Kurulu, Denetim Kurulu, Bölge Müdürlüğünden oluşmaktadır. 

Müteşebbis Heyet: Müteşebbis heyet, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yer seçimi 

onaylanan OSB'nin oluşumuna katılan kurum ve kuruluşlann yetkili organlannca mensupları 

arasından tespit edilecek üyelerden oluşur. Müteşebbis heyeti oluşturacak üye sayısı 11 asıl 11 

yedek üyeden az,15 asıl ve 15 yedek üyeden fazla olamaz. OSB'nin oluşumuna katılan kurum 

ve kuruluşların müteşebbis heyette temsil edilecekleri üye sayısı, katılım oranları dikkate 

alınarak kuruluş protokolünde belirlenir. Müteşebbis heyette yer alan üyeler 2 yıl için seçilir. 

Müteşebbis heyet ilk toplantısında, bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Valinin 

başkan olması durumunda, OSB Kanunun 4üncü maddesinin 9uncu fıkrasında sayılan 

kuruluşlardan il özel idaresi ve belediye temsilcileri dışında kalanlardan bir başkan vekili 

seçilir. Müteşebbis heyet en az 3 ayda bir defa başkan veya başkanın yokluğunda başkan 

vekili başkanlığında salt çoğunluk ile toplanır. Kararlar mevcudun salt çoğunluğu ile alınır. 

Oyların eşitliği halinde başkanın oyuna itibar edilir. 

Katılımcıların Müteşebbis Heyete Dahil Olmaları: OSB'de üretime geçtiğini işyeri 

açma izni alarak belgeleyen işletmelerin sayısı, OSB'de kurulacak tüm işletme sayısının 

1/3'üne ulaştığında, katılımcılar, kendileri veya temsil ve ilzama yetkili birer temsilcilerinin 

kendi aralannda seçecekleri üyeler vasıtasıyla müteşebbis heyette temsil edilirler. Bu suretle 

seçilen üyelerin sayısı müteşebbis heyet üye sayısının yarısını geçemez. Katılımcıların 

müteşebbis heyete dahil olmaları aşamasında müteşebbis heyete girecek katılımcı üyelerin 

belirlemesinden sonra, diğer üyelerin sayısı, kuruluş protokolünde yer alan kurum ve 

kuruluşlann katılım paylan da dikkate alınarak yeniden belirlenir. Bu durumda müteşebbis 

heyetten çıkarılacak üyelerin görev sürelerinin tamamlanıp tamamlanmadığı dikkate alınmaz. 
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Genel Kurul Yapılması: Müteşebbis heyetin görev suresi, OSB'deki kurulacak 

toplam işletme sayısının 2/3'ünün üretime geçtiklerinin, işyeri açma izni ibraz etmek sureti ile 

belgelenmesi veya OSB'nin kuruluş masrafları, OSB'deki arsaların alımı ve tüm altyapı 

inşaatlan Bakanlık kredisi ile gerçekleştirilmiş olan OSB'lerde kredi borcunun ödendiğinin 

belgelenmesi ile genel kurulun toplanarak yönetim ve denetim kurulu üyelerini seçmesiyle 

sona erer. 

Müteşebbis heyetin kendi imkanları ile oluşmuş OSB'lerde ise müteşebbis heyetin 

görev süresi OSB'de kurulacak toplam işletme sayısının 2/3'ünün üretime geçtiklerini işyeri 

açma izni ibraz etmek sureti ile belgelenmesi sonucunda, genel kurulun toplanarak yönetim ve 

denetim kurulu üyelerini seçmesi ile sona erer. 

Görev ve yetkileri sona eren müteşebbis heyet, OSB'ye ait her türlü belge, bilgi ve 

kayıtları genel kurulda seçilen yönetim kuruluna devreder. 

Müteşebbis Heyetin Göreve Devam Etmesi Durumu 

İlk ve müteakip genel kurullarda müteşebbis heyetin göreve devam edip etmeyeceği 

konusu gündemin ilk maddesi olarak görüşülüp, salt çoğunlukla devam karan çıkması halinde 

müteşebbis heyet her yıl genel kurul yapmak kaydıyla iki yıl süre ile göreve devam eder. Bu 

durumda kuruluş protokolünün anasözleşme olarak değiştirilmesi ve gündemdeki yönetim ve 

denetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin maddenin yerine geçen müteşebbis heyete 

katılacak üyelerin seçimi ile dilek ve temenniler maddesi dışında kalan gündem maddeleri 

görüşülmez. Müteşebbis heyete seçilecek üye sayısı, müteşebbis heyet üye sayısının 

yansından bir fazla olur. 

Müteşebbis Heyetin Başlıca Görev ve Yetkileri 

• OSB'nin kuruluş amacını gerçekleştirmek için gerekli kararlan ve tedbirleri almak, 

• OSB'nin, yönetim ve denetim kurulunu oluşturmak, bu kurullann çalışmalarını ve 

hesaplannı ibra etmek, 

• Üst kuruluşa katılmak için karar almak ve katılacak üyeleri tespit etmek, 
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» OSB'nin ihtiyacı olan elektrik, su, kanalizasyon, doğal gaz, arıtma tesisi, yol, 

haberleşme, spor tesisleri gibi altyapı ve genel hizmet tesislerini kurma ve işletme, 

kamu kurum ve kuruluşlarından satın alarak dağıtım ve satışım yapma, üretim tesislerini 

kurma ve işletme konularında gerekli kararları almak ve gerektiğinde yönetim kuruluna 

bu konuda yetki vermek, 

• Altyapı, sosyal tesisler, arıtma tesislerinin inşaatı ve proje ihaleleri konusunda alacağı 

kararlarla işlemlerin yürütülmesini ve ihalenin sonuçlandırılmasını sağlamak, 

• Arsa tahsislerini yapmak, 

• Arsa satışı, altyapı katılım payları, elektrik, su, doğal gaz ve benzeri satış bedelleri ile 

ilgili prensipleri belirlemek, 

• Yönetim aidatları ve hizmet karşılıklarını parsel büyüklüğüne göre belirlemek, 

• OSB'nin yatırım programlan ile bütçesini onaylamak, 

• Ruhsat ve izinlerin verilmesi ile ilgili prensipleri belirlemek, 

• OSB'nin genişlemesine veya bir diğer OSB ile birleşmek için karar vererek birleşme 

şartlarım belirlemek, 

Yönetim Kurulu 

Yönetim kurulu, müteşebbis heyetin en az dördü kendi üyeleri arasından olmak üzere 

seçeceği 5 asil, 5 yedek üyeden oluşur. Bölge müdürü yönetim kurulu üyesi olamaz.Yönetim 

kurulu üyeleri 2 yıl için seçilir. Yönetim kurulu üyeleri ilk toplantılarında kendi aralanndan 

bîr başkan ve bir başkan vekili seçerler. 

Yönetim kurulu, başkan veya başkan vekili başkanlığında en az ayda 2 defa toplanır. 

Toplantı salt çoğunluk ile yapılır. Kararlar salt çoğunlukla verilir. Oylann eşitliği halinde 

başkanın oyuna itibar edilir. Yönetim kurulu toplantılanmn sekreterlik görevini bölge müdürü 

yürütür. 

Yönetim Kurulunun Başlıca Görev ve Yetkileri 

• OSB'yi temsil ve ilzam etmek, Müteşebbis heyet tarafından tespit edilen plan, prensip 

ve programlan uygulamak ve verilen diğer görevleri yapmak, 
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" Kanun, yönetmelik, kuruluş protokolü ve benzeri düzenlemeler ile müteşebbis heyet 

kararları çerçevesinde OSB'nin sevk ve idaresini yürütmek, OSB'nin en ideal şekilde 

gelişmesi için her türlü tedbiri almak, planlamak ve hakkaniyetle işleyişi ile ilgili 

kararları almak, 

• OSB'ye ait halihazır harita, jeolojik ve jeoteknik etüt, imar planı, parselasyon planı ve 

değişiklikleri ile yol, atık su, yağmursuyu, içme ve kullanma suyu, AG-OG elektrik, 

enerji nakil hattı ve benzeri altyapı ve arıtma tesisi projeleri ile yapım işlerine ait keşif 

ve ihale dosyalarını ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda hazırlatmak, 

• Yıllık faaliyet raporu, bütçe, kesin hesap ve bilançoyu hazırlamak, yönetim aidatları ile 

hizmet karşılığı bedellerini belirleyerek müteşebbis heyetin onayına sunmak, 

• OSB ortak alanlarına ait masraflar ile altyapı katılım paylan ve yönetim aidatlarını 

katılımcılar adına tahakkuk ettirip, ödeme miktarı, şekil ve müeyyidelerini müteşebbis 

heyetin belirlediği prensipler çerçevesinde uygulamak, 

• Müteşebbis heyetin belirlediği prensipler çerçevesinde arsa satışlarını yapmak, 

• OSB için yapılacak alım-satım, altyapı, sosyal tesisler, arıtma tesislerinin inşaatı ve 

proje dahil tüm ihaleleri müteşebbis heyetin kararına uygun olarak yapmak, 

• Müteşebbis heyetin belirlediği prensipler çerçevesinde elektrik, su, doğal gaz ve benzeri 

satış bedellerini belirlemek, 

• OSB'nin ihtiyacı olan elektrik, su, kanalizasyon, doğal gaz, arıtma tesisi, yol, 

haberleşme, spor tesisleri gibi altyapı ve genel hizmet tesislerini kurma ve işletme, 

kamu kurum ve kuruluşlarından satın alarak dağıtım ve satışım yapma, üretim tesislerini 

kurma ve işletme konularında müteşebbis heyetin verdiği yetki ile gerekli kararlan 

almak ve uygulamak, 

• Müteşebbis heyetin belirlediği prensipler çerçevesinde ruhsat ve izinleri vermek, verilen 

ruhsat ve izinlere uygun işlem yapılması için gerekli tedbirleri almak veya aldırmak, 

uyulmaması halinde uygulanacak yaptınmları belirlemek, 

Denetim Kurulu: Denetim kurulu, müteşebbis heyetin kendi üyeleri arasından 

seçeceği 2 asıl 2 yedek üyeden oluşur. Denetim kurulu üyeleri 2 yıl için seçilir. Denetim 

kurulu üyeleri kendilerine kanun, yönetmelik, kuruluş protokolü ve benzeri düzenlemeler 

ile verilen görev ve yetkileri gerektiğinde tek başlanna da kullanabilirler. 
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Denetim Kurulunun Başlıca Görev ve Yetkileri 

OSB işlemlerinden bilgi edinmek ve gerekli kayıtların düzenli olarak tutulmasını 

sağlamak amacıyla en az 3 ayda bir defa OSB'nin defterlerini incelemek, birlikte veya 

münferiden düzenleyecekleri raporla müteşebbis heyete bildirmek, 

Denetim kurulu üyeleri görevleri çerçevesinde işlerin yürütülmesinde gördükleri 

noksanlıkları, kanun, yönetmelik ve kuruluş protokolü ve benzeri düzenlemelere aykırı 

uygulamaları ve bundan sorumlu olanları, rapor dönemini beklemeden müteşebbis heyete, 

sorumlular müteşebbis heyet içinde ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığına haber vermekle 

yükümlüdür. 

Bütçe, bilanço ve gelir-gider cetvelini denetlemek, en az 3 ayda bir ara rapor ve yılda 

bir defa genel denetleme raporunu düzenleyerek müteşebbis heyete sunmak. 

OSB Müdürlflfefi 

OSB müdürlüğü, bölge müdürü ile idari ve teknik personelden oluşur. Bölge müdürü, 

müteşebbis heyetin karan ile diğer personel ise, bölge müdürünün teklifi yönetim kurulunun 

karan ile atanır ve aynı şekilde azledilir. 

Bölge Müdürünün Görevleri 

Bölge müdürü, müteşebbis heyet ve yönetim kurulunun kararlan ve talimatlan, kanun, 

yönetmelik, kuruluş protokolü ve benzeri düzenlemeleri çerçevesinde OSB'nin sevk ve 

idaresini yürütmekle görevlidir. 

3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE İZİN VE RUHSAT 

UYGULAMASI SÜRECİ 

Yapı Ruhsatı ve Yanı Kullanma İzni 

OSB'deki sanayi tesislerinin; mevzii imar plâmna göre arazi kullanımı, yapı ve 

tesislerinin projelendirilmesi, inşası ve kullanımıyla ilgili ruhsat, izin işlemlerini yürütme 

yetkisi yerel yönetim ve valiliklerde iken 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi 

Bölgeleri Kanunu ile OSB tüzel kişiliğine devredilmiştir. 
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İsveri Açma Ruhsatları ve Denetim 

OSB Kanunu (12/4/2000) yürürlüğe girmeden önce ve Belediye Kanununda 

(03/07/2005) yapılan değişikliğe kadar OSB'deki sanayi tesislerinin; işyeri açma-çalışma 

ruhsatlan ve denetim işlemleri, 

• 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununa istinaden Gayri Sıhhi Müesseseler 

Yönetmeliğine (Sağlık Bakanlığı), 

• Uygulaması yerel yönetim ve valiliklerce yapılmakta olan 3572 sayılı İşyeri Açma ve 

Çalışma Ruhsatlanna dair Kanuna istinaden yayımlanan Yönetmeliğe (İçişleri 

Bakanlığı), 

" 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkındaki Kanun gereğince 

alınacak GSM Ruhsatına, 

• 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanununa (Sağlık 

Bakanlığı), 

• göre yürütülmekteydi. 

Belediye Kanunu (03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı) 

Sözkonusu Belediye Kanunun 85. maddesi (h) bendinde yer alan ibare ile 12.4.2000 

tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 4üncü maddesinin altıncı fıkrası 

değiştirilerek OSB'de yer alan sanayi tesislerinin ruhsat, izin, işyeri açma-çalışma ruhsatları 

ve denetim işlemlerinin OSB tüzel kişiliği tarafından yapılması hükme bağlanmıştır. 

tşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik 

Sağlık Bakanlığınca yürütülmekte olan 26/9/1995 tarihli ve 22416 sayılı Gayri Sıhhi 

Müesseseler Yönetmeliği ile İçişleri Bakanlığınca yürütülmekte olan 09/03/1989 tarihli ve 

20103 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik yürürlükten 

kaldınlarak, 14/07/2005 tarihli Bakanlar Kurulu karan ile (24/04/1930 tarihli ve 1593 sayılı, 

04/07/1934 tarihli ve 2559 sayılı, 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı, 10/07/2004 tarihli ve 5216 

sayılı, 22/02/2005 tarihli ve 5302 sayılı ve 03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı kanunlara göre) 

İçişleri Bakanlığınca yürütülmek üzere, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlanna İlişkin 

Yönetmelik yürürlüğe konulmuştur. 
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10/08/2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış İşyeri Açma ve 

Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelikte; OSB'de yer alan sanayi tesislerinin ruhsat, izin, 

işyeri açma-çalışma ruhsatlan ve denetim işlemlerine yönelik olarak, yukarıda adı geçen 

Belediye Kanunu ve OSB Kanunu dikkate alınarak düzenlemeye gidilmiştir. 

