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KOCAELİ, DİLOVASI BÖLGESİ ÖN RAPORU

Prof. Dr. A. Murat Tuncer Dr.Emire Özen

Sağlık Bakanlığı, Kanserle Savas ̧ Dairesi Başkanlığı

Kocaeli, Marmara Bölgesi'nin Çatalca-Kocaeli Bölümü'nde, yer

alır. Doğu ve güneydoğuda Sakarya, güneyde Bursa illeri, batıda

Yalova ili, İzmit Körfezi, Marmara Denizi ve İstanbul ili, kuzeyde

de Karadeniz'le çevrilidir. Kocaeli ilinin yüzölçümü 3.505 km2 'dir.

Asya ile Avrupa'yı birleştiren önemli bir yol kavşağında

bulunmaktadır. Doğal bir liman olan İzmit Körfezi işlek bir

denizyoludur. 8 ilçeden oluşan Kocaeli ilinde Gebze ilçesine bağlı

Dilovası beldesi ülkemizin önemli sanayi bölgelerinden biridir.

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi nedeniyle bölgede ciddi çevre

ve sağlık sorunları yaşanmaktadır. Bölgede yaşanan sağlık

sorunlarının ortaya konulabilmesi için değişik kurumlar tarafından

değişik dönemlerde çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmaları

özetleyerek bölgede yaşanan sorunlar hakkında fikir sahibi olmak

mümkündür.

A- Kocaeli Dilovası bölgesinde, Sağlık Bakanlığının yapmış

olduğu epidemiolojik araştırma sonucuna göre, kanserden

ölümler kalp damar hastalıklarından ölümlerin önüne geçerek

birinci sıraya yükselmiştir. Bilindiği gibi ülke genelinde ölüm

nedenleri sıralamasında kanserden ölümler kalp ve damar

hastalıklardan ölümlerden sonra ikinci sırada yer almaktadır. Bu

bölgede ilk sıraya yükselmiş olması orada kanser oluşumunda

artışa ilişkin sağlık sorunlarının yaşandığını düşündüren anlamlı

bir bulgudur.



PRE-REPORT of DİLOVASI AREA, KOCAELİ

Prof. Dr. A. Murat Tuncer Dr.Emire Özen Olcayto

Department of Cancer Control, Ministry of Health

Kocaeli is located in the Çatalca-Kocaeli Region of Marmara

Region. It is surrounded with Sakarya province in the east and

south-east, Bursa province in the south, Yalova province, İzmit

Bay, Marmara Sea and Istanbul province in the west, and Black

Sea in the north. Surface area of Kocaeli province is 3,505 km2.

It is located on an important crossroads uniting Asia and Europe.

İzmit Bay which is a natural port is a busy maritime line. Dilovası

quarter of Gebze district in Kocaeli which is composed of 8

districts is one of the most important industrial areas of Turkey.

There are serious environment and health problems in the area

due to the Dilovası Organized Industrial Area. Different

institutions have carried out studies in different periods in order

to reveal the health problems experienced in the area. It is

possible to have an idea of the problems experienced in the area

by summarizing these studies.

A- According to the result of epidemiological research carried out

by the Ministry of Health in Dilovası area in Kocaeli, deaths due

to cancer rose up to the first rank surpassing the deaths

occurring due to cardiovascular diseases. As it is known, deaths

due to cancer rank the second, following the deaths occurring

due to cardiovascular diseases in the list of death causes on the

country-level. The fact that deaths due to cancer rank the first in

this area is a meaningful finding, making one think that health

problems leading to increase in cancer occurrence are

experienced there.













İzmit Alikahya’da

soğuk haddane ünitesi 

kurmayı amaçlayan 

Güney Kore’nin 

paslanmaz demir çelik 

firması



ANA FABRİKA KURULABİLİR

TESİSLERİN çalıştırılması için günlük 5 milyon 

metreküp su kullanacağını açıklayan Kalite ve Teknoloji 

Müdürü Ki Wook Kim, Türkiye’de üretilecek ürünlerin 

yüzde 40’nın ihraç edileceğini, yüzde 60’ının ise iç 

piyasada tüketileceğini vurguladı. Kim, özellikle inşaat, 

beyaz eşya ve sağlık sektöründe ağırlıklı olarak 

kullanılacak paslanmaz demir çelik tesislerinde üretimin 

bir milyon ton hedeflendiği belirtti. Ki Wook Kım, “Eğer 

Türkiye’de kurulacak tesis bu kapasiteye çıkarsa, ana 

fabrikaya ihtiyaç duyulur. Çünkü Kore’den taşıma 

yöntemiyle ham madde yeterli olamaz. Bunun için de 

limanı ve geniş arazisi olan ber şehir lazım. Türkiye’de 

Karasu veya Mersin bölgesine kurmak zorunda 

kalabiliriz. Bu şu anda henüz düşünce aşamasında” 

dedi.
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Bakanlığımız İş Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca 2011 yılında Kocaeli ili Dilovası 

ilçesinde kurulu bulunan Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde iş sağlığı ve güvenliği yönünden 

"Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Alan Esaslı Projelendirilmiş Denetim" programı kapsamında 192 

işyeri teftiş programına alınmıştır. 

