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Türkiye’nin gururu, ülkemiz, ilimiz ve ilçemizi 
dünyaya tanıtacak Osman Gazi Köprüsü’nün 

Projelendirme’ den Temel Atama törenine bizzat 
ilgilenen ve zaman zaman ilçemize teşrif ederek köprü-
nün tüm inşaat aşamalarını yakından takip eden başta 

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan 
beyefendi ile dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve 

Haberleşme bakanı olan Başbakanımız Sn. Binali 
Yıldırım olmak üzere, Osman Gazi Köprüsü’nün yapı-
mına emeği geçen herkese Dilovası halkı adına teşekkür 

ediyor, Asrın projesi olarak tarihe geçen Osman Gazi 
Köprüsü’nün 30 Haziran 2016 Tarihli açılış günü anı-
sını kültür hizmeti ile ebedîleştirmek için Belediyemiz 

tarafından özel olarak hazırlanan DİLOVASI 
Kitap ve Belgeseli ile KOCAELİ 
belgesellerini takdim etmekten 

mutluluk duyuyoruz.



Temel atma ve açılış törenleri çok önemlidir. 
Özellikle açılış töreni, hizmetin tamamlanması-
nın işaretidir. 41 yıllık gazetecilik ve belgeselcilik 
hayatımızda açılış törenlerinden daha çok temel 

atma törenleri gördük. Plansız ve programsız bir şekil-
de sırf siyaset uğruna nice temeller atıldı. Ancak atılan 
temellerin çukuru sularla ve çöplerle doldu. 

Kocaeli Dilovası Osman Gazi Köprüsü’nün temelinin atıl-
dığı günü dün gibi hatırlıyorum. Zaman ne de hızlı geçti. 
Köprünün yapılışını Körfezin adeta ilmek ilmek  ipek halı  
gibi dokunurcasına çelik tellerle ve tabyalarla nasıl birleş-
tirildiğinin canlı şahidiyiz. Temelin atıldığı günden açılışı-
nın yapıldığı güne kadar köprünün tüm safhalarını Devr-i 
Alem belgesel TV programı olarak kayıt altına alıp tarihe 
not düşerek zamana noterlik yaptık. 

30 Haziran 2016 tarihi Türkiye için gerçekten bir milat, 
bu tarihi anın belgesel görüntülerini gelecek kuşaklara 
aktarmaya çalışıyoruz. Buraya köprü yapılma düşünce-
sini bir çok kez gündeme geldiğini bilmekteyiz. Osmanlı 
döneminde köprünün yapıldığı Diliskelesi Hersek 
arası Hicaz Yolu ve İpek Yolu’nun denizden geçildiği 
yerdi. Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Osman Gazi 
Köprüsünün yapılığı Diliskelesi Hersek ile ilgili çok önemli 
bilgiler vermekte. 

Dilovası, Mimar Sinan tarafından Kanuni Sultan 
Süleyman adına yapılan köprü ile de bilinmekte. 
Köprüyle ilgili bir çok bilgi ve doküman toplayarak bir 
kitap ve belgesel program haline getirdik. Bu kitap ve 
belgeseli köprünün açılış günü anısına yayınlayarak 
gelecek kuşaklara bir belge bırakmaya çalıştık. Bu kültür 
çalışmasına destek veren başta Dilovası Belediye Başkanı 
Sayın Ali Toltar olmak üzere emeği geçen herkese teşek-
kür ediyorum. Kocaeli Dilovası Osman Gazi Köprüsünün 
ülkemiz, Kocaeli ve Dilovası’na hayırlı ve uğurlu olmasını 
diliyorum.  
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Geçmişte bir çok medeniyete ev sahip-
liği yapmış olan Dilovası, Mimar Sinan 
Köprüsü, İpek ve Baharat Yolları’nı bağ-
rında barındıran ve Hersek Burnu’ndan 
başlayan Osman Gazi Köprüsüyle gele-

cekte de yerini almaya devam edecektir.

Bizler hizmet yarışında, bayrağı devraldığımız ilk 
günden başlayarak, modern yönetimin her şeyden 
önce ilçemizin vizyonu ile kaynakları arasında akıllı 
bir örtüşme sağlaması için çalışmalarımızı tamamla-
dık. Adil, hesap verebilir, katılımcı, şeffaf, ilkeli, israf 
ve iltimastan uzak, yaptığımız her harcamanın ve 
kuruşun hesabını verecek bir yerel yönetim anlayı-
şıyla, hedef ve amaçlarımızı; Hakk’ ın ve halkın rızası 
için yapan, partizanlık yapmayan, dürüst, kararlı ve 
cesur bir yönetim anlayışı ile herkese hizmet etme 
gayreti ve gayesi içerisinde olduk ve olmaya devam 

edeceğiz. Siz değerli hemşerilerimizin teveccühü ile 
göreve geldiğimiz ilk günden bugüne kadar; yani 
hizmette sene-i devriyemizde; Kaynaklarımızı yerin-
de etkin ve verimli bir şekilde kullanarak; alt yapı-
dan üst yapıya, eğitimden sağlığa, istihdam çalışma-
larının ivme kazandığı, görüntü, gürültü ve temiz bir 
çevre için önleyici ve düzenleyici tedbirler 

TÜRKİYE’NİN GURURU
OSMAN GAZİ KÖPRÜSÜ
HAYIRLI OLSUN

ALİ TOLTAR  (Dilovası Belediye Başkanı)
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almaya devam ediyor. Çehresi ve çevresi değişen, 
iç açıcı nefes aldıran, yeşille buluşan, sosyal donatı 
alanlarının arttığı, çocuklarımızın ve haklımızın hu-
zur bulduğu alanlar ve yapılar inşa ediyor, emsalle-
rine nazaran sosyal belediyecikte çığır açan; hizme-
tin en iyisine layık olan siz değerli hemşerilerimizin 
verdiği emanete en güzel şekilde sahip çıkmayı asli 
vazifemiz olarak biliyoruz.  

1980 yılı sonrasında dünyada ve ülkemizde uygu-
lanması gereken “ÇAĞDAŞ KAMU YÖNETİMİ” an-
layışı ile yerel yönetimlerde çığır açan performans 
esaslı çalışma yöntemini önemsiyoruz. Bu çalışma 
yöntemini uygulamaya çalıştık ve çok başarılı oldu-
ğumuzu sizlerin takdiri ile yaşıyoruz. Bürokrasinin 
hantallığından ve klasik yönetim anlayışından uzak 
vatandaşlarımızın sorunlarına hızlı ve etkin bir şe-
kilde çözümler ürettik, üretiyoruz ve üretmeye de-
vam edeceğiz. 

Mesleki bilgi ve becerilerimizle, belediyecilik tec-
rübelerimizle model ve örnek bir yönetim anlayışı 
sergileyeceğiz dedik ve bunu en güzel şekilde yap-
maya çalışıyoruz. Yapabileceklerimizi yapıyoruz, 
yapamayacaklarımızın sözünü de asla vermedik, 
vermiyoruz. Çalışmalarımızda ekip ruhuna önem 
veriyor. Ekip oluştururken dirayete, ehliyete ve liya-
kate önem veriyoruz. Hizmetlerimize destek olabi-
lecek her kurumla diyalog kuruyor ve iş birliği içe-
risindeyiz. Her görüşe saygılıyız, farklı düşünenlerin 

de hakkını koruyoruz. Herkese eşit, adaleti sağla-
mayı düstur edindik, sürekli mazlumun ve mağdu-
run yanındayız. 

‘Bir şehri imar etmek halkın gönlünü almaktır’ 
sözünden hareketle işte AK Belediyeciliğinin he-
defi insana hizmet etmek, insanın gönlünü hoş 
tutmaktır. İşte başarının sırrı buradadır. Bu ilke ile 
çok çalışıyoruz ve çok çalışacağız. İnsanımızı mutlu 
edeceğiz ve Dilovası’nda tarih yazarak, yeni başarı-
lara imza atacağız. Çünkü sizler hizmetin en iyisine 
layıksınız… 

Hükümetimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve Dilova-
sı Belediyesi, güç birliği ile birçok alanda değişim 
ve dönüşümün, ilerleme ve gelişmenin aktörü ve 
öncüsü olduk. “ÜÇLÜ OLDUK, GÜÇLÜ OLDUK” ve 
olmaya devam edeceğiz. 

“Yaşanabilir Yeni Dilovası” için tüm enerjimizle, 
tüm imkânlarımızla gece gündüz demeden çalış-
maya devam ediyoruz. 

Yakın gelecekte Dilovası ilçemiz, bölgemizin cazibe 
merkezi, adeta parlayan yıldızı olacaktır. 

Her şeyin en güzeline layık olan değerli hemşerile-
rim; belediyecilik, her şeyden önce bir sevdadır. 

Tek amacımız; “ Baki kalan, bu kubbede hoş bir 
sada bırakmaktır”
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Kocaeli Dilovası Osman Gazi köprüsü-
nün açılışı için geri sayım devam edi-
yor. 30 Haziran Perşembe günü İzmit 
Körfezine Osman Gazi Köprüsü ile 

gerdan takılacak. Osman Gazi Köprüsü Tür-
kiye için önemli bir gurur, ama Kocaeli için 
ayrı bir anlam ifade ediyor. 

Köprünün açılışından önce gerek bölgenin 
tarihi, gerekse Kocaeli Osman Gazi Köprü-
sü’nün ilimiz için ne anlam ifade ettiğini bilgi 
ve belgelerle kayıt altına alıp tarihe not düş-
mek istedik. Bu konuda çeşitli araştırmalar 
yapıp belgesel çekimlerimiz devam ediyor. 

Başkan Karaosmanoğlu İle Köprüde
Röportaj 
Kocaeli Dilovası Osman Gazi Köprüsü’yle il-
gili çeşitli kişi ve kuruluşlardan görüşler al-
maya devam ediyoruz. Büyükşehir Belediye 
Başkanı Sayın Karaosmanoğlu ile Gebze’deki 
makamında Devr-i Alem belgesel TV prog-
ramı olarak bir söyleşi yaptık. Ardından, Sn. 
Başkanla birlikte Dilovası Osman Gazi Köp-
rüsü’nün en güzel şekilde gözüktüğü Mual-
limköy Bilişim Vadisi bölgesine giderek bel-
gesel çekimlerimize devam ettik.

Başkan Sayın Karaosmanoğlu, gerçekten 
heyecanlı bir şekilde köprünün bölgemiz ve 
özellikle Kocaeli için ifade ettiği anlamı dile 
getirerek “Köprünün, adının Osman Gazi 
olarak belirlenmesi bizzat Sayın Cumhurbaş-
kanımızın isteği. Başka isimler düşünülüyor-
du ancak Osman Gazi adı yerinde ve tümüy-
le Osmanlı medeniyeti dönemini kapsayan 
bir ad olmuştur” dedi.

AKÇAKOCA GAZİ’YE DE  VEFA BORCU ÖDENDİ 
Sn. Karaosmanoğlu, “Köprü, Kocaeli ilimizin Dilovası ilçesinde  bu-
lunmakta. Köprüye Osman Gazi olarak adının verilmesi önemli, an-
cak proje ihale edilirken “İzmit Körfez Geçiş köprüsü olarak yazıldı. 
Bu bakımdan bugün “Kocaeli Dilovası Osman Gazi Köprüsü” olarak 
söylenmeli, çünkü Kocaeli bölgesinin adı Osman Gazi’nin en önemli 
komutanlarında Akçakoca Gazi’den gelmekte. Bu bakımdan Kocaeli 
Osman Gazi Köprüsü şeklinde söylenerek Akçakoca Gazi’ninde adı 
anılmış olur, bölgenin fethini gerçekleştiren Akçakoca Gazi’ye de vefa 
borcu ödenmiş olur” şeklinde çok önemli bir yorum yaptı.

KOCAELİ’NİN TRAFİK YÜKÜNÜ AZALTACAK
Kocaeli trafiği çok yoğun olan bir bölge İzmit, Başiskele, Gölcük, Ka-
ramürsel ve Ege’ye giden vasıtalar bu bölgeleri kullanıyor. Artık bu 
köprü ile  trafik yükü  azalacak, rahat bir yolculuk olacak . Bursa’ya 
Balıkesir’e, Çanakkale’ye İzmir’e gidecek araçlar bu köprüyü kullana-
cağı için bizim trafiğimizde rahatlayacaktır. 

DİLOVASI İLÇEMİZİ DÜNYA TANIYACAK.
Dilovası tarihi  çok eski ve çok önemli bir ilçemiz.  Burası Bizans, Bitin-
ya, Selçuklu ve Osmanlı döneminde tarihi bir kenttir.  Kocaali’de Os-
manlı döneminde yapılan birçok tarihi eser var bunlara sahip çıkıyo-
ruz. Osman Gazi köprüsü tarih sevenler tarafından takdir edilecektir. 

Evliye Çelebi’nin Seyahatname’sinde sözünü ettiği Diliskelesinde şifa-
lı İçmeler suyuna gençlik yıllarımızda gittim çok güzel bir yerdi.  İçme-
ler suyundan içtim ve su şifalı güzel bir suydu. 
Osman Gazi Köprüsü Dilovası’na ayrı bir önem kazandıracak. Köp-
rünün, Karamürsel, Dilovası, Tavşancıl’dan o kadar güzel görüntüsü 
var ki muhteşem manzarası insani büyülüyor.  Köprüyü uçakla seyir 
ettiğinizde gerçekten harika görüntüsü var. Ülkesini seven insanlar 
bunları gördüğü zaman haz alacaklar mutlu olacaklardır. 

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. İbrahim Karaosmanoğlu  
Köprünün yapılmasında büyük emeği olan başta Sn. Cumhurbaşkanı-
mız  Recep  Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Sn. Binalı Yıldırım olmak 
üzere  emeği geçen herkese  Kocaeli  halkı adına  teşekkür ettiğini 
sözlerine ekledi.

BÜYÜKŞEHİR BAŞKANI KARAOSMANOĞLU İLE

“KOCAELİ DİLOVASI OSMANGAZİ KÖPRÜSÜNDE”

DEVR-İ ALEM

“Kocaeli Dilovası

Osmangazi Köprümüz 

Hayırlı olsun”

Kocaeli Dilovası Osman Gazi Köprüsü
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TÜRKİYE’NİN GURURU

DİLOVASI
OSMAN GAZİ KÖPRÜSÜ

84 kilometre otoyol ve 49 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 433 kilometre 
uzunluğundaki Dilovası-Orhangazi-İzmir Otoyol Projesi’nin en önemli güzergâhı, Os-
man Gazi Köprüsü. Osmangazi Köprüsü, bin 550 metre orta açıklığı ve 2 bin 682 metre 

boyuyla dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüleri arasında 4’ncü, Türkiye’nin ise en büyük 
orta açıklığa sahip asma köprü olma özelliğini taşıyor. Yap-İşlet-Devret modeli ile gerçekleştirilen 
ve devletin kasasından tek kuruş çıkmadan yapılan Osmangazi Köprüsü’nün Türkiye’ye yılda 650 
milyon dolar tasarruf sağlaması bekleniyor.

Başbakan Binali Yıldırım, köprünün 30 Haziran Perşembe günü açılacağını duyurmuştu. 16 gün 
sonra açılışı yapılacak olan Osmangazi Köprüsü’nde bin işçi çalışıyor. Otoyol projesi tamamlan-
dığında İstanbul-İzmir arası 3,5 saate inecek. Osmangazi Köprüsü ise Kocaeli Körfez geçişini 150 
dakikadan 6 dakikaya indirecek. 

Türkiye’nin gururu Kocaeli Dilovası Osman Gazi Köprüsü ile ilgili yapılan açıklamalardan bazıları.

Kocaeli Dilovası Osman Gazi Köprüsü
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OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ
İLE İLGİLİ NE DEDİLER?

“Üzerinden geçeceğimiz köprünün adı, istişaremizi yaptık, istişarele-
rimiz neticesinde tahmin edin bakalım nedir? Bizler kutlu bir tarihin 
varisleriyiz. Bu kutlu tarihin mimarlarını geleceğe taşımak böyle bir 
neslin görevidir. Beraberce değerlendirdik, adını Osman Gazi Köprü-
sü koyalım dedik. Nasıl uygun mu, güzel mi? Buralar zaten bize Osman 
Gazi’den miras değil mi, Osman Gazi’den geç Orhangazi ile bütünleş. 
Ondan sonra orası burası. Hayırlı olsun. İnşallah açılışında da beraber 
olmak üzere. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu’nun 
tamamı 2018’de açılacak. Bu otoyol, tüm Türkiye’nin otoyoludur. Ekonomi işte budur. Bizler 13-14 
sene önce bu görevleri üstlendiğimizde çok inanmıştık: Çünkü projeleri ülkemize yakıştıramayanlar 
vardı. Biz bunları yapalım dedik. Gençler Akif ne diyor biliyor musunuz; ‘Yıkmak insanlara yapmak 
gibi kıymet mi verir? Yapamazlar, edemezler’ diyenlere havalimanları, köprüler, yollar en güzel ce-
vap. Bolu Tüneli yerine ‘Buraya patates deposu mu yapsak’ diye düşünüyorlardı. Her proje geleceğe 
doğru adım adım hayata geçiriliyor. Hamdolsun Süleyman’ımız da var Sinan’ımız da…”

Recep Tayyip Erdoğan
(Cumhurbaşkanı)

Kocaeli DilovasıOsman GaziKöprüsüAçılış Günü Hatırası
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“Az yakıt, az nakit, az vakit. Köprünün özeti bu. Yani Körfez’i 2 saat-
te, sıkışık günlerde 4 saatte dolaşmayacaksınız. Denizden geçiş için 
saatlerce kuyruk beklemeyeceksiniz.  Kesintisiz, dakikalar içinde ge-
çiş sağlayacaksınız. Zaman paradan daha değerli. Dolayısıyla köprü 
daha az yakıt kullanımı sağlayarak çevre kirliliğini azaltacak, ekono-
mimize katkı sağlayacak, cari açığımızı azaltacak. Her şeyden önemlisi 
trafik kazalarını azaltacak. Köprüden ilk etapta günlük 30-40 bin civarında 
aracın geçmesini bekliyoruz.  Köprü üzerinde bir takım emniyete yönelik kor-
kuluklar, asfaltlama ve ufak tefek işlerin tamamlanmasından sonra köprü kullanıma hazır hale 
gelecek. Köprü ile beraber İstanbul ile İzmir arası 2 saat 50 dakikaya inecek. Köprünün ülkemize, 
milletimize hayırlı olmasını diliyorum”

Binali Yıldırım 
(Başbakan) 

‘’Bugün tarihi bir gün. Dünyanın 4. büyük köprüsüyle 
İstanbul, İzmir’e bağlanıyor. 6 dakikada iki yaka bir 
araya geliyor. İlk günkü aşkla, milletimize hizmet et-
menin sevdasını yaşıyoruz. Bu çağdaş bir proje. Biz 
seçim sevinci değil, halka ve Hakk’a hizmet için yola 
çıkarız. Vaatlerimizin yüzde yüzünü yerine getirdik”

Ahmet Davutoğlu 
(Eski Başbakan)

“Bu projenin mutfak aşamasında büyük emek har-
cadık. Yap-İşlet-Devret modeli ile Avrasya Tüneli’n-
den sonra en yüksek ihale sahip bu projenin imza-
larını attık. Dünyanın en büyük orta açıklığa sahip 
Osmangazi Köprüsü’nün sözleşmesi imzalanırken 
dünyada kriz vardı. O dönemde dünyanın finansal 
açıdan darda olmasına rağmen yatırımcılarımız, 
ülkemizin geleceğine güvenerek, 8 milyar dolarlık 
bu projeye imza attılar. 2010 yılında imzası atılan 
projeye 2013 yılında başlandı ve 3 yıl gibi kısa sü-
rede bitme aşamasına geldi. İnşallah köprümüzü 
bayramdan (Ramazan) önce açacağız. Projenin 40 
kilometrelik otoyolu trafiğe açılmıştı. Osmangazi 
Köprümüzün açılması ile birlikte bu yol 58 kilomet-
reye ulaşacak. Bayramda Osmangazi Köprüsü hal-
kımıza büyük kolaylık sağlayacak.”

Ahmet Arslan 
(Ulaştırma Denizcilik ve
Haberleşme Bakanı)

“Osman Gazi Köprüsü İzmir- İstanbul otoyolunun en 
önemli etabı konumunda. Bursa’yı hem İstanbul’a 
hem İzmir’e yakınlaştıracak bir yapı burası. Bu köp-
rüye Osman Gazi adının verilmesi tarihi şahsiyetlere 
gösterilen vefamızın bir göstergesi. Ülkemizle gurur 
duyuyoruz”

Münir Karaloğlu
(Antalya Valisi) 

Kocaeli Dilovası Osman Gazi Köprüsü
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“Gençlik ve çocukluk yıllarımız Dilovası’nda 
geçti.  Belediyle başkanı olduk şimdide mil-
letvekiliyiz. Bu Projede az da olsa emeği olan 
biriyim. Bu köprü dünyanın en önemli proje-
lerinden bir tanesi ve dünyanın en uzun orta 
açıklığı olan 3. köprüsü. Osman Gazi Köprü-
sü ile birlikte Dilovası ve Hersek birleşmiş 
oldu. Yıllardır konuşulan bu projede vizyonu 
ortaya Cumhurbaşkanımız koydu. Dilova’mız 
için uluslararası bir marka değere sahip. Di-
lovası’nı atık dünya daha yakından tanımış 
olacak.  Başta Sn. Cumhurbaşkanımız olmak 
üzere Başbakanımıza, Ulaştırma Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanımıza emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum”

“Dünyanın önemli köprüleri arasında yer alan Osman 
Gazi Köprüsü’nün Dilovası’na yapılması bizler için çok 
büyük bir şans. Osman Gazi Köprüsü 2650 metre uzun-
luğu ile Türkiye’nin en büyük projesi. Bayramdan önce 
açılması ile vatandaşlarımıza büyük katkı sağlayacak. 
Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın da katılımlarıyla 
köprüyü 30 Haziran da açacağız. Biz de Dilovası Beledi-
yesi olarak çok mutluyuz. Dilovası tarihi geçmişi,   kül-
tür ve turizm değerlerinin yanı sıra dünyaca ünlü sanayi 
kuruluşlarının üretim yaparak dünya ülkelerine satıldığı 
bir bölge, Osmangazi köprüsü ile Dilovası’nı dünya tanı-
yacak.  Köprü’nün yapılmasın’ da büyük emeği olan Baş-
ta Sn. Cumhurbaşkanımız olmak üzere Başbakanımıza, 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanımıza emeği 
geçen herkese Dilovası halkı adına teşekkür ediyorum” 

MAHALLEDEN
DÜNYA KENTİNE
DİLOVASI:

Dilovası 2008 yılında ilçe oldu. Türkiye’de 
mahalleden köye, köyden beldeye, belde-
den ilçeye çok kısa sürede gelişip büyüyen 
ilçelerin başında geliyor Dilovası. Fazla eski-
ye gitmeye gerek yok. 1975’li yıllarda Dilo-
vası bir kaç evden ibaretti. Dilovası’nın adı o 

zamanlar bölgedeki İZOCAM ve NASAŞ fabrikaları ile anı-
lıyordu. Çerkeşli Köyü’ne bağlı Aşağı Çerkeşli Mahallesi ile 
anılan Dilovası, 1980’li yılların sonunda belde oldu. 2008 
yılında ilçe olan Dilovası, hızla gelişip büyüyor. 

 Dilovası’nın nasıl gelişip büyüdüğünü geçen yıl düzenle-
diğimiz “Geçmişten Geleceğe Dilovası” paneli ile akade-
mik olarak bir çalıştay yapılmıştı. Çok güzel geçen panel, 
Dilovası Kaymakamı Sn. Hulusi Şahin ve Dilovası Beledi-
ye Başkanı Sn. Ali Toltar’ın destekleriyle yapıldı. Panelin 
bütün akademik yükünü ve organizasyonunu Çerkeşli 
Köyü’nün değerli akademisyenlerinden Numan Akdoğan 
üstlenmiş, çok önemli bilgiler ve akademik çalışmalarla 
Dilovası’nın geleceği masaya yatırılmıştı.

“ Dilovası, Osman Gazi Köprüsü İle Dünya Markası Olacak “

Dilovası Başkanı Sn. Ali Toltar ile Dilovası 
üzerine söyleşi yaptık. Ali Bey, Dilovası’nın 
her geçen gün sorunlarını çözdüğünü, hü-
kümetin ve Büyükşehir Belediyesi’nin des-
tekleriyle Dilovası’nın her bakımdan önem-
li bir kent hüviyetine kavuştuğunu söyledi. 
Dilderesi’nin ıslah çalışmaları, TOKİ’nin Kö-
seler Köyü’ndeki toplu konut alanı, altyapı 
yatırımları ve belediye hizmetleriyle Dilo-
vası’nı sanayi kenti olduğu kadar bir yaşam 
kenti ve cazibe bölgesi haline getirmeye 
devam ettiklerini ifade etti.

Başkan Ali Toltar:
“Dilovası Dünya Kenti Olacak”

Cemil Yaman
(Milletvekili)

Ali Toltar
(Dilovası Belediye Başkanı)
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OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ İLE İLGİLİ 
ÖNEMLİ BİLGİLER

Ulaştırma Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanı 
Ahmet Arslan halef-se-
lef olan eski Ulaştırma 
Bakanı Binali Yıldırım 
ve Karayolları Genel 
Müdürlüğü yetkilileri-
ne de teşekkür ederek 
özetle şu bilgileri verdi.

“Avrasya Tüneli’nden sonra ihale edilen dünyanın 
açıklık olarak 4’üncü büyüklüğüne sahip 2 bin 
682 metre uzunluğundaki 36 metre genişliğinde-
ki Osmangazi Köprüsü’nün süreci böyle başladı. 

Ne zaman başladı? 2010 yılında 27 Eylül de sözleşmesi im-
zalanırken dünyada kriz vardı. Dünyada kriz yokken her-
kes parasına alıcı arar. Zira yap-işlet-devret modeli finanse 
edilmek adına paranın kullanıldığı projeler. 2010 yılından 
bugüne geldiğimizde özellikle bu tür büyük projelerin söz-
leşmeleri her ne kadar imzalanarak yürürlüğe giriyor gibi 
gözükse de finansını bulduktan sonra resmen başlar. 2013 
yılında finans bulunmuş 2016 yılına gelmişiz böyle devasa 
bir proje açılma konumuna gelmiş. Bugün 7 bin 900 kişinin 
fiilen çalıştığı inşaat alanındayız, bin 600 den fazla iş ma-
kinesinin çalıştığı bir inşaat alanındayız. Özellikle deprem 
kuşağında deprem de dikkate alınarak yapılan bir köprü-
yü kısa sürede bitirdikleri için ve sayın cumhurbaşkanımız 
açıkladılar bayramdan önce inşallah bu köprüyü açacağız”

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Ahmet Arslan 

Kocaeli DilovasıOsman Gazi Köprüsü nedir?

Dilovası Osman Gazi Köprüsü Marmara 

Denizinin doğusunda İzmit Körfezi’nin 

Dilovası Dil Burnu ile Karamürsel’in 

Hersek Burnu arasında yapılan asma 

köprü. Köprü dünyanın en uzun ikinci 

köprüsü konumunda.

Kocaeli Dilovası Osman 
Gazi Köprüsü, İzmir’i 
İstanbul’a bağlayacak 
Gebze-İzmir Otoyol 
Projesi’nin en önemli 
bölümünü oluşturuyor. 

Kocaeli Dilovası Osman Gazi  
Köprüsü’nün Ebatları...
- Toplam uzunluk: 2682 metre
   Yüksekliği 235 metre
-Genişlik: 35.93 metre
- Kule yüksekliği: 235.43 metre

Kocaeli Dilovası Osman Gazi Köprüsü
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KÖPRÜ AÇILIYOR
YOL 2018’DE TAMAMLANACAK
Bakan Ahmet Arslan, projenin bitirilişi ile ilgili önem-
li bilgiler verdi. Köprünün bayramdan önce açılacağı-
nı, yol projesinin ise 2020’de değil 2018’de tamamla-
nacağını açıkladı. Konu ile ilgili bakan özetle şunları 
söyledi

“Daha önce 40 kilometrelik kısmını hizmete açmıştık 
köprüyle birlikte bunu 58 kilometreye çıkartacağız. 
Özellikle bayram sıkışıklığında insanımızın derdine 
deva olacak. Hep anlatıyorduk bu proje insanımı-
zın hayatını ne kadar kolaylaştıracak ve bayramda 
insanlarımızın hayatını kolaylaştırıp, bundan sonra 
da kolaylaştırmaya devam edecek. Hedefimiz sene 
sonuna kadar toplam 433 kilometrelik projenin 120 
kilometresini İstanbul-Bursa arasını hizmete açmak. 

İzmir tarafından zaten devam ediyor. Tüm projenin 
bitirilme tarihi olarak 2020’ye kadar süremiz varsa 
da 2018 yılına kadar bitirme hedefimiz var. Bu hedef 
çerçevesinde arkadaşlar gece gündüz gözetmeksizin 
24 saat çalışıyorlar. 384 kilometrelik güzergâhın 49 
kilometrelik bağlantı yolları hariç yüzde 76’sında ça-
lışma var. 4 milyar dolar şuanda harcanmış durumda 
ve yüzde 64’ü gerçekleştirilmiş durumda. Kamulaş-
tırmayla ilgili de yaklaşık 1 milyar 850 milyon dolar 
para harcanmış durumda. Buna karşılıkta kamu-
laştırmanın yüzde 84’ü gerçekleştirilmiş durumda. 
Kamulaştırma ile ilgili muhatap olduğumuz yaklaşık 
25 bin vatandaşımız var. Bu bile başlı başına iştir. Or-
hangazi, Selçukgazi, Belkahve tünellerini düşünür-
seniz her biri Bolu tünelinden uzun. 3 bin metrelik 
Bolu tüneli 11 yılda bitti. 3 bin 600 metrelik Orhan-
gazi tünelimiz inşaatın başlamasından bu yana bitti 
ve elektromekanik işlemleri yapılıyor. Nereden ne-
reye gelindiğinin bilinmesi lazım. Eğer kamu, özel 
sektör olarak hedef koyarsanız kamu menfaati sağ-
lamak adına bir an önce bitirmek isterseniz Ak Parti 
hükümetleri olarak sayın cumhurbaşkanı ve başba-
kanımızın çizdiği vizyon çerçevesinde projeleri bir 
an önce hizmete sunarsınız. Proje bitirilme, teknik 
özellikleri, depreme dayanıklılığı ve çevreye olan du-
yarlılığı ve kuşların konaklama yeri olan yerde de vi-
yadüğü güzergâh değiştirerek çevreye olan duyarlılı-
ğımızı da göstermiş olduk bu projede. Gerçekten çok 
gururluyum. Arkadaşlarımızla bugüne kadar ortaya 
koyduğumuz performansı daha yukarıya çıkarmak-
tır. 100 bin kişi ile bu çıtayı ve bayrağı daha yukarıya 
çıkartacağız.” Dedi.

OSMAN GAZİ KÖPRÜSÜ BELGESELİ
HAZIRLIYORUZ
Bakanın gezisine katılan, Osman Gazi köp-
rüsünde incelemeler yapan, Bursa’dan 
Antalya Valiliği’ne atanan Münir Karaloğlu, 
Ak Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, 
Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, baka-
nın gezisine katılan bazı medya mensup-
ları ile köprü ile ilgili söyleşi yaptık. Devr-i 
Alem programına konuşan yetkililer köp-
rünün yapılışı ile ilgili önemli bilgiler verdi. 
Bakanın Osman Gazi Köprüsü’nde yaptığı 
açıklamalar ve çektiğimiz belgesel görün-
tüleri birçok televizyon kanalında belgesel 
TV programı olarak yayınlayacağız.

Nail ÇİLER
Gebze  Ticaret Odası Başkanı

Osman Gazi Köprüsü  Tür-
kiye’nin en önemli proje-
lerinden birisidir köprü-
nün bölgemizde olması  
ilimiz ve ilçelerimiz için 
büyük bir şanstır gurur ve 
mutluluk kaynağıdır. Köp-
rü bölgemizin trafik yükü-
nü azaltacak  ülkemizin 
ekonomisine çok büyük 
katkısı olacaktır. Kocae-
li Dilovası Osman Gazi 
Köprüsü Trafikten kay-
naklanan  çevre ve doğa 

kirliliğini  önleyeceği için 
çevrenin korunmasına 
büyük  katkı sağlayacak. 
Osman Gazi Köprüsü’nün 
yapımına emeği geçen 
başta Cumhurbaşkanımız 
Sn. Recep Tayyip Erdoğan 
ve Başbakanımız Sn. Bi-
nali Yıldırım olmak üzere  
projenin her aşamasında 
görev alan  tüm  etkilile-
re  Gebze  Dilovası  Darıca 
ve Çayırova bölgemizdeki  
odamıza  kayıtlı  binlerce 
sanayici esnaf ve  tüc-

car  üyelerimiz adına teşekkür ediyor köprümün hayırlı 
uğurlu olmasını diliyorum.
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EVLİYA ÇELEBİ’DEN
OSMAN GAZİ KÖPRÜSÜ’NÜN
YAPILDIĞI BÖLGE İLE İLGİLİ

Osman gazi Köprüsü’nün yapıldığı Diliskelesi ile Hersek Burnu arasındaki bölgede yapılan deniz 
taşımacılığı ile ilgili önemli bilgilere ulaştık.  400 yıl önce Evliya Çelebi’nin, Dilovası ile ilgili yaptığı 
tespitler gerçekten çok önemli.  Osman Gazi Köprüsünün açılış günü  anısına   hiç yorum yapmadan 
Evliya Çelebi’nin kaleminden 400 yıl önce Dilovası  ile ilgili yapılan tespitini  sizlerle  paylaşıyoruz.

EVLİYA ÇELEBİ’NİN KALEMİNDEN
400 YIL ÖNCEKİ DİLOVASI
Evliya Çelebi 1640 yıllarının Dilovası hakkında 
şu bilgileri veriyor:

      “Bu (Darıca) kalede demir aldık. Hava uygun 
olmadığından gemiciler kürek çekmeye başladılar. 
Böylece  yirmi mil mesafedeki Diliskelesine gel-
dik ki burada Konya, Halep, Şam, Mısır’a giden 
hacılar, tüccar ziyeretçiler at kayıklarına binip bir 
mil kadar karşı tarafta bulunan Hersek Dili’ne ge-
çerler. Çünkü bir boğazdır. Doğu tarafı seksen mil 
uzunluğunda bir körfezdirki  nihayetinde İznikmid 
şehri vardır. Bu Gegboza Diliskelesinde  iki han, iki 
ekmekçi dükkanı, bir bozahane, iki bakkal dükka-
nı birde çeşme vardır ki üzerindeki tarihten Sultan 
Murad’ın bostancıbaşısı Mustafa Ağa’nın 1048 (m. 
1638) yılında yaptırdığı anlaşılıyor. Buradan yine 
gemiye binip üç mil kadar kürek çekerek İçmesuyu  
konağına geldik. Bütün arkadaşlarla dışarı çıkarak 
deniz kıyısında çadırlar kurup eğlenceye daldık.”

EVLİYA ÇELEBİ .

400 YILLIK
BELGE

Kocaeli Dilovası Osman Gazi Köprüsü
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DİLOVASI İÇMELERİ
“Evliya Çelebi’nin kaleminden   Dilovası  Muhsil  
içme suyunun vasıfları:
“Her sene temmuzda kiraz mevsiminde İstanbul’dan 
ve diğer yerlerden binlerce insan akın edip çadırlar 
kurarak bir saz ve söz yiyip içme olur ki kırk gün kırk 
gece devam eder. Dillerde tabir edlimeyen tüfenk 
ve fişenk şenlikleri olur.
Derde kapılıp fasit ahlat hastalığına tutulanlar bu-
rada üç gün üç gece içme suyundan içerler. Allahın 
emriiyle kimi kusarak, kimi sarı yeşil safra, sevda 
ahlat çıkarırlarki insan fena ko-
kusundan ölüm derecesine gelir. 
Bazıları aşağısından safra, sevda, 
balgam, ahlat karabalgam, gaz-
bur, okrak, seyrence adlı çeşitli 
hastalıklar çıkararak sanki ye-
ninden hayata kavuşurlar. Bazı-
sından benzetilmek gibi olmasın 
tesbih tanesi gibi kese kese şey-
ler çıkarki kırk ellişer boğum ba-
ğırsak şeklindeki bıçkıları çalılara 
sererler. Tuhaftırki bazı keseleri 
yardıkları vakit içinden binlerce 
siyah başlı kurtlar ve kelebek gibi 
haşereler çıkar. Bu su yalçın kayadan kaynayıp çıkar. 
Berrak latuf bir su isede tuzlucadır.”

DİLOVASI ŞİFALI  SUYU 
Evliya Çelebi’nin  kaleminden  Dilovası İçme Suyu-
nun şartları:
“Bu suyu içecek olan kimse evvela üç gün tuzlu 
ve etli bir şey yenmeyip perhiz etmeli. Dördüncü 
gün sabah ve akşam birer fincan su içmeli. Amma 
kendini sıcak tutmalı. Üç gün bu şekilde vücudunu 
alıştırarak tuzlu su içmiş olur. Sonra üç gün dahi üç  
nöbet bu suyu ve derisi yüzülmüş tuzsuz piliç suyu 
içer.  Tamam onbeş amel ettikten sonra yukarıdan 
ve aşağıdan iyice temizlenir. Limon suyu, mayhoş 
çorba içerek ishalini keser. Çeşitli faydalarını görür. 
Sonra buradan gemilere binip karşı taraftaki Yalova 
ılıcalarına giderek orada hamamlara girer. Sağlam 
bir vücuda kavuşarak sıhat bulur. Bu su işte böyle 
faydalı bir içme suyudur. (1051 Rebiulevvel Gure-
şi)”(m.1640-1641) Burada sözü edilen şifalı içme 
suları Tuzla’daki değil, Diliskelesi’ndeki şifalı kaynak 
sularıdır. Bugün bu şifalı suların bulunduğu yer Sol-
ventaş  fabrikasının avlusu içerisinde kalır.

Evliya çelebi   Diliskelesi içmeleri için  devamla  şun-
ları  söylüyor:
“Buradan gemiye binip kürek çekerek yarım saatte 
İne Hacı köyüne vardık. Bu köy deriz kıyısında bir 
mescidli, altmış evli bir Müslüman köyüdür. Bir de-
ğirmeni var. Buradan yine 8 saat kadar kürek çektik-
ten sonra Zeytinburnu köyüne geldik.”

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ’NÜN KURULDUĞU
DİLBURNU NASIL OLUŞTU?
Evliya Çelebi’nin Kaleminden Dilbaba Efsanesi:
“Oradan yine gemiye binip denizin karşı tarafında 
üçmil uzakta Baş iskeleye geldik. Oradan yine gemi-
ye binip 30 mil uzaklıktaki konak yeri olan Diliskele-
sine gittim. Karşı tarafındaki Gebize dili ile Gegbo-
zadili Üsküdar tarafındadır.Bu ise Hersek tarafında 
hakikatten denize uzanmış bir dildir.”

Evliye Çelebi’nini kaleminden Dilburnu’nun meyda-
na geliş sebebi:
Rivayete göre Orhangazi asrında dünyayı 
dolaşan bir seyyah derviş buradaki gemi-
cilere gelip “Oğullar! Beni karşı tarafa ge-
çirin” der. Onlarda geçirmeyip giderler. O 
dünya seyyahı derviş hemen eteğine top-
rak doldurup “Biz karşıya Allah’ın emriyle 
böyle geçeriz.” Diyerek eteğinden toprağı 
denize döktükçe deniz kara olur. Bu şekil-
de geminin arkasından yürür gider. Bu du-
rumu gören gemiciler, “Aman sultanım! 
Boğazı doldurup ekmeğimize mani olma. 
İstanbul’dan İznikmit’e gemiler gitmez 
olur. Lütfen burası gemilerimize lazım” 

diye yalvarırlar. Oda onukuvun adım kadar denizde 
yürüyüpde karşı tarafa geçince kerametini meydana 
vurduğu için derhal temiz ruhlarını Cenab-ı Hakk’a 
teslim ederler. Gekboza Diliskelesi yakınında Dilba-
ba Dede adı  ile gömülüdür.”

OSMAN GAZİ’YE VEFA KÖPRÜSÜ
Evet, Evliya Çelebi’nin kaleminden 400 yıl önceki  
Dilovası / Diliskelesi ile ilgili bilgiler  özetle böyle. 
Bugün, Osman Gazi Köprüsü’nün  temellerinin atı-
larak yapıldığı , Hersek / Dilburnu ile   Dilovası/Di-
liskelesi  arasında  400 yıl önce de  gemi ve  sallarla 
deniz taşımacılığı  yapılıyordu.  400 yıl  sonra  Tür-
kiye Cumhuriyeti  Devleti  dünya çapında  bir  asma 
köprü yapıp adını  dünyada 623 yıl hüküm süren ve  
insanları adaletle idare eden Osmanlı Devleti’nin 
kurucusu   Osman Gazi’nin adını   Osmangazi Köprü-
sü’ne vererek kültür ve medeniyet tarihimize  vefa 
borcunu da ödemiş oldu. Başta Cumhurbaşkanı Sa-
yın  Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldı-
rım olmak üzere Kocaeli Dilovası Osman Gazi Köp-
rüsü’nün yapımına emeği geçen herkese teşekkür 
ediyoruz.

Kaynak: Gebze Tarih Ansiklopedisi . İsmail Sevinç. Gebze Gazetesi  Matbaası  
2005, İlim Kültür ve Tarih Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi  (İKTAV Arşivi )

KAYNAK:  ( EVLİYA ÇELEBİ’NİN SEYAHATNAMESİ’NDE ANADOLU ŞİFALI SULARI 
VE GÜNÜMÜZÜN TERMAL TURİZMİ adlı bilimsel çalışmanın yazarı  Abdullah 
BALCIOĞULLARI ( Öğr. Gör. Dr., Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim 
Bölümü) Tuzla Kaplıcası ile ilgili yaptığı bilimsel çalışma’ da şu bilgilere  yer ver-
mektedir. “ Günümüzde hakkında tartışmaların olduğu bu kaplıcayla ilgili olarak 
bazı kaynaklar Tuzla Kaplıcaları derken, bazı kaynaklar  ise Kocaeli Diliskelesi 
Dilovası Muhsil İçme Suyu olarak adlandırmaktadır . “ denilmekte.
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OSMAN GAZİ KÖPRÜSÜ’NE
EVLİYA ÇELİBİ  ADI  VERİLMESİ İÇİN 
KAMPANYA BAŞLATILMIŞTI

OSMAN GAZİ ADI
KÖPRÜYE
ÇOK YAKIŞTI

Tarihçi ve yazar Caroline Finkel ‘in 
İmza kampanyasının çağrı metni şöyle:
“Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ya-
pımı sürmekte olan İzmit Körfezi Geçiş Köprüsüne 
tüm zamanların en büyük Türk seyyahı onuruna 
‘Evliya Çelebi Köprüsü’ ismini vermeye davet edi-
yoruz

‘Evliya Çelebi Köprüsü’ modern Türkiye’nin yol-
cularını tarihin sayfalarında yer alan meşhur sey-
yahların güzergâhında buluşturacak. Yeterince 
ilgi görmeyen Evliya Çelebi’nin seyahatleri adının 
verileceği bu köprü ile büyük kitleler tarafından 
duyulacak, şaheseri Seyahatname Türkiye’de ve 
dünyada hak ettiği değeri bulacaktır. Evliya Çe-

lebi Köprüsü’nden geçenler büyük seyyahı yad 
edeceklerdir.İzmit Körfezinde Dil-Hersek hattında 
yapımı devam eden köprünün bulunduğu yerden 
tarihte kayıklar ile karşıya geçilirdi. Halkın, seyyah-
ların ve hatta sultanın kullandığı bu güzergâhtan 
Evliya Çelebi 1648’de Anadolu’ya geçti; 1671’de 
Hacc’a gitti.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı içeren kampanya-
yı başlatan Caroline Finkel “Osmanlı Seyyahı Evli-
ya Çelebi Yolu” adlı kitabın da yazarı. Türkiye ve 
eski Osmanlı topraklarının büyük bölümünü ziya-
ret eden, Osmanlı tarihi üzerinde doktora yapan 
ve uzun yıllardır İstanbul’da yaşayan Caroline Fin-
kel’ın yayımlanmış diğer kitapları şöyle:

- 15. ve 16. Asırları Türk Asrı Yapan Değerler
- Osman’s Dream:
The History of the Ottoman Empire
- Osman’s Dream HB
- Rüyadan İmparatorluğa Osmanlı 1300-1923
- Osmanlı Seyyahı Evliya Çelebi’nin İzinde 
Evliya Çelebi Yolu
- Osman’s Dream

Tarihçi ve yazar Caroline Finkel,  Kocaeli Dilovası Osman Gazi Köprüsü’ne Evliya Çelebi’nin adının veril-
mesi için imza kampanyası başlatmıştı. Change.org üzerinden başlatılan kampanyanın çağrı metnin-
de “Yeterince ilgi görmeyen Evliya Çelebi’nin seyahatleri adının verileceği bu köprü ile büyük kitleler 
tarafından duyulacak, şaheseri Seyahatname Türkiye’de ve dünyada hak ettiği değeri bulacaktır. Evli-

ya Çelebi Köprüsü’nden geçenler büyük seyyahı yad edeceklerdir” ifadeleri yer almıştı.

Köprüye Evliye Çelebi adı verilmemiş olması bir eksik değil  Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin 
adının verilmesi isabetli olmuştur. Ancak  Ulaştırma  Bakanlığı tarafından bölgeye yapılacak  yeni  bir yatırıma 
veya  İstanbul –İzmir otoyoluna  “Evliye Çelebi Otoyolu “ adının verilmesini öneriyoruz. 

Kocaeli Dilovası Osman Gazi Köprüsü
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Kocaeli Dilovası

Osman Gazi
Köprüsü

Açılış Günü 
HatırasıMİMARSİNAN’DAN 

OSMAN GAZİ KÖPRÜSÜ’NE
DİLOVASI KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN KÖPRÜSÜ

Osman Gazi Köprüsü’nün açılışı dolayısı ile bir  tari-
hi belgeyi  daha gün yüzüne çıkardık. Dilovası’na ilk  
köprülerden birini  Mimar Sinan, Kanuni Sultan Sü-
leyman için yapmıştı. Mimar Sinan’ın yaptığı köprü 
halen ayakta duruyor. Kocaeli Dilovası Osman Gazi 
Köprüsü açılırken bir kez daha Mimar Sinan’ı  min-
net şükran ve rahmetle anıyoruz. 

16. yüzyılda Köprü, Kanuni Sultan Süleyman ta-
rafından Mimar Sinan’a yaptırılmıştır. Köprünün 
mimarının Mimar Sinan olmasın dan dolayı halk 
dilinde köprüye “Mimar Sinan Köprüsu”̈ de den-
mektedir. Üç gözlü olan tarihi köprünün ayakları 
ortasında boşaltma gözleri vardır. Uzunluğu ise 
yaklaşık 45 metredir. Köprü hiç onarım görmeksi-
zin günümüze kadar ulaşması, köprünün ne kadar 
sağlam yapıldığını ortaya koymaktadır.

Gebze ilçe merkezinden 12 km. uzaklıkta bulunan 
köprü İstanbul-Ankara karayolunun güneybatısın-
da ve tarihi Bağdat Yolu ile Dilderesi’nin tam ü-
zerinde yer almaktadır. Köprü Diliskelesi alanında 
olduğundan, halk arasında diğer adı da Diliskelesi 
Köprüsü’dür. Köprüde bir kitabe bulunmadığından 
yapım tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Her 

ne kadar bazılarınca köprünün; Sultan Dördüncü 
Mehmet Han (Avcı Mehmet) tarafından yaptırıldığı 
ileri sürülse de, tarihçiler bu bilginin doğruluğun-
dan şüphelidirler.
Son yıllarda sit alanı ilan edilmiş olan Dilderesi ü-
zerinde bulunan ve araç trafiğine kapatılan tarihi 
köprünün girişlerine beton  setler konulmuştur. Di-
lovası sınırları içerisinde sağlam kalabilen tek tarihi 
eser olan köprünün kaderine terk edilmeyip gele-
cek nesillere taşınmasını ümit ediyoruz.

Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü

Kanuni   Mimar Sinan
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Geçmişten Geleceğe

DİLOVASI
Paneli

Kocaeli Dilovası 

Osmangazi Köprüsü 

dünyada kuleden kuleye 

uzunlukta dördüncü sıra-

da yer almakta...
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Dilovası Kaymakamlığı, GTÜ, Dilovası Bele-
diyesi, AGRT ve Dilovası Köyleri Derneği 
tarafından “Geçmişten Geleceğe Dilovası 

İlçesi” adlı panel düzenlendi.  6 Haziran 2015 
tarihin ’de düzenlenen panelle ilgili ayrıntılı bil-
gileri yayınlıyoruz. 

Dilovası Tarihine Işık Tutuldu
Dilovası Kaymakamlığı’nın düzenleme kurulu 
başkanlığını Gebze Teknik Üniversitesinin Bilim 
Kurulu Başkanlığı’nın yaptığı Dilovası Belediye-
si, Avrasya Gazeteciler Derneği ve Dilovası Köy-
leri Derneği’nin ortaklaşa organize ettiği “Geç-
mişten Geleceğe Dilovası İlçesi” paneline büyük 
ilgi gösterildi. Dilovası tarihi için büyük önem 
arz eden panelde Dilovası ile ilgili birbirinden 
önemli bildiriler, akademik çalışmalar ile Dilo-
vası tarihine ışık tutularak, Dilovası’nın geleceği 
masaya yatırıldı. 

Panele büyük ilgi
Panelin düzenleme kurulunda Dilovası Kayma-
kamı Hulusi Şahin, Dilovası Belediye Başkanı Ali 
Toltar, AGRT Genel Başkanı ve Devr-i Alem Bel-
gesel TV program yapımcısı İsmail Kahraman, 
Bilim Kurulu Başkanı GETÜ Öğretim üyesi Doç. 

Dr. Numan Akdoğan yer aldı. Panele Gebze Tek-
nik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Haluk Görgün, 
Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Dilovası 
Belediye Başkanı Ali Toltar, Körfez Kaymakamı 
Hasan Hüseyin Can,  Kocaeli milletvekili   Cemil 
Yaman, Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Nilay 
Ayran’ın yanı sıra çok sayıda sanayici, iş adamı 
da katıldı. 

KOCAELİ BASIN TARİHİ SERGİ
“Geçmişten Geleceğe Dilovası İlçesi” panelin-
de Avrasya Gazeteciler Derneği ve Devr-i Alem 
programının katkısı ile hazırlanan Kocaeli basın 
tarihi sergisi büyük ilgi gördü̈.

Dilovası Belediye Kültür Merkezinde gerçekle-
şen panelde Dilovası ilçesi analiz edildi. Panelde 
Dilovası’ndaki iş fırsatları, potansiyeli, Dilova-
sı’nın kültür ve turizm açısından önemi, eğitim 
altyapısı, genç nüfus avantajı, sorunları ve çö-
züm önerileri tartışıldı. “Geçmişten Geleceğe 
Dilovası İlçesi” paneli öncesi fotoğraf ve mimari 
koruma projeleri sergisi açıldı. Basın tarihi ser-
gisini organize eden Avrasya Gazeteciler Der-
neği kendi arşivinden Dilovası ile ilgili resimleri 
ziyaretçilere açtı. Serginin açılışını, Kocaeli Vali 
Yardımcısı Doç. Dr. Adnan Çimen, Dilovası Kay-
makamı Hulusi Şahin, Dilovası Belediye Başkanı 
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Ali Toltar ve protokol gerçekleştirdi. Geçmişten 
Geleceğe Dilovası İlçesi panelinde “ Marka Kent 
Dilovası” tanıtım sinevizyonu programdan önce 
yayınlanarak katılımcılar bölgenin tarihi, kültürü, 
turizm ve sanayisi hakkında bilgilendirildi.

Belediye Başkanı Toltar’dan önemli açıklama
Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Geçmişten 
Geleceğe Dilovası panelinde önemli açıklamalar-
da bulundu.

Panelde konuşma yapan Dilovası Belediye Baş-
kanı Ali Toltar, “Geçmişten Geleceğe Dilovası İl-
çesi” paneline katılan herkese teşekkür etti. Tol-
tar konuşmasına şöyle devam etti; “ Öncelikle 
bu panelin hazırlanmasında büyük emeği geçen 
başta Dilovası Kaymakamımız Sayın Hulusi Şa-
hin’e, Araştırmacı – Gazeteci İsmail Kahraman’a 
huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Dilovası ilçe-
miz adeta medeniyetlerimizin beşiği olmuştur. 
Dilovası yaşanan tarihi olaylara şahitlik etmiştir. 
Anadolu’nun bağrından kopup gelmiş, ülkemizin 
mozaiği olmuş kozmopolittik ilçenin sahipleriyiz. 
Dilovası çok önemli bir stratejik noktadır. Dilovalı 

olmaktan ve Dilovası’nda yaşamaktan dolayı çok 
mutluyum. Sanayimiz ülke ekonomisine katkıda 
bulunurken çevreye zararlar oluşturmaması için 
ciddi çalışma ve gayretler içerisindeyiz.

Gelecek nesillere yaşanılabilir bir Dilovası bırak-
mak en önemli idealimizdir. Köklü geçmişe sahip 
olan ilçemizi çok seviyoruz. Bizleri çok önemli ko-
nularda aydınlatan siz değerli bilim adamlarımıza 
gösterdiği özverili çalışmalarından dolayı teşekkür 
ediyoruz. Panelin ilçemize katkılar sağlayacağına 
tüm kalbimle inanıyorum” dedi.

Kaymakam  Şahin:
“Dilovası  İle Gurur Duyuyoruz”
Dilovası Kaymakamı Hulusi Şahin’de Panel’de  Ko-
nuşma yaptı. Dilovası’nın tarihi ve kültürel değer-
lerinin tanıtılacağı, sorunlarının değerlendireceği 
Geçmişten Geleceğe Dilovası İlçesi paneline he-
piniz hoş geldiniz diyerek sözlerine başlayan Kay-
makam Şahin “Dilovası’nın küçük coğrafyasında 
Türkiye’nin üretim kalbi yatıyor, 9 liman ve 5 OSB 
yer alıyor. Bu Türkiye’nin en fazla sanayileşmiş 
yeri demek, biz bununla gurur duyuyoruz. Milli 
gelire sağladığımız katkıdan dolayı çok mutluyuz.  
Biz burada büyük sorunlar yaşıyoruz. Bu sorunla-
rı Dilovası panelinde değerlendireceğiz. Dilovalı-
lar Türkiye’nin dört bir yerinden gelerek birlikte 
yaşama kültürünü geliştirdiler. Artık Dilovalılar, 
Dilovalıyım demeli ve bunu sağlamalıyız. Burası 
güzel ve özel bir ilçe. Dilovalıyım demekle herkes 
gurur duymalı. Bu panelden çıkacak bilgiler bir ki-
tap haline getirilecek ve bizde bunu yayınlayaca-
ğız. Yıllar sonra hazırladığımız kitap büyük önem 
taşıyacak. İsmail Kahraman kendisi güzel arşivini 
bizimle paylaştı kendisini, Dilovası Belediye Baş-
kanı Ali Toltar’a ve Gebze Teknik Üniversitesi’ne 
çok teşekkür ederim” dedi

Kocaeli Dilovası Osman Gazi Köprüsü
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Osmanlı ve Cumhuriyet Döneminde
DİLOVASI

Geçmişten  kopmadan  bugünlere gelen Dilovası  
tarih, kültür, turizm, sanayi, tarım  ve medeniyet 
merkezidir. Ancak atalar der ki “Pırıl pırıl gökku-
şağını görmek için önce yağmur ve fırtınaları ya-

şamak gerek”  Yağmur ve fırtınaları çoktan geride bırakan 
Dilovası için artık gökkuşağı zamanıdır. Dilovası koskoca 
adımlarla şimdiden yarınlardaki yerini almaya hazır.

Dilovası’nın 35 yıllık geçmişine canlı şahitlik yapan bir  ga-
zeteci ve  belgesel yönetmeni olarak  Dilovası tarihine  ışık 
tutacak “Geçmişten  Geleceğe Dilovası İlçesi“ panelinin 
düzenleme kurulunda  görev  alarak  bölgeye vefa borcu-
mu ödemeye çalıştım. 35 yıl önce mahalle bile olmayan, 
sadece bir kaç ev ve fabrikadan ibaret olan Dilovası bugün 
on binlerce nüfusu, yüzlerce sanayi kuruluşu, 5 organize 
sanayi  bölgesiyle Türkiye’nin en önemli ilçesi konumuna 
geldi.

Dilovası artık olumlu olarak anılmalı. 35 yıllık gazetecilik 
hayatımda Dilovası ile ilgili birçok yazı hazırlayıp  belgesel 
TV programı çektim. Geçtiğimiz günlerde arşivimi inceler-
ken 1990 yılında TRT 2 televizyonu market programında 
Dilovası ve Taş Ocakları ile ilgili yaptığım haberin görün-
tülerini izledim. Dilovası deresinin zehir aktığını içme su-
yuna fabrika kimyasallarının karıştığını Türkiye’ye duyur-
muştuk.

Gebze’de yaşı 90’a merdiven dayamış Feyzi Aysal ile Dilo-
vası’nı gezerek belgesel çekmiştim. Aysal, gençlik yılların-
da 1943’te Dilovası’nda meydana gelen sel felaketini bize 
anlattı. Burada bağlarının olduğunu ve muhtemelen 1943 
yılı Ağustos ayında yaşanan sel felaketinde bağda çalışan 
15 kişinin sel sularında boğulup öldüğünü, bugünkü be-
lediye binasına kalan bölümün su altında kaldığını bize 
anlattı ve bunun da belgeselini canlı şahidi olarak çektik. 
1970 yıllarında da bölge büyük bir sel felaketi  daha ya-
şamıştı. Kimyasal dolu variller ve tanklar İzmit Körfezi’ne 
sürüklenmişti.

Dilovası birçok sorun ile uğraşıyor. Bu sorunları çözmek 
için devlet-millet iş birliği içinde çalışmalar yapılmalı. Geç-
mişte Dilovası’ndan Salih Gün ve son dönemde de Lütfü 
Türkkan mecliste milletvekili olarak bulundular. Eski mil-

letvekillerinden Eyüp Ayar başkanlığında TBMM Çevre 
Araştırma Komisyonu bile kurularak, Dilovası’nın çevre 
sorunları meclis gündemine geldi. Son olarak, Orman ve 
Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun Dilderesi ıslahı ile ilgili 
açıklamaları  bölge için önemliydi.

Dilovası’nın kentleşme süreci bir anlamda Türkiye Cum-
huriyeti’nin de nasıl gelişip büyüdüğünü göstermesi bakı-
mından önemli. Geçmişte bölge Diliskelesi, İzocam, Nasaş 
olarak adlandırılıyordu. Daha sonra Aşağı Çerkeşli Mahal-
lesi oldu. Köy haline geldi. Çerkeşli ve Muallim köyleri-
nin birleşmesiyle Belde Belediyesi kuruldu. 2008 yılında 
da Kocaeli’nin 12 ilçesinden birisi haline getirildiDilovası 
baş döndürücü hızla gelişip büyüdü. Dilovası’nın ekono-
mik ve sanayi potansiyelinden çok çevre kirliliği ile anılır 
oldu. Aslında bu durum hızlı büyümenin bir sonucuydu. 
Dilovası’nda sadece sanayi değil; çarpık kentleşme, dev-
let yönetimin yıllarca buraya ilgisizliği ve en önemlisi yıllar 
önce Aktüel dergisinin yazdığı gibi bölgenin ranta dayalı 
bir mafya üstü olmasından kaynaklanıyor. 

Dilovası Jandarma’dan Polis’e devredilememiş ve yıllarca 
bunun mücadelesi verilmişti. Yıllar sonra jandarmadan 
polise devretmişti. Her gün on binlerce kamyon, onlarca 
büyük tonajlı geminin yük boşaltıp indirdiği Dilovası üni-
versitelerimiz için bilimsel araştırmalara konu olmalı. Üni-
versiteler ve akademisyenler, Dilovası’nı sadece sanayi ve 
çevre kirliliği açısından değil, her bakımdan bilimsel ince-
lemeye almalı. Geçmişten  Geleceğe Dilovası İlçesi paneli 
bir başlangıç olacaktır.

Dilovası artık farklı bir şekilde anılmalı. Bu konuda Dilova-
sı Kaymakamlığı çok ciddi çalışmalar yapıyor. Kaymakam 
Bey Dilovası’nı artık marka kent olarak tanıtmak için çalış-
malar yaptığını bildirdi. Bu konuda,  Dilovası Köyleri Der-
neği Başkan Yardımcısı Çerkeşli köyünden yetişen Gebze 
Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Numan 
Akdoğan’ın bilim kurulu başkanlığını yaptığı Dilovası pa-
neli çalışmaları bölge için çok önemli bir hizmet olacak. 
Bu panelin düzenleme kurulunda görev alıp, geniş çaplı 
bir araştırma yaparak,   Dilovası’nın 35 yıllık canlı şahidi 
olarak bildiri ile bölgeye vefa borcumuzu azda olsa öde-
meye çalıştık.

İsmail KAHRAMAN
Devr-i Alem Belgesel Program Yapımcısı
Araştırmacı - Gazeteci

Geçmişten Geleceğe Dilovası Paneline Sunulan Bildiriler
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DİLOVASI İLÇESİNDEKİ 
TARİHİ ESERLERİMİZ

Coğrafi olarak çok önemli bir geçiş noktasında 
bulunan Dilovası tarihte birçok farklı kültüre 
ev sahipliği yapmıştır. Roma, Bizans ve Osmanlı 
İmparatorlukları döneminde Avrupa’dan Anado-

lu’ya ve Asya’ya en kısa ve hızlı yoldan ulaşım bu nokta-
dan sağlanmıştır. Günümüzde Dilovası ilçesinde Roma ve 
Bizans dönemine ait kalıntılar bulunmakla birlikte, Os-
manlı’dan kalma birçok tarihi eser hala ayaktadır ve kul-
lanılmaktadır. Dilderesi üzerindeki taş köprü, köylerdeki 
tarihi ahşap evler, konak, hamam gibi yapılar, çeşmeler, 
camiler, kitabeler ve mezar taşları günümüze kadar ula-
şabilmiş Osmanlı eserlerindendir. 

Özellikle Osmanlı döneminde vakıf kültürü çok geliş-
miş ve imkan sahibi insanlar diğer insanların ve canlıla-
rın istifade edebileceği hayırlı eserler bırakma yarışına 
girmişlerdir. Yukarıda saydığımız eserlere ek olarak kuş 
evi, sadaka taşı, medrese, mektep, han, kervansaray, be-
desten, külliye, aşevi, hastane, kimsesizler evi gibi yüz 
binlerce eser  büyük Osmanlı coğrafyasında yapılmış ve 
desteklenmiştir.

Bu konuşmamızda Dilovası ilçesindeki tarihi eserler hak-
kında bilgi verilecektir. Bunların arasında Kanuni Sultan 
Süleyman Han’ın emriyle Mimar Sinan tarafından inşa 
edilen taş köprü, Unkapanı tüccarları tarafından yaptırı-
lan cami ve çeşmeler, Sultan II. Abdülhamid Han’ın des-
teğiyle yapılan camiler, köy halkının ve eşrafın desteğiyle 
yaptırılan çeşmeler, Süleymaniye Medresesi müderrisle-
rinden Abdullah Şerif Ağa’nın konağı ve banisi bilinme-
yen tarihi hamam gibi bir çok kıymetli eser bulunmak-
tadır. 

Faydalanılan kaynaklar: 
1. Numan Akdoğan, Dilovası İlçesindeki Tarihi Eserleri-
miz, Dilovası Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derne-
ği Kültür Yayını (2015) 2. Ahmet Yavuzyılmaz, Gebze’nin 
Demirciler Beldesinde Bilinmeyen Bir Hamam Yapısı, Gü-
zel Sanatlar Enstitüsü Dergisi 28 (2012). 3. İsmail Kah-
raman, Marka Şehir Dilovası, Dilovası Belediyesi Kültür 
Yayını (2012) 4. Gebze Gazetesi Arşivi. 5. Emre Özkanlı, 
Kocaeli-Dilovası-Tepecik Köyü Halk Kültürü, Lisans Bitir-
me Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi (2011)

Doç. Dr. Numan AKDOĞAN
Gebze Teknik Üniversitesi, Fizik Bölümü
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DİLOVASI İLÇESİ’NDEKİ
YERLEŞİM ALANLARINDA MEVCUT GELENEKSEL

DOKUNUN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ

Tarihi geçmişe dayanan yerleşimlerdeki gele-
neksel dokunun biçimlenişinde yüzyıllardır 
süren kültür ve sosyal yaşantının etkileri gö-
rülmektedir. Roma, Bizans ve Osmanlı dönem-

lerinde ve halen İstanbul-Anadolu arasındaki ulaşım 
güzergâhı üzerindeki Dilovası İlçesi’nde yer alan Tav-
şancıl, Demirciler, Çerkeşli ve Tepecik yerleşim doku-
ları incelendiğinde geleneksel Osmanlı dokusunun 
varlığı sürmektedir. Bu dokuda yer alan özellikle gele-
neksel yapılar araziye yerleşim özellikleri, yön seçimi, 
mimari biçimlenişi ile yerel özellikler taşımaktadır. Gü-
nümüzde sürdürülebilir kalkınma modellerinin yeter-
sizliği nedeniyle genç nüfusun geleneksel dokulardan 
ayrılma, vazgeçme eğilimi artmaktadır. Genç nüfusun 
sahip çıkamadığı bu tür dokular terk, bakımsızlık, ve 
rant kaygısı gibi nedenlerle kısmen veya tamamen yok 
olmaktadır. Bu konu toplumsal aidiyet duygusunu ve 
tarihsel geçmişe olan bağlılığın azalmasına da neden 
olmaktadır. 

Kültür Varlıkları Koruma Müdürlüğü tarafından Tav-
şancıl yerleşimi kentsel sit alanı ilan edilerek kısmen 
koruma altına alınabilmişken, Demirciler, Çerkeşli ve 
Tepecik yerleşimlerinde ise tek yapı tescil uygulaması 
ile Osmanlı yerleşim dokularında meydanların ana nü-
vesi olan cami, çeşme yapıları ile yerleşime ait sadece 
çok nitelikli geleneksel konutlar ve hamam gibi yapılar 
koruma altın a alınabilmiştir. Ancak tescil altına alınan 

yapıların çoğunda henüz restorasyon çalışmalarının 
başlamaması bu yapıların hızla deformasyonuna ne-
den olmaktadır. 

Tavşancıl, kentsel sit alanı ilan edilmiş olduğu için do-
kusu en iyi okunan  yerleşimdir. Bu yerleşimin sürdü-
rülebilirliği için alanın tamamı ve çevresini kapsayan 
koruma amaçlı imar planı ile alan yönetim planına 
ihtiyaç vardır. Bu bütüncül planlama doğrultusunda 
tescilli yapıların restorasyon çalışmaları yapılmalı, tes-
cilli olmayan ancak dokuyla uyumlu yapıların varlığını 
sürdürecek yöntemler aranmalı ve yeni yapılaşma ko-
şulları belirlenmelidir. Demirciler, Çerkeşli ve Tepecik 
yerleşimlerinde ise köy meydanını tanımlayan cami, 
çeşme yapıları ile tescilli konutların ve hamamların 
restorasyon çalışmaları tamamlanarak meydanlarda 
dokunun karakterini koruyan kentsel tasarım projeleri 
hazırlanmalıdır. Bu çalışmaların başlatılması, yürütül-
mesi için tüm aktörlerin (yerel halk, yerel yönetimler, 
üniversiteler, bakanlıklar vs.) bir araya getirilmesi için 
zemin oluşturulması uygun olacaktır.

Doç. Dr. Elif Özlem AYDIN
Gebze Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü
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GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ’NDE
DİLOVASI BÖLGESİ İLE İLGİLİ YAPILAN

ÇEVRE KİRLİLİĞİ ÇALIŞMALARI

Dilovası yerleşim bölgesi yaklaşık olarak 118
km2’lik yüzölçümüne sahip olup, 2010 veri-
lerine göre, ilçenin nüfusu toplamda 44.958 
kişidir. Günümüzde Dilovası ilçesinde toplam 

5 adet organize sanayi bölgesi bulunmaktadır. Bunlar; 
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi (DOSB), Kocaeli-Gebze 
VI. (İMES) Makine İhtisas OSB, Kocaeli Gebze V (Kimya)
İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (GEBKİM), Kömürcüler
Organize Sanayi Bölgesi ve Makine İmalat Sanayi Orga-
nize Sanayi Bölgesi’dir. Bu organize sanayi bölgeleri Tür-
kiye genelindeki 500 dev fabrikanın yaklaşık %10’una 
ev sahipliği yapmaktadır. Topoğrafik yapısı bakımından 
çanak biçiminde olması ve yoğun sanayileşmenin etki-
siyle ülkemizin çevresel kirliliği açısından en kritik böl-
gelerinden biridir. Sağlık Bakanlığının verilerine göre 
kanser nedeniyle ölüm vakalarının Türkiye ortalaması-
nın üç katı olduğu bu ilçenin hemen güney kıyısında 
kurulmuş olan Muallimköy’de bölge ortam havası ve 
toprak kirliliği ile ilgili çeşitli çalışmalar yapılmıştır.

Gerçekleştirilen çalışmalarda Muallimköy ve Dilovası 
yerleşim bölgeleri atmosferindeki uçucu organik kar-
bon (VOC) ve poliaromatik hidrokarbon (PAH) kirliliği 
incelenmiştir. Ayrıca yaklaşık bölge genelindeki 49 nok-
tadan alınan toprak numunelerinde ağır metal ve po-
librominli difenil eterler (PBDE) belirlenmiştir. 

Havadaki PAH konsantrasyonlarının Dilovası ilçe merke-
zinde Muallimköy’e göre 3 kat daha fazla olduğu görül-
müştür. Özellikle benzo(a)piren konsantrasyonlarının 
20 ng/m3’e ulaştığı görülmüştür. VOC’ler açısından en 
başlıca türün tolüen olduğu ve ilçenin daha alçak ke-
simlerindeki belli başlı üretim faaliyet ve trafiğe yakın 
noktalarda konsantrasyonların yüksek olduğu, Çerkeş-
li, Köseler, Tavşancıl’ın D100 kuzeyindeki kısımlarının 
VOC açısından en temiz bölgeler olduğu görülmüştür. 
Bölgedeki toprakta özellikle Cd, Pb, As açısından ciddi 
kirlenme olduğu belirlenmiştir. En kirli noktalar oto-
yolların kenarındaki ve endüstri tesislerinin civarında-
ki yerlerde gözlemlenmiştir. Σ7PBDE konsantrasyonu, 
fabrikalardan uzak ormansal aalanlarda düşük (0,70-

3,07 μg/kg), muhtemel kirlilikten etkilenebilecek yer-
leşim yerlerinde yüksek, fabrika kenarlarından alınan 
topraklarda ise ciddi boyutlarda (~203 μg/kg) olduğu 
tespit edilmiştir.

Faydalanılan kaynaklar:
1. Pınar Ergenekon, Ahmet Karagündüz, Cengiz Yatmaz,
Gebze-Dilovası’nda Partikül Madde Kirliliği: Kirletici
Kaynakların Dökümü ve Partikül Maddede Kanseroje-
nik PAH Analizi, TÜBİTAK ÇAYDAG 104I135, 2006-2008.
2. Çetin B., Soil concentrations and source apportion-
ment of polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) and 
trace elements around a heavily industrialized area in 
Kocaeli, Turkey, Environ. Sci. Pollut. Res. 21:8284–8293
(2014). 
3. Naciye Öztürk, Pınar Ergenekon, Gaye Özdemir Seç-
kin, Sümeyra Bayır, Spatial Distribution and Temporal 
Trends of VOCs in a Highly Industrialized Town in Tur-
key, Bulletin of Environmental Contamination and Toxi-
cology DOI 10.1007/s00128-015-1506-8 (2015).

Prof. Dr. Bülent KESKİNLER
Gebze Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü
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DİLOVASI’NDA SANAYİNİN
KENTLEŞME BOYUTU

Dilovası, sanayi gelişimine bağlı olarak birkaç 
on yıldabüyümüş bir yerleşimdir. Dilovası’nı 
bugüne getiren sürecinbirbiri ile ilişkili iki di-
namik tarafından şekillendirildiği söylenebilir.

Bunlar öncelikle İstanbul sanayinin desantralizasyonu
ve desantralizasyon sonucu Dilovası’nda gelişen sana-
yinin talepettiği ucuz işgücünün göç mekanizmasıyla 
karşılanmasıdır.Bu iki dinamik kırsal ve doğal karakteri 
baskın bir yerleşiminbir sanayi kentine dönüşümünü 
belirlemiştir.

İstanbul Metropoliten alanından sanayinin desantrali-
zeedilmesi kararı, İstanbul’u çevreleyen bölgede, ana 
ulaşım akslarının denizle kesiştiği noktalarda yeni sana-
yi alanlarının oluşumunu teşvik etmiş ve zaman içinde 
Gebze-Kocaeli arasındaki diğer yerleşimlerde olduğu 
gibi Diliskelesi ve çevresinde de sanayi tesisleri kurul-
maya başlamıştır. Bu sürecin yarattığı işgücü talebi Di-
lovası’nın hızlı ve kontrolsüz bir göç dalgasına maruz 
kalmasına neden olmuştur. Plan dışı gelişen bu nüfus 
artışının gereği olan konut ihtiyacı karşılanamadığı gibi 
yerel halkın yaşam kalitesini doğrudan etkileyen eği-
tim ve sağlık gibi sosyal donatıların sağlanmasında ve 
göçle gelen nüfusun kente entegre olmasını sağlayıcı 
mekanizmaların oluşturulmasında problemler yaşan-
mıştır. Üstelik topoğrafyanın etkisiyle çevre kalitesi hız-
la bozulmuş, kontrolsüz büyüyen sanayi alanları orman 
alanlarını da içerecek şekilde yayılmıştır. Hızlı nüfus 

artışı yerleşme düzeyinde plansız gelişmelere, gece-
kondulaşmaya ve sağlıksız kentsel dokular oluşmasına 
neden olmuştur. Günümüze gelindiğinde yerleşme, 
geçmişten gelen planlama sorunlarının yanı sıra artan 
ekonomik-sosyal-mekânsal sorunlarla karşı karşıyadır.

Ancak Dilovası’nın geleceğini şekillendiren sadece geç-
mişideğildir. Dilovası bir yandan da büyük bir değişim 
talebiyle karşı karşıyadır. Son yıllarda Doğu Marmara’da 
artan ulaşım yatırımları yakın gelecekte Dilovası’nı etki-
leyeceğinin sinyallerini vermektedir. Deprem bölgesin-
de yer alan yerleşimin kentsel dönüşüm talebi artmak-
tadır. Kamusal alanların ve sosyal donatıların yanı sıra, 
daha sağlıklı kentsel yaşam alanlarının oluşturulmasına 
ve alana özgü sosyal politikalar geliştirilmesine ihtiyaç 
duyulduğu görülmektedir. Dünyada çevre konusunda 
artan duyarlılık, sanayi alanlarının daha temiz üretim 
yapmalarını sağlayacak modeller geliştirilmesini teşvik 
etmektedir. Bu bağlamda Dilovası gibi kirletici sanayi-
lerin toplandığı bir bölgede yeni çevreci yaklaşımların, 
teknolojik gelişmelerin gündemde tutulması önemlidir.

Geçmişte İstanbul’dan desantralize edilen sanayinin 
plansız bir şekilde yerleşmeye taşınmasının neden ol-
duğu sorunlar ortadadır. Dilovası gelecekte de benzer 
sorunlar yaşamamak için yaklaşan değişim dalgasını 
hazırlıklı karşılamalı ve yenilikçi stratejiler geliştirmeli-
dir. Bu amaçla sanayinin Dilovası’nın kentleşmesi üze-
rindeki etkilerini tartışmaya ve gelecek için dersler çı-
karmaya ihtiyaç vardır. Bu derslerin sadece Dilovası’na
değil, farklı ölçeklerde de olsa benzer sorunları yaşa-
yan diğer sanayi merkezlerine de yol göstermesi umul-
maktadır.

Dr. Ayşe Nur Albayrak
Gebze Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama
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ULAŞIM İMKANLARI AÇISINDAN
DİLOVASI’NIN BUGÜNÜ VE YARINI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilin-
de 12 ilçe yer almaktadır. Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi alanı 3.418 km², 2014 yılı nüfusu ise 
1.649.901 kişidir. Kocaeli ili geçmişte ve günü-

müzde Türkiye’nin en önemli sanayi, ticaret ve kültür 
merkezlerinden birisi olmuştur. Dilovası ilçesi, tarih bo-
yunca İstanbul metropolüne olan yakınlığı, kara, deniz 
ve demiryollarının sağladığı ulaşım avantajları sayesin-
de önemli bir cazibe merkezi olma özelliğini korumuş-
tur. Dilovası; Körfez ilçesi, Gebze ilçesi ve İzmit Körfezi 
arasında yer almaktadır. İlçe,Gebze’ye 8km, İzmit’e 25 
km’dir. Kocaeli’deki sanayi faaliyetlerinin birçoğu Dilova-
sı ilçesinde konumlanmıştır. Dilovası’nda sanayi ve ko-
nut fonksiyonları iç içe yer almaktadır. Anadolu yakasını 
Avrupa yakasına bağlayan Deniz, Kara ve Demiryolları 
Dilovası’ndan geçmektedir. Ve Türkiye’nin önemli deniz 
limanları ilçede olup Sabiha Gökçen Havalimanı ilçeye 
30 km mesafede bulunmaktadır.

Bu konuşmada Dilovası’nı olumsuz etkileyen etmenler-
den bahsedilecektir. Dilovası ilçesinde sanayi, konut, ti-
caret gibi kullanımların iç içe geçmiş olması kenti olum-
suz etkileyen faktörlerdendir. Konut alanları arasında 
sıkışmış sanayi alanları ve liman alanlarının ürettiği ağır 
vasıta trafiği ile kent içi trafiği birbirine karışmakta ve bu 
da ulaşımı olumsuz etkilemektedir. Yerleşimlerin dağınık 
olması, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu ile ikiye bölün-
mesi bütüncül bir kent merkezi oluşmasını engellemiş 
ve yerleşimler arasında erişimin yetersiz olmasına sebep 
olmuştur. D-100 Karayolu’nun sadece bir geçiş olarak 

kullanılması, kentin tam olarak algılanamaması ilçe için 
dezavantaj teşkil etmektedir. Dilovası ilçesinde mevcut 
toplu taşıma ağı ilçenin güneyinde yoğunlaşmaktadır. Bu 
durum kuzey güney bağlantılarının zayıf olmasına sebep 
olmakta ve OSB alanlarından kent merkezine ve köylere 
erişimi zorlaştırmaktadır.Çevre ilçelerle bağlantılar ise 
aktarma yapmadan tek toplu taşıma aracı ile sağlana-
bilmektedir. Fakat toplu taşımanın sadece karayolu ile 
sağlanması yolculukların artacağı projeksiyon yılında 
çeşitli problemler oluşturacaktır. Mevcut toplu taşıma 
hatlarının etki alanlarının ilçenin güney kesiminde yo-
ğunlaştığı görülmektedir. Bu durum göstermektedir ki; 
ilçenin güneyinde erişim daha iyiyken OSB alanları ve 
köylerin bulunduğu kuzey kesiminde erişim yok denecek 
kadar azdır.

Dilovası ilçesinin sorunları sonrasında çözüme yönelik
ulusal ve yerel yatırımlardan bahsedilecektir. Sonuç 
olarak Kocaeli ili ve Dilovası ilçesine etkisi olacak ulusal 
ölçekteki ulaşım yatırımları; Yüksek Hızlı Tren Projesi, 
Kuzey Marmara Otoyolu ve Körfez Geçişi projeleridir. 
Bu yatırımlar uzun vadede Dilovası ilçesinde yaşanması 
muhtemel problemlerin çözümüne destek olacak proje-
lerdir. Kuzey Marmara Otoyolu’nun tamamlanması
D-100 Karayolu’na bir alternatif olacak böylece D-100
Karayolu’nun hizmet kalitesinin düşmesinin önüne geçi-
lecektir. Yüksek Hızlı Tren kapsamında Dilovası yakınında 
bir istasyon planlanması önemli bir çalışma alanı ve yük-
sek istihdam değerlerine sahip olan ilçenin erişilebilirli-
ğini arttıracaktır.

Cüneyt Çetintaş
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı
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DİLOVASI’NIN EĞİTİM ALTYAPISI
VE GELECEK PLANLAMASI

2008 yılında Gebze’den ayrılarak ilçe olan Dilovası, her 
yönüyle olduğu gibi eğitim alanında da kurumlarını yeni 
oluşturan ve tamamlama aşamasında olan bir ilçe konu-
mundadır. Her ne kadar yeni bir ilçe olsa da içinde barın-
dırdığı sanayinin de etkisiyle gelişimini çok hızlı tamam-
layan ve çok kısa sürede adından söz ettirecek bir hızla 
gelişimini tamamlamaktadır.

Eğitim kurumları açısından 1 anaokulu, 11 ilkokul, 10 or-
taokul ve 5 lisesi ile eğitimde faaliyet gösteren ilçemiz 1 
özel meslek lisesi , 1 halk eğitim merkezi, 1 özel rehabili-
tasyon merkezi, 1 özel erkek öğrenci yurdu ve 1 özel MTSK 
kursu ile ilçenin eğitim yükünü sırtlamaktadır. Bu resmi 
okullarda yaklaşık olarak 12000 öğrenciye 600 öğret-
menle eğitim verilmektedir. Bu öğretmenlerimizin 520’si 
kadrolu iken 80 tanesi ise ücretli olarak çalışmaktadır. An-
cak hızla okullaşmasını tamamlamaya çalışılan ilçemizde 
bu yıl planlamamızda bulunan 2 anaokul binası , 1 adet 
kız meslek lisesi, Yılport lojistik meslek lisesi inşaatlarıyla 
adeta eğitim merkezli bir yatırım alanı haline gelecektir. 
Şu anda ilk/ortaokullarda ve liselerimizde derslik başına 
düşen öğrenci sayısı Türkiye hedef ortalaması kabul edi-
len 30’un altındadır. Ortalama sınıf mevcutlarımız 28 dir. 
Bu sayı yeni açılacak ve yenilenecek okullarımızla 24’lere 
kadar inecektir ki bu çok ideal bir orandır.

Fiziki anlamda kurumlarını tamamlamaya çalışan milli 
eğitimimizin en büyük sorunları olarak; Zorunlu hizmet 
bölgesi kapsamına alınan ilçemizde kadrolu öğretmen 
bulundurmak ve mevcutları da ilçede tutabilmekte zor-
lanılmaktadır. Bunun başlıca sebebi olarak ilçenin hava 
kirliliği ile ilgili algı ve ilçemizin Gebze ve Körfez gibi iki 
büyük ve gelişmiş ilçenin ortasında kalması , öğretmen-
lerimizin çoğunlukla bu ilçelerde ikamet etmesi ve tüm 
sosyal zamanlarını burada geçirmelerinden dolayı zorun-
lu hizmetlerini tamamlar tamamlamaz hemen tayin iste-
meleri. Konut problemi nedeniyle her gün ilçe dışına gidip 
gelmek zorunda kalan öğretmenlerin, oturdukları veya 
sosyal alanların daha çok bulunduğu yerlere gitmek iste-
meleri bizim en büyük sıkıntılarımızın başında gelmekte-
dir.. Çok sık öğretmen sirkülasyonun olması da 4 yıllık bir 
ilkokul hayatı boyunca bir öğrencinin 5 veya 6 öğretmen 
değiştirmesi anlamına gelir ki burada başarıdan bahset-
mek neredeyse imkansızdır.Okullarımızın maddi anlamda 
imkanlarının yetersiz kalmasından dolayı asgari ihtiyaçla-

rını karşılayamamaları ve veli okul işbirliği ve dayanışması 
anlamında yeterli desteğin okul ve öğretmenlerimize sağ-
lanmaması da ikinci bir sıkıntı olarak sayılabilir. Çok genç 
ve yeni atanmış aynı zamanda mesleki idealizminin en yo-
ğun olduğu dönemde bulunan bir öğretmen, öğrenci ve 
velisinden yeteri kadar desteği göremeyince doğal olarak 
daha merkez ilçelerde daha rahat ortamlarda çalışmak is-
temektedirler.

Ancak ilçemizde tüm bu sorunların hal yoluna girmeye 
başladığını söylemekte fayda var. Öncelikle ücretli öğ-
retmen çokluğu sorunu çözülmüş ve öğretmenlerimizin 
neredeyse % 85’inin kadrolu olması sağlanmıştır. Tüm 
okullarımızın temizlik, kırtasiye, sportif malzeme ihtiyaç-
ları karşılanarak daha uygun şartlarda eğitim ortamı sağ-
lanmaya çalışılmaktadır. TOKİ’nin yapacağı toplu konut 
projesi bir nebze de olsa öğretmenlerin konut problemi 
için çözüm olacaktır. Yeni yapılan kültür merkezi binamız, 
inşaatı bitmek üzere olan kapalı spor salonlarımız da faa-
liyete geçtiğinde bir çok alanda daha güçlü bir eğitim ve 
sosyo kültürel ortam oluşturacaktır. Güçlü bir halk eğitim 
merkezi ilçemizin gelişiminin de mimarı öncüsü olacaktır. 
Bu anlamda belediyemizin de destekleriyle halk eğitim 
merkezimize yeni bir bina yapılması hedeflenmektedir. 
Buralarda birçok beceri ve hobi kursları yanında okuma 
yazma bilmeyenlere yönelik çok sayıda kurslar açılmakta 
olup, topyekün ilçenin eğitiminin yolu aralanmaya çalışıl-
maktadır. Veli eğitimi ve kültürel faaliyetlerin arttırılması 
da öncelikli hedef olarak belirlenmiş olup yerel STK’lar ile 
birlikte seminer ve konferanslar yapılmaktadır.

Hülasa eğitim zaten uzun soluklu bir iştir. Kısa sürede kar-
şılığı görülmeyebilir. Ancak şu anda atılan bu adımlar Dilo-
vası’nın geleceğinin çok parlak olduğunu göstermekte ve 
ümitlenmek için bize sebepler sunmaktadır. Dilovası’nın 
yetiştirdiği değerlerin de ilçesindeki gençlerce örnek alın-
ması ve onların da ilçeye katkılarıyla Dilovası geleceğin en 
parlak ilçesi olmaya adaydır. Biz milli eğitim camiası olarak 
bu hedefe kilitlendik ve tüm var gücümüzle bunun için ça-
lışmaktayız. Bize her türlü konuda hiçbir zaman destekle-
rini esirgemeyen başta sayın Kaymakamımız Hulusi ŞAHİN 
ve Belediye Başkanımız Ali TOLTAR’a teşekkür ederken, 
daha yeşil ve daha temiz havasıyla, en çağdaş eğitim im-
kanlarına kavuşmuş okullarıyla Gelecekte Daha Güzel Bir 
Dilovası temennisiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Murat BALAY
Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürü
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DİLOVASI’NIN TOPLUMSAL YAPISI
TÜRKİYE’DE KOBİ’LERİN

NİTELİKLİ İŞYERİ İHTİYAÇLARI

Türkiye savaştan yeni çıkmış genç, çok yoksul bir 
ülke. Büyük ölçüde kapalı tarım toplumu. Sa-
dece İstanbul ve denize yakın kısımlarda ticari 
tarım yapabilen, madenleri ve altyapısı yabancı 

şirketler tarafından işletilen, hammaddeleri ucuz fi-
yatlarla alıp götürülen, ama Avrupa’nın pahalı malla-
rının satıldığı bir ülke. Sermaye birikimi son derece kıt, 
Müslüman müteşebbis nerede ise yok. Ticaret büyük 
ölçüde yabancı firmalar ile götürülüyor. Sadece Rum, 
Ermeni ve Yahudi iş adamları ve sanatkarlar var.
Sanayi işletmesi olarak, sadece küçük dokuma atöl-
yeleri, Bomonti bira fabrikası, Türk çimento ve kireci, 
Cibali tütün fabrikası, Feshane, Sümerbank’ın Kayse-
ri-Nazilli fabrikaları gibi tesisler mevcut. İşte bu şartlar 
altında o yıllarda Karadeniz’de kıyısı bulunan bazı il-
lerimizden müteşebbis ruhlu Müslüman Türk insanları 

İstanbul’a göç etmişlerdir. İstanbul Haliç’te bulunan 
tersanelerden dolayı, tornacılık, frezecilik, dökme-
cilik gibi işlerle iştigal eden ufak atölyelerde Haliç’in 
iki yakasında, Hasköy, Eyüp, Fener, Balat, Galata gibi 
semtlerde bulunmaktaydılar. Hemen hemen tamamını 
da gayrimüslim vatandaşlarımız işletiyorlardı.Bu küçük 
atölyelere çırak olarak giren müteşebbis Anadolu in-
sanı zamanla bu işleri öğrenerek, ya içinde bulunduğu 
işletmeyi satın almış veya kendisi yeni bir iş yeri kur-
muştur.

Bu işyerleri sanayi üretimine uygun nitelikli mekanlar 
olmadığı içinde devletin de sanayi sitelerini teşvik et-
mesinden güç alarak nitelikli sanayi imalatının yapıla-
bileceği günün şartlarına göre yeterli büyüklükte yeni 
modern işyerleri inşa  etme arayışlarına başlamışlardır.

Süheyl Erboz
Dilovası İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı

Tarihin canlı şahitleri önemlidir.  Dilovası’nın da canlı şahitleri 
var.1975’li yıllarda Dilovası bir kaç evden ibaretti. Dilovası’nın adı 
o zamanlar bölgedeki İZOCAM ve NASAŞ fabrikaları ile anılıyordu. 
Çerkeşli Köyü’ne bağlı Aşağı Çerkeşli Mahallesi ile anılan Dilovası, 

1980’li yılların sonunda belde oldu. 2008 yılında ilçe olan Dilovası’nın canlı 
şahitlerin’ den İbrahim Başaran ile Dilovası sanayi tarihi üzerine konuştuk. 

Dilovası’nın en büyük değeri, dünya çapında üne sahip olacak, dünyanın en uzun köprüleri arasında yer alan 
Dilovası Osmangazi Köprüsü, köprünün inşaat aşamasındaki bütün yükünü Dilovası çekti. Osmangazi Köprüsü 
Dilovası için uluslararası düzeyde bir marka değeri. 

Gebze bölgesinin duayen isimlerinden İbrahim Başaran. İbrahim Bey ile Gebze bölgesinin sanayileşme tarihini 
konuştuk. Gebze bölgesinin ilk fabrikaları arasında yer alan KONDAŞ Fabrikası’nı nasıl kurduklarını bize açıkladı. 
Hatıralarını yazdığını söyledi.
Dilovası Kimya Organize Sanayi Bölgesi’ne özellikle bizler aracılığıyla teşekkür edip, “Kimya OSB’nin kurulmasına 
katkılarımızdan dolayı adımızı bir caddeye vermişler. Kendilerine vefalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Gebze 
bölgesinde okul yerleri, cami yerleri verdik. Sosyal amaç için tapulu yerlerimizi verdik. Ancak hiç bir kurum ve 
kuruluş bu çabamıza karşılık vermedi. Vefasızlık gerçekten kötü” siteminde bulundu. İbrahim Başaran’ın eşi 
Sahinur Hanım’la da çizdiği resimler üzerine söyleşi yaptık. Sahinur Hanım 100 tabloluk resim yapmış. Bizle-
re çizimlerinin fotoğraflarını verdi. Artık tablo yapmayı bırakmış. Sahinur Hanım ayrıca “Daha önce yaptığım 
tabloları seyrederek günümü geçiriyorum. Sizler de ısrar edin İbrahim Bey hatıralarını anlatsın, çünkü bunlar 
gerçekten çok önemli” dedi.

DİLOVASI TARİHİ’NİN CANLI ŞAHİDİ:
İBRAHİM BAŞARAN 
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O zaman Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan’ın 
katılımı ile gerçekleştirilen temel atma töreninde 
Erdoğan, prensip olarak temel atma törenine ka-
tılmadığını ancak Türkiye’nin iki büyük ili İstanbul 

ve İzmir’i birbirine bağlayacak olan bu yol için temel atma 
törenine katıldığını ifade etmişti. Erdoğan sözlerine şöyle 
devam etmişti:

“Yakın tarihimizde temel atma törenlerinin nasıl istismara 
ve göz boyamaya dönüştüğünü, atılan temellerin halkımız 
nezdinde nasıl hayal kırıklıkları ile sonuçlandığını hatırlı-
yoruz. Temel atmalara değil açılışlara katılıyor, başlangıç-
larla değil sonuçlarla ilgileniyoruz. Ancak elbette bugün 
gerçekleş-tirdiğimiz temel atma töreni büyük bir istisna 
teşkil ediyor. Bugün burada Cumhuriyet tarihimizin en bü-
yük projelerinden birine daha başlıyoruz.”

30 HAZİRAN 2016 GÜNÜ AÇILIŞI YAPILACAK OLAN 
OSMAN GAZİ KÖPRÜSÜ’NÜN İHALE SÖZLEŞMESİ

27 EYLÜL 2010 TARİHİNDE İMZALANMIŞTI

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Osman Gazi Köprü-
sü’nün açılışında hız rekoru denemesi yapacak. Dünya 
Supersport Şampiyonası’nda yarışan Kenan Sofuoğlu, 
AA muhabirine, Japon markası Kawasaki’nin gönder-
diği, modifiye edilmiş Ninja H2R model motosikletle 
saatte “400 kilometre hız” rekoru denemesine yönelik 
çalışmaları sürdürdüğünü söyledi. Daha önce trafiğe 
kapalı alanda saatte 396 kilometre hıza ulaştığını ve 
bunu 400’e çıkarmayı hedeflediğini anlatan Kenan, 
rekoru Osman Gazi Köprüsü’nün açılışında deneye-
ceğini ifade etti. Asma köprünün açılış programı için 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü-
nü ve projeyi anlattığını dile getiren Kenan, şunları 
söyledi: ”Rekor denemesini Osman Gazi Köprüsü’nün 
açılışında denemek istiyorum. Cumhurbaşkanımızla 
telefonda konuştuk. Osman Gazi Köprüsü’nün açılışın-
daki hız denemesi projeme Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan destek verdi. Açılışta böyle bir rekor 
denemesinden gurur duyacağını söyledi. Can güvenliği 
tedbirlerini alarak bu rekoru köprüde gerçekleştirmek 
istiyorum. Bu hafta sonu Dünya Supersport Şampiyo-
nası’nın İtalya’daki 8. ayak yarışına katılacağım. İtalya 
yarışından sonra köprüde test yapacağım. Rüzgar ve 
diğer doğal faktörleri değerlendireceğim.”

Sofuoğlu’ndan Osman Gazi 
Köprüsünde Hız Rekoru Denemesi
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Merkez Adres: İMES Sanayi Sitesi Yönetim Merkez Binası
E Blok 504/2 Kat.2/A Y.Dudullu-Ümraniye-İstanbul
Telefon: +90 216 466 87 40  -  +90 216 499 07 85-86
Fax: +90 216 466 87 41

Bölge Müdürlüğü Adres: Çerkeşli Köyü Dilovası/Kocaeli
Telefon: +90 262 722 91 91  -   +90 262 722 91 51
Fax: +90 262 722 91 86

İMES ORGANİZE SANAYİ BÖLESİ
Yönetim Kurulu Başkanı

Süheyl ERBOZ