Bu itibarla; gerek OSB Kanunu öncesinde gerekse OSB Kanunu uygulaması ile, 

mevzii imar plânına göre arazi kullanımı, yapı ve tesislerinin projelendirilmesi, inşası ve 

kullanımıyla ilgili ruhsat, izin, işyeri açma-çalışma ruhsatlan ve denetim işlemlerinde Sanayi 

ve Ticaret Bakanlığına doğrudan görev verilmemiştir. Ancak OSB Kanunun 23. Maddesine 

göre OSB'de yer alan sanayi tesislerine verilecek tüm izin, ruhsat ve denetimiyle ilgili olarak 

aşamalarla görevli konumuna getirilen OSB tüzel kişiliklerinin her türlü hesap ve işlemlerini 

denetlemeye ve tedbirler almaya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (gerekli gördüğü hallerde veya 

şikayet üzerine) yetkilidir. 

OSB Tüzel Kişiliğinin Yetkileri 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının koordinatörlüğü, denetimi, ve bütçe imkanlan 

ölçüsündeki kredi desteği ile OSB yer seçimi ve imar planlarının onayından sonra altyapı 

hizmetlerinin tamamlanmasını müteakip OSB'de sanayicinin üretime geçmesi 

sağlanmaktadır. OSB mevzuatı gereği; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı kurumlar arası 

koordinasyonu sağlayıcı ve OSB Tüzel Kişiliklerine yol gösterici rol üstlenmekte olup, OSB 

Tüzel Kişiliği ise OSB'nin işletmesinden sorumludur. 

Ruhsat ve İzin Yetkisi 

OSB imar planına göre arazi kullanımı, yapı ve tesislerinin projelendirilmesi, inşası ve 

kullanımıyla ilgili ruhsat ve izinler, OSB Tüzel Kişiliği tarafından verilir ve denetlenir. 

Ruhsatsız inşaata başlanmaz. Ruhsatsız inşaat kaçak inşaat muamelesi görür. 

Katılımcılarca gerçekleştirilecek yapı ve tesislerin inşaatı OSB Müdürlüğü tarafından 

verilen ruhsata aykırı yapılamaz. Yapının, mevzuata ve plana aykın yapıldığının tespit 

edilmesi durumunda yönetim kurulu kararıyla OSB Müdürlüğü tarafından yaptınmlar 

uygulanır. 
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Projelerin Teslimi ve Yapı Ruhsatı Verilmesi 

İşletmeye ait tatbikat projeleri, yürürlükte bulunan imar ve yapı denetimi mevzuatına 

göre gerekli sözleşmeler, izin belgesi, sigorta poliçesi, taahhütnameler, gerekli bedellerin 

ödendiğine dair belgeler ve benzeri belgeler ile OSB Müdürlüğüne teslim edilir. Ayrıca, 

başvuru evrakına parselin durumunu belirleyen jeolojik etüt raporu, zemin etüt raporu, 

mimari proje, statik proje, elektrik tesisatı ve mekanik tesisat projeleri, resim ve hesaplan, 

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde bahsedilen faaliyetler listesinde yer alanların 

hazırlayacaklan ÇED raporu sonucunda ÇED Olumlu Karan veya ÇED ön araştırma raporu 

sonucunda "Çevresel Etkileri Önemsizdir" kararını içeren belge eklenir. 

OSB Müdürlüğü tarafından ruhsata esas belgeler, plan ve mevzuat hükümlerine göre 

incelenir. Eksik ve/veya yanlış bulunmuyor ise başvuru tarihinden itibaren 30 gün içinde yapı 

inşa ruhsatı verilir. Ruhsat verildiği tarihten itibaren 3 yıl geçerlidir. 

Yapı mevzuata ve plana aykırı yapıldığı takdirde bölge müdürlüğünce o andaki inşaat 

durumu tespit edilir ve yönetim kurulu karan ile inşaat derhal mühürlenerek durdurulur. 

Ruhsata aykın olan yapıda, bu aykırılığın giderilmiş olduğu yapılan inceleme sonucunda 

anlaşılırsa mühür kaldınhr ve inşaatın devamına izin verilir. 

Yapı Kullanma İzni Verilmesi 

Yapı tamamının veya kısmen kullanılması mümkün kısımları tamamlandığında bu 

kısımlannın kullanılabilmesi için, bölge müdürlüğünden izin alınması zorunludur. Bu iznin 

alınması için OSB Müdürlüğüne yapılan başvuru dilekçesi ekinde teknik uygulama 

sorumlularının yapının projelerine, fen ve sağlık kurallarına uygun olarak yapılıp 

yapılmadığım belirten raporlan yer alır. 

OSB Müdürlüğünce yapının mevzuata uygun bulunması halinde 30 gün içinde yapı 

kullanma izin belgesi düzenlenir. 

İşyeri Açma İzni Verilmesi 

OSB içinde kurulacak işletmelere işyeri açma ve çalışma ruhsatları, ilgili kanun ve 

yönetmelik hükümleri çerçevesinde OSB tarafından verilir. 
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OSB Çevre Yönetim Sistemi Oluşturulması 

OSB'de Altyapı Tesisleri Kurma, Kullanma ve İşletme Hakkı: OSB'leT 

ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla elektrik, içme ve kullanmasuyu, doğalgaz temini ve dağıtım 

şebekesi, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi, atıksu antma tesisi, içme ve kullanma suyu 

arıtma tesisi, OSB içi yollar, haberleşme şebekesi, internet servis sağlayıcılığı, spor tesisleri, 

genel hizmet ve sosyal tesisler ve benzer tesislerden gerekenleri kurma ve işletme, kamu ve 

özel kuruluşlardan satın alarak dağıtım ve satışını yapma, üretim tesisleri kurma ve işletme 

hakkı sadece OSB Tüzel Kişiliğinin yetki ve sorumluluğundadır. Ancak, atık sulann ortak 

antma tesisinin kabul edebileceği standartlara düşürülmesi amacıyla münferiden ön antma 

tesisi yapılması gerekir. 

OSB'de yer alan kuruluşlar, altyapı ihtiyaçlannı OSB'nin tesislerinden karşılamak 

zorundadır. OSB'nin izni olmaksızın altyapı ihtiyaçları başka bir yerden karşılanamaz ve bu 

amaçla münferiden tesis kurulamaz. Bu kuruluşlar kendilerine tahsis edilen altyapı kullanma 

hakkını başka kuruluşlara devir ve temlik edemez, başkalannın istifadesine tahsis edemez. 

OSB Çevre Ydnetim Sisteminin Oluşturulması: OSB'den kaynaklanan çevre 

kirliliğinin giderilebilmesi amacıyla Yönetim kurulunca oluşturulan OSB Çevre Yönetim 

Sistemi; müteşebbis heyetin uygun görüşünü almak kaydı ile uygulamaya konulur. 

OSB Kanunu ve OSB Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde, Çevre Yönetim 

Sisteminin bilimsel verilere dayanılarak oluşturulması ve bu sistemin rutin olarak iki yılda bir 

gözden geçirilmesi veya OSB'nin koşullanna, ilgili yönetmeliklere ve bölgesel koşullarda 

olabilecek değişikliklere bağlı olarak sürekli güncelleştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca OSB 

Çevre Yönetim Sisteminin işletilmesi bağlamında OSB Yönetim kurulu ilgili kurum ve 

kuruluşlar ile koordinasyon içinde çalışmaktadır. 

OSB Çevre Yönetim Sistemi kapsamında; Atıksu Yönetimi, Atıksu Altyapı Tesisleri 

Yönetimi, Katı Atık Yönetimi, Gürültü Yönetimi, Hava Kalitesi Yönetimi, Tehlikeli ve 

Tıbbi Atık Yönetimi, Zararlı Kimyasal Madde ve ürünlerin Yönetimi, OSB Yangın Savunma 

Sistemi yer almaktadır. 
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EK-2 
KOCAELİ İLİNDE DİLOVASI OSB DIŞINDAKİ DİĞER 

OSB'LERİN DURUMU 

Tablo Ek-2.1'de Kocaeli ilindeki OSB'lerin parsel, üretim ve istihdam bilgileri 

verilmektedir. 

1. BİTEN ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ 

Kocaeli-Gebze I Organize Sanayi Bölgesi: 230 ha büyüklüğünde olup, 1992 yılında 

hizmete sunulmuştur. Bölgenin Tevsisi ile birlikte büyüklük 402 ha. ulaşmıştır. Proje 

Müteşebbisin kendi imkanlan ile tamamlanmıştır. Bölgede bulunan 188 adet sanayi 

parselinden 185 adedinin tahsisi yapılmıştır. Tahsisi yapılan parsellerde 87 adet sanayi tesisi 

üretime geçmiş olup, 15 adet tesisin inşaatı devam etmektedir. 

Gebze I (III. Tevsi) Organize Sanayi Bölgesi: Kurum görüşleri tamamlanmıştır. II. 

Sınıf tarım alam olarak belirlenen, mermer işletme ruhsat sahasında kalan, devlet ormanı, 

orman şerhli, 2/B şerhli ve davalı olan bazı parsellerin OSB yeri olarak kullanılmasının uygun 

görülmemesinin yanında, Kocaeli Valiliğinin yazısında, Balçık Köyü 247 nolu mera 

vasfındakı parselin 27/10/2005 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı adına hazine adına tescil 

edilmiş olduğundan bu parselle ilgili işlem yapılmayacağının bildirilmesi ve mera vasfındaki 

397 nolu parselin ise OSB tevsi alam sınırlan içinde kalan az bir kısmı ile ilgili vasıf 

değişikliği çalışmalarının da yer seçiminin sonuçlandırılmasının daha fazla uzatılmaması için 

bu parseller ile birlikte arada kalan bazı parsellerin OSB yeri olarak kullanılamayacağına 

karar verilmiştir. Sonuç olarak, geriye kalan yaklaşık 75 hektar büyüklüğündeki alanın OSB 

yeri olarak kullanılıp kullanılamayacağına karar verilebilmesi için; önceden yaptınlmış ve 

Afet İşleri Genel Müdürlüğünce onaylanmış Gözlemsel Jeolojik Etüt Raporunun, alan içinde 

yapılaşan mevcut sanayi tesislerine ait imar planlarının ilgili idarece onaylı bir kopyasının, 

mevcut sanayi tesisi sahiplerinin tesis ve arazilerinin OSB tevsi alanı sınırlan içerisine dahil 

edilmesine muvafakat ettiklerine dair imzalı yazının ve söz konusu alanın OSB tevsi alanı 

olarak planlanmasının uygun görüldüğüne ilişkin İzmit Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

görüşünün Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilmesi OSB Yönetim Kurulu Başkanlığından 

istenmiştir. 
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Tablo Ek- 2.1. Kocaeli İlindeki Organize Sanayi Bölgelerinin parsel, üretim ve istihdam bilgileri 

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİN W AH OSB AŞAMALARI 

ALAM 

m 
lYPde 
Eıaı 

Alın») 

İmar 
planında 
planlanan 

alan 

Sanayi 
paneli 

bOyfiklüB 
OM 
W 

tkimar 
planındaki 

parsel 
•atyısa 

PARSEL 
SAYISI (B) 

TAHSİSİ 
YAPILAN 

PARSELLERİN 

SAYGI 
(C) 

Alanı 
M 
(D) 

• TAHSJST -

YAPıLMAYAN 
PARSELLERIN 

SAYISI 
Alan 

N 

TESİS SAYILARI 

Üretim İnşaat 
safhası 

Proje 
safhası 

Projesi 
olmayan 

Toplam 
Tesis 
Sayı» 

Örtüme 
Geçme 
Oranı 
t») 

İsletme 
Ruhsat 

Alan 
firma 
Sayısı 

GSM 
Açıln) 

Ruhsatı 
Alan 
Firma 
Sayısı 

İSTİHDAM 
KAPASİTESİ (KİŞİ) 

MEVCUT TOPLAM 

BİTEN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 

KOCAELl-Getnel 

TOPLAM 

230 
0 

225 
0 

316 
0 

162 
0 

188 
0 

185 
0 

309,00 

0,00 

2 
0 

7.00 

0,00 

87 
0 

15 
0 

0 
0 

83 
O 

185 
0 

46 
ISAYUOI 

63 
0 

43 
0 

9.795 

0 
16.767 

0 
DEVAM EDEN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 
KOCAELİ-ALİKAHYÂ 

KOCAELULİKAHYA (ASW KİBAR) 

KOCAELİ-ARSLANBEY 

KOCAELİ-DİLOVASI 

KOCAELİ-GEBZE (GÜZELLER) 

KOCAEÜ-GEBZE (KÖMÜRCÜLER) 

KOCAELI-GEBZE (PLASTİK) 

KOCAELİ-GEBZE (TEMBELOVA) 

KOCAEÜ-GEBZE II (TOSB-TAYSAD) 

K0CAELK5EBZEIII 

KOCAELLGEBZEIV (İST.MAK.VE IMLSAN) 

KOCA£Lk5EBZEV(KlMYA) 

K0CAELk3EBZEVI(IMES| 

TOPLAM 

YERSEÇIMİ DEVAM EDİYOR 

YERSEÇJMİ TAMAMLANDI. 
KAMULAŞTIRMA 

YERSEÇIMİ TAMAMLANDI. 

YERSEÇIMİ TAMAMLANDI 

YERSEÇIMİ TAMAMLANDI. 

YERSEÇIMİ TAMAMLANDI 

YERSEÇIMİ TAMAMLANDI. 

YERSEÇIMİ TAMAMLANDI. 

YERSEÇIMİ DEVAM EDİYOR 

YERSEÇIMİ TAMAMLANDI. 

YERSEÇIMİ TAMAMLANDI. 

YERSEÇIMİ DEVAM EDİYOR 

50 
206 
33 

1233 

130 
85 
143 
135 
250 

560 
226 
223 
M34 

920 
126 

133 

2846 

1483,8 

93,62 

96.21 

104 
181,35 

230 

705,16 

236 
45 
103 

3B4 

120 

190 
45 
103 

45! 

59 

189 
45 
83 

378 

54.86 

99,23 

104,00 

151,15 

409,24 

61 

1 

20 

82 

38,76 

0,68 

30,20 

230,00 

299,64 

167 
S 

53 
6 
17 

248 

13 

20 

8 

41 

5 

4 

5 

14 

0 

39 
53 

92 

23 

77 
45 
83 

22i 

4 

28 

S4 

1 

6 

1 

S 

1 

12 

0 

13 

13130 

323 

4500 

3003 

20956 

0 
0 
0 

13130 

4999 

0 
6236 

2730 

8.743 

0 
0 
0 
0 

35838 

NOT: BU VERİLER OSBİERDEN GELEN VERİLER DOĞRULTUSUNDA HAZIRLANMAKTADIR. 



- 3 5 1 -

2. YATIRIM PROGRAMINDA YER ALMAYAN OSB PROJELERİ 

Gebze II (TOSB - TAYSAD) Organize Sanayi Bölgesi 

Altyapı inşaatı Müteşebbis Heyetin kendi imkanları ile tamamlanmış olup, Bölge içi 

yollarda eksik kalan toprak işleri, üstyapı işleri, baca ızgara işleri yaya yolu ve hendek işleri 

devam etmektedir. 

Kandıra Organize Sanayi Bölgesi 

DSİ Genel Müdürlüğü ve Çevre ve Orman Bakanlığının olumsuz görüşleri nedeniyle 

incelenen alanın (5nolu alternatif alan) OSB yeri olarak uygun görülmediği Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığının 28/09/1999 tarih ve 1043 sayılı yazısı Kocaeli Valiliğine bildirilmiştir. 

DSİ Genel Müdürlüğünce daha önce uygun görülmeyen 5 nolu alternatif alanın OSB 

alanı olarak uygun görüldüğünün Kandıra Belediye Başkanlığına muhatap 06/07/2003 tarih 

ve 2620 sayılı yazısı bildirilmesi üzerine Kocaeli İl Plan ve Koordinasyon Müdürlüğünce 

03/09/2003 tarih ve 207 sayılı yazı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığından Çevre ve Orman 

Bakanlığına yeniden görüş sorulması talep edilmiştir. Bu doğrultuda; Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığınca, Çevre ve Orman Bakanlığından (ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü) yeniden 

görüş sorulmuş olup alınan cevabi 24/10/2003 tarih ve 22232 sayılı yazıda 5 nolu alanın 

tekrar uygun görülmediği, komisyonca daha önce incelenen 2 nolu alternatif alanda OSB 

kurulabileceği bildirilmiştir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 21/11/2003 tarih ve 13544 sayılı 

yazı ile konu Kocaeli Valiliğine bildirilerek, 2 nolu alternatif alanda OSB kurulmasının talep 

edilip edilmediğinin bildirilmesi istenmiş olup, bugüne kadar herhangi bir talepte 

bulunulmamıştır. 

Kocaeli-Gebze (Kömürcüler) Organize Sanayi Bölgesi 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 05/06/2003 tarih ve 6312 sayılı yazısı ile 77 hektarlık 

alan için yer seçimi talimatı yazılmıştır. OSB Yönetim Kurulu Başkanlığının 27/01/2004 

tarih ve bila sayılı yazısı ile kamu yaran kararı talep etmiş olup, toplam 771.670,21 m2 

yüzölçümüne sahip 322 adet parsel için Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca (10/02/2004 tarih ve 

1138 sayılı yazı) kamu yararı kararı verilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1273) 
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Kocaeli-Gebze (Kömürcüler) Tevsii Organize Sanayi Bölgesi 

Yer Seçimi Komisyonunca 10/08/2004 tarihinde mevcut OSB'nin doğusundaki 75 ha. 

büyüklüğündeki alan incelenmiş olup, kurum görüşleri tamamlanmıştır. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca (30/11/2004 tarih ve 15443 sayılı yazı) ÇED raporu 

hazırlanması için OSB Yönetim Kurulu Başkanlığına talimat verilmiştir. ÇED sürecinde 

Tavşancıl Belediye Başkanlığının Çevre ve Orman Bakanlığına muhatap 01/02/2005 tarih ve 

99 sayılı yazısı ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığının 23/05/2005 tarih ve 14045 

sayılı yazısı ile olumsuz görüş bildirilmesi nedeniyle, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yer 

seçimi çalışmalarının sonuçlandırılmasının mümkün olamadığı 29/06/2005 tarih ve 8106 

sayılı yazı ile Kömürcüler OSB Yönetim Kurulu Başkanlığına bildirilmiştir. 

Kocaeli-Gebze (Plastik) Organize Sanayi Bölgesi 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 07/06/2004 tarih ve 6478 sayılı yazısı ile Yer Seçimi 

Komisyonunca incelenen yaklaşık 143 hektar büyüklüğündeki alanın ilk etapta yaklaşık 110 

hektarlık kısmı için Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca OSB Yönetim Kurulu Başkanlığına 

kamulaştırma talimatı verilmiştir. 

OSB'nin yer seçimi süreci tamamlanmış, imar planı onaylanmıştır. 

Kocaeli-Gebze IV (İstanbul Makina ve İmalatçılar) Organize Sanayi Bölgesi 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 01/06/1998 tarih ve 6911 sayılı yazısı ile kamulaştırma 

talimatı yazılmıştır. OSB'nin yer seçimi tamamlanmıştır. OSB Yönetim Kurulu 

Başkanlığının 24/07/2003 tarih ve 75371 sayılı yazısı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığından 

kamu yaran karan talep etmiş, OSB toplam alanı 929.877 m2 yüzölçümüne sahip 171 adet 

parsel için kamu yaran karan Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca (19/08/2003 tarih ve 9396 sayılı 

yazı) uygun görülmüştür. Ayrıca OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı 17/02/2005 tarih ve 

502014 sayılı yazısı ile kalan şahıs arazileri için kamu yaran karan talep etmiş olup, OSB 

toplam alanı 1.309.377 m2 yüzölçümüne sahip 217 adet parsel için 08/04/2005 tarih ve 4250 

sayılı yazı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca kamu yaran karan verilmiştir. Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığınca (26/07/2005 tarih ve 337 sayılı yazı) 101.219 mz'lik alan için de kamu yararı 

karan verilmiş olup, OSB toplam alanı 1.410.596 m2'lik yüzölçümüne ulaşmıştır. OSB'nin 

imar planlan onaylanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1273) 
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Kocaeli-Gebze V (Kimya) Organize Sanayi Bölgesi 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 19/03/2002 tarih ve 2854 sayılı yazısı ile kamulaştırma 

talimatı yazılmıştır. OSB Yönetim Kurulu Başkanlığının 30/03/2004 tarih ve 42 sayılı yazısı 

ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığından kamu yararı karan talep etmiş, OSB toplam alanı 

1.285.981 m2 yüzölçümüne sahip 189 adet parsel için kamu yararı karan Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığınca (11/05/2004 tarih ve 5372 sayılı yazı) uygun görülmüştür. 

Kocaeli-Gebze VI (ÎMES)Organize Sanayi Bölgesi 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 21/05/1999 tarih ve 4978 sayılı yazısı ile kamulaştırma 

talimatı yazılmıştır. OSB Yönetim Kurulu Başkanlığının 10/01/2003 tarih ve 3220sayılı 

yazısı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığından kamu yararı kararı talep etmiş, 126 hektarlık şahıs 

arazisi için kamu yaran kararı Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca (28/04/2003 tarih ve 4168 

sayılı yazı) uygun görülmüştür. Ayrıca OSB Yönetim Kurulu Başkanlığınca 21/09/2004 tarih 

ve 1139 sayılı yazısı ile yeniden Sanayi ve Ticaret Bakanlığından kamu yararı karan talep 

etmiş olup, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca (21/12/2004 tarih ve 16955 sayılı yazı) 33.757 m2 

yüzölçümlü 9 adet şahıs mülkiyetindeki parsel için kamu yaran karan verilmiştir. OSB'nin 

imar planları onaylanmıştır. 

Kocaeli-Gebze VI (İMES)Organize Sanayi Bölgesi (İlave) 

Kurum görüşleri tamamlanmış olup, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 20/04/2006 tarih 

ve 3794 sayılı yazı Çevre ve Orman Bakanlığının (ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü) nihai 

görüşü talep edilmiştir. 

Kocaeli-Gebze (Güzeller) Organize Sanayi Bölgesi 

OSB'nin yer seçimi yapılmış olup, seçilen alana ilişkin Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığınca kamulaştırma talimatı verilmiştir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca OSB'nin imar 

planlan ve altyapı avan projeleri onaylanmıştır. 

Kocaeli-Alikahya (Asım Kibar) Organize Sanayi Bölgesi 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 03/11/2003 tarih ve 12696 sayılı yazısı ile 

kamulaştırma talimatı yazılmıştır. OSB'nin 42.297 m2'lik alanı için Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığınca 03/05/2006 tarih ve 158 sayılı makam onayıyla kamu yaran kararı verilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1273) 
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Kocaeli-Alikahya Organize Sanayi Bölgesi 

ilk etap olarak yaklaşık 40 hektar büyüklüğündeki alan için Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığınca (03/11/2003 tarih ve 12686 sayılı yazı) kamulaştırma talimatı yazılmıştır. 

İkinci etap olarak ilave 95 hektarlık alan için yer seçimi komisyonu toplanmış ve 

kurum görüşleri tamamlanmış olup, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 09/05/2006 tarih ve 4528-

4529 sayılı dağıtımlı yazılar ile Çevre ve Orman Bakanlığı (ÇED ve Planlama Genel 

Müdürlüğü) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığının nihai görüşleri talep edilmiştir. 

Kocacli-Gebze (Tembelova) Organize Sanayi Bölgesi 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 09/11/1990 tarih ve 14768-69 sayılı yazısı ile 

kamulaştırma talimatı yazılmıştır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca OSB'nin imar planı da 

onaylanmıştır. 

Kocaeli-Arslanhev Organize Sanayi Bölgesi 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 26/12/2001 tarih ve 17982 sayılı yazısı ile kamulaştırma 

talimatı yazılmıştır. OSB Yönetim Kurulu Başkanlığınca imar planı çalışması yapılmaktadır. 

Kocaeli-Körfez Enerji Organize Sanayi Bölgesi: Kocaeli Valiliğince (02.01.2003 

tarih ve 1 sayılı yazı); TÜPRAŞ, PETKİM, 17 adet LPG Tesisi, 7 adet Akaryakıt Depolama 

Tesisi, 1 adet Doğal Gaz Tesisi ile küçük ölçekli sanayi kuruluşlarının yer aldığı bölgenin 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Enerji OSB ilan edilmesi talep edilmiş olup, Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığının mevzuatı gereği bahse konu tesislerin OSB'de kurulamayacak tesisler arasında 

yer alması nedeniyle, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca (29/09/2003 tarih ve 11299 sayılı yazı) 

OSB Kanunu kapsamında değerlendirilme yapılmasının mümkün olamadığı Kocaeli 

Valiliğine bildirilmiştir. Daha sonra Kocaeli Valiliği (23/10/2003 tarih ve 241 sayılı yazı); adı 

geçen bölgenin OSB olarak ilan edilmesine imkan sağlayacak şekilde OSB Kanununda 

değişiklik yapılması ve talebin yeniden değerlendirilmesi hususundaki görüşünü Sanayi ve 

Ticaret Bakanlığına intikal ettirmiş bunun üzerine Sanayi ve Ticaret Bakanlığı teknik 

elemanlarınca 28/06/2004 tarihinde mahallinde yeniden inceleme yapılmıştır. Sanayi ve 

Ticaret Bakanlığınca (23/11/2004 tarih ve 15043 sayılı yazı) yapılan değerlendirmeler sonucu 

OSB Kanunu hükümleri çerçevesinde söz konusu talebin gerçekleştirilmesinin mümkün 

olamadığı Kocaeli Valiliğine yeniden bildirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1273) 
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EK-3 

DILOVASI BELEDİYESİ DEFİN KAYIT DEFTERİ 
SIRA 
NO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 
J 

> 
16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

30 

31 

32 

33 

31 

35 

36 

37 

33 

39 
40 

41 

ADI SOYADI 
Yusuf AR 
Enis TUNCER 

Hanife DELİ 
Kazım DELİ 

Yakup DÜZGÜN 

Saliha GÜZEGÜN 

Kevser ERDOĞAN 

Fatma ERDOĞAN 

Süleyman ANIK 

Tacettin AKBULUİ" 

Fazlı KARA 

Fevzi DELİ 

Ahmet ZORBA 

Nadi UÇAK 
Şerafettin BESİ 

Memnune TOPTAŞ 

Mehmet KURT 
Hayrettin ORHA . 

Mehmet G Ö K S U ' J Ü R 

Mehmet TEMİZ 

Hurihan İNCE' •'' 

Mustafa ÇETİN 

Hüdeyda ÇELİK 

Sait ULUS 

Ali STAR 

Gülcan DUMAN 

Adem KURT 

Abdurrahim İPEK 

Vafma AK 
Süleyman İNCİ 

Cemil YILMAZ 

Zühtü TORGAY 

Ahmet TUĞBAY 

Halis KARADAĞ 

Mehmet KARDAĞ 

Hüseyin EKİCİ 

Mehettin TACUL 
Mehmet ŞAHİN 

Hakan YEĞİN 

Dilber DEMİR 

Fatma TEMUR 

YAŞI 
77 

80 

60 

85 

66 

56 

30 
30 

71 

78 

70 

55 

54 

57 
65 

39 

71 
36 

62 

71 

52 

87 

64 

72 

40 

17 

53 

64 

69 
74 

18 

60 

32 

77 

76 

65 

68 

71 

66 

69 
67 

ÖLÜM NEDENİ 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 

Mide Kanseri 

Kalp Yetmezliği 

Prostat Kanseri 

Kalp Yetmezliği 

Mide Kanseri 

Mide Kanseri 

Mide Kanseri 

Kalp Yetmezliui 

Kalp Yetmezliği 

Kalp Yetmezliği 

Nefes Darlığı 

Kalp Yetmezliği 
Mide Kanseri 

Mide Kanseri 

Kalp Yetmezliği 
Astım Bronşit 

Kalp Yetmezliği 

Kalp Yetmezliği 

Kalp Yetmezliği 

Kalp Yetmezliği 

Akciğer Kanseri 

Kalp Yetmezliği 

Astım Bronşit 

Kırtlak Kanseri 

Kalp Yetmezliği 

Kalp Yelme2liöi 

Kalp Yetmezliui 

Astım Bronşit 

Kalp Yetmezliği 

Böbrek Yetmezliği 

Kalp Yelmezlıöi 

Kalp Yetmezimi 

Kalp Yetmezliği 

Solunum Yetmezliği 

Böbrek Yetmezliği 

Solunum Yetmezliği 

Kalp YetmezKSi 

Kalp Yelmtzlıfii 

OLUM 
TARİHİ 

06.05.1995 

18.01.1995 

21.01.1995 
25.01.1995 

01.02.1995 

22.02.1995 

22.02.1995 

0603.1995 

07.03.1995 

07.03.1995 

13.03.1995 

14.03.1995 

18.03.1995 

06.04.1995 
09.04.1995 

02.05.1995 

03.0S.1S95 
14.06.199:: 

15.08.1S--
14.08 i '••j 

21.08.19S5 

28.08.1S35 

28.08.1995 

11.09.1995 

28.09.1995 

29.09.1995 

29.09.1995 

04.10.1995 

01.10.1995 

10.10.1995 

19.10.1995 

23.10.1995 

25.10 1995 

06.11 1995 

07.11.1995 

07.11.1995 

13.11 1995 

14.11.1995 

28.11.1995 

11.12 1995 

17.12.1995 

ADRESİ 
M. Sinan Mah. Bağdat Cad. No:92 Dilov. I 

M. Sinan Mah. Fidan Sok. No:12 Dilova I 

M.Sinan Pınar Sok. No:30 Dilovası 

M.Sinan Mah Gül Sok. No.68 Dil ovası 

Fatih Mah. B.Ataşadıvar Cad. No 11 

Diliskelesi Mah Cumhuriyet Cad. No 79 i 

O. Gazi Mah. Bağdat Cad. No:7 

O. Gazi Matı. Bağdat Cad. No:7 \ 
O Gazi Mah. Oğuz Sok. No:8 

O. Gazi Mah. Karabev Cad No 49 

M. Sinan Mah. Baödat Cad. No: 44 

O. Gazi Mah. Kurs Sok. No:75 

Diliskelesi Mah. C. Cad. No:62 

Orhangazi Mah Karabey Cad. No:06 
M.Sinan Mah. No:8 

Orhangazi Mah.Deniz Sok No:5 

Diliskelesi Mah. Gök Cad No: 16 

M. Sinan Mah. Umut Sok. No:12 

Yıldız Mah. Ata Cad No:11 

M. Sinan Mah. Zümrüt Sok. No:37 

Diliskelesi Mah.ş C Cad. No 06 

No:8 

Diliskelesi Mah. C. Cad. No:19 

M. Sinan Mah. Ist.cad.no.33 

Star sok.no.07 

Cumhuriyet Mah.No:42 

Diliskelesi Mah. Z. Gökalp Cad. No:57 

O. Gazi mah. Kurs Sok No:10 

M Sinan Cad. No:28 

O. Gazi Mah. Kurs Sok No:37 

M. Sinan Cad. İst. Cad. No:51 

Diliskelesi Mah. C. Cad No:48 

No:7 

O. Gazi Mah. Bağdal Cad Deniz Sok. 

No30 

No:07 

O. Gazi Mah. Çiğdem Sok No.65 

M. Sınan Mah. Susam Sok. No: 16 

O Gazi Mah. Karabey Cad. No.13 

M. sinan Mah. M. Sinan Cad N'c 30 

M Sinan Mah. M. Sinan Cr d lir, 42 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1273) 
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42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 

ı 

P 
6 , 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 

°° J 
-'' I 
t ' 
83 
84 
85 
86 
87 
68 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

T. AKINTÛRK 
Zekariye DURSUN 
Zeynep KUVEYTAN 
Enes ÇALAŞ 
Osman KARATAŞ 
Hüseyin TAYLAN 
Harbiye KARADAĞ 
Ahmet AKAGÜNDUZ 
Mevlüt DURSUN 
Mustafa KAYA 
Mülazım YILDIZ 
Ömer ENCİ 
Muyaser ATHAMAK 
Celin KOÇ 
Emine BOZKURT 
Sahrali SOĞÜTÇU 
Sefıka TOPÇU 
Ayhan YILDIRIM 
Beşir LEMEN 
Nidayı SOBAŞ 
Hava ÇAVAŞ 
Halis GÖZEL 
Dursun KAYAYILDIZ 
Ahmet KARATAŞ 
Şemsettin PACUL 
HıdırMEMİŞ 
Şemsi MEMİŞ 
Ahmet ORAL 
Baki DURSUN 
Aşır SEVİNÇ 
Aşkın NARIN 
Mehmet MERAL 
zekariye AYDIN 
Hanife YILDIZ 
Tosun YÜNDEN 
Mahmut NACADAĞU 
Fatma AK 
Ahmet TOPSAKAS 
Ayşe GÜL 
Dilber DURSUN 
Ahmet AKICI 
Muhamet DURSUN 
Enver GÜNEŞ 
Emine BAYRAKTAR 
mula2im SARIÇAYIR 
Bahriye AKTAŞ 
Ahmet F.LRASLAN 
Fatma Nihale KONUK 
Kudret YILDIRIM 
Alı Koç 
Abdulrahman ÇALIŞKAN 
Beytullah ŞAHİN 
M. Emin İŞLEYEN 
Inzile YÜRÜK 
Alattin DİKMEN 
A.Kemal GÜNEŞ 
Alalın SAĞIR 
Meryem GU 

61 
82 
1 
1 

80 
65 
71 
71 
58 
2 

81 
71 
48 
11 
50 
66 
51 
12 
82 
16 
56 
50 
46 
14 
66 
58 
91 
73 
65 
54 
61 
64 
70 
53 
70 
55 
85 
85 
70 
73 

ıe 
59 
75 
72 
67 
51 
60 
86 
94 
72 
71 
6 

53 
82 
57 
56 
64 
17 

Mide Kanseri 
Kalp Yetmezliği 
Solunum Yetmezliği 

Felç 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Gırtlak Kanseri 
Kalp Yetmezliği 
Solunum Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Böbrek Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Astım Bronşit 
Kalp Yetmezliği 
Felç 
Kalp Yetmezliği 
Astım Bronşit 
Kalp Yetmezliği 
Sara hastası 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 

Mide Kanseri 

Kalp Yetmezliği 

Mide Kanseri 
Siroz 
! :lp Yetmezliği 
Beyin felci 
Kalp Yetmezliği 
Kemik Kanseri 
Mide Kanaması 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 

Akciğer Kanseri 
Mide Kanseri 
Kalp Yetmezliği 

Zatüre 
Kalp Yetmezliği 

Akciğer Kanseri 
Kalp Yetmezliği 
Zatüre 

S". « O n ~N. 

19.12.1995 
01.01.1996 
19.01.1996 
05.02.1996 
07.02.1996 
13.03.1996 
14.03.1996 
19.03.1997 
21.03.1996 
22.03.1996 
24.03.1996 
03.04.1996 
26.04.1996 
20 05.1996 
21.05.1996 
28.05.1996 
03.06.1996 
11.06.1996 
07.07.1996 
01.08.1996 
30.08.1996 
09.09.1996 
16.09.1996 
24.09.1996 
27.09.1996 
14.10.1996 
24.10.1996 
12.11.199* 
13.12.1996 
26.12.1996 
23.01.1997 
08.02.1997 
18,02.1997 
25.02.1997 
23.02.1997 
27,02.1997 
1D.03.1997 
21.03.1997 
25.03.1997 
28 03.1997 
07.04 1997 
14.05.1997 
22.05.1997 
29.05.1997 
06.06.1997 
24 00.1997 
04.0G.1S97 
30 06 1997 
17.07.1997 
22.07 1997 
27.07.1S97 
30.07,1997 
05.09.1997 
07.10.1997 
07.10.1997 
07.10 1997 
10.10.1997 
15.10.1997 

Cumhuriyet Mah. Hürriyet Cad, No20 
Diliskelesi Mah. Cumhuriyet Cad. No. 107 _ 
M. Sinan Mah. Çiçek Sok. No:32 
Diliskelesi Mah. Cumhuriyet Cad No:05 
No:23 
Ziya Gökalp Cad. No:68 
Cumhuriyet Cad. No:34 
No: 15 
Bulut Sok. No;22 
Cumhuriyet Cad. No:20 
No:21 
No:51 
O. Gazi Mah. Pamuk Sok. No:7 
Diliskelesi Mah. Cumhuriyet Cad. No:'. 13 
M. Sinan Mah. C.han Sok No:24 | 
Kayapınar Mah. Nül. Sok No 15 _ J 
M. Sinan Mah İst. Cad. No. 17 
O. Gazi Mah. Çiğdem Sok. No 2 
Pamuk Sok. No:76 
Diliskelesi Mah. Cumhuriyet Cad. No.62 
No: 51 
T. özal Mah. No:9 
M. Sinan Mah. M. Sinan Cad. No:70 
Diliskelesi Mah Cumhuriyet Cad. No.33 
O. Gazi Mah. Aslan Sok. No:9 
T Ozal Mah. Bağdat Cad. No.5 
T. Ozal Mah. Bağdat Cad. No.5 
Cumhuriyet Mah. Zeytin Sok. No:13 
Diliskelesi Mah. Cumhuriyet Cad.No. 44 
M. Sinan Mah. Bağdat Cad. No 32 
Diliskelesi malı,cumhuriyet cad.yay.sok.145 
Orhan qazi mah bahçe sok.no. 16 
Diliskelesi mah.cumhuriyet cad.no.166 
Yıldız Mah.no. 16 
Turgut Özalmah.no17 
Dumlupınar mah.burak sok.no.3 DERİNCF 
Mimar Sinan mah.ist.cad no:50 
Diliskelesi mah.Atatürk cad no.51 
Cumhuriyet cad.no:24 
Derman sok no:25 
Turgut Özal mah.bağdat cad.no.20 
Diliskelesi mah bulut sok no 107 I 
Ferhat sok.no.51 
Atatürk cad no .01 j 
Kazım Karabekir r.ad.no:27 
orhan qazi mah.kurs sok.no 118 
Diliskelesi mah. I 
Cumhuriyet mah.Bağdat cad.no 21 
N0.63 
Diliskelesi mah Cumhuriyet cad.no.33 ' 
Orhangazi mah.Avşar sok.no:34 j 
mimar sinan mah.Gülsok.no.25 I 
Orhan Gazi mah.Kavalı sok no.51 
Diliskelesi mah Atatürk cad.no.06 ] 
Saitnursi sok no 104 < 
Mimar sinan mah.zümrüt.sok no:28 
Orhan qazi mah.no:12 
Dilsikelesi mah Sait cad.no:83 
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ıoo 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
°0 

.£.' 

1? 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
!30 
:31 
;32 
133 
134 
;35 
136 
137 
138 

i 
;4r 
141 
142 
'43 
144 
45 
46 
•17 
48 
49 
'50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 

Nadirrahman BİBER 
Rabia KILIÇ 
Ayşe BOZKURT 
ömer AKBALIK 
Mehmet ADIGÜZEL 
Fahrettin MANDOZ 
Mehmet DEMİR 
EmrullahYILMAZ 
Abbas SADE 
Sevgi OZTÜRK 
Emine KARAKUR 
Ayşe AYDEMİR 
Sebahattin GÜNEŞ 
Yunus KILIÇ 
Misat YETİŞ 
Mahmut DALKILIÇ 
Zekeriya AKBAŞ 
Hava AKBAŞ 
Gülhanım GÜLDÜ 
Zafer YALÇIN 
Cesim SUGRUÇ 
Cengiz YILDIRIMBAŞ 
Abdullah TOPÇU 
Ahmet AYGÜL 
Abdurrahman UZUN 
1 'Shmet BAŞBOĞA 
Bora AYGUR 
Hüseyin KÖSE 
A FTEKSİZ 
Epridi KARADAĞ 
Hi. '.ı ÇOBAN 
E L-ekir AYDIN 
Nuray ŞUORUÇ 
Fadıl KARIK 
Ali İKİZ 
Demir CAMİ 
Hatice YANMAZ 
M. Ali TEKER 
Yasemin ATAÇ 
^azıl MAMA 
jas KARA 

Omcr TEKER 
^ n e p ADIGÜZEL 
Mehmet AVCI 
Vahide ÖNDER 
Mehmet TOLTAR 
Süleyman BOZKURT 
Mahmul ÇAM 
Gülaoa BAKİ 
Lüllıye DERİN 
Aziz BAYRAKTAR 
Delal 1URTÜK 
Taip ÖZKAN 
Fayize ASLAN 
Gülistan ARAŞ 
Menekşe ELİBOL 
A Fettan KARAKAYA 

63 
43 
73 
41 
72 
56 
59 
53 
64 
19 
65 
45 
56 
14 
71 
74 
71 
6 
50 
17 
52 
34 
66 
72 
55 
54 
35 
59 
54 
46 
62 
15 
23 
60 
41 
60 
68 
42 
6 
58 
48 
6 
15 
68 
67 
87 
4 8 
62 
77 
66 
67 
54 
89 
78 
72 
2 
50 

Beyin kanaması 
Beyin kanaması 
Kalp Yetmezliği 
Akciğer Kanseri 
Kalp Yetmezliği 
Kemik Kanseri 
Akciöjer Kanseri 
Kalp Yetmezliği 

Astım Bronşit 
Beyin felci 
Kalp Yetmezliği 
Astım Bronşit 

Kalp Yetmezliği 
Akciğer Kanseri 
Kalp Yetmezliği 
Çocuk felci 
Beyin felci 

Akciğer kanseri 
Kalp Yetmezliği 
Akciğer Kanseri 
Kemik Kanseri 

Beyin Kanseri 

10.10.1997 
24.10.1997 
27.10.1997 
08.11.1997 
04.11.1997 
05.11.1997 
06.11.1997 
07.11.1997 
11.11.1997 
19.12.1997 
23.12.1997 
22.12.1997 
07.01.1998 
1501.1998 
13.02.1998 
11.02.1998 
13.02.1998 
13.02.1998 
17.02.1998 
25.02.1998 
26 02.1998 
27.02.1998 
27.02.1998 
04 03.1998 
10.03.1998 
16.03.1998 
28.03.1998 

Karaciğer Kanseri . 03.04.1998 
Kalp Yetmezliği , 22.04.1998 

Beyin Kanaması 

Kalp Yetmezliği 

Beyin felci 

Kalp Yetmezliği 

Bronşit 
Astım Bronşit 
Kalp Yetmezliği 

Akciğer Kanseri 
Kalp Yetmezliği 
Karaciğer Kanseri 
Kalp Yetmezliği 

Mide Kanseri 
Bronşit 
Akciğer Kanseri 

28.04.1998 
07.05.1998 
27.05.1998 
10.07.1998 
2807.1998 
30.771.998 
11.08.1998 
11.08.1998 
13.08.1998 
27.08.1998 
09.09.1998 
15 09.1998 
26.09.2998 
06.10.1998 
07.10.1998 

10.09.1998 
25.11.1998 
2fc 12,1998 
31.12.1998 
0701.1999 

1602.1999 
01 03.1999 

Cumhuriyet mah.sedef.sokakno.3 
Orhan gazi mah.b cad.no.01 
Mimar sinan mah.papatya sok.no.20 
Turtjutözal mah.bağdat cad.no:10 
Orhan gazi mah.ist.cad.no.66 
Turqut özal mah.no.04 
Diliskelesı mah.AtatOrk cad.no.48 
fatih Mah. Akasya sok.no.35 
Cumhuriyet mah.mutlu.sok.no.01 
Orhangazi matı.başaransok.no.20 
İst cad.no: 17 
Diliskelesı mah.cumhuriyet cad.no:38 
Mimar sinan mah.zümrüt.sok no:1E 
Dilıskelesi mah cumhuriyet cad.no54 
Orhangazi mah.karabekir cad.no.7 
muhsin sinan mah.ist.cad.no.2 
Orhangazi mah.karabekir cad.nc48 
ist cad.no:48 
Fatih Mah. No: 78 
M. Sinan Mah. C. Cad. No:29 
Zümrüt Sok. No: 11 
İst. Cad. No.6 
No:4 
No:3 
O. Gazi Mah. İslam Sok. No:36 
Yavuz Sok. No:06 
M. Sinan Mah. Berak Sok. No:C:-
Dilisakelesi mah. Menderes Sc1 ı io:03 
Yıldız Mah. Atatürk Cad. No:9 
O. Gazi Mah. Nazlı Sok. No:34 
Diliskelesi Mah. İstasyon Sok. Nı::2 
M. Sinan Mah. Gül Sok. No:30 
Şeyh Şamil Sok. No: 11 
O. Gazi Mah. No:08 
Cumhuriyet Mah. Zümrüt Sok. No:16 
Diliskelesi Mah. Said-i Nursi Cad. No:22 
No:74 
O. Gazi Mah. Alper Cad. No:14 

Diliskelesi Mah. No:14 
M. Sinan Mah Bağdat Cad. No:24 
O. Gazi Mah. Karabey Cad. No:03 
No:20 
Diliskelesi Mah Liman Cad. No:35 
Yıldız Mah Atatjrk Cad. No:2 
O. Gazi Mah. BaMal Cad. No.15 
Dilıskelsi Mah C. Cad. No:69 
M, Sinan Mah Küme evler No:40 
No:21 
M. Sinan Mah. M. Sınan Cad. No:24 
Diliskelesi Mah, A Menderes Cad. No:?1 
M. Sinan Mah. M. Sinan Cad. No:49 
Sevda Sok. No:3 
Diliskelesi Mah. K Karabekir Cad. N o . U 
O. Gazi Mah Adıcüzel Sok. No:30 
Diliskelesi Mah. Said-i Nursi Cad. No'1'5 
O. Gazi Mah. BaĞdal Cad. No.U 

Kadri CEBECİOGLU 60 Beyin kanaması ,- - Yıldız Mah. No:26 
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158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 

-8 
1 / 

1i. 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
19b 
19b 

" 
V J 
199 
200 
201 

202 
203 
204 
2U5 
206 
207 
208 
2Ü9 
210 
211 
212 
213 
214 
215 

Perihan TOMRİS 
Bahri YALÇIN 
Celıl PORSUK 
Şükrü MIZER 
Zeynel GÜLSOY 
Perizade DURSUN 
Muştala ARTUT 
A Kerim TEKER 
Mustafa YILDIZ 
Engin ARSLAN 
M. Rıdvan ALDUR 
Yavuz UYANIK 
Hamı YALÇIN 
Tahır KARTAL 
Ayçan AKAGUNDUZ 
Rahmiye ADAK 
Mehmet İLANKO 
Ali ASLAN 
Tarık ASLAN 
Senem KAYA 
Hamıt TEKİN 
Melik YAŞAR 
Yusuf YAŞAR 
Fatih ÇANAK 
Hasan MERKOÇ 
Necatı GÜVEN 
Sail ORUÇ 
Y. Baluhan KOŞAR 
Akit TEKİN 
Ömer YILDIZ 
Makbule KIZILIRMAK 
Vesile YURTSEVER 
Ahmet ARICA 
Mertcan DENİZ 
Kadir ATAKAN 
Şükrü ÇALIŞKAN 
Elif AVCI 
Kutbettın ERGEN 
ÛmerBILİKLİ 
Hava GZ KAYA 
Emint KAR 
Şamil HALİL 
Resul ALT AN 
Adnan A l ALAY 
Bayram DEYNOTAÇ 
Hüsey.ıı YILDIZ 
Ayşe TÜRKMEN 
Bınnaz SARIBOĞA 
M. Şerif OZfJEMİR 
Eylem ÇELİK 
Şevker KILIÇ 
Yıldız AKTAŞ 
Ela AKTAS 
Mehmet ÇİÇEK 
Yunus KOK 
SCndüz KASUT 
Ertıan KOÇ 
Ali AKSOY 

68 
73 
69 
51 
77 
63 
65 
67 
73 
10 
78 
18 
52 
45 
77 
57 
4 

66 
20 
75 
100 
19 
13 
78 
62 
43 
62 
7 
79 
4 
59 
49 
54 
4 

72 
66 
97 
48 
64 
73 
56 

Kalp Yetmezliği 
Kan kanseri 
Kemik Kanseri 
Gırtlak Kanseri 
Kalp Yetmezliği 
Kan kanseri 
Kalp Yetmezliği 

Beyin felci 
Bronşit 
Beyin felci 
Astım Bronşit 
Kalp yetmezliği 
Mide Kanseri 
Kalp Yetmezliği , 
Akciğer Kanseri 
Felç 
Kemik Kanseri 
Astım Bronşit 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Astım Bronşit 
Beyin feici 

Baöırsak kanseri 
Beyin felci 
Kalp Yetmezliği 
Enfeksiyon 
Kalp Yetmezliği 
Çocuk felci 
Civabel Kanseri 
Kalp Yetmezliöi 
Böbrek kanseri 
Çocuk felci 
Akciğer Kanseri 

Kalp Yetmezliği 
akciğer kanseri 
Kalp Yetmezliği 

R£.him kanseri 
80 | Kernik Kanseri 
65 
49 
69 
62 
79 
39 
59 
4 

70 
37 
35 
50 
59 
79 
7 

74 

Kalp Yetmezliği 

Diyübel Kanseri 
Kr;r;:cirjer kanseri 
Felç 
Kalp Yetmezliği 
Beyin felci 
Kc-mık Kanseri 
Mide Kanseri 
Kalp Yetmezliği 
Böbrek Kanseri 
Çocuk felci 
Ka!|. Yetmezliği ^~ 

sria. 

05 04.1999 

04 05 1999 
05 051999 
10051999 

02.06.1999 

02.07.1999 

Fatih Mah Akasya Sok. No 22 
T. Ozal Mah. Bağdat Cad. No: 12 
Dıliskelesi Mah. C. Cad. No:80 
T. Ozal Mah. Bağdat Cad. No:28 
O. Gazi Mah. Karabey Cad. No:31 
Dıliskelesi Mah. C. Cad. No: 11 
T. Ozal Mah. Bağdat Cad. No:22 
O. Gazi Mah. Farabi Cad. No:20 
Yıldız Mah. Baödat Cad. No:27 
O. Gazi Mah. N. Fazıl Cad. No:20 
Cumhuriyet Mah. Bağdat Cad. No: 12 
Hürriyet Cad. No:41 
Ozan Sok. No:52 
o.Gazi mah. Pckyalç sok.No.28 • 
Cumhuriyet Mah. Gonca Sok. No:10 
Ibn-i Sina Cad. No:5 ' 
T. Ozal Mah. Canan Sok. No.9 
Diliskelesi Mah. Ozan Sok. No. 17 
0. Gazi Mah. Farabi Cad. No.11 
M. Sinan Mah. Bilal-i Habeş Sok. No:65 
O. Gazi Mah. Seçil Sok. No:10 
Kiraz Sok. No: 12 

T. Ozal Mah. Bağdat Cad. No:16 
O. Gazi Mah. Farabi Cad. No:09 
Yıldız Mah. Fatih Cad. No:2 
O. Gazi Mah. İst Cad. No:10 I 
M. Sinan Mah. Bağdat Cad. No:25 

.Diliskelesi Mah. Bulvar Sok, No 72 
28.07.1999 

02.08.1999 

12.10.1999 

02.11.1999 

0812.1999 

04.01.2000 

07 02.2000 
06 02 2000 
04.02.2000 
07.02.2000 
15.022000 
24.02.2000 
08.03.2000 

-«443.2000 
StıttS. 

O. Gazi Mah. Bağdat Cad. No 97 
Dıliskelesi Mah. C. Cad. No.53 
O. Gazi Mah. Yavuz Sok. No:1 
Kayapınar Mah. No: 17 
M. sinan Mah. M. Sinan Cad. No:41 
Yıldız Mah. Fatih Cad. No:6 
Diliskelesi Mah. C. Cad. No:4 
Yıldız Mah. Fatih Cad. No:24 
O. Gazi Mah. Yavuz Sok. No:2 i 
T. Ozal Mah. Baödat Cad. No:20 
Diliskelesi Mah Atatürk Cad. No:4 
Cumhuriyet Mah. Eren Sok. No:34 
Diliskelesi Mah. Kazım, karabekir Cad. Nı. ', 
T. Ozal Mah, İslam Sok No:14 
Cumhuriyet Mah Baödat Cad. No:16 
Diliskelesi Mah. Said-i Nursi Cad. No.56 
M. Sinan Mah Baödat Cad. No93 
Dıliskelesi Mah. İst. Cad. No 25 
O. Gazi Mah. Karanc-y Cad. lio 18 
Kavapınar Mah. !!o:10 
Diliskelesi Mah. C. Cad No:112 
T. Ozal Mah. Baödal Cad. No:17 
O. Gazi Mah. Geylani Cad. No:50 
No:50 i 
Diliskelesi mah.Bulvar sk.No:6 
Saidi Nursi cad.No:50 • 
Pınar sk.No:23 
Bulvar sok.no.171 
M. sinan mah Baödat Sok No.67 
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216 
217 
218 
219 
220 
221 
•>r> 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 

•>6 
*.o 
2L 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
' 5 4 

* 
2! j 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 

Cevdet KILIÇ 
Dilber ZENGİN 
Makbule AKBOĞA 
Tayfun AKBULUT 
Imoş YILDIZ 
Asiye KILIÇ 
Ihsa KARABULAK 
Necibe GENÇ 
Sürmeli ATASERER 
Reşit UÇAR 
Salına ALICAN 
Saniye BALCI 
Nuri DAŞDEMİR 
ismail ARSLAN 
H»sna ALÇIN 
Taylan OZDEMİR 
Halime ARSLAN 
Süphan DURSUN 
Kadir KARAHAN 
Emine MERAL 
Ayşe MERKİT 
Cemal ÇELİK 
Naftye GARGILI 
Embiye TEKİN 
Osman GÖKSUGÜZEL 
Beyler MUTLU 
Abcjlkerim KURT 
Necmettin DEMİR 
K; 'r /e İNCE 
Mehmet EKİCİ 
ŞjmhaM YILDIZ 
Menmet SÜZMEZ 
İbrahim KÖSE 
Aykan YAY AŞIT 
Abdulhadi TEMİZ 
Reyhan KARAKAYA 
Şerif YEĞİN 
Beyman CENGİZ 
Zübeyit ZENGİN 
Nazi AL"! UG 
Necdet SARICAYIR 
Baki YAŞAR 
Ayşe KORKMAZ 
Kemal KULCEK 
Efendi BARAN 
Aziz ORTAÇ 
Mira SANLI 
Zülfiye SOR/-.Y 
HalıtADİGUZLI 
Zariye AKICI 
Fatma AYDIN 
Doğan KARASU 
Sati DEĞİRMENCİ 
rabiya KARAT AŞ 
Cevahir TEKİN 
Selim ŞİRİN 
Zinel TEMİZ 
Hanite AYDIN 

70 
76 
64 
19 
77 
57 
84 
86 
81 
80 
57 
66 
89 
74 
98 
50 
71 
67 
60 
69 
52 
44 
46 
37 
33 
55 
64 
67 
75 
11 
73 
60 
69 
5 

75 
52 
58 
47 
98 
69 
32 
47 
72 
68 
68 
60 
61 
92 
60 
77 
75 
33 
62 
27 
80 
61 
66 
75 

Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Beyin felci 
karaciğer kanseri 
Akciğer kanseri 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Beyin kanaması 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Kan kanseri 
Akciğer kanseri 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Kanser 
rahim kanseri 
Mide Kanseri 
Kan kanseri 
Mide Kanseri 
Kan kanseri 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Beyin felci 

21.03.2000 
23.03.2000 
27.03.2000 
28.02.2000 
03.04.2000 
13.04.2000 
05.04.2000 
15.05.2000 
23.05.2000 
24.05.2000 
24.05.2000 
02.06.2000 
21.06.2000 
26.06.2000 
03.0".2000 
0307,2000 
12.07.2000 
24.07,2000 
28.08.2000 
01.09.Z000 
01.09.2000 
27.09.2000 
O4.10.2000 
18.10.2000 
23.10.2000 
24.10.2000 
07 11.2000 
13.11.2000 
29.11.2000 
03.01.2001 

Kalp Yetmezliği i 05.01.2001 
Böbrek kanseri 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Karı kanseri 
Karaciğer kanseri 
Akciğer kanseri 
Akciğer kanseri 
Beyin felci 
Beyin felci 
Kslp Yelmezliöi 
Mide Kanseri 
Kan kanseri 
Kalp Yetmezliği 
Akciûer Ksnseri 
Beyin kanseri 
Akciûer kanseri 
Kalp Yetnıfezlıği 
Mide Kanseri 
Kan kanseri 
Kalp yetmezliği 
Kan kanseri 
Akciğer kanseri 
Kan kanseri 
Kalp yelrnezlıöi 
Akciğer kanseri 
Gırtlak kanseri 
Kalp Yetmezliği y, 

18.01.2001 
25 01 2001 
30.01.2001 
26.022001 
26.02.2001 
02.03.2001 
19.03.2001 
20.03.2001 
20.03.2001 
20.03.2001 
21.03.2001 
26.03.2001 
27.03.2001 
02.04 2001 
30.03.2001 
19.04.2001 
24.04 20Ü1 
27.042001 
27.04.2001 
07.05.2001 
01.05.2001 
09.05.2001 
15.05.2001 
17.05 2001 
24.05.2001 
13.06.2001 

-*7T 05,2001 

Dilıskelesi Mah. Said-i Nursi cad. No:21 
Diliskelesi Mah. Dilek Sok. No: 18 
M. Sinan Mah. No:69 
Diliskelesi Mah. O Cad. No:8 
0 . Gazi Mah. Geylani Cad. No:54 
O. Gazi Mah. Bahçe Sok. No: 16 
Diliskelesi Mah. C. Cad. Aydın Sok. No:9 
Diliskelesi Mah. No:20 
O. Gazi mah. İst. Cad. No:142 
Diliskelesi Mah. O Caqd. No:80 
Diliskelesi Mah. C. Cad. No:35 
Diliskelesi Mah. C. Cad No: 11 
M. Sinan Mah. İstiklal Cad. No:8 
M. Sinan Mah No: 12 
Diliskelesi Mah. Heybetli Sok No:2 
Diliskelesi Mah. Said-i Nursı Cad No: 13 
T. Ozal Mah. Canan Sok. No:9 
Diliskelesi Mah. O Cad Sel Sok, No:2 
Diliskelesi Mah. O Cad. No:1 
M. Sinan mah. No:5 
Yıldız Mah. Manoz Sok No 30 
O. Gazi Mah. Karabey Sok. No:6 
O. Gazi Mah. Çiğdem Sok. No:5 
O Caddesi, Bulvar Sok. No 3 
Yıldız Mah. Atatürk Cad. No:33 
M. Sınan Mah. M. Sınan Cad. No. ' I 
KayapınarMah. SelviCad No:22 
M. Sinan Mah. 517. Sok. No:23 
O. Gazi Mah. Adıgüzel Sok. No:i4 
O. Gazi Mah. Gaylani Cad. No:68 
Diliskelesi Mah. Lider Sok. No:33 
M. Sinan Mah. Ziyaret Sok. No:1G 
Cumhuriyet Cad. Park Sok No:5 
O. Gazi Mah. Çalışkan Sok. No:14 
O. Gazi Mah. Karabey Cad. No:22 
O. Gazi Mah. Bağdat Cad. No: 13 
O. Gazi Mah. Farabi Cad. No:13 
O. Gazi Mah. 225. Sok. No:32 
Diliskelesi Mah. C. Cad. 714. Sok. Ne 30 
O. Gazi Mah. N. Fazıl Cad. No:5 
Diliskelesi Mah. 729. Sok No:59 
O. Gazi Mah. 240. Sok. No:32 
M. Sinan Mah. 549. Sok No 16 
Diliskelesi Mah. Said-i Nursı Cad. No:44 
Diliskelesi Mah. C. Cad 716. Sok. No.13 
Giresuna nakli yapıldı 
Kayapınar Mah. Nergız StA No.1 
O. Gazı Mah. 241. Sok No.lG 
O. Gazi Mah. 730. Sok. Nr,:7 
Yıldız Mah. Palorga Sok No 10 
Dilıskelesi Mah. C. Cad No 7 
Diliskelesi Mah. O Cad No 31 
Diliskelesi Mah. 229. Sok No:19 
kayapınar Mah. No:32 
Diliskelesi Mah. C. Cad. No 5 
O. Gazi Mah. 229. Sok. Ne: 13 
M. Sinan Mah. 558. Sok. No:11 
M. Sinan Mah. 521. Sok. No.13 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1273) 
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274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
261 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 

\ 1 

c * 

2ı 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
»12 

V 

3' i 
315 
316 
317 
316 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 

Nadir SAYMATALUR 
Yusuf AKAY 
Nuriye BAY 
Nurhan KURUTAY 
İbrahim KUR 
Kahraman AVŞAR 
E.AsiATASEVER 
Ali İLANKO 
Kemal BAĞCILAR 
Kahraman DURSUN 
Batuhan KAÇAR 
Kemal KARATAŞ 
İbrahim F. AKSOY 
Berk KARLIDAĞ 
Enver DEMİR 
Yunus ARSLAN 
Rukkus CANAN 
Zulfer ATLI 
Seyfettin TAŞKIN 
Seyran DENİZ 
H. Zülfü ELGÖRMÜŞ 
Ahmet YILDIZ 
Zıyaddin YILDIRIM 
Cemal ÇAL 
İpek TURAN 
hanım POLAT 
Abdurrahman AKSU 
Halis AYDIN 
Naciye ALTIN 

41 
79 
58 
45 
48 
68 
67 
65 
56 
63 
66 
48 
76 

66 
65 
113 
86 
54 
76 
56 
52 
70 
68 
69 
87 
69 

I 69 
,1 

InciTURAK : 47 
Rıfat TEKİN ' 41 
Seher KİLİÇ 
Mehmet KAYA 
Rabia KAHRAMAN 
Celal VURAL 
Celal ORUÇ 
Abidin BEYAZ 
Mehmet ATAÇ 
Rahşan GÜNEŞ 
sülsOm DÜŞEK 

Pambulı ŞADIMAN 
Atlan KARADAĞ 
Abeulbaki VANTO 
Sairn EKİNCİ 
Turan ÖZKAN 
şohrel BAYRAKTAR 
Cifer KILIÇ 
Cevdet KESKİN 
Resul ŞAHIN 
Musa KARTAL 
Şûhret KARADAĞ 
Makbule ZARAY 
ibrahim ELGÖRMÜŞ 
Naciye YOL 
Saliha SARAÇ 
Fırjza ALPINAR 
Zeynep SADE 
Mühbaz SABE 

77 
59 
73 
1 
33 
74 
57 
19 
l ! 
67 
a 
74 
gc 
56 
71 
63 
87 
46 
73 
79 
56 
67 
69 
79 
72 
86 
5e 

Akciğer kanseri 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Diyabet yetmezliği 
Akööer kanseri 
Astım Bronşit 
Kan kanseri 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Akciğer kanseri 
Kan kanseri 
Kalp Yetmezlıöı 

ilik kanseri 
Beyin felci 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Kan kanseri 
Mide Kanseri 
Mide Kanseri 
Kalp Yetmezliği 
Kan kanseri 
Beyin felci 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Gırtlak kanseri 
Mide Kanseri 
Mide Kanseri 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Mide Kanseri 
Beyin felci 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Akciğer kanseri 
Böbrek kanseri 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Böbrek kanseri 
Kalp Yetmezliği 
Akciğer kanseri 
Kalp Yetmezliği 
Prostat kanseri 
Kalp Yetmezliği 
Akciğer kanseri 
Mide Kanseri 
Kalp Yetmezliği 
Akciğer kanseri 
Prostat kanseri 
Kalp Yetmezliği 
Akciğer kanseri 

02.07.2001 
02.07.2001 
09.07.2001 
11.07.2001 
19.072001 
27.07.2001 
08.08.2001 
13.08.2001 
16.08.2001 
27.08.2001 
27.08.2001 
27.08.2001 
0309.2001 

18.09.2001 
19.09.2001 
29.09.2001 
24.09.2001 
24.09.2001 
30.09.2001 
03.10.2001 
09.10.2001 
12.10.2001 
11.10.2001 
22.10.2001 
23.10.2001 
11.04.2001 
31.11.2001 
09.11.2001 
04.12.2031 
05.12.2001 
21.12.2001 
02.01.2002 
02.01.2002 
11.01.2002 
11.01.2002 
16.01.2002 
18.01.2002 
04.02.2002 
04.02.2002 

, 07.02.2002 
04.02.2002 
04.03.2002 
08.03.2002 
1803.2002 
21.03.2002 
22.03.2002 
28.03.2002 
02.04.2002 
03.04.2002 
11.04.2002 
23.04.2002 
28.04.2002 
13.05.2002 
10.06.2002 
10.06.2002 
12.06.2002 

.14.06.2002 

M. Sinan Mah. 512. Sok. No:10 
K. Karabekir Cad. Karanfil Sok. No:2 
M. Sinan Mah. İst. Cad. 225. Sok. No:13 
M. Sinan Mah. 508. Sok. No:3 
M. Sinan Cad. No:29 
O. Gazi Mah. K. Sok. No:7 
M. Sinan Mah. M. Sinan Cad. No:3 
T. Ozal Mah. 305. Sok. No:7 
Yıldız Mah. Fatih Cad. No:1 
Diliskelesi Mah. C. Cad. 712. Sok. No 23 
Diliskelesi Mah. Said-i Nursi Cad. No 1 
Diliskelesi Mah. C. Cad. Dündar Sok No.6 
M. Sinan Mah. 512. Sok No:39 

Diliskelesi Mah. Said-i Nursi Cad. No ?S 
T. Ûzal Mah. 302. Sok. No:23 
Yıldız Mah. Fatih Cad. No:5 
M. Sınan Mah. 516. Sok. No:30 
Dil ovası sağlık ocağı 
Cumhuriyet Cad. 720. Sok. No:48 
M Sinan Mah Yemen Sok. No:10 
Diliskelesi Mah. Bulvar Sok. No:20 
O. Gazi Mah. Cami Sok. No;13 
Yıldız mah. 603. Sok. No:11 
O. Gazi Mah. 231. Sok. No:56 

Diliskeles; Mah. C. Cad. 724. Sok. No S 
O. G- z< Mah. Karabey Cad. No:22 
Diliskf iesi Mah. A. Menderes Cad. No 4 
O. Gı.-i Mah. Geylani Cad. No'92 
M. S i - -n Mah. 516. Sok. No:41 
T.özan mah.asiye sok. no. 19 
Diliskelesi mah.C.cad.no.73 
O.Gazimah.no.5 
Kayapmar mah.Selvıler sok.no.7 
o.Gazi mah.istiklal cad. no.10 
Cumhuriyet mah. Bağdat Cad. No;90 
O. Gazi Mah. Karabey Cad. No:44 
O. Gazi Mah. 237. Sok. No:4 
M. Sinan Mah. 549. Sok. No:43 
Diliskelesi Mah, C. Cad. No'15 
O. Gazi Mah. Karabey Cad. No:42 
T. özal Mah. Bağdat Cad. No:1 
Diliskelesi Mah. C. Cad. No:90 
T. özal Mah. Bağdat Cad. 301. Sok l if 1 
Diliskelesi Mah. C. Cad. No:2 
Diliskelesi Mah. C. Cad. 764. Sok. No 23 i 
Dilıskeles- Mah. C. Cad. 710 Sok Ne .'.'• 
Diliskelesi Mah. C. Cad. 720. Sok. No t '• I 
M. Sinan Mah. 547. Sok. No:49 
T. Özal Mah. 303. Sok. No:39 
O. Gazi Mah. 244. Sok. No:12 
O. Gazi Mah 221. Sok. No:28 
M. Sinan Mah, Cam Sok. No:20 I 
O. Gazi Mah. Geylani cad No.29 
Diliskelesi Mah. 728. Sok. No:25 
Cumhuriyet Mah. 116. Sok. No:1 
Diliskelesi Malı. C. Cad. 710. Sok. No 63 I 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1273) 
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332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 

i 342 
! 343 

344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
"7 

.,. 
3 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
•»70 

373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
389 

Cemal KORGAN 
Ayşe AYDEMİR 
Ayşe İNALKOÇ 
KaziKAYA 
Emine MERAL 
Abrurrezak TERKİN 
Fatma SARIBOGA 
Zeynep KARATAŞ 
Kemal KARA 
Seri YOL 
Beyaz ÇEMEN 
Haydar POLAT 
Abdurrrahman SEKMEN 
İsmet DURAN 
Zeliha KASITÇI 
Besra YAŞAR 
Esmer CAMI 
Ferzenne TAKTAR 
Mehmet SUSAM 
Nezir KAHRIMAN 
Erhan EKİCİ 
Mülazım YALIN 
H. İbrahim KARADAĞ 
Bekir DUMAN 
Gökan SARIÇAYIR 
Melek NEŞE 
Tevrat ELGÛRMÜŞ 
Fidan GÛKOĞLAN 
Rabia TEKİN 
Necmettin OĞUZ 
Nesini KARAKUR' 
Selbi IŞLICAN 
Abdullah AKTAŞ 
BesrayiALPALAN 
Ali TAŞAR 
Fatma ADAŞLIK 
Vahyettin KADARAŞ 
Hüseyin CANKURT 
Perişan YERLİKAYA 
M. Ali DOĞAN 
Cansever GÜVEN 
İbrahim ADIGUZLL 
Mehmet KOÇ 
A. Rezak ALTUĞ 
Nergiz ÇAKAR 
Zeynep DEMİR 
Necdet TOPRAK 
Fevzi KARADAĞ 
Mehmet KAÇAMAZ 
Hatice KAÇAMAZ 
Bağdagül 8ÜKREK 
Hanım KARADAĞ 
Sıddık TIĞ 
Mehmet YILDIZ 
Nergiz YILDIZ 
Kerime ASLAN 
Yusuf AKBOĞA 
Samiye OĞUZ 

67 
76 
72 
79 
76 
52 
65 
73 
69 
81 
75 
57 
72 
37 
78 
107 
78 
70 
69 
70 
52 
65 
51 
72 
70 
81 
35 
76 
74 
79 
68 
63 
81 
61 
81 
75 
54 
88 
81 
64 
5 
21 
60 
77 
75 
41 
51 
50 
35 
60 
82 
81 
39 
72 
58 
56 
78 
73 

Akciğer kanseri 
Beyin felci 
Akciğer kanseri 
Mide Kanseri 
Kemik Kanseri 
Kan kanseri 
Beyin telci 
Akciğer kanseri 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Akciğer kanseri 
Mide Kanseri 
Akciğer kanseri 
Akciğer kanseri 
Kalp Yetmezliöi 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Böbrek Kanseri 
Prostat kanseri 
Akciğer kanseri 
Beyin felci 
Beyin felci 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Akciğer kanseri 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Akciğer kanseri 
Akciğer kanseri 
Kalp Yetmezliği 
Akciğer Kanseri 
Kan Kanseri 
Gırtlak kanseri 
Kalp Yetmezliği 

Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Karaciöer kanseri 
Akciğer kanseri 
Bronomı 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliûi 
Kalp Yetmezliği 
Karaciğer kanseri 
Akciğer ksnseri 
Kalp Yetmezliği 
Akciğer kanseri 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Akciğer kanseri 
Kalp Yetmezliği ,^*"" 

<r W 

14.06.2002 
17.06.2002 
26.06.2002 
24.06.2002 
29.062002 
01.07.2002 
24.07.2002 
23.07.2002 
30.07.2002 
12.08.2002 
13.08.2002 
20.08.2002 
26.08 2002 
31.08.2002 
01.092002 
17.09.2002 
24.09 2002 
02.102002 
08.10.2002 
09.11.2002 
09.102002 
10.10.2002 
15.10.2002 
15.10.2002 
23.10.2002 
18.11.2002 
02.11.2002 
14.12.2002 
19.12.200: 
22.122002 
05.01.2003 
06.01.2003 
07.01.2003 
08.01.2003 
11.01.2003 
14.01.2003 
14.01.2003 
22.01.2003 
22.01.2003 

30.01.2003 
09.02.2003 
27.02.2003 
27.02.2003 
05.03.2003 
05 032003 
05.03.2003 
06.03.2003 
12.03.2003 
12.03.2003 
19.03.2003 
24.03.2003 
25.03.2003 
27.03.2003 
27.03.2003 
28.03.2003 
30.03.2003 

T*LÛ4.2003 
lO» r v • -J 

M. Sinan Mah. Y. Emre Cad. No:16 
M. Sinan Mah. 542. Sok. No:3 
M. Sinan Mah. 520. Sok. No:5 
Diliskelesi Mah. C. Cad. 705. Sok. No:13 
M. Sinan Mah. IsL Cad. 519 Sok. No:13 
Diliskelesi Mah. C. Cad. 712. Sok. No:97 
O. Gazi Mah. 225. Sok. No:50 
Diliskelesi Mah. 715. Sok. No:5 
0. Gazi Mah. Farabi Cad. No:26 
O. Gazi Mah. Farabi Cad. No:44 
Yıldız Mah. Fatih Cad. No:52 
O. Gazi Mah Farabi Cad. No:20 ! 
Diliskelesi Mah. C. Cad. No: 135 
O. Gazi Mah. Karabey Cad. No 28 
O. Gazi Mah. Geylani Cad. No 37 
Diliskelesi Mah. C. Cad. No 19 
Diliskelesi Mah. 729. Sok. No: 19 
O. Gazi Mah. Bağdat Cad. No:39 
O. Gazi Mah. 223. Sok. No. 14 
O. Gazi Mah. Değirmen Sok. No:20 
Cumhuriyet Mah. Ibn-i Sina Cad No:8 
T. Ûzal Mah. Bağdat Cad. No:77 
O. Gazi Mah. Karabey Cad. No:42 
Diliskelesi Mah, A. Menderes Cad. No: 3'. 
Diliskelesi Mah. C. Cad. 732. Sok. No:90 -
M. sinan Mah. 508. Sok. No:10 
O. Gazi Mah. Bağdat Cad. No-10 
O. Gazi Mah. 232. Sok. No:51 
Diliskelesi Mah. C. Cad. No:11 
O. Gazi Mah. Ceylan Sok. No:22 
O.Gazi Mh.lstıklal cad.No:10 
O.Gazi Mh.Çalışkan Sok. No:9 
Diliskelesi Mah. C. Cad. No:47 
M. Sinan Mah. 549. Sok. No:30 
O. Gazi Mah. Ibn-i Sina Cad No:7 
Diliskelesi Mah. K. Karabekir Cad. No:32 I 
O. Gazi Mah. 228. Sok. No:4 i 
Kayapınar Mah. Bağdat Cad. No:9 
O. Gazi Mah. 225. Sok. No:34 I 
O. Gazi Mah. 232. Sok. No:8 
Yıldız Mah. 613. Sok. No: 11 
T. Ûzal Mah. 207. Sok. No:2fc 
Diliskelesi Mah. C. Cad. 712 Sok. No 11 
O. Gazi Mah. N. Fazıl cad. 228. Sok. No\ I 
Diliskelesi Mah. K. Karabekir Cad No:7 i 
O. Gazi Mah. 222. Sok. No 22 
Diliskelesi Mah. Said-i Nuru cad. No.1 '• 
O. Gazi mah. Ceylan Sok No.68 
O. Gazi Mah. N. Fazıl Cad Uo.14 
O. Gazi Mah. N. Fazıl Cad f.'a 14 ' 
Diliskelesi Mah. C. Cad. 733. Sok. No:89 
O. Gazi Mah. Karabey Cad. No:45 
Cumhuriyet Mah. 111. Sok. No 9 
O. Gazi Mah. Farabi Cad 217 Sok. No:5 
O. Gazi Mah. İst. Cad. No:4 
Cumhuriyet Mah. Fulya Sok. No:28 
M. Sinan Mah. Bağdat Cad. No:89 
M. Tetik Cad. No:2 Tavşancıl 
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390 
1 391 

392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
«04 
405 
<toe 
407 
408 
409 

*0 
-., 
4. 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 

4 
411 
432 
433 

! 434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 

! 442 
443 
444 
445 
446 
447 

Mehmet KARAT AŞ 
Ahmet TUNÇ 
Zekeriya CEYLAN 
Muhacir YILMAZ 
Zift BORA 
Aysel ABUKA 
FeziteURAK 
Imrali SÖĞÜTÇÜ 
Vahdettin TURGUT 
Mehmet AKBALIK 
Yakup ÇOBAN 
Posor BAŞARAN 
Hüseyin KARAKURT 
Cemile BAŞARAN 
Şefika SAF 
Encer MERAL 
taruk BAYGAN 
Kemal HIŞIR 
İsmail DEMİR 
Ali AYDEMİR 
Ahmet ÇAKAR 
Mustafa AKIN 
Iran ERDOĞAN 
hanide İZGİ 
Güzel ZORBA 
Fatma TAYER 
Cemile DOĞAN 
Süleyman GUNGUREN 
Sadettin YILDIZ 
Muazzez POLAT 
Ahmet VARLI 
Variyetlin DURSUN 
Leyla GÖKBULAK 
Beşir KOKSAL 
Gülüzar KAŞIK 
Mahmut ÛZSOY 
Hikmet ADAKLI 
Hakkı AYDIN 
M. Halis DAŞDEMİR 
Beşir ARSLAN 
Safiye İSLEYEN 
Ali DURSUN 
Rahim KARATAŞ 
Gülsen IŞLICAN 
Şükrü YILDIRIM 
Fatma DEMİR 
Osman EMEKTAR 
Mehmet AL 
Çini SAĞLAM 
Hacialı KURT 
Mustafa KÖK 
Turhan TOPÇU 
Nafıye YILMAZ 
Niyazi KAYA 
Kubar ÇELİK 
Fetullan POLAT 
Azimelek ARSLAN 
Zeynep TURGAY 

43 
74 
76 
82 
78 
44 
84 
67 
65 
80 
41 
61 
76 
67 
63 
49 
40 
52 
71 
82 
61 
70 
63 
71 
43 
81 
65 
83 
88 
59 
36 
42 
16 
50 
75 
65 
5 

68 
84 
65 
23 
74 
71 
95 
77 
82 
67 
79 
76 
48 
61 
61 
28 
73 
39 
67 
72 
6 

Kalp Yetmezliği 
Akciğer kanseri 
Kan kanseri 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Akciğer kanseri 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Akciğer kanseri 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Akciğer kanseri 
Akciğer kanseri 
Akciûer kanseri 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezlıöi 
Böbrek yetmezliği 
Akciğer kanseri 
Akciğer kanseri 
Akciğer kanseri 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Karaciğer kanseri 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
AkcSer kanseri 
Prr :at kanseri 
t aip Yetmezliği 
Ka':) Yetmezliği 
fv. je kanseri 
Beyin felci 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Prostat kanseri 
Panomonı 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Akciğer kanseri 
Akciğer kanseri 
Kalp Yetmezliöi 
Akciğer kanseri 
Beyin felci 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Mide kanseri 
Akciğer kanseri 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Gırtlak kanseri 
Kalp Yetmezliği 
Akciğer kanseri 
Kalp Yetmezliği 
Karaciğer kanseri _ 
Menenjit / ?. 

04.04.2003 
11.04.2003 
16.04.2003 
24.04.2003 
14.05.2003 
20.05.2003 
12.06.2003 
12.06.2003 
12.06.2003 
30.062003 
06.07.2003 
13.07.2003 
14.07.2003 
18.07.2003 
29.07.2003 
31.07.2003 
03.08.2003 
01.09.2003 
06.09.2003 
08.09.2003 
09.09.2003 
10.09.2003 
23.09.2003 
30.09.2003 
09.10.2003 
19.10.2003 
31.102003 
20.11.2003 
20.11.2003 
30.11.2003 
16.12.2003 
26.12.2003 
02.01.2004 
01.01.2004 
09.01.2004 
12.01.2004 
13.01.2004 
15.01.2004 
18.01.2004 
18.01.2004 
19.012004 
20.01.2004 
26.01.2004 
26.01.2004 
28.01.2004 
30.01.2004 
09.02.2004 
20.02.2004 
25.02.2004 
10.03.2004 
14.03.2004 
13.03.2004 
15 03.2004 
18.03.2004 
26.03.2004 
27.03.2004 
0804.2004 

O\2>04.2004 

Cumhuriyet Cad. 712. Sok. No:53 
Cumhuriyet Cad. 704. Sok. No:10 
M. Sinan Mah. IsL Cad. No:101 
Diliskelesi Mah. C. Cad. 724. Sok. No 22 
O. Gazi Mah. N. Fazıl Cad. No:34 
O. Gazi Mah. N. Fazıl Cad. No:80 
T. Özal Mah. Bağdat Cad. No:1 
O. Gazi Mh. Ibn-i Sina Cad. 203. Sok.No:50 
Cumhuriyet Mah. 119. Sok. No:4 
T. Ozal Mah. Bağdat Cad. 311. Sok. No:4 
O. Gazi Mah. 235. Sok. No:34 
M. sinan Mah. 529. Sok. No:11 
O. Gazi Mah. 231. Sok. No:16 
O. Gazi Mah Cami Sok. No:7 
o. Gazı Mah. 502. Sok. No:5 
kavaoınar Mah. Selvi Cad. No:29 
M. Sınan Mah. M. Sinan Cad. No:35 
Muallim Köy. No:250 
M. Sinan Mah. 504. Sok. No3 
Diliskelesi Mah. K. KarabekirCad. No. 13 
O. Gazi Mah. N. Fazıl Cadz. No:9 
Diliskelesi Mah. K. Karabekir Cad. No.26 
O. Gazi Mah. Bağdat Cad. No:51 
M. Sinan Mnah. Bağdat Cad. No:49 
M. Sinan Mah. Ş. Şamil Cad. No. 19 
M. Sinan Mah. M. Akir Ersoy Cad. No 8 
M. Sinan Mah. Alpaslan Cad. No:23 
O. Gazi Mah. : i . Sok. No: 17 
Diliskelesi Ma: '. Cad. No:20 
Cumhuriyet M;.ı Bağdat Cad. No.52 
M. Sinan Mah. F ığdat Cad. 501. Sk. No:41 
Diliskelesi Mah. Cumhuriyet Cad. No:95 
Diliskelesi Mah. 720. Sok. No:36 
Said-i Nursi cad. No:30 
M. Sinan Mah. İst. Cad. No:30 
Cumhuriyet Mah. Bağdat Cad. No:102 
O. Gazi Mah. 240. Sok. No: 35 
T. Ozal Mah. Bağdat Cad. No:10 
0. Gazi Mah. Bağdat Cad. 223. Sk. No 6 
O. Gazi Mah N. Fazıl Cad. 240 B No:20 
O. Gazi Mah Bağdat Cad. 22S. Sc- Nc-:20 
Diliskelesi Mah A. Menderes Cad. Kc. '.•'• 
Diliskelesi Mah. A. Menderes Cad No 103 
O. Gazı Mah. 240. Sok. No: 10 
M. Sınan Mah. İst. Cad. No:1C1 
Diliskelesi Mah. C. Cad. No:26 
Diliskelesi Mah. Said-i Nursi Cad IJij t-
M. Sınan Mah. 555. Sok. No.3 
M. Sınan Mah. Bağdal Cad. 501. iv iUıM 
M. Sınan Mah. Bağdat Cad. 501. St f,'n 12 
Diliskelesi Mah. Atatürk Cad. No.2 
M. Sınan Mah. M. Sınan Cad. No,7u 
O. Gazi Mah. N. Fazıl Cad. No 20 
Havuzta-.ıÇes. NtNo:11 
Kayapıpat Mah. Bağdat Cad No £ 
M. Sınan Mah. İst. Cad. No:7 
O. Gazı Mah. İst. Cad. No:20 
O. Gazi Mah 233. Sok. No:25 
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448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
••-59 
460 
••61 
:62 
••Û3 
-34 
465 
466 
467 
~8 

,J 
47L 
471 
47? 
473 
474 
47'. . 
ir' 

Hatice AKYUZ 
Ahmet DİNÇ 
Perişan TURAK 
Tahir GÖNÜL 
Ramazan TAŞDEMİR 
Şerinaz SAMİ 
Günisar DELİ 
Haydar AKSU 
Sıdıka ÇELİK 
Kerime BAŞ 
Filiz ARSLAN 
Zozan DELİ 
Mehmet ÇALIN 
Gıyasettin YOLAR 
Muhabettin ATASEVER 
Hidayet DENİZ 
İsmail TOSUN 
Döndü DEĞİRMENCİ 
Pakize AL 
Medine GÜL 
Ali ÇELİK 
Salih ARSLAN 
Haydar OZAY 
Ahmet LAÇ 
Gülsümet GÜLLÜCE 
l/.ümine BİLİCİ 
Taştan OZTÜRK 
K Baki BARIŞ 
Dursun ALTINOK 

60 
56 
66 
55 
5 
73 
91 
67 
78 
61 
19 
82 
66 
65 
73 
67 
72 
66 
78 
74 
55 
2 
70 
79 
51 
83 
76 
60 
71 

Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Mide kanseri 
Kalp Yetmezliâi 
Menenjit 
Beyin felci 
Kalp Yetmezliği 
Akciğer kanseri 
Beyin felci 
Böbrek yetmezliği 
Beyin felci 
Kalp Yetmezliâi 
Akciğer kanseri 
Akciğer kanseri 
Kalp Yetmezlıöj 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliâi 
Kalp Yetmezliâi 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Noust senrom 
Kalp Yetmezliği 
Akciğer kanseri 
Akciğer kanseri 
Diyabet yetmezkı 
Perkison yetmezliği 
Akciğer kanseri 
Beyin felci 

17.04.2004 
19.04.2004 
30.04.2004 
01.05.2004 
05.05.2004 
14.05.2004 
21.05.2004 
23.05.2004 
30.05.2004 
02 06.2004 
06.06.2004 
16.06.2004 
16.06.2004 
20.06.2004 
25.06.2004 
28.06 2004 
02.07.2004 
08.08.2004 
01.08.2004 
08.09.2004 
20.082004 
23.08.2004 
24.08.2004 
26.08.2004 
17.09.2004 
28.09.2004 
20.09.2004 
04.10.2004 
12.10.2004 

Osmangazi Mah. Mahtus Sok. No:4 Gebze 
Diliskelesi Mah. Atatürk Cad. No.4 
O. Gazi Mah. Karabey Cad. No:33 
O. Gazi Mah. Bağdat Cad. 212. Sok. No: / 
T. Ûzal Mah. 304. Sok. No:57 
O. Gazi Mah. 226. Sok. No:16 
O. Gazi Mah. 227. Sok. No:1 
Diliskelesi Mah. Said-i Nursi Cad. No:28 
Cami Mah. Tuzla Cad. No:53 
Yıldız Mah. Fatih Cad. No:11 
Cumhuriyet Mah. Fulya Sok. No 20 
Cumhuriyet Mah. 116. Sok. No 4 
M. Sınan Mah. M. Sinan Cad. No:11 
O. Gazi Mah. 546. Sok. No:11 I 
O. Gazi Mah. Isti.Cad. No:32 i 
Diliskelesi Mah. C. Cad. No:41 
Diliskelesi Mah. O Cad. 710. Sok. No:;., 
Diliskelesi Mah. Said-i Nursi Cad. No.l•'• 
M. Sinan Mah. 515. Sok. No? 
M. sınan Mah. M. Sinan Cad. No: 10 
O. Gazi Mah. Bağdat Cad. no:5 
O. Gazi Mah. 228. Sok. No:7 
Diliskelesi Mah. 724. Sok. No:30 
O. Gazi Mah. Bağdat Cad. No:35 
Yıldız Mah. Atatürk Cad. No:18 
O. Gazi Mah. 232 Sok. No-;= 
O. Gazi Mah. 227. Sok. Ne. K ! 
T. Ûzal Mah. 303. Sok. N;•". I 
Diliskelesi Mah. C. Cad. V- ok. No: 11s i 
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DİLOVASI BELDESİ İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞEN ÖLÜMLERE AİT LİSTE 

;S.NO 

476 

477 

478 

479 

480 

461 

482 

483 

48-1 

485 

486 

T< 

48ö 

489 

490 

491 

492 

493 

494 

495 

496 

497 

498 
V 

İ 

501 

502 

503 

504 

505 

506 

507 

508 

509 

510 

511 

ADI SOYADI 

Cevahir BAKAŞHAN 

Hediye TÜRK 

Sultan TUZA 

Ömer AYDEMİR 

Makbule AYDEMİR 

Şamil DEMİR 

Faik ATASEVEN 

Gülsenem TÜRKEŞ 

Mehmet TASAN 

AhmET AYDIN 

Zebo GÖKCAN 

Perizade LEBENT 

Dılşah ADIGÜZEL 

Azize TAŞKIN 

Zelıha KARADAĞ 

Seyhan KOÇYİGİT 

Hazime BALI 

Mehmet KORKMAZ 

Be.<ız İLASLAN 

Hüseyin KILIÇ 

Şaban YALÇIN 

Yusuf ONAYLI 

NiaarTURAY 

Failime ÇİĞDEM 

Ztliha TÜRK 

Celil KARADENİZ 

Münevver BAYRAKTAR 

Muhammet GÜNGÖR 

Güllü YILDIRIM 

Fesih AYDIN 

Fatma YILDIRIM 

Korkmaz BÜKREK 

Emine TEKİN 

Beyaz TÜKENMEZ 

^rslsn ŞİRİN 

Halil YANIK 

YAŞI 

104 

68 

75 

78 

79 

64 

46 

66 

43 

75 

71 

83 

73 

75 

81 

74 

66 

79 

57 

72 

16 

66 

70 

49 

63 

65 

71 

72 

61 

43 

61 

55 

104 

75 

67 I 

73 ] 

ÖLÜM NEDENİ 

Kalp Yetmezliği 

Beyin Felci 

Beyin Felci 

Kalp Yetmezliği 

Kalp Yetmezliöi 

Kalp Yetmezliği 

Rektumca 

Mide Kanseri 

Beyin Felci 

Mide Kanseri 

Akciğer Kanseri 

Kalp Yetmezliği 

Gırtlak Kanseri 

Akciğer Kanseri 

İlik Kanseri 

Ki. .io Yetmezliği 

K Yetmezliği 

6. n Felci 

Kh.p Yetmezliği 

Beyin Felci 

Beyin Felci 

Kalp Yetmezliği 

Kalp Yetmezliği 

Mide Kanseri 

Bevin Felci 

Kalp Yetmezliği 

3eyın Felci 

Böbrek Kanseri 

Akciğer Kanseri 

Ferkison 

Kalp Yetmezliği 

KemikKanseri 

Kalp ve Dolaşım Y 

Kalp Yetmezliği 

akciğer Kanseri 

Karaciğer Kanseri 

ÖLÜM TARİHİ 

02.01.2005 

12.01.2005 

12.01.2005 

1701.2005 

17.02.2005 

27.02.2005 

01.03 2005 

01.032005 

03 03 2005 

11.03.2005 

23.03.2005 

25.03.2005 

28.032005 

04 04.2005 

04.04.2005 

05.04.2005 

12.04.2005 

13.C4.2005 

19.04.2005 

27.04.2005 

12.05.2005 

23.05.2005 

30.05.2005 

01.06.2005 

15.06 2005 

27.06 2005 

08 07 2005 

13.072005 

19 07.2005 

15 08 2005 

17.08.2005 

22 08 2005 

22 08 2005 

2G 002005 

061C.2005 

10.10.2005 

ADRES 

T. Özal Mah. Bağdat Cad. No:113 

Diliskelesi Mah. Cumhuriyet C. No:70 

Diliskelesi Mah. Cumhuriyete. 710. S N.* '3 I 

Diliskelesi Mah Cumhuriyet C 70S :' • . • : ' - i 

Diliskelesi M. K Karabekir C. No 59 

M.Sinan M. M.SİnanC. No 34 • 

T.Özal M. Bağdat C. No:49 

O.GaziM. İstiklalC. No: 164 I 

O. Gazi M. Ibn-i Sina C. 223 S. No:: 

O.GaziM N. FazılC. 231 S. No40 | 

Diliskelesi M. Cumhuriyet C. No:77 

O.Gazi M, 204. Sok. No:20 

O. Gazi M. 238. S. No:8 

Diliskelesi M. Cumhuriyet C. No:9 

O.Gazi M. 22c S No:2 

Diliskelesi M. Cumhuriyete. 710. S. N. ..' i 

K. Pınar M. Bı :.atC. No:28 i 

O.GaziM. IstJUlC. No: 94 

T.özalM. Bac.atC. 302. S. Nu:25 

O.GaziM. KarabeyC. 205. S. No:14 

T. özal M. Bağdat C. No:98 

Diliskelesi M. Cumhuriyet C. 726. S. Ne <• 

Diliskelesi M. 723. S. No:45 

Diliskelesi M Cumr .rıyetC. 712 S " ' . '< 

Diliskelesi M. Curr .iriye! C UoA 

O.Gazi M. N Fazıl C. No47 

Diliskelesi M Cumhuriyet C. No.2C 

M.Sinan M. Baûdat C. 503 S. No.C 

M.Sinan W. 516. S. No. 13 

O.GaziM. N Fazıl C. 240. S. No'3 

M. Sinan M Enis Ozturk C. No:43 

Diliskelesi M Said-i Nursi C. No: 109 

O.GaziM N Fazıl C. 241, S. No 6 

M. Sinan I.',. M. Si';an C 543 S [i: . : 

O. Gazi M. 229 S. No: 13 

Cumhuriyet M. 125. S. No:7 
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YILLARA GÖRE DAĞILIM 
YILLAR 
SÖS«3B«sîö6 
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aü 
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: ^S 
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* 12. ayın verileri eksiktir. 
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MAHALLELER 

ORHANGAZİ 

DİIİSKELLEÎ 

MİMAR SINAN 

CUMHURİYET 

Y.YILDIZ 

FATİH 

TURGUT ÖZAL 

KANSERDEN CLEN İNSANLARI MAHALLELERE GORİ 0/-GILII,'., 
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EK-4 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ KOCAELİ VALİLİĞİNE 

YAZDIĞI YAZI 

TC. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Ağaçlandırma 
ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü 

SAyı :B.18.0.AGM.0.02.0 1 - "6b 3 .Lifli ~ 2 - 2/06/2006 
KONU: Dilovası ağaçlandırması. 

KOCAELİ VALlLtGl'NE 
(İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) 

Kocaeli ilinin Gebze ilçesinin Dilovası beldesindeki sanayi atıklarının çevre ve insan sağlığı üzerindeki 
olumsuz etkilerinin araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/254,258) esas 
numaralı Meclis Araştırma Komisyonu; 

Dilovası Beldesinden geçen şehirlerarası karayollarının ve bölgede bulunan bozuk orman alanlarının 
ağaçlandırılması ve ıslahı ile ilgili çalışmalar hakkında Genel Müdürlüğümüzden bilgi almayı uygun görmüşlerdir. 

Araştırma komisyonunun 7.06.2006 günkü toplantısına Genel Müdür Yardımcısı Necati CENGtZ katılarak 
bilgi vermiştir. 

Sonuçta; 

Dilovası beldesindeki potansiyel sahalar acilen yeniden incelenerek, çalışılması gereken sahalar için ek 
program teklifinde bulunulması ve hemen çalışmalara başlanması, 

Diğer kamu kurumları veya sivil toplum örgütlerinin yapacağı ağaçlandırma çalışmalarında ıŞ birliğine 
gidilmesi, 

Kocaeli Valiliği Çevre ve imar Koruma Birliğinin özel ağaçlandırllla talebinin biran önce sonuçlandırılması 
ve söz konusu sahanın ağaçlandırılmasının sağlanması, 

Dilovası beldesindeki öze! ve tüzel kişilerin orman ağacı fidanı taleplerinin öncelikli olarak karşılanması, 

Çeşitli etkinliklerdeki fidan dağıtımı uygulamalarında Dilovası beldesine öncelik verilmesi, 

Dilovası beldesindeki ağaçlandırmalarda ve fidan taleplerinin karşılanmasında, ağaç türlerinin S02 gazına 
hassasiyeti ile ilgili araştırma sonucu tespit edilen ekteki bilgilerin değerlendirilmesi, 

Hususlarında gereğini rica ederim. 

Necati CENGİZ'' 

Genel Müdür Yardımcısı 

İNGÎZYJ r̂  
EKLER: 
EK-1 Liste (I sayfa) 
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ORMAN AĞAÇLARINDA LATENT (GİZLİ, GÖRÜNMEYEN) 
ZARAR MEYDANA GETİRMEYE BAŞLAYAN KÜKÜRTDİoKSİT 

(SOl) DEĞERLERİ; 

- Uzun süreli etkiler için 60 mikrogram SOl/m3 
- Kısa süreli etkileri için 300 mikrogram SOl/m3 
olarak kabul edilmektedir. 

Kükürtdioksit Gazına Az Duyarlı Türler 

Gülibrişim (Albizziajulibrissin) 
Servi (Cupressus macrocarpa) 
İğde (Eleagnus angustifolia) 
Gladicya (Gleditshia triacanthos) 
Bodur Ardıç (Juniperus sabina) 
Manolya (Magnolia grandifolia) 
Sapsız meşe (Quercus petrea) 
Ilgın (Tamarix parviflora) 

ylanrus (Ailanthus) 
Dişbudak (Fraxsinus) 
Adi Kurtbağrı (Ligustnın) 
Kızılağaç (Alnus) 

Kükürtdioksit Gazına Duyarlı Türler 

Kara kavak (Populus nigra) 
Söğüt (Salix alba) 
Saplı Meşe (Quercus robur) 
Ceviz (Juglans regia) 
İncir (Ficus carica) 
Yalancıakasya (Robinia pseudo-acacia) 
Fıstıkçamı (Pinus Pinea) 
Çınar (Platanus orientalis) 
Ihlamur (Tilia argentea) 
">rvi (Cupressus semervirens) 
Karaçam (pinus nigra) Sarıçam 
(Pinus silvestris) 
Atkestanesi (Aesculus hippocastanum) 

Kükürtdioksit Gazına Çok Duyarlı Türler 
Uludağ Göknan (Abies bornmülleriana) 
Kıriptomerya(Crytomeriaj aponica) 
Toros Sediri (cedrus Libani) 
Himaliya Sediri (Cedrus deodora) çmaryapraklı 
Akçaağaç (Acar pseudoplatuns) Avrupa Ladini 
(Picea abies) 
Kızılcam (Pinus brutia) 
Doğu Ladini (Picea orientalis) 
Mavi Ladin (picea pungens) 
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EK-5 

Konu Hakkındaki Mevzuat 

Sağlık Bakanlığı 

(http://www.saglik.gov.tr) 

• 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 

• 3959 sayılı Refik Saydam Merkez Hıfzıssıha Müessesesi Teşkiline Dair Kanun 

• 5324 sayılı Kozmetik Kanunu 

• 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarları Kanunu 

• 181. sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname 

• Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği 

• İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik 

• Kozmetik Yönetmeliği 

• Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği 

• Ruhsatlandınlmış veya Ruhsatlandırma Başvurusu Yapılmış Beşeri Tıbbi Ürünlerdeki 

Değişikliğe Dair Yönetmelik 

• Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik 

• Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik 

• İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik 

• Çevre Sağlığı Denetimi ve Denetçileri Hakkında Yönetmelik 

• İyi laboratuar Uygulamalan Prensipleri ve Test Uygulamalarının Belgelendirilmesine 

Dair Yönetmelik 

• Kontrole Tabi Kimyasal Maddeler Hakkında Yönetmelik 
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Sanavi ve Ticaret Bakanlığı 

(http://www.sanayi.gov.tr) 

• 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu 

• 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 

• 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu 

• 5084 sayılı Yatınmlann ve istihdamın Teşviki İle Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun 

• 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlan Kanunu 

• 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu 

• 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanununu 

• 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 

• Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği 

• Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği 

• Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği 

• Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği 

• Sıvılaştırılmış Petrol Gazlan (LPG) İle Çalışan Motorlu Taşıtlar için ikmal 

îstasyonlannın Kuruluş, Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandırma İşlemlerine ilişkin 

Yönetmelik 

• Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik 

Çevre ve Orman Bakanlığı 

(http://www.cevreorman.gov.tr) 

• 6831 sayılı Orman Kanunu 

• 2872 sayılı Çevre Kanunu 

• 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

• 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil 

Durumlarda Müdahale ve Zararlann Tazmini Esaslarına Dair Kanun 
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• Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 

• Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği 

• Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği 

• Katı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 

• Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 

• Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 

• Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 

• Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği 

• Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği 

• Çevre Denetimi Yönetmeliği 

• Sulak Arazilerinin Korunması Yönetmeliği 

• Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünlerinin Kontrolü Yönetmeliği 

• Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği 

• Trafikte Seyreden Motorlu Kara Taşıtlarından Kaynaklanan Egzoz Gazı 

Emisyonlarının Kontrolüne Dair Yönetmelik 

• Özel Ormanlarda ve Hükmü Şahsiyeti Haiz Amme Müesseslerine Ait Ormanlarda 

Yapılacak İş ve İşlemler Hakkında Yönetmelik 

• Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğinin Kontrolü 

Yönetmeliği 

• Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

(http://www.calisma.gov.tr) 

• 4857 sayılı İş Kanunu 

• Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve işlerde 

Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük 

• Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş 

Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük 

• İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi Alınması Hakkında Yönetmelik 

• Sanayi,Ticaret,Tanm ve Orman İşlerinde Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik 
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• İş güvenliği İle Görevli Mühendis veya Teknik Elamanların Görev, Yetki ve 

Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 

• Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine Dair Yönetmelik 

• İşyerlerinde İşin Durdurulması veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik 

• Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri 

Hakkında Yönetmelik 

• Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik 

• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından Yapılacak Piyasa Gözetimi ve 

Denetimine İlişkin Yönetmelik 

• İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Risk Grupları Tebliği 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 

(http://www.bayindirlik.gov.tr) 

• 3194 sayılı İmar Kanunu 

• 3621 sayılı Kıyı Kanunu 

• 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun 

• 5104 sayılı Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu 

• 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Varlıklann Yenilerek Korunması ve 

Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun 

• Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik 

• Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik 

• Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 

Tarım ve Köy İsleri Bakanlığı 

(http://www.tarim.gov.tr) 

• 4342 sayılı Mera Kanunu 

• 5179 sayılı Gıdalann Oretimi,Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde 

Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 
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• 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu 

• 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında Kanun 

• 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu 

• 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu 

• Mera Yönetmeliği 

• Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik 

• Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Kuruluş, Açılış, Çalışma ve Denetleme 

Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik 

• Kanatlı Hayvan Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Kuruluş, Açılış, Çalışma ve 

Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği 

• Gıda ve Gıda İle Temasta Bulunan Madde ve Malzemeleri Üreten İşyerlerinin Çalışma 

İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri İle Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında 

Yönetmelik 

• Gıda ve Gıda İle Temasta Bulunan Madde ve Malzemelerin Piyasa Gözetimi, 

Kontrolü ve Denetimi İle İşyeri Sorumluluklarına Dair Yönetmelik 

• Kuluçkahane ve Damızlık İşletmelerinin Çalışma ve Sağlık Kontrol Yönetmeliği 

• Gıda Işınlama Yönetmeliği 

• Su Ürünleri Yönetmeliği 

• Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği 

• Zirai Mücadele İlaçlan Kontrol Yönetmeliği 

• Veteriner İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Ruhsat Yönetmeliği 

• Mezbaha ve Kombinalarda Sağlıklı Üretimi Teşvik Amacıyla Çalışacak Veteriner 

Hekimlerin Desteklenmesine Dair Uygulama Tebliği 

• Kontrol Laboratuarlarının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik 

İçişleri Bakanlığı 

(http://www.icisleri.gov.tr) 

• 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu 

• 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu 

• 442 Sayılı Köy Kanunu 
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• 353 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararname 

• Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, 

İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması,Yok Edilmesi, 

Denetlenmesi, Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzükte 

• İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik 

Belediyeler 

• 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununu 

• 5393 sayılı Belediye Kanunu 

• işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

(http://www.enerji.gov.tr) 

• 167 sayılı Yer Altı Sulan Hakkında Kanun 

• 3213 sayılı Maden Kanunu 

• Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 

(http://www.epdk.gov.tr) 

• 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu 

• 5307 sayılı Sıvılaştınlmış Petrol Gazlan ( LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası 

Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

• 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu 

• Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği 

• Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelik 
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• Sıvılaştınlmış Petrol Gazlan (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği 

• Sıvılaştırılmış Petrol Gazlan (LPG) Piyasası Eğitim Yönetmeliği 

• Sıvılaştınlmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler tle Ön 

Araştırma ve Sonuçlarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 

Kültür Bakanlığı 

(http://www.kulturturizm.gov.tr> 

• 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varhklannı Koruma Kanunu 

• Koruma Amaçlı İmar Planlan ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, 

Gösterimi, Uygulaması,Denetimi ve Mükelleflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait 

Yönetmelik 

Adalet Bakanlığı 

(http://www.adalet.gov.tr) 

• 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 

• 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 

Dış Ticaret Müsteşarlığı 

(http://www.dtm.gov.tr) 

• 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair 
Kanun 
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Tfirkive Atom Enerjisi Kurumu 

(http://www.taek.gov.tr) 

• 2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu 

• Radyasyon Güvenliği Tüzüğü 

• Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği 

• Radyoaktif Madde Kullanımından Oluşan Atıklara İlişkin Yönetmelik 

• Radyoaktif Maddenin Güvenli Taşınması Yönetmeliği 

Devlet Planlama Teşkilatı 

(http://www.dpt.gov.tr) 

• 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında 
Kanun 

Telekomünikasyon Kurumu 

fhttp://www.turktelekom.gov.tr) 

• 10khz-60Ghz Frekans Bandında Çalışan Sabit Telekomünikasyon Cihazlanndan 
Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddeti Limit Değerlerinin Belirlenmesi, ölçüm 
Yöntemleri ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik 

Mühendislik Odaları 

• 6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanunu 
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