Bu program kapsamında bulunan 192 işyerinden gayrifaal, kapalı, adres değişikliği vb. 

sebepler dışındaki 157 işyerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftiş yapılmıştır. Söz konusu 

OSB'de bulunan 140 işyerinde 2012 Ocak ayı içerisinde ikinci kez teftiş gerçekleştirilmiştir. 

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde 2011 yılında yapılan ilk teftiş sonucunda toplam olarak 

3.311 noksan husus tespit edilmiştir. 

Noksan hususlar; risk değerlendirmesi, kimyasal madde kullanımı ve depolanması, patlayıcı 

ortam sınıflandırma ve patlamadan korunma dokümanı, iş ekipmanları ve makine emniyeti, basınçlı 

ekipmanlar, çalışanların sağlık gözetimi, eğitimi ve bilgilendirmeleri, kişisel koruyucu donanımlar, iş 

sağlığı ve güvenliği kurulu, işyeri sağlık ve güvenlik birimi, işyeri bina ve eklentileri, elektrik tesisatı, 

acil çıkış yolları ve kapıları, yangınla mücadele, havalandırma ve işyeri hava kalitesi, ortam sıcaklığı, 

gürültü, titreşim, aydınlatma, soyunma ve dinlenme yerleri, kişisel koruyucu donanımlar ana başlıkları 

altında 140 alt başlık olarak tespit edilmiştir. 

Düzenlenen raporlarda teftişi yapılan 157 işyerinden 126(%80) işyerine tespit 

edilen noksanlıkların giderilmesi için 1, 2 ve 3 ay süre verilmesi, 20 işyerine noksanlıklar derhal 

giderilmek üzere mehilsiz tebligat yapılması, 1 işyerinin kapatılması, 1 işyerine hem idari para cezası 

verilmesi hem de kapatılması, 7 işyerine idari para cezası verilmesi istenilmiştir. 

20Î1 yılında yapılan teftişler sonucunda 585.800 TL. idari para cezası uygulanmıştır. 

Dilovası OSB 2012 yılı teftiş programına alınmış olup, 2012 yılı Ocak ayı içerisinde teftişler 

tamamlanarak raporlar düzenlenmiştir. 
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Faruk ÇELİK Bakan



Bakanlığımız İş Teftiş Ankara Grup Başkanlığı tarafından 2012 yılı Ocak ayı içerisinde

tespit edilen noksan hususlar; "risk değerlendirmesi, kimyasal madde kullanımı ve

depolanması, patlayıcı ortam sınıflandırma ve patlamadan korunma dokümanı, iş

ekipmanları ve makine emniyeti, basınçlı ekipmanlar, çalışanların sağlık gözetimi,

eğitimi ve bilgilendirmeleri, kişisel koruyucu donanımlar, iş sağlığı ve güvenliği kurulu,

işyeri sağlık ve güvenlik birimi, işyeri bina ve eklentileri, elektrik tesisatı, acil çıkış

yolları ve kapıları, yangınla mücadele, havalandırma ve işyeri hava kalitesi, ortam

sıcaklığı, gürültü, titreşim, aydınlatma, soyunma ve dinlenme yerleri, kişisel koruyucu

donanımlar" ana başlıkları altında 140 alt başlık olarak tespit edilmiştir. Teftişler

sonunda düzenlenen raporlarda bu noksanlıklara ilişkin süre verilmesi, mehilsiz

tebligat yapılması, kapatılma ve idari para cezası verilmesi işlemleri uygulanmıştır.

140 işyerinden 24'ünün kapalı olması nedeniyle, 116'sının kontrol teftişleri

yapılmıştır. Bu teftişler sonucunda 11.152 işçiye ulaşılmıştır. Teftişlerde 35

işyerinde noksanlıkların giderildiği tespit edilmiştir. Teftişler sonucu

düzenlenen raporlar ile noksanlıkları gidermeyen ve/veya yeni noksanlıklar tespit

edilen 76 işyerine toplam 882.163 TL idari para cezası, 1 işyerine mehilsiz tebligat, 4

işyerine süre verme işlemleri uygulanmıştır. %70’i DİKKATE ALMIYOR
Bakanlığımız iş müfettişliğince yapılan teftişler sırasında giderilebilecek mevzuata

aykırılıkların işverence giderilmesi sağlanır, giderilemeyen mevzuata aykırılıklar ve

alınması gerekli tedbirlerin niteliği dikkate alınarak değerlendirme yapılır. Tespit edilen

hususlar ve mevzuata aykırılıklar için gerekçesi belirtilmek suretiyle süre verilmesi

istenildiği gibi, idari para cezası da istenebilir. Programlı teftişlerde öngörülmesi ya da

program dışı teftişlerde rapor sonucunda gerekli görülmesi halinde işyerinde ikinci



Asım Kibar OSB, 28 Eylül 2011
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15 Mart 2012 tarihinde, Kocaeli 2. Asliye Ceza 

Mahkemesi’nde görülen 5. duruşmada Hâkim, Kocaeli 

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun; 

Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’nun halkı bilgilendirmek üzere 

yürüttüğü ve yürütmekte olduğu çalışmalarla ilgili 

bilgilendirmesi nedeniyle “şarlatan” ifadesini kullanarak 

gerçekleştirdiği hakaret nedeniyle suçlu bularak;

Türk Ceza Kanununun(TCK) 125/1 Maddesi uyarınca 180 

adli gün para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Verilen ceza TCK’nin 125/4. maddesi uyarınca 210 gün adli 

gün para cezasına, birden fazla hakaret ettiği için TCK’nin 

43. maddesi uyarınca 262 adli gün para cezasına 

yükseltildi.



Bununla birlikte, Hâkim, KOÜ Rektörü’nün Prof.Dr. Onur 

Hamzaoğlu hakkında “sonuçlanmamış ve bilimsel verilere 

dayanmayan açıklamalarda” bulunmak suçlaması ile KOÜ 

Etik Kurulu’na şikâyette bulunduğu için, KOÜ Etik 

Kurulu’nun, 14 Ekim 2011 tarihli oturumunda aldığı kararı 

ile Raportör raporundaki ifadeleri; gerekçe kabul edilerek, 

TCK’nin 29. maddesi uyarınca cezanın 174 adli gün para 

cezasına indirilmesine ve sonuç olarak,

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim 

Karaosmanoğlu’nu TCK’nin adli para cezasını düzenleyen 

52. maddesinin 2. bendi uyarınca her günü 20 TL den 

toplam 3 bin 480 TL adli para cezasına MAHKUM etti. 











6. Dilovası’nda Sanayiciler Devlet ve Üniversite













SEVİM TOPACA BAŞLATTI
Kocaeli Valisi Ercan Topaca'nın eşi Sevim 

Topaca'nın öncülüğünde başlatılan Tıp Fakültesi 
öğrencilerine burs ve sosyal destek programına 

işdünyası büyük ilgi gösterdi.. Bayan Topaca'nın bu 
çalışması Kocaeli'de büyük bir takdirle karşılandı..



Burs Verenlere Teşekkür
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Burs ve Sosyal Destek Programı çerçevesinde çeşitli sanayici, iş adamları ve

sivil toplum örgütlerinden 201 Tıp Fakültesi öğrencisine burs sağlanmıştır. Bir öğrenciye verilen burs miktarı

2012-2013 eğitim yılı için 200 TL/ay olup Ekim 2012-Haziran 2013 dönemlerini

kapsamaktadır. Burs vererek fakültemizin iyi hekim/iyi insan yetiştirme misyonuna çok önemli bir destek

sağlayan kurum ve kuruluşların isimleri ve destekledikleri öğrenci sayıları aşağıdadır. Bu katkılarından dolayı Tıp

Fakültesi yönetimi olarak bu kişi, kurum ve kuruluşlara çok teşekkür ediyoruz. 4 Ekim 2013

Burs veren kurumlar:

OSB Kömürcüler: 80 

Kroman Çelik: 30 

Alikahya OSB: 20 

Polisan: 10 

Kocaeli Sanayi Odası: 5 

Körfez Sanayi Odası: 5 

TOSB: 5 

Kordsa: 5 

Özel İzmit Kadın Sağlığı Merkezi:3 

Zeytinoğlu Yem: 2 

206

http://bhi.kocaeli.edu.tr/ekim8.12.htm



7. Dilovası Halkı
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