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Diyarbakır Organize Sanayi Bölgemiz’de önemli yatırımları bulunan sanayicilerimiz, 2018’i değerlendirdi ve 2019 
beklentilerini Diyarbakır OSB Dergisi’ne anlattı.

Sanayicilerimizden Önemli Mesajlar:

“2018 KÖTÜ GEÇTİ, 2019’DAN UMUTLUYUZ”

ÜRETEN BİR DİYARBAKIR

Yayından Sorumlu Yazıişleri Müdürü
FADIL OĞURLU

Editör
VEYSİ POLAT

DİYARBAKIR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ADINA
İmtiyaz Sahibi
AZİZ ODABAŞI

Elazığ Yolu 22.Km / DİYARBAKIR
www.diyarbakirosb.org.tr  |  dosbmudurlugu@hotmail.com

t: +90 412 345 00 21 - +90 412 290 37 38  f: +90 412 345 00 54

Grafik Tasarım
LENA GRAFİK

Baskı
AGRAFİK

2018 yılını iyisiyle kötüsüyle geride bıraktık. Her yeni yıl bir 
umut ve yeni bir başlangıçtır. 2019 yılının ülkemize, kenti-
mize ve milletimize refah, huzur ve mutluluk getirmesini 

dileyerek, herkesin yeni yılını Karavil Grup olarak kutluyorum. Di-
yarbakır’da üretim yapıp dünyanın pek çok ülkesine ihracat yapan 
sanayicilerimizi etkileyen bir konuya değinmek istiyorum. Sana-
yicilerimizin en büyük gider kalemlerinden biri nakliyedir. Bilindiği 
üzere yük taşımacılığında kabul görülen en uygun maliyetli taşıma 
aracı demiryoludur. Dolayısıyla sanayicilerimizin daha rekabetçi 
bir piyasa oluşturması adına OSB’deki demiryolunun tamamen 
aktif hale gelmesi gerekmektedir. Bu durumun oluşması gerek 
üretimlerin ihtiyacı olan ana hammadde tedariki gerek mamul-
lerimizin deniz aşırı ülkelere ihracat yapabilmek adına limanlara 
ulaşacak imkanların oluşması büyük avantajlar getirecektir. Örne-
ğin; Kendi işletmemizle ilgili ana agrega olarak tabir edilen alçı taşı 
ihtiyaçlarımızı demiryolu ile taşımak bizler için büyük bir avantaj 
oluşturacaktır. Akabinde bizler gibi demiryoluna ihtiyaç duyan sa-
nayicilerimiz demiryolu hattı tamamen aktif hale geldikten sonra 
demiryoluna gelecek olan taşıma talebi ne kadar çok olursa ma-
liyetlerimiz de azalacaktır. Karavil Grup olarak bu konuda atılacak 
her adıma ve yapılacak her görüşmeye dahil olmaya hazırız.

2018’in başlarında talep vardı ancak son 6 ayda yaşa-
nan krizle birlikte yatırımlar durdu. Önümüzü göremi-
yoruz. Bir tedirginlik var. 2018 yılını kötü atlattık. Ama 

2019’dan umutluyuz. Özellikle Organize Sanayi Bölgesi Yöneti-
mi’nin Arıtma Tesisi Projesi’ni ihaleye çıkarması yeni yatırımcı-
ların gelmesi açısından bir umut oldu. Yeni yatırım ve yeni istih-
damın yaratılması krizi azaltacaktır. Bu ülke ve bu bölge krizlere 
alışkın, ancak geçirdiğimiz en zor krizdi. Çünkü belirsizlik vardı. 
2019 yılından udumuz var…

“DEMİRYOLUNUN AKTİF HALE GELMESİ 
TAŞIMA MALİYETLERİNİ DÜŞÜRECEKTİR”

“2019’DAN UMUTLUYUZ”

HALİM KARAVİL
Karavil Grup Yönetim Kurulu Başkanı

İHSAN OĞURLU
JİBER Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı
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Sanayiciler için her dönemin belli zorlukları vardır ancak 2018 
yılında döviz kurlarındaki beklenmedik artış hem enflas-
yonda artışa hem de sektörel daralmalara neden olmuştur. 

Özvarlığı yeterli olmayan firmalar bu daralmadan dolayı ödemele-
rini yapmakta sıkıntı yaşamıştır. Bu da genel olarak alacak tahsilini 
zorlaştırmıştır. Bu yıl da hem kur riski hem alacak tahsili problem-
lerini göz önünde bulundurarak faaliyetlerimizi sürdürmemiz ge-
rekmektedir. Bu yüzden devletin ihracatı kolaylaştırıcı desteklerin 
yanı sıra yurtiçinde de bankalar aracılığıyla alacak sigortasını daha 
işlevsel hale getirmesi gerekir. Her şeye rağmen sabırla çalışmaya 
devam etmeliyiz çünkü bölgemizin güçlü bir potansiyeli var.

2018 yılının pek parlak geçtiğini söyleyemeyeceğim. Türki-
ye’ye karşı yabancıların ekonomik saldırıları nedeniyle döviz 
kurlarındaki değişkenlik bizleri de etkiledi. Diğer yandan Gü-

neydoğu’da yıllardır devam eden terör olayları halkımızın göçüne ve 
bölgemizin ekonomik ve sosyal anlamda hak ettiği yere gelmesini 
geciktirmektedir. 2019’da devletten, kredi imkanlarına ulaşmada 
sanayicilerimize kolaylık sağlamasını ve maliyet artışlarını minimu-
ma indirme amaçlı projeleri hayata geçirmesini bekliyoruz. Ayrıca 
akaryakıt fiyatlarının yüksek oluşu ve toplu taşımacılığın maliyet 
girdilerinin fazla olması nedeniyle Organize Sanayi Bölgemizde raylı 
sistemin bir an evvel hayata geçmesini arzuluyoruz. Şuna inanıyo-
ruz ki, bazı kredi destekleri ve ekonomik diğer destekler sanayicile-
rimize sağlanırsa hem maliyetler azalacak hem de dışarıya; bilhas-
sa komşu ülkelere daha fazla ihracat yapma olanağı artacaktır.

2018’i sıkıntılı bir yıl olarak geçirdik. Global bir Dünya’da ya-
şadığımız için Türkiye’ye yansıyan her kriz bizi de etkiledi. 
2019 için umutluyuz. Üreten kesime devlet desteği gelirse 

bu süreci hep beraber çalışarak aşacağız. OSB’deki markaların art-
ması gerekiyor. Rekabetin olması için destek lazım. Ürünlerimizi 
pahalı naklediyoruz. Demiryolu programa alınırsa nakliye daha 
uygun olur ve rekabet artar. Bu konuda çalışmalarımız devam edi-
yor. Devletin bu konuda Organize Sanayi Bölgemize destek ver-
mesi gerekiyor.

“GÜÇLÜ POTANSİYELİMİZ VAR, SABIRLA 
ÇALIŞMAYA DEVAM”

“SANAYİCİLERİMİZE KREDİ DESTEĞİ 
SAĞLANMALI”

“DEVLETİN DESTEĞİ İLE KRİZİ AŞACAĞIZ”

ENGİN YEŞİL
Yeşil Ambalaj A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

ALİ ÖLMEZ
Ölmez İnşaat Taahhüt San. Tic. ve Ltd. Şti. Yön. Kurulu Başkanı

SEZAİ TOPALAN:
(Dicle Mermer A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı)
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ÜRETEN BİR DİYARBAKIR

Diyarbakır Organize Sanayi 
Bölgesi Yönetim Kurulu-
muz, 2019-2022 Stratejik 

Planı’nı hazırladı. Stratejik Planın, 
“Vizyon”, “Misyon”, “Değerler” ve 
“Stratejik Alanlar” olarak dört ana 
başlıktan oluştuğunu ifade eden 
Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu 

Başkanımız Aziz Odabaşı, dergi-
mizin sorularını yanıtladı. Sayın 
Aziz Odabaşı’na yönelttiğimiz so-
rular ve yanıtları şöyle: 

* Stratejik planınızın hazırlık sü-
recini paylaşabilir misiniz? 

Göreve geldiğimizde ilk karar ver-
diğimiz konulardan biri, OSB’nin 
stratejik planını hazırlamak oldu. 
Bu konuda Karacadağ Kalkınma 
Ajansı’na bir proje hazırladık ve 
projemiz onaylandı ve stratejik 
plan hazırlık çalışmamız Kalkınma 
Ajansımız tarafından desteklendi. 

VİZYONUMUZ; 
YATIRIMDA, ÜRETİMDE VE İSTİHDAMDA 

ÜLKEMİZİN ÖNDE GELEN OSB’Sİ OLMAKTIR

4 YILLIK EYLEM PLANIMIZ HAZIR 

Misyonumuz; “Hızlı, kaliteli ve günün koşullarına uygun teknik ve idari hizmet sunmak, 
tatma değeri yüksek ve teknolojik yatırımlar yapılmasını sağlamak, sanayicilerin rekabet 
yeteneğini artıracak çalışmalar yürütmek”

ÜRETEN BİR DİYARBAKIR |  Röporta j



OC
AK

 - 
20

19
  

5

Yönetim ekibimiz, çalışma ar-
kadaşlarımız, sanayicilerimiz ve 
paydaşlarımızın katkısı ile bir plan 
oluşturduk. Bu planın hazırlanma-
sında emeği geçen, katkı sunan 
herkese teşekkür etmek istiyo-
rum.

Stratejik planımız 4 yıllık bir plan. 
Belirlediğimiz eylem planları var 

ve bunları adım adım hayata geçir-
meye çalışacağız. Süreç içerisinde 
gelişebilecek durumlara karşı veya 
gelebilecek önerilere göre eylem 
planlarımızı revize etmek de so-
rumluluğumuzun bir parçasıdır. 
Bu nedenle OSB’mizde çalışan 
arkadaşlarımıza büyük görev dü-
şüyor. Bunları hassasiyetle izleyip, 

değerlendireceklerini ve gerekli 
çalışmaları yapacaklarını düşünü-
yorum. 

*Bize kısaca bahsedebilir misiniz? 
Neler var stratejik planınızda?

Öncelikle Bakanlığımız tarafından 
Ocak 2019’da yayımlanan ve 12 
OSB’de gerçekleştirilen bir ça-
lışma sonucunda hazırlanan bir 
raporun bazı önemli noktalarına 
dikkat çekmek istiyorum. “2023’e 
Doğru Türkiye’de Organize Sana-
yi Bölgelerinin Dönüşümü” adlı 

Değerlerimiz; “Yasalara 
Saygı, Katılımcılık, 
Yenilikçi Yaklaşım, 
Şeffaflık, Güven, Hesap 
Verebilme, Doğaya Saygı, 
İşbirliği ve ekip çalışması.”

Aziz Odabaşı OSB Yönetim Kurulu Başkanı
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ÜRETEN BİR DİYARBAKIR

raporda, 293 firma ile görüşme-
ler gerçekleştirilmiş ve firmaların 
teknoloji konularındaki ihtiyaçları 
tespit edilmiş, OSB’lerin firmaların 
yenilik ihtiyaçlarına göre nasıl daha 
iyi hizmet verebilecekleri araştırıl-
mıştır. Bu raporun ilgili kesimler 
tarafından okunması, incelenmesi 
gerektiğini düşünüyorum.

Diyarbakır OSB olarak stratejik 
planımız bu rapor yayımlanmadan 
önce tamamlandı. Ancak şunu ifa-
de etmek istiyorum: Stratejik pla-
nımızda yer verdiğimiz bazı alanla-
rın bu raporda yer bulması bizlere 
cesaret vermiştir.

Şimdi sorduğunuz soruya dönmek 
istiyorum. Stratejik planımızın bi-
rinci basamağında yönetim olarak 
vizyonumuz ve misyonumuzun ne 
olması gerektiği üzerinde, danış-
man firmanın moderatörlüğünde 
çalışmalar yürüttük, beyin fırtına-
ları gerçekleştirdik.  Ve yönetim 
olarak vizyonumuzu; “Yatırımda, 
üretimde ve istihdamda ülkemizin 
önde gelen OSB’lerinden biri ol-
mak” şeklinde belirledik.

Benzer şekilde misyonumuzu da 
belirledik. Misyonumuz da; “Hızlı, 
kaliteli ve günün koşullarına uygun 
teknik ve idari hizmet sunmak, 
tatma değeri yüksek ve teknolojik 
yatırımlar yapılmasını sağlamak, 
sanayicilerin rekabet yeteneğini 
artıracak çalışmalar yürütmek” 
şeklinde son halini aldı. 

Değerlerimizi belirlerken de çok 
dikkatli bir tutum içerisinde çalış-
ma yürüttük. Yönetimimizin ortak 
görüş olarak belirlediği ve plana 
da yansıttığımız değerlerimiz şun-

lardır: “Yasalara Saygı, Katılımcılık, 

Yenilikçi Yaklaşım, Şeffaflık, Güven, 
Hesap Verebilme, Doğaya Saygı, 
İşbirliği ve ekip çalışması.”

Ve nihai olarak stratejik alanları-
mızı, amaçlarımızı ve eylem plan-
larımızı belirledik.

* Stratejik alanlar ve amaçlarınızı 
kısaca özetleyebilir misiniz?

Beş temel stratejik alan belirledik. 
Ekip arkadaşlarımızla birlikte ortak 
akıl yürüterek üzerinde mutabık 
kaldığımız stratejik alanları şöyle 
özetleyebilirim: Kurumsal Kapasi-
te, Yeni Yatırımlar, Rekabet Yete-

neğinin Artırılması, OSB Hizmet-
leri ve Altyapısınının İyileştirilmesi, 
Toplumsal Sorumluluk.

Bu alanları da şöyle gruplamak 
mümkündür. İki alan OSB’nin kendi 
bünyesine ve işleyişine, hizmetle-
rini ve altyapısını güçlendirmesine 
yöneliktir. Bir diğer iki alanda sana-
yicilerimize ve yatırma yöneliktir. 
Son stratejik alanda ayrılmaz bir 
parçası olduğumuz ve sorumlulu-
ğumuzun önemli bir parçası olan 
toplumsal sorumluluk alanıdır.

*Son olarak eylem planlarınızdan 
biraz söz edebilir misiniz?

Okurlarımızın ve paydaşlarımızın 
planın tamamını incelemelerini, 
eleştiri ve önerilerini paylaşmala-
rını önemsediğimi özellikle belirt-
mek istiyorum.

Stratejik amaç ve eylem planla-
rımızın bazılarını paylaşabilirim. 
Kurumsal kapasitenin artırılması 
stratejik alanındaki stratejik ama-
cımız: “Diyarbakır Organize Sanayi 
Bölgesi’nde faaliyet gösteren sa-
nayicilere günün koşullarına uygun 
şekilde, kaliteli ve hızlı hizmet ver-
mek.” Bu amaç için belirlediğimiz 
hedeflerimiz ise;  “OSB’nin yöne-
tim organizasyon yapısını güncel-
lemek, OSB’nin bilişim altyapısını 
iyileştirmek, OSB’nin finansal ya-
pısını iyileştirilmek, kurumsal geli-

ÜRETEN BİR DİYARBAKIR |  Röporta j

Stratejik alanlar; 
Kurumsal Kapasite, 
Yeni Yatırımlar, Rekabet 
Yeteneğinin Artırılması, 
OSB Hizmetleri 
ve Altyapısnının 
İyileştirilmesi, Toplumsal 
Sorumluluk.

Kurumsal 
kapasitenin 
artırılması stratejik 
alanındaki 
stratejik amacımız: 
“Diyarbakır Organize 
Sanayi Bölgesi’nde 
faaliyet gösteren 
sanayicilere günün 
koşullarına uygun 
şekilde, kaliteli ve 
hızlı hizmet vermek.” 
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şim çalışmaları yürütmek” şeklin-
de özetleyebilirim.

Benzer şekilde rekabet yeteneği-
nin artırılması alanındaki stratejik 
amacımız; “Diyarbakır Organize 
Sanayi Bölgesi’nde faaliyet yürü-
ten firmaların rekabet yeteneğini 
artırmak”’tır. Bu stratejik amaç 
altında yürüteceğiminiz faaliyetler 
ise; “Firmaların ihracat kapasite-
sini arıtmak, firmaların verimlilik 
artırıcı çalışmalarına katkıda bu-
lunmak, nitelikli personel sorunu-
nun çözümüne katkıda bulunmak 
ve OSB’nin bilinirliğini artırmak”tır. 

Diğer stratejik amaçlarımız ve de-
taylı eylem planlarımız için stra-
tejik eylem planı dokümanımızın 
incelenmesini öneririm. 

*Son olarak yeni yatırımlar konu-
sunda neler söylemek istersiniz?

Bir diğer stratejik alanımız yeni 
yatırımlardır. Bu konuda da önemli 
çalışmalar yapacağımıza inanı-
yorum. Ancak yeri gelmişken bu 
stratejik alanımıza ve amaçlarımı-

za ulaşmamızı kolaylaştıracak bir 
konuya değinmek istiyorum. Bi-
lindiği üzere yakın zamanda Sayın 
milletvekillerimiz, Sayın Valimizin 
ve kurumlarımızın değerli yöneti-
cileri ile sanayicilerimizin katıldığı 
bir toplantı ile OSB’mizde yapı-
lacak olan arıtma tesisinin imza 
törenini gerçekleştirdik. Öncelikle 
Diyarbakır’ı ziyaretleri esnasında 
bu projenin ve Diyarbakır için bü-
yük öneme haiz başka projelerin 
hızlandırılması talimatını veren 
Sayın Cumhurbaşkanımıza say-
gılarımızı sunuyorum. Bunun yanı 
sıra bu projelerin hayata geçmesi 
için çok büyük emek sarf eden sa-
yın milletvekillerimiz ve sayın vali-

mize ayrıca şükranlarımı sunmak 
istiyorum. 

Arıtma tesisimizin tamamlanması 
ile özellikle tekstil alanında önemli 
yatırımlar olacaktır. Kumaş boya-
hanelerinin kurulması için başvu-
ran çok sayıda firmamız mevcut-
tur. Bu sektörün yaratacağı katma 
değer ve istihdamın Diyarbakır’a 
hatırı sayılır katkı sağlayacağını 
düşünüyoruz.

Bunun yanı sıra tarıma dayalı sa-
nayinin gelişmesi için belirledi-
ğimiz bazı eylem planlarımız var. 
Bunlarında somutlaşması için OSB 
yönetimi olarak elimizden gelen 
çabayı göstereceğiz. 

Rekabet yeteneğinin 
artırılması alanındaki 
stratejik amacımız; 
“Diyarbakır Organize 
Sanayi Bölgesi’nde 
faaliyet yürüten 
firmaların rekabet 
yeteneğini artırmak”’tır. 
Bu stratejik amaç 
altında yürüteceğimiz 
faaliyetler ise; 
“Firmaların ihracat 
kapasitesini arıtmak, 
firmaların verimlilik 
artırıcı çalışmalarına 
katkıda bulunmak, 
nitelikli personel 
sorununun çözümüne 
katkıda bulunmak ve 
OSB’nin bilinirliğini 
artırmak”tır. 
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ÜRETEN BİR DİYARBAKIR

Diyarbakır OSB Toplantı Sa-
lonu’nda gerçekleştirilen 
Arıtma Tesisi Projesi imza 

törenine, Valimiz Hasan Basri Gü-
zeloğlu, Milletvekillerimiz Ebube-

kir Bal ve Oya Eronat, Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Cumali Atilla, 
OSB Yönetim Kurulu Başkanımız 
Aziz Odabaşı, DTSO Başkanımız 
Mehmet Kaya, DTB Başkanımız 

Engin Yeşil, DESOB Başkanımız 
Alican Ebedinoğlu, DOGÜNSİFED 
Başkanımız Aziz Özkılıç, kurum 
müdürleri, STK temsilcileri ve sa-
nayicilerimiz katıldı.

OSB ARITMA TESİSİNE KAVUŞUYOR
 “VİZYONUMUZA BİR ADIM DAHA YAKLAŞTIK”

36.8 MİLYON TL’LİK YATIRIM

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgemiz, 28 yıl aradan sonra arıtma tesisine kavuşuyor. 
Yatırım tutarı 36.8 milyon TL olan projenin hayata geçmesiyle sanayicilerimiz için tekstil 
başta olmak üzere yeni yatırım alanları açısından önemli fırsatlar doğuracak.

ÜRETEN BİR DİYARBAKIR
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“BU PROJE İLE 
VİZYONUMUZA
BİR ADIM DAHA 
YAKLAŞTIK”
Toplantıya ev sahipliği yapan OSB 
Yönetim Kurulu Başkanımız Aziz 
Odabaşı, arıtma tesisi projesinin 
hayata geçmesiyle birlikte önemli 
bir eksikliğin giderilmiş olacağını 
belirterek, projenin hayata geç-
mesinde emeği olanlara teşekkür 
etti. Odabaşı, “Sayın Cumhurbaş-
kanımızın Diyarbakır ziyaretinde 
kendisine arz edilen konulardan 
biri olan arıtma tesisi projesinin 
hayata geçmesi için vermiş oldu-

ğu talimat ile bugün proje imza 
aşamasına gelmiştir. Sayın Cum-
hurbaşkanımıza, bakanlarımıza 
ve tüm hükümet yetkililerimize 
şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca 
bu projenin hayata geçmesi için 
yoğun çaba sarf eden, emek veren 
sayın milletvekillerimiz ve sayın 
valimiz başta olmak üzere katkı 
sunan herkese teşekkürlerimizi 
bir borç biliyoruz. Diyarbakır OSB 
olarak vizyonumuz; Yatırımda, 
üretimde ve istihdamda ülkemi-
zin önde gelen OSB’lerinden biri 
olmaktır. Bu proje ile vizyonumu-
za bir adım daha yaklaştığımızı ve 
bundan büyük heyecan duyduğu-
muzu ifade etmek istiyorum. Söz 
konusu projemiz faaliyete geçti-
ğinde sanayicilerimiz için tekstil 
başta olmak üzere yeni yatırım 
alanları açısından önemli fırsatlar 
doğacaktır” diye konuştu.

GÜZELOĞLU:
YENİ YATIRIMLARIN 
ÖNÜ AÇILDI
Valimiz Hasan Basri Güzeloğlu ise 
yaptığı konuşmada, Tekstil İhti-
sas Organize Sanayi Bölgesi alt-
yapı çalışmaları ve yapılan diğer 
yatırımlarla ilgili bilgi verdi. Atıksu 
arıtma tesisi yapımı için yer tes-
limi yapıldığını ifade eden Güze-
loğlu, şunları söyledi: “Üç etaba 

ilaveten 195 hektarlık ilave ala-
nın da tamamlanması ile beraber 
915 hektar büyüklüğe ulaşacak 
olan Diyarbakır OSB bölgesinde 
iddialı olan önemli bir üretim üs-
südür. OSB’nin katma değerli üre-
time geçişine katkı sunacak altya-
pı geliştirme çalışmalarına devam 
edilmektedir. Sanayi altyapısını 
geliştirirken çevresel faktörleri de 
dikkate alarak doğaya zarar ver-
meden üretim yapmak önemli bir 
konu olarak karşımıza çıkmakta-
dır. Bu kapsamda yatırımcılarımı-
zın uzun dönemdir beklediği ve 
bizlerin de daha öncesinde müj-
desini verdiği çalışmada nihayet 
süreç tamamlandı ve yüklenici ile 
31 Aralık 2018 tarihinde sözleş-
me imzalandı. 5 Ocak 2019 tari-
hi itibariyle yer teslimi yapılarak 
çalışmalara fiilen başlanmış oldu. 
Sayın Cumhurbaşkanımızın tali-
matları ile başlatılan bu çalışmanın 
yatırım tutarı 36,8 Milyon TL’dir. 
Arıtma tesisinin devreye alınması 
çevresel faydalarının yanında yeni 
yatırımların da yapılmasına imkan 
tanıyacaktır. Özellikle ilimizde hızla 
gelişen tekstil sektöründe ilimizin 
üretim değer zincirinde yer alma-
yan boyahane yatırımlarının önü 
açılmış olacaktır.” 

Aziz Odabaşı 
OSB Yönetim Kurulu Başkanı
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ÜRETEN BİR DİYARBAKIR

Doğal Taş Sektöründe Parlayan Bir Yıldız 

BEDEN MERMER 
Doğal taş sektöründe bölgemizin parlayan yıldızları arasında yer alan Beden 
Mermer, üç ocakta çıkardığı ürünleri; ABD, Birleşik Krallık, Avrupa ve Uzakdoğu 
ülkelerine ihraç ediyor.

FİRMALARIMIZI

TANIYALIM

Diyarbakır Organize Sana-
yi Bölgemizde 1998 yılında 
faaliyete başlayan Beden 

Mermer, üç ocakta çıkardığı doğal 
taşları ABD, Birleşik Krallık, Avrupa 
ve Uzakdoğu ülkelerine ihraç ediyor. 
İnşaat ve dekorasyon pazarına hitap 
eden Beden Mermer’in 2019 hede-
finde, üretim kapasitesini planlı bir 
şekilde arttırarak, potansiyeli olan 
yeni pazarlara açılmak bulunuyor.
OSB’mizde 30.000 m2 alan üzerin-

de kurulu 9.500 m2 kapalı alana sa-
hip olan Beden Mermer, bünyesinde 
102 kişiyi istihdam ediyor. Yaklaşık 
500.000 m2 plaka ve ebatlı mermer 
üretimi gerçekleştiren firma, ham-
madde tedarikini Hani bölgesinde 
(Bej Mermer) Ocağı, Adıyaman böl-
gesinde (Emperador Mermer) Oca-
ğı ve Çüngüş bölgesinde de (Tulip 
Mermer) Ocağı’ndan elde ediyor. Bu 
ocaklardan temin edilen ürünler, Di-
yarbakır OSB’mizdeki ana fabrikada 

plaka ve ebatlı mermere dönüştürü-
lüyor.
Beden Mermer, ürünlerini Amerika 
Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, İs-
rail, Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, 
İtalya, İspanya, Yunanistan, Birleşik 
Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, 
Avustralya, Belçika, Hollanda, Uk-
rayna, Japonya, Singapur, Kore, Türki 
Cumhuriyetler ve komşumuz Irak’a 
ihraç ediyor.

Dİ
YA

RB
AK

IR
 O

RG
AN

İZ
E 

SA
NA

Yİ
 B

ÖL
GE

Sİ

10



OC
AK

 - 
20

19
  

11

Diyarbakır’da 1997 yılından 
bu yana mermer sektörü 
içerisinde yer alan ASENKA 

firmamız, “ASENKA BOTTOCINO 
EXCLUSIVE” markasıyla dünya 
mermer piyasalarında adından söz 
ettiriyor.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölge-
mizde 2007 yılında faaliyete baş-
layan ASENKA, 22 yıldır bu sek-
törde hizmet veriyor. Bölgemizin 
doğal taşlarını dünya piyasasına 
sunan ASENKA, 1997 yılında Di-
yarbakır’ın Çermik ilçesinde işlet-
meye açtığı mermer ocağı ile doğal 
taş sektörüne ilk adımını attı.  

Diyarbakır Organize Sanayi Bölge-
mizde 21000m² açık alan üzerin-
de 4700m² kapalı alanda faaliyet 
yürüten ASENKA, aylık 20,000 m2 
kapasite ile üretime devam ediyor. 
Bünyesinde 51 kişi istihdam eden 
ASENKA, ürünlerini dünya piyasa-
sına sunuyor.

FİRMALARIMIZI

TANIYALIM

ASENKA
Diyarbakır’ın mermerini 

dünya piyasasına sunan firma: 

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgemizde 2007 yılında faaliyete 
başlayan ASENKA, Çermik’teki ocakta çıkardığı ürünleri dünya 
piyasasına sunuyor.
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ÜRETEN BİR DİYARBAKIR

JİBER Yönetim Kurulu Başka-
nı ve GÜNTİAD Başkanı İhsan 
Oğurlu’nun daveti üzerine Di-

yarbakır Organize Bölgemizi ziya-
ret eden KOTON Yönetim Kurulu 
Eşbaşkanı Gülden Yılmaz, Diyar-
bakır ziyaretini ve hayat hikayesini 
dergimiz Diyarbakır Organize’ye 
anlattı.

OSB’mizde faaliyet yürüten JİBER, 
Sunteks ve Alkan tekstil firmala-
rımızı ziyaret eden Gülden Yılmaz, 
Diyarbakır izlenimlerini şöyle an-
lattı: 

“Hayatımda il kez 1 Aralık 2018 
tarihinde düzenlenen Kadın Giri-

şimcilik Konferansı için gelmiştim. 
Bu ikinci gelişim. Buradaki giri-
şimcilerden, insanlardan çok etki-
lendim. Diyarbakır’da çok ciddi bir 
tavır ve inisiyatif var. Bu toprakları 
seven insanların buradaki azmi 
ve gücünü görmemek mümkün 
değil. Teşvikli bir bölgede olduğu 
için Diyarbakır büyük bir avantaj. 
Diyarbakır’ın yerel insanı bu top-
raklardan ne çıkabilir bunu çok iyi 
biliyor. Güzel ve ortak bir akıl var. 
Diyarbakır’da tekstil açısından 
çok iyi fırsat var. Türkiye’de iyi bir 
gözlem yapılmış. Hali hazırda Tür-
kiye’nin büyük istihdamını karşıla-
yan sektör tekstil ve konfeksiyon-

dur. Bu endüstrinin Diyarbakır’da 
gelişmesi, İran, Irak gibi açık pa-
zarlara ulaşabilmesi büyük fırsat-
tır. Kentte Tekstil İhtisas OSB’nin 
kurulması çok değerli. Ekosistem 
orada tam kurulacak. Boya, ip-
lik imalatçısı, yan sanayi; nakışçı, 
baskıcı gibi entegre oluşması çok 
güzel olacak. İstanbul’un tekstilde 
bir numara olmasının sebebi eko-
sistemin oluşmasıdır. Endüstrinin 
her elemanına rahatça ulaşabili-
yoruz. Burada istekle davet var. 
En önemlisi de bu aslında. Buranın 
gelişmesini gönülden istiyorum. 
Bu KOTON içinde bir fırsat, hatta 
ülke için daha büyük bir fırsattır.”

KOTON 
Yönetim Kurulu Eşbaşkanı Gülden Yılmaz:

DİYARBAKIR’DA
BÜYÜK BİR FIRSAT VAR

Diyarbakır  
Organize Sanayi 
Bölgemizdeki tekstil 
firmalarını ziyaret 
eden KOTON 
Mağazaları Yönetim 
Kurulu Eşbaşkanı 
Gülden Yılmaz, 
tekstil açısından 
Diyarbakır’ın büyük 
bir fırsat olduğunu 
söyledi.
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“KOTON’U HER YERDE GÖRMEK İSTİYORUZ”

KOTON serüvenine, eşiyle birlikte İstanbul Kuzgun-
cuk’ta açtıkları 25 m2’lik bir dükkanla başladıklarını 
anlatın Gülden Yılmaz, şunları söyledi: “Koton, 1988 yı-
lında Kuzguncuk’ta 25 m2 büyüklüğündeki bir mağaza 
ile ticari hayatına başladı. O dönemde ben öğretmenlik 
yapıyordum, eşim ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda 
subaydı. O zaman vakit geçirmek, biraz para kazanmak 
için başladığımız mağazacılığı sevdik ve işin içine girin-

ce de epey hızlı bir büyüme gerçekleştirdik. O zamanki 
hayalimiz işimizde başarılı olmaktı. O mütevazi mağa-
zadan bugünlere gelince, şimdi KOTON’u dünyanın her 
tarafında görmeyi hayal ediyoruz. 2001’de Avrupa’nın 
6 ülkesinde kendi markalı ihracatımızı yapıyorduk. 
Aynı zamanda 11 perakende mağazamız vardı. 2018-
2019’da 526 mağaza, 30 ülke, bu yılın sonunda 5 mil-
yara yakın bir ciro, 11 bin çalışanı olan bir şirket haline 
geldik.” 
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ÜRETEN BİR DİYARBAKIR

Diyarbakır’ın Hazro İlçesi’n-
de 350 öğrencinin eğitim 
ve öğretim gördüğü Yazgı 

Ortaokulu’ndaki eksikliklerin gide-

rilmesi için Organize Sanayi Bölge-
si Yönetimi de seferber oldu.

Bir eğitim yuvasında olmaması ge-
reken görüntülerin kimi basın yayın 
organlarında yer alması üzerine 
harekete geçen Diyarbakır Valiliği, 
olaya koyarak soruşturma başlat-
mıştı. Bazı sınıf ve tuvalet kapıla-
rının olmadığı, pencere camları-
nın kırık olduğunun tespit edildiği 
okulda, kaloriferlerin yanmadığı ve 
öğrencilerin mont giyerek eğitim 

gördüğü belirlenmişti. Diyarbakır 
Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nun 
talimatı ile başlatılan onarım ça-
lışmaları 15 günde tamamlandı ve 
okuldaki tüm eksiklikler giderildi. 
OSB Yönetim Kurulumuz, bu sü-
reçte sosyal sorumluluğun gereği 
okulun pencerelerinin onarımını 
üstlendi. OSB Yönetim Kurulumuz, 
sosyal sorumluluk projesi kapsa-
mında benzeri yardımları sürdüre-
ceğini açıkladı.

Diyarbakır Organize Sana-
yi Bölgesi (OSB) Yönetim 
Kurulu, sosyal sorumluluk 

projesi kapsamında görme en-
gellilere beyaz baston hediye etti. 
“Beyaz Baston Görme Engelliler 
Haftası” dolayısıyla yardım kararı 
alan OSB Yönetim Kurulu, merke-

zi Yenişehir ilçesinde bulunan Altı 
Nokta Körler Derneği’ne adet be-
yaz baston hediye etti. Altı Nokta 
Körler Derneği Başkanı Mehmet 
Akif Karakaş, 40 görme engelli va-
tandaşa beyaz baston dağıtımının 
yapılmasından memnuniyet duy-
duklarını belirtti. Beyaz bastonun 

görme engelliler için bağımsızlık ve 
özgürlük sembolü olduğunu ifa-
de eden Karakaş, “Bunu kullanan 
vatandaşların kendine öz güve-
ni daha da artıyor” dedi. Karakaş, 
OSB yönetimine iletilmek üzere 
OSB Müdürü Mehmet Özel’e bir 
teşekkür plaketi takdim etti.

Diyarbakır Organize Sanayi 
Bölgesi Yönetim Kurulu, sos-
yal sorumluluğunun gereği 
olarak Hazro’nun Yazgı Or-
taokulu’ndaki bakım/onarım 
çalışmalarına destek verdi.

ALTI NOKTA KÖRLER DERNEĞİ’NE 

40 ADET BEYAZ BASTON DESTEĞİ

Her Şey Geleceğimiz Olan Çocuklar İçin…

ÇORBADA BİZİM DE TUZUMUZ OLSUN!

ÜRETEN BİR DİYARBAKIR
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Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi olarak üretmeye, kalkınmaya, ülke ekonomisine katma değer 
katmaya, kentimizde yeni istihdam alanları açmaya devam ediyoruz. Diyarbakır OSB’mizde üretim 
yapmak için son 5 ayda toplam 19 firmamıza yer tahsisi yapıldı. Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu 
olarak kendilerine “Hoşgeldiniz” diyoruz.

YER TAHSİSLERİ YAPILDI

OSB’mize 
HOŞ GELDİNİZ

ÇELEBİ HOME 
Plastik Eşya San.Tic.A.Ş. 

- İstihdam Sayısı : 10 
 -Yatırım Tutarı: 2.500.00000TL

Eren ÇELEBİ 
+90 555 804 1997 

KAYALAR PROFİL 
Profil İnşaat Tarım Ürünleri Tem. Hayv. San ve 

Tic. Ltd. Şti.
- İstihdam saysı: 25 

- Yatırım tutarı: 4.490.000.00TL 

Kadir KAYA    
+90 535 624 0202

SÜLÜKLÜ HAN 
ŞARAP ÜRETİM TESİSİ

Sülük Han Turizm Şarap Gıda Özel Eğitim San. 
Tic. Ltd. Şti

Sedat AKKUM
+90 535 624 9599

ÖZPA KOZMETİK PARFÜM 
Özpa Kozmetik Tekstil İnşaat 

San. Dış Tic. Ltd. Şti.

Adnan ÖZDEMİR 
+90 532 402 5544

EREN ZEYTİNCİLİK
Zeytin İşleme Paketeme ve Preformdan Plastik 

Ambalaj Üretimi

Murat ACAR
+90 532 735 3669

Sunshine İnternational Kahve ve Sert Kabuklu 
Meyvelerin İşlenmesi ve Paketlenmesi

Sunshine İnternational İnşaat Otomotiv İthalat 
İhracat San. Tic. Lti. