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Ü R E T E N  B İ R  D İ Y A R B A K I R

Başlarken

“Üreten Bir Diyarbakır”

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi 
olarak ilk bültenimiz ile sizlere “mer-
haba” demenin mutluğunu yaşıyoruz. 
Sizlere yaptığımız çalışmalar hakkın-
da bilgi vermek, projelerimizi pay-
laşmak, OSB’mizde faaliyet yürüten 
firmalarımızı tanıtmak bültenimizin 
temel amaçları arasındadır. Bu ça-
lışmamızın sanayicilerimizle, kamu 
kurum ve kuruşlarımızla, STK’larla ve 
diğer tüm paydaşlarımızla aramızda 
bir tutkal görevi üslenmesini umut 
ediyorum.

Günümüzde yıkıcı ve acımasız re-
kabet koşulları ile karşı karşıya ol-
duğumuz bir gerçektir. Bu nedenle 
firmalarımızın geleceği emin adım-
larla ilerlemesi; sağlam bir örgütsel 
altyapıya, AR-GE’ye ve ihracat odaklı 
bir pazarlama anlayışına sıkı sıkıya 
bağlıdır. 

Bilindiği üzere, Birinci Sanayi Devrimi 
olarak adlandırılan süreç 18. Yüzyılın 
ortalarında İngiltere’de başlayıp ve 
19.yüzyılın ortalarına kadar etkisini 
sürdürmüştür. Buharla çalışan ma-
kinelerin bulunması, yığın şeklinde 
üretim yapabilecek yeni teknolojilerin 
icat edilmesi Birinci Sanayi Devrimi-
nin önemli unsurları olmuştur. Henry 
Ford tarafından geliştirilen ve oto-
motiv sektöründe uygulanan bant tipi 

seri üretim tarzı ile elektrifikasyon ve 
işbölümü de başka bir devrimsel bir 
etki yaratmıştır. İkinci Sanayi Devrimi 
olarak kabul edilen bu süreçte; düşük 
maliyet, kitlesel üretim ve standart 
ürüne dayalı bu üretim modeli olarak 
on yıllar boyunca önemini ve güncel-
liğini korumuştur. 1970’li yıllarda ge-
liştirilen programlanabilir makinalar 
sayesinde sanayileşmede yeni yeni 
bir dönem başlamıştır. Üçüncü Sana-
yi Devrimi olarak adlandırılan bu dö-
nemde üretim süreçlerinin elektronik 
ve bilgi teknolojileri ile otomasyonu-
nun sistemlerine geçilmesi, üretim 
teknolojilerine yeni boyut kazandır-
mıştır.

Günümüzde ise Dördüncü Sanayi 
Devriminden söz edilmektedir. En-
düstri 4.0 olarak adlandırılan bu dö-
nemde; siber- fiziksel sistemler, nes-
nelerin interneti, akıllı fabrika, akıllı 
ürün, big data gibi kavramlar günde-
mimizde önemli yer işgal etmektedir. 

Bizlere düşen görev de, tüm bu geliş-
meleri yakından takip etmek, firma-
larımızı geleceğe hazırlamak konu-
sunda rol ve sorumluluk üslenmektir. 
Ülkemizin gücünün üretime dayalı 
olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle ge-
lişen teknolojilere yabancı kalmadan, 
ileri teknolojilerle ve katma değeri 
yüksek ürünler üreten işletme sayı-
mızı artırmamız gerekiyor. Diyarbakır 
Organize Sanayi Bölgesi olarak, Di-
yarbakır’ın sahip olduğu potansiyeli, 
ülkemiz ve dünya gerçekleri perspek-
tifi ile en iyi şekilde değerlendirmek 
ana hedeflerimizden biridir. Bu vesile 

ile tüm yatırımcılarımıza Diyarba-
kır’da yatırım yapmaları hususunda 
çağrımızı da yinelemek istiyorum.

Zamanın ruhunu çok iyi okuyarak, 
yatırımı ve üretimi destekleyerek ül-
kemizin kalkınmasına ve toplumsal 
refah düzeyimizin artmasına katkıda 
bulunacağımız çalışmaları tüm pay-
daşlarımızla birlikte eşgüdümlü ola-
rak yapacağımızdan şüphe duymu-
yoruz. 

Enerji başta olmak üzere, ithalatta 
dışa bağımlılığımızı azaltacak, bunun 
tersi yönünde birçok alanda ihraca-
tımızı artıracak çalışmalar yapmak, 
ürünler üretmek, ülkemizdeki tüm 
sanayicilerin olduğu gibi, bizimde 
görevimizdir. Yönetim olarak ihracat 
odaklı yaklaşım stratejik öncelikleri-
miz arasında yer almaktadır. 

Yatırımda, üretimde, istihdamda ve 
ihracatta ülkemizin önemli sana-
yi üslerinden biri olmak vizyonu ile 
“ÜRETEN BİR DİYARBAKIR” için ça-
lışmalarımızı büyük bir kararlılıkla 
yürütüyoruz. Sizlere sesimizi daha 
yakından ulaştırmamızı sağlayaca-
ğını umduğumuz bültenimizin hazır-
lanmasında emeği geçen tüm ekip 
arkadaşlarımıza ve katkı sunan her-
kese teşekkür ediyorum. Bültenimize 
ve çalışmalarımıza yönelik eleştiri ve 
görüşlerinizin bizleri geliştireceğine 
ve bizlere güç katacağına inanıyorum. 
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Sevinçte, Kederde Hep Bera-
beriz

Hiçbir zaman bizi yalnız bırak-
maz esnafımız. Yanı başımız-
da. Düğünümüz olduğunda 

mutluluğumuza ortak, cenazemiz 
varsa herkesten önce koşar. Yaşa-
mımızın bir parçası. Onlar; bakkal, 
manav, kasap, market, tuhafiye, 
kırtasiye, matbaa… Mahallemizden 
biri, kentimizden biri, bizden biri. 

Girişimcilik Ruhu Yok Olmasın
Esnafımızdan yapacağımız her alış-

veriş onları güçlen-
direceği gibi, yeni ve 
genç girişimcilerimizi 
de cesaretlendirecek-
tir. En önemli sorunla-
rımızdan biri bilindiği 
gibi işsizliktir. Yeni giri-
şimlerle farklı alanlarda 
işletmelerin kurulma-
sı işsizliği aşmamızda 
önemli bir rol oynaya-
caktır. Bunun yolu da 

yerelden girişimcilerin yeni istih-
dam alanı açmasıyla mümkündür. 
Esnafımıza daha fazla destek ve-
rerek, ekonomimizin güçleneceğini 
unutmamamız gerekir.

Yerel Ekonomi Güçlensin
Yerel esnafımızda ve işletmeleri-
mizde kızımız, oğlumuz, annemiz, 
babamız, kardeşimiz çalışır. Evimi-
zin ekonomisine güç katanlardır es-
naflarımız ve işletmelerimiz. Yerel 
esnafın güçlenmesi, toplumun güç-

lenmesidir. Yerel esnaf aynı zaman-
da geleneksel kültürümüzün önemli 
bir parçasıdır. Toplumsal dokumuzu 
yansıtır. Yerel alışveriş yararak hem 
yerel ekonomiyi güçlü kılmak hem 
de tarihsel gelenekleri korumak 
mümkün olacaktır. 

Yerelden Al Kampanyası 
Başlıyor
Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi 
tarafından yürütülen çalışma ile Di-
yarbakır’da yerel esnaf ve üreticileri 
kapsayan “yerelden al” kampanyası 
başlıyor. Kampanyanın belirli sü-
reli değil, sürekli olması için çaba 
gösterilmektedir. Yakın zamanda 
lansmanı yapılacak olan bu kam-
panyanın esnaflarımız ve yerel üre-
ticilerimiz için olumlu sonuçlarını 
olacağı öngörülmektedir.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi 
Yerel Esnafı ve Yerel Üreticiyi Des-
tekler.

YERELDEN AL KAMPANYASI
B A Ş L I Y O R

Yerelden Al, 
Alışveriş Canlansın, 

Esnaf Canlansın, 
Kentimiz Canlansın
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Ü R E T E N  B İ R  D İ Y A R B A K I R

Buca Ege Organize Sanayi Bölgesi Bakanı Şener 
Kırıkkaya, Diyarbakır Organize Bölgesi’ndeki fab-
rikaları ziyaret ederek, OSB Yönetim Kurulu Baş-

kanı Aziz Odabaşı’ndan bilgi aldı. 

Buca OSB Başkanı Şener Kırıkkaya, Diyarbakır ziyare-
tinde OSB Başkanı Aziz Odabaşı ile birlikte Güneydoğu 
Tekstil Sanayi ve İş Adamları Derneği (GÜNTİAD) Baş-
kanı İhsan Oğurlu’ya ait iç giyim firması JİBER’i ziyaret 
etti. Atölyeyi gezen ve JİBER hakkında bilgi alan Kırık-
kaya, daha sonra tekstil firması İSKUR’u ziyaret etti. İS-
KUR Diyabakır Fabrika Müdürü Ekrem Kul’dan bilgi alan 
Aziz Odabaşı ve Şener Kırıkkaya, daha sonra Diyarbakır 
Organize Sanayi İş Adamları Derneği (DOSİAD) Başkanı 
Abdurrahman Aslan ile birlikte Dicle Mermer A.Ş. Yöne-
tim Kurulu Başkanı ve Diyarbakır OSB Mütevelli Heyeti 
Başkan Vekili Sezai Topalan’ı makamında ziyaret etti.

Kırıkkaya, Diyarbakır ziyaretinden memnuniyet duydu-
ğunu dile getirerek, “Ege’de yeterince imalatçı bulmadı-
ğımız için Batman, Urfa, Rize, Gümüşhane gibi yerlerde 
üretim yapacak yeni tesisler kurmaya ve kurdurtmaya 
başladık. Niçin Tekstil İhtisas OSB olduğu halde ve lo-
jistiği diğer illere göre daha iyi olduğu halde Diyarbakır’a 
neden kurulmuyor diye geldik. Burada gördüğüm teks-
tilin çok iyi bir şekilde yapıldığıdır. Çok genç bir nüfus var. 
Ege’de tekstilde  artık genç nüfus makineci olarak gelip 
çalışmak istemiyor. Herkes masa başında çalışmak is-

tiyor. Burada gördüm ki, çok genç bir nüfus var maki-
nelerin başında. Bu demektir ki, burada genç bir nüfus 
var ve bu makineleri öğrenebilecek durumdadır. Yani, 
İzmir’in 30 sene önceki durumunu burada gördüğüm 
için tekstilin burada yapılabileceğini ve genç nüfusun 
burada bu işi yapabildiğini, yatırımlarını Ege’den buraya 
getirmek isteyen yatırımcılara öncülük etmek için bir iz-
lenim sağlamış oldum.” diye konuştu.

Buca Ege OSB Başkanı Şener Kırıkkaya:
“DİYARBAKIR’A YATIRIM İÇİN SANAYİCİLERİMİZE 

ÖNCÜLÜK EDECEĞİZ”
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Bölgede sağlanan huzur ve gü-
ven ortamıyla hükümetin, 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu 

bölgelerinin kalkınması için başlattığı 
teşvik uygulaması sayesinde Diyar-
bakır’ın da içinde yer aldığı 6. bölge, 
yatırım için cazip hale getirildi. Bu 
kapsamda aralarında gurbetçilerin de 
yer aldığı girişimciler, OSB’de yatırım 
yaparken, söz konusu işletmelerin 
üretime başlamasıyla çok sayıda kişi 
işe kavuştu.

5 yıl öncesine kadar 3 bin kişinin is-
tihdam edildiği OSB’de bu süre içe-
risinde fabrikaların devreye alınma-
sıyla çalışan sayısı 7 bini aştı. 100’ü 
aşkın girişimcinin arsa tahsisi için sıra 
beklediği bölgede, inşaat ve proje 
aşamasındaki işletmelerin üretime 
geçmesiyle çalışan işçi sayısı 15 bine 
yükselecek.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Odaba-
şı,  15 yıl öncesine kadar girişimcilerin 
ilgi duymadığı bölgeye teşvik uygula-
maları sayesinde ilginin yükseldiğini, 
bu sayede mermer, gıda, mobilya ve 
inşaat sektörlerinde üretim yapan 
fabrikaların kurulduğunu söyledi.

286 FABRİKADAN 201’İNDE 
ÜRETİM VAR

Üç etaptan oluşan bölgede 286 fir-
maya arsa tahsisi yapıldığını, bun-
lardan 201’inde üretim olduğunu 

dile getiren Odabaşı, diğer 85’inin 
ise inşaat ve proje aşamasında oldu-
ğunu aktardı. Odabaşı, yoğun talep 
dolayısıyla 4 etabın oluşturulması 
için çalışmalar yürütüldüğünü vur-
gulayarak, “Üretimdeki fabrikalarda 
7 binin üzerinde istihdam var. 3 etap 
ve 4 etabın devreye girmesiyle 15 bin 
istihdam hedefliyoruz. Arıtma tesisi-
miz olmadığı için iplik, dokuma ve bo-
yahane gibi fabrikalar kurulamıyordu. 
Şimdi arıtma tesisimizi kuruyoruz, iki 
yıl içerisinde inşallah 15 bin çalışana 
ulaşırız” dedi.

İSTİHDAMI YÜKSEK 
SEKTÖRLERE ÖNCELİK 
VERİLİYOR

Diyarbakır’ın teşvik uygulaması, genç 
nüfusu ve coğrafi konumu dolayı-
sıyla büyük avantajlara sahip olması 
dolayısıyla yatırımcıların yoğun ilgi 
gösterdiğini vurgulayan Odabaşı, 
“OSB’de yatırım yapmak isteyenler-
den istihdam kapasitesi büyük firma-
lara öncelik veriyoruz. 100’ün üze-
rinde firma arsa tahsisi için bekliyor. 
Tekstil gibi istihdamı yüksek sektörler 
önceliğimiz” dedi.

GİRİŞİMCİLERE BÜYÜK 
AVANTAJ SAĞLANDI

Teşvik uygulamasının girişimcilere 
sigorta desteği ile kurumlar vergisin-
de büyük avantaj getirdiğini belirten 
Odabaşı, “OSB’de 10 milyon dolar 

tutarında yatırım yapan bir kişi teşvik 
uygulamasından faydalandığı sürece 
10 milyon lirasını geri alıyor. İki bin 
kişi çalıştıran bir firma aylık yaklaşık 2 
milyon lira kazancı oluyor ayrıca ver-
gi muafiyetleri var.” dedi. Avrupa’da 
binlerce gurbetçinin ülkeye yatırım 
yapmak için arayışta olduğunu ifade 
eden Odabaşı, şunları kaydetti: “Böl-
gemiz güvenli hale geldi. Avrupa’daki 
yatırımcıların büyük ilgisi var. Alman-
ya, Avusturya ve Fransa’daki gur-
betçileri Diyarbakır’a yatırıma davet 
edeceğiz. Bu hafta Almanya’ya heyet 
olarak gidip, iş çevresiyle toplantılar 
düzenleyeceğiz. Yatırım yapmış gur-
betçilerimizle Avrupa’daki iş insan-
larına teşvik uygulamasının avantaj-
larını anlatıp, Diyarbakır’a yatırıma 
davet edeceğiz.” 

“KALKINMANIN TEK YOLU 
İHRACATTIR”

Kalkınmanın tek yolunun ihracat ol-
duğunu bu nedenle dış ticarete bü-
yük önem verdiklerini dile getiren 
Odabaşı, OSB’deki yatırımcıları ihra-
cata yönlendirmek ve onlara pazar 
bulmak için farklı ülkelerde dış ticaret 
ofisleri açacaklarını bildirdi. Odabaşı, 
“Bu sayede ürünlerini ihraç etmek is-
teyen firmalara pazar bulacağız. Çün-
kü bireysel olarak pazar aramak çok 
zor, bu yöntemle üreticileri ihracata 
yönlendireceğiz” diye konuştu.

Devletin sağladığı teşvik ve destekle 

girişimcilerin gözdesi haline gelen 

Diyarbakır Organize Sanayi 

Bölgesi’nde (DOSB) 7 bin kişi çalışıyor

DİYARBAKIR OSB’DE
İSTİHDAM SAYISI 7 BİNE ULAŞTI
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Ü R E T E N  B İ R  D İ Y A R B A K I R

Doğu Güneydoğu Sanayici İş İnsanları 
Federasyonu (DOGÜNSİFED) Yönetim 
Kurulu Başkanı Aziz Özkılıç, Diyarbakır 

Organize Sanayici İş İnsanları Derneği (DO-
SİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman 
Aslan ile İş Adamı Fikri Aksu, Diyarbakır Or-
ganize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu’na zi-
yarette bulundu. STK temsilcileri Diyarbakır 
OSB Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Odabaşı ve 
Müteşebbis Heyeti Başkan Vekili Sezai Topa-
lan tarafından karşılandı.

STK’LARDAN OSB’YE ZİYARET

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (DOSB) Mütevelli 
Heyeti Başkan Vekili Sezai Topalan, OSB Yönetim Kuru-
lu Başkan Vekili Mustafa Fidan ve OSB Yönetim Kurulu 

Üyesi Fadıl Oğurlu, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu’nu  
(OSBÜK) ziyaret etti. Ziyarette OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Ankara Sanayi Odası Başkan Vekili Seyit Ardıç ve OSBÜK 
Genel Sekreteri Serkan Ata ile geniş kapsamlı değerlendirme 
toplantısı yapıldı. Heyetimiz, Bismil’de OSB’nin kurulması ta-
lebini OSBÜK yönetimine bildirdi. 

Bismil’e OSB önerisi 
OSBÜK’E İLETİLDİ

OSB İtfaiye Birimi
7/24 GÖREVE HAZIR

Organize Sanayi Bölgemizde (OSB), olası yangınlara 
karşı İtfaiye Birimi kuruldu. Büyükşehir Belediyemizin 
tahsis ettiği araç yenilenip ilk müdahaleye hazır hale 

getirilirken, birime alınan üç personel 7/24 variya halinde gö-
reve başladı. 
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Diyarbakır’da milletvekilleri, vali, belediye başkan-
ları ve iş dünyasının katılımı ile “Ekonomi ve Ti-
caret” zirvesi yapıldı.

Valimiz Sayın Hasan Basri Güzeloğlu ve Milletvekilimiz 
Sayın Mehdi Eker’in başkanlığında yapılan “Ekonomi 
ve Ticaret Zirvesi”ne, Diyarbakır OSB Başkanvekilimiz 
Mustafa Fidan, oda ve borsa temsilcileri de iştirak etti. 
Mustafa Fidan, mevcut OSB’mizde yürütülen faaliyet-
leri, işletmelerin durumunu ve yatırım fırsatlarını dile 
getirdi. Alt yapı projelerine yönelik hak edişlerin erte-
lenmesinin yatırımların ertelenmesine sebep olduğu-
nu ifade eden Fidan, bu soruna acil çözüm bulunması 
gerektiğini vurguladı. Hükümetin 2011’de yürürlüğe 
koyduğu ve içinde Diyarbakır’ın da yer aldığı OSB’lerde 
bedelsiz arsa tahsis uygulamasının 2017’de sona erdi-
ğini hatırlatan Fidan, gelişmişlik düzeyine göre belirle-
nen yeni kararın eşitsizliklere neden olduğunu söyledi. 

Mustafa Fidan, “Diyarba-
kır OSB, Yenişehir ilçesi 
sınırları içerisinde yer al-
maktadır. 2011’den beri 
bedelsiz tahsislerin yapıl-
dığı OSB’de, Bakanlar Ku-
rulunun bu kararı ile Yeni-
şehir ilçesi ikinci kademe 
ilçeler arasında yer almış 
ve yapılacak tahsislerin 
%40 indirimle yapılmasına karar verilmiştir. Bu kararla 
Yenişehir ilçesi ve burada kurulu OSB, ülkemizin met-
ropollerindeki ilçeler ve OSB’lerle eşdeğer hale getiril-
miştir. Ancak Diyarbakır Yenişehir ilçesinin ve OSB’nin; 
İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Kayseri, Bursa, Konya 
gibi illerde bulunan ilçeler ve OSB’lerle eşdeğer olması 
mümkün değildir” dedi.

“Ekonomi Zirvesi”nde 
SORUNLAR 

MASAYA YATIRILDI

MUSTAFA FİDAN
Diyarbakır OSB Başkanvekili

Türkiye’nin dünya çapında bi-
linen önemli lojistik firma-
larından biri olan ve 8 bin 

kişiye istihdam sağlayan Reysaş 
Yatırım Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Durmuş Döven, Diyarbakır 
OSB’mizi ziyaret etti. 

Diyarbakır OSB Müteşebbis Heyeti 
Başkan Vekili Sayın Sezai Topalan, 

Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Sayın Mustafa Fidan 
ile görüşüp, kentteki yatırım imkan-
ları hakkında bilgi alan Reysaş Yatı-
rım Holding Yönetim Kurulu Başka-
nı Durmuş Döven, OSB Demiryolu 
İşletmesi’ne talip oldu. Görüşme 
sonrası şirket yetkililerine talimat 
veren Durmuş Döven, “Bir aksilik 
çıkmaz ise OSB Demiryolu İstasyo-

nu’nu faal hale getirmek istiyorum” 
diyerek, 10 gün içinde yeniden Di-
yarbakır’a geleceğini söyledi.

14 ülkede faaliyet gösteren ve 8 
bin çalışanı olan Reysaş Yatırım 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Durmuş Döven, son olarak Azer-
baycan’ın milli petrol şirketi SO-
KAR’ın yüzde 55’ine ortak olmuştu.  

REYSAŞ,
OSB DEMİRYOLU 

İŞLETMEMİZE 
TALİP
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Ü R E T E N  B İ R  D İ Y A R B A K I R

Ankara’da 06-09 Eylül 2018 ta-
rihinde düzenlenen “Diyarbakır 
Tanıtım Günleri” etkinliğine tam 

kadro katılan Diyarbakır OSB Yönetimi, 
kent sanayicilerinin potansiyelini, yatı-
rımlarını, kent ve ülke ekonomisine sağ-
ladığı katkıyı açtığı stantla ziyaretçilere 
aktardı. 

Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen 
“Diyarbakır Tanıtım Günleri”ne Diyar-
bakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Aziz 
Odabaşı, OSB Mütevelli Heyeti Başkan 
Vekili Sezai Topalan, OSB Yönetim Ku-
rulu Başkan Vekili Mustafa Fidan, OSB 
Yönetim Kurulu Üyeleri Fadıl Oğurlu, 
Veli İpek ve Ali İhsan Özdoğan da katıl-
dı. OSB standımızda, ziyaretçilere yerel 
markaların ürünlerini ikram edilip, kenti 
ve OSB’yi anlatan kısa filmle yatırımcı-
lar Diyarbakır’a davet edildi. 

Yoğun ilgi gören OSB standını, TBMM 
Başkanı Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Sü-
leyman Soylu, Diyarbakır Milletvekilleri 
Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Ero-
nat, Eski Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, 
Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, 
Emniyet Müdürümüz Sayın Tacettin As-
lan, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel 
Sekreteri Hasan Maral, Diyarbakır Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla 
başta olmak üzere çok sayıda siyasetçi, 
bürokratlar, STK ve kurum temsilcileri ile 
iş insanları ziyaret etti. 

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Oda-
başı, “Diyarbakır Tanıtım Günleri” organi-
zasyonunu şöyle değerlendirdi: “Böylesi 
bir organizasyon; tarihi geçmişi ve içinde 
barındırdığı potansiyel ile bölgemizin en 
önemli kentlerinden biri olan Diyarbakır 
için oldukça önemlidir. Kentimizin tanıtı-
mı için yapılan böylesi organizasyonları 
her zaman önemsiyor ve de destekli-
yoruz. Biz, Diyarbakır Organize Sana-
yi Bölgesi olarak kent sanayicilerimizin 
potansiyelini, yatırımlarını, kent ve ülke 
ekonomisine sağladığı katkıyı açtığımız 
stantta ziyaretçilerimize aktarıp; yatırım 
için Diyarbakır’a davet ettik.” 

ANKARA’DA
DİYARBAKIR

RÜZGARI
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Ankara’da 06-09 Eylül 2018 tarihleri arasında ya-

pılan Diyarbakır Tanıtım Günleri’ne tam kadro ka-

tılan Diyarbakır OSB Yönetimi, kentteki temasları 

kapsamında Eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi 

Eker’i makamında ziyaret etti. Diyarbakır OSB Yönetim 

Kurulu Başkanı Aziz Odabaşı, OSB Yönetim Kurulu Başkan 

Vekili Mustafa Fidan, OSB Yönetim Kurulu Üyeleri Fadıl 

Oğurlu, Veli İpek ve Ali İhsan Özdoğan’ın da yer aldığı zi-

yarette kent ekonomisi ve sanayicilerin sorunları masaya 

yatırıldı. Eker, kent ekonomisinin güçlenmesi ve yeni yatı-

rımlar için Diyarbakır’ın daha cazip hale gelmesi için yoğun 

çaba içerisinde olacaklarını söyledi. Eker, sanayicilerin so-

runlarının çözümü için Diyarbakır OSB Yönetimi ile sürekli 

iletişim halinde olduklarını ifade etti. DOSB Başkanı Aziz 

Odabaşı, Eker’e misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

“DİYARBAKIR’I
CAZİBE MERKEZİ YAPACAĞIZ”
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Ü R E T E N  B İ R  D İ Y A R B A K I R

2012’de Güneydoğu Tekstil Sanayi İş Adamları 
Derneği (GÜNTİAD) öncülüğünde başlatılan Teks-
til Kent Projesi’nde sona gelindi. 129 hektarlık 

alanda kurulacak Türkiye’nin ilk ve tek karma olmayan 
Tekstil İhtisas OSB’nin faaliyete geçmesi ile birlikte en 
az 7 bin kişiye istihdam kapısı aralanacak.

Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Di-
yarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ve Diyarbakır Ticaret 
Borsası’nın iştirakiyle yürütülen Tekstilkent Projesi ça-
lışmaların öncülüğünü GÜNTİAD yaptı. 

Tekstilkent’in kurulması için GÜNTİAD tarafından önce 
‘S. S. Diyarbakır Tekstil Küçük Sanayi Sitesi Yapı Koope-
ratifi’ kuruldu. Tekstilkent için tespit edilen yer için 26 
Haziran 2013’de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na 
ilk resmi başvuru yapıldı. Ancak Tekstil Küçük Sanayi Si-
tesi olarak planlanan yerin arazi bedelinin karşılanma-
sı Kooperatifin mali kaynaklarının yeterli olmaması ve 
yeni teşvik sisteminde OSB’lerdeki yatırımlar için daha 
fazla avantaj sağlamış olması nedeniyle gerek Valilik ve 
gerekse iştirakçiler tarafından Tekstil Küçük Sanayi Si-
tesi yerine “Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi” ola-
rak kurulmasının daha uygun olacağı kararlaştırıldı. Yer 
seçiminin yapılması için ikinci kez Bilim, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı’ndan 14 Ocak 2014 tarihinde talepte 
bulunuldu. Bakanlık tarafından yapılan ön değerlendir-
meler neticesinde seçilen mahallin uygunluğunun ince-
lenmesi için ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının gö-
rüşleri alındı ve ilgili kurumlar olumlu görüş beyan etti. 
Bunun üzerine Diyarbakır ili, Yenişehir İlçesi Dökmetaş 
Mahallesi mevkiinde bulunan 129 hektar alan üzerin-
de kurulacak Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi 
Bölgesi (DTİOSB) yer seçimi Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından 04/12/2015 tarihinde onaylandı.

 İKİ YIL ÖNCE TÜZEL KİŞİLİK KAZANDI

Yer seçiminin uygun görülmesi üzerine Tekstil İhtisas 
OSB kuruluşunda yer alacak Kurum ve Kuruluşlardan 
Müteşebbis heyeti oluşturuldu. Diyarbakır Valiliği Yatı-
rım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Diyarbakır Ti-
caret ve Sanayi Odası, Diyarbakır Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı, Diyarbakır Ticaret Borsası ve Güneydoğu 
Tekstil ve İşadamları Derneği’nin katılımı ile Kuruluş 
Protokolü imzalanarak Bakanlığa iletildi. Bakanlık tara-
fından Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölge-
si Kuruluş Protokolü 11/05/2016 tarihinde onaylana-
rak 316 sicil numarası ile tüzel kişilik kazandı. 

Diyarbakır Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Baş-
kanlığı’ndan 6, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nden 
2, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’ndan 4, Diyarba-
kır Ticaret Borsası’ndan 2 ve Güneydoğu Tekstil Sanayi 
ve İşadamları Derneğinden (GÜNTİAD) 1 temsilciden 
oluşan Müteşebbis Heyet tarafından, Tekstil İhtisas 
OSB’nin yatırım programına alınması, imar ve parse-
lasyon çalışmalarının yapılması ve akabinde altyapı ça-
lışmalarının yapılarak bir an evvel hizmete girmesi için 
tüm paydaşlar ile çalışmalar sürdürüldü.

MODERN YAPILAR İNŞA EDİLECEK

Haziran ayında başlatılan parselasyon sürecinde 48 fir-
maya yer tahsisi yapıldı. Tekstil İhtisas OSB’nin 2019’da 
faaliyete geçmesiyle birlikte hazır giyim ve konfeksiyon 
işletmelerinde 7 binin üzerinde kişinin istihdam edil-
mesi öngörülüyor. Modern bir yaklaşımla planlanan 
OSB’de, okul, kreş, parklar ve showroom gibi sosyal te-
sislere de yer verilecek. 

HOŞGELDİN TEKSTİL KENT
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Diyarbakır Valisi Hasan Basri 

Güzeloğlu, Organize Sanayi 
Bölgesi’ndeki (OSB) yatırım-

cılarla bir araya geldi. 
OSB Başkanı Aziz Odabaşı ve Yö-
netim Kurulu üyeleri tarafından 
çiçekle karşılanan Vali Güzeloğlu, 
daha sonra sanayicilerle bir araya 
geldi. Vali Güzeloğlu, burada yaptı-
ğı konuşmada, “Cumhurbaşkanlığı 
hükümet sisteminde temel amacın 
merkezi ve konusu insan olan, in-
sana hizmeti ibadet sayan ve karar 
alma sürecini hızlandırarak, etkin, 
aktif ve verimli bir kamu yönetimini 
hayata taşıyan bir anlayışı bir deği-
şimi bugün gerçekleştiriyoruz. Biz-
ler Diyarbakır’da kamu, devlet, özel 
ve sivil her kesimle karşılıklı kurum-

lar olarak bu sorumluluklarımızın 
üzerinde yoğun çalışma sergiliyoruz 
ve sergilemek zorundayız” dedi.

“KAYBEDECEK 
BİR DAKİKAMIZ BİLE YOK”
Kaybedecek bir dakikalarının bile 
olmadığını ifade eden Vali Güze-
loğlu, şöyle devam etti: “Diyarbakır 
kalkınırsa bölge kalkınır, ülke kalkı-
nır. Çekim gücü Diyarbakır olan bir 
perspektif, merkezi Diyarbakır olan 
bir kalkınma ve gelişme hedefine 
ulaştırır. Diyarbakır’da bir hareketli-
lik var, bir derinlik var ve Diyarbakır’a 
dönük bir ilgi var. Bu ülkeye güveni-
yor, kente güveniyor ve kendimize 
güveniyoruz. Hiçbir spekülatif yak-
laşım bu ülkenin bu aziz ve kadim 
şehrin geleceği iddialı yolculuğunu 
engelleyemeyecektir.”

10 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM 
SAĞLAYACAK YATIRIM
Diyarbakır’ın sanayi yatırımı açısın-
dan artık mevcut alanları aştığını 
dile getiren Güzeloğlu, konuşmasını 
şöyle sürdürdü: “Geleceğe ve büyük 
hedeflere doğru giden ülkede Diyar-
bakır, şimdiden onları kucaklamanın 

heyecanı içerisinde büyük hazırlı-
ğı gerçekleştiriyor. Bu kapsamda 
Karma Organize Sanayi Bölgesi’nin 
çalışmaları başlatıldı. 329 hektarlık 
alanda net 10 bin kişilik istihdama 
dönük en az 100 milyon liralık ya-
tırım tutarı olan bir projemizdir. Bu 
OSB’de akıllı OSB düşüncesine dö-
nük bir çalışma başlattık. Üniversite 
ile sanayiyi buluşturacak çalışma da 
başlattık.”

VİZE OFİSİ AÇILACAK
Diyarbakır merkezli Vize Ofisi’nin 
açılmasının da öncelikli gündem 
maddeleri olduğunu belirten Güze-
loğlu, üreten ve ihracat yapan işa-
damının çok yoğun vize işlemlerini 
başka bir ilde değil, Diyarbakır’da 
yapmasını istediklerini, ofisin açıl-
ması için çalışmalara başladıklarını 
bildirdi. Toplantı daha sonra basına 
kapalı devam etti.
OSB’de düzenlenen toplantıya Di-
yarbakır Valisi Hasan Basri Güze-
loğlu, Diyarbakır Ticaret ve Sana-
yi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet 
Kaya, Diyarbakır Ticaret Borsası 
Başkanı Engin Yeşil, OSB Başkanı 
Aziz Odabaşı ve sanayiciler katıldı.

KENT EKONOMİSİNİN GÜÇLENMESİ VE 
YENİ İSTİHDAM ALANLARININ AÇILMASI İÇİN: 

El ele 
sanayi 

hamlesi
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Ü R E T E N  B İ R  D İ Y A R B A K I R

Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen Uluslararası 
Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi ile Diyarbakır’ın 
ihracat potansiyelini artırmayı ve OSB’deki firmaları-
mızı uluslararası alanda rekabet edebilir seviyeye ulaş-
tırmayı hedefliyoruz. 

Ülkemizin ekonomik ve siyasi açıdan 
gelişimi dünyada dikkat çekici bir bo-
yuta ulaşırken, bölgemiz de çok çeki-
ci bir pazar olarak cazibesini devam 
ettirmektedir. Tüm dünya ülkelerin-
de ekonomik göstergeler daralırken, 
UR-GE projesi dünya pazarlarına kü-
melenme modeliyle erişimin sağlan-
masında önemli bir araç olacaktır. 

Ticaret Bakanlığı tarafından des-
teklenen Uluslararası Rekabetçiliğin 
Geliştirilmesi Projesi’nin (UR-GE) 
hayata geçirilmesi ile OSB’de yeni 
bir dönem başlamış oldu.  Proje ile 
Diyarbakır’ın ihracat potansiyelini 
artırmayı ve OSB’deki firmalarımızı 
uluslararası alanda rekabet edebilir 
seviyeye ulaştırmayı hedefliyoruz. 
Bu kapsamda Diyarbakır OSB’de ilk 
kez geliştirilen UR-GE Projesi “İnşaat 
ve Yapı Malzemeleri Yurtdışı Pazar-
lama Grubu” ismi faaliyetlerine de-
vam ediyor. Proje tarafından destek-
lenen 15 firmamız, eğitim faaliyetleri 
ile kurumsal alt yapılarını güçlendiri-
yor, yurtdışı pazarlama faaliyetleri ile 
ulusal sınırlar dışındaki müşterilerle 
ikili iş görüşmeleri yapıyor, alım he-
yetleri ile kendi firmalarının ithalat-
çı firmalar tarafından tanınmasını 
sağlıyor. Bir bütün olarak değerlen-
dirdiğimizde, UR-GE Projesi’nin, fir-
malarımızın ekonomik faaliyetlerini 
evrensel boyutta yürütmesini müm-
kün kıldığını söyleyebiliriz. 

“İnşaat ve Yapı Malzemeleri Yurtdışı 
Pazarlama Grubu” isimli projemiz-

de firmalara yönelik yapılan ihtiyaç 
analizleri sonucunda firmalarımızın 
mevcut durumları tespit edilerek iyi-
leştirilmesi yönünde 36 aylık yol ha-
ritası oluşturulmuştur. Firmalarımızın 
ihtiyaç duyduğu eğitim ve danışman-
lıklar tespit edilerek, hedef ihracat pa-
zarları belirlenmiştir. Dış ticaret, Pazar 
araştırması ve Rekabetçi İstihbarat 
Eğitimleri ile projenin startı verilmiştir. 

Yurtdışında ilk durağımız İsrail ve 
Filistin oldu 

UR-GE Projesi kapsamında gerçek-
leştirilen ilk yurtdışı pazarlama faali-
yetimiz 5-10 Mayıs 2018 tarihlerin-
de İsrail ve Filistin’e oldu. İnşaat ve 
yapı malzemelerinde üretim yapan 
9 firma temsilcimiz Diyarbakır OSB 
öncülüğünde ve Ticaret Bakanlığı’nın 
UR-GE desteği ile ticaret heyetini 
gerçekleştirdi. Proje sayesinde, fir-
malarımızın iki ülke ile ticari ilişkileri-
ni geliştirme, ihracatını kapasitesini 
ve firmalarımızın iki ülkede etkinliğini 
artırma koşulu ile markalarının tanın-
masını sağlama, Türkiye’nin ve Diyar-
bakır ilinin güvenilir ve saygın imajını 
tanıtma fırsatını yakaladık. İsrail ve 
Filistin’de heyetimiz büyük bir ilgi ile 
karşılandı, olumlu iş görüşmeleri ger-
çekleştirdik. Yakında başarı hikayele-
rinin haberlerini paylaşacağız. 

Önümüzdeki süreçte Katar ve 
Umman pazarlarına yurtdışı seya-
hatimiz gerçekleşecek, ticaret he-
yetimiz ile ilgili çalışmalarımız tüm 

heyecanı ile devam ediyor. 

Farklı sektörlerde hayata geçireceği-
miz yeni UR-GE Projeleri ile hedefi-
miz dış ticaretimizi canlandırmak.

Firmalarımızdan gelen olumlu tep-
kiler ve talepler doğrultusunda yeni 
projelerimiz ile ilgili çalışmalarımız ta-
mamlandı, başvurularımız yapıldı. Bu 
doğrultuda, tekstil, mermer ve inşaat 
sektörlerinde oluşturacağımız küme-
ler ile faaliyetlerimiz devam edecek. 
Yeni projelerimizde, paydaşlarımız ile 
sıklıkla bir araya geleceğiz, ortak stra-
tejiler geliştirerek, üretimde, kalkın-
mada, inovasyonda, insan kaynağını 
verimli kullanmada, kurumsallaşma-
da sürdürülebilirliği sağlama gayesin-
deyiz. Gücümüzün, tecrübelerimizin 
ve heyecanımızın bilinci ile şehrimizin 
dış ticaretinde doğru adımlar atarak 
istihdama katkıda bulunmayı, şeh-
rimizin refah seviyesini artırmayı, bu 
doğrultuda toplumda sosyal değerler 
yaratmayı amaçlıyoruz.

2023 hedefleri doğrultusunda be-
lirlenen ekonomik hedeflere ulaş-
mak, tüm sektörlerde firmalarımızın 
dünyaya açılmasını sağlamak, fark 
yaratmak, güçlü adımlarla yolumu-
za devam etmek istiyoruz. Ticaret 
Bakanlığımızın desteği ile Diyarbakır 
OSB önderliğinde yapılacak UR-GE 
çalışmaları ticari kapasitemizin ta-
nınmasını sağlayacak, kadim kenti-
mizin turizm potansiyelini ön plana 
çıkaracaktır. 

Amacımız Yatırım, Üretim, İhracat, İstihdam

UR-GE İLE
D Ü N YAYA M E R H A B A D İ Y E C E Ğ İ Z

HİLAY YALÇIN
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Eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı ve Diyarbakır Millet-
vekili Mehdi Eker, Organize 

Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikalarda 
incelemelerde bulundu.

OSB Başkanı Aziz Odabaşı ve Yö-
netim Kurulu üyeleri tarafından 
karşılanan Mehdi Eker’e, AK Par-
ti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir 
Bal, eski milletvekili Kutbettin Arzu, 
kamu kurum müdürleri, STK tem-

silcileri de eşlik etti. Diyarbakır Ti-
caret Borsası Başkanı Engin Yeşil’e 
ait Yeşil Ambalaj Fabrikası’nı ziya-
ret eden Eker ve beraberindekiler, 
burada işletme müdürü tarafın-
dan bilgilendirildi. Diyarbakır Tica-
ret Borsası Başkanı Engin Yeşil ise 
2016 yılında faaliyete geçirdikleri 
tesislerinde her geçen gün yatırım-
larını artırmaya devam ettiklerini 
belirterek, “Üretim kapasitemizi ve 

ihracat rakamlarımızı en üst seviye 
getirmek için elimizden geleni ya-
pıyoruz. Bölge sanayicisine vermiş 
olduğunuz desteklerden dolayı da 
sizlere teşekkür ediyorum” dedi. 

Yaptıkları yatırımlar nedeni ile fab-
rika sahiplerine teşekkür eden 
Eker, daha sonra Organize Sanayi 
Bölgesi’nde sanayicilerle bir araya 
gelerek sorunlarını dinlediler.

MEHDİ EKER, SANAYİCİLERİMİZLE 
BİR ARAYA GELDİ
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Ü R E T E N  B İ R  D İ Y A R B A K I R

Diyarbakır OSB’mizde 2003 yı-
lından bu yana faaliyet gös-
teren Lila Kozmetik, saç renk-

lendirme ve bakım ürünleriyle, ulusal 
ve ulusal pazarlarda ev tüketiminin 
yanı sıra profesyonellerin de tercih 
ettiği bir marka yolunda iddialı yük-
selişini sürdürüyor. Türkiye saç boya 
ihracatının %’45’ini tek başına gerçek-
leştiren Lila Kozmetik, 27 ülkeye ihra-
cat yapıyor.

Firma sahibi Mehmet Cansız, güçlü 
pazarlama ve bayii yapılanması ile 
geniş satış dinamiği yakalayan Lila 
Kozmetik’in, her geçen gün pazar pa-
yını üst seviyelere taşıdığını söyledi. 
Cansız, “20 bin metre kare alanda, 
Avrupa Birliği normlarına uygun Good 
Manufacturing Practice –GMP ve ISO 
9001 kalite standartları doğrultusun-
da üretim yapan tesislerimizde am-
balaj üretiminden dolum aşamasına 
kadar tüm süreç hassas kontroller-
den geçiyor. Yıllık 100 milyon enteg-
re dolum kapasitesine sahip makine 
parkıyla, pazar ihtiyaçlarını karşılaya-
cak hızlı çözümler üretiyoruz” dedi. 

Kozmetik sektöründe “Kalitenin” en 
önemli kriter olduğu bilinciyle çalışıp, 
yatırımlarını genişlettiklerini ifade 
eden Mehmet Cansız, şöyle devam 
etti: “Lila Kozmetik, ileri teknolo-
ji otomasyon sistemleriyle yetkin ve 
eğitimli çalışanları bir araya getirerek 
istihdam konusunda da ekonomiye 
katkı sağlıyor. Lila Kozmetik ürünleri-
nin performans ölçümleri, laboratuar 
ortamlarında uzman ekiplerce onay-
layıp, kalitesi kanıtlandıktan sonra 
tüketiciyle buluşturuluyor. Türkiye saç 
boya ihracatının %’45’ini tek başına 
gerçekleştiren Lila Kozmetik, 27 ülke-
ye ihracat gerçekleştirip, Türkiye’nin 

gelişimine ve tanıtımına ek olarak , 
varlığını sürdürdüğü ülkelerin ticaret 
hayatında da etkin rol oynuyor. Birçok 
ülkede pazar lideri olması, ürünlerinin 
taklitlerinin yapılıp o ülkelerde satıl-
masına neden olmaktadır. Kozmeti-
ğin beşiği olan Almanya’da kendi ofis 
ve deposunu açarak, Avrupa ülkele-
rinde de hızlı bir şekilde ilerlemekte-
dir.” 

Cansız son olarak; alınan yerli ve ya-
bancı sertifikalarla, üretim  kalitesini 
uluslararası düzeye taşındıklarını, Lila 
Kozmetik olarak müşterilerinin istek-
lerini öncelikli hedef olarak benimse-
diklerini kaydetti.

Saçları 
renklendiren
firma: 

L İ L A 
K O Z M E T İ K

FİRMALARIMIZI

TANIYALIM
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15Diyarbakır OSB’mizde faaliyet 
gösteren dört ortaklı Surhan 
İplik A.Ş’nin Yönetim Kurulu 

Başkanı Süleyman Oruç, Makine Mü-
hendisi olarak başladığı iş hayatında 
tekstil sektöründe önemli başarılara 
imza atarken, diğer yandan da ticari 
amaç gütmeksizin hobi amaçlı sanat 
yapıyor.  

Diyarbakır doğumlu olan işadamı Sü-
leyman Oruç, Gaziantep Üniversitesi 
Makine Mühendisi mezunu. İş ha-
yatına 1997’de bir tekstil firmasında 
makine mühendisi olarak başlayan 
Oruç, “Makinelerle haşır neşir olur-
ken tekstil sektöründe kendi işimi 
kurdum” diyor. 

Aynı zamanda profesyonel ses sa-

natçı olan Süleyman Oruç, “Sanatçı 
kimliğim tamamen hobi amaçlı. Ti-
cari bir amaç yok. Şu ana kadar 5-6 
albüm yaptık ve 10 klip çektik” diye 
anlatıyor. 

2015’te 3 arkadaşıyla birlikte kur-
dukları Surhan İplik’te hazır giyim ve 
boyalı kumaş ihracatı yapan firmala-
ra iplik ve ham örgü kumaşı tedariği 
yaptıklarını söyledi.

Aylık 400 ton iplik üreten Surhan İplik, 
Türkiye, Ortadoğu ve Balkanlar’ın en 
modern compak penye iplik tesisine 
sahip. Tesis, dünyanın kabul gördüğü 

Rıeter Ring Makineleri, Savio Bobin 
Makineleri, Marzolı Fitil Makineleri 
ve Uster Laboratuar cihazlarını tercih 
etmiş olup 20 adet RİTER K46  com-
pak ring makinesi ile üretim yapıyor. 

2015 yılında iplik üretimine başlayan 
fabrikada, NE20 -NE120 aralığında 
1.sınıf compact, penye iplikleri üre-
tiliyor. Full otomasyon sistemi uygu-
lanan fabrikada, balya halinde gelen  
%100 organik pamuklar işlenerek üs-
tün laboratuarlarda test edilip, işlem 
sonrası Türkiye ve Dünya piyasasın-
da kumaş ve örgü fabrikalarına ihraç 
ediliyor.

SURHAN İPLİK
H e m  S a n a t ç ı  H e m  S a n a y i c i
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Ü R E T E N  B İ R  D İ Y A R B A K I R

Diyarbakır, insanlık tarihinin en önemli eşiklerin-
den biri olan göçebelikten yerleşik düzene, av-
cı-toplayıcılıktan tarımsal üretime geçilen döne-

me ev sahipliği yapmış bir kent. 

Kimlere ev sahipliği yapmamış ki bu güzeller güzeli şe-
hir: Medler, Roma İmparatorluğu, Akkoyunlular, Merva-
niler, Artuklular, Emeviler, Abbasiler, Osmanlı ve daha 
niceleri. Ayırmamış insanları hiç o, bu, şu diye. Türkçe, 
Arapça, Kürtçe konuşan Müslümanlar, Ezidiler, Musevi-
ler, Ortodoks ve Katolik Ermeniler, Ortodoks ve Katolik 
Süryaniler, Protestanlar, Nasturiler, Keldaniler ve Rum-
lar yaşamış bu heybetli şehirde kardeşçe. 

UNESCO, taştan örülmüş, şehri bir anne gibi sımsı-
kı sarmış Surları ve kutsal kitaplarda anlatılan cennet 
bahçelerini anımsatan Hevsel Bahçeleri’ni 2015’te 
Dünya Mirası Listesi’ne aldı. 

Yapılan arkeolojik kazılarda da kentin Cilalı Taş Devri’n-
den günümüze dek aralıksız bir yerleşime sahip olduğu 

açığa çıktı. En eski köy yerleşmelerinden biri olan Di-
yarbakır’ın Ergani ilçesindeki Qotê Ber Çem (Çayönü 

Höyüğü), günümüzden 10 bin yıl önceye ait ta-
rımcı köy topluluklarının varlığını kanıtlıyor. 

Yüzey araştırmaları, Çayönü Höyüğü’nde yaşamın M.Ö. 
7500-5500 yılları arasında aralıksız olarak sürdüğünü 
göstermektedir. İnsanların göçebelikten yerleşik köy 
yaşantısına, avcı toplayıcılıktan besin üretimine geçtik-
leri bu yerde, günümüzdeki kent uygarlığının ilk temel-
leri atılmıştır. 

Çin Seddi’nden sonra en uzun surlara sahip olan Diyar-
bakır’da bulunan bazı tarihi yapıları şöyle sıralayabiliriz: 

Dört Ayaklı Minare: Akkoyunlu Kasım Han tarafından 
yaptırılan Şeyh Mutahhar Cami’sinin dört ayaklı mi-
naresi yekpare dört sütun üzerinde inşa edilmiş ilginç 
anıtlardandır. 

Surp Giragos Kilisesi: Ermeni Cemaatinin Ortado-
ğu’daki en büyük ikinci ibadet merkezidir.

Ulu Camii:  Anadolu’nun en eski camilerindendir. M.S. 
639 yılında İslam orduları Diyarbakır’ı fethedince Mar-To-
ma Kilisesi’nin camiye çevrilmesiyle kurulmuştur. İslam 
aleminde 5. Haremi- Şerif olarak tanınmaktadır. 

D İ Y A R B A K I R
İnsanlığın göçebelikten yerleşik düzene ve tarımsal üretime geçtiği 

ilk yer olan Diyarbakır, 33 medeniyete yaptığı ev sahipliği ile 
Dünya Mirası Listesi’ndeki nadide kentlerimizden biridir

Medeniyetler şehri:


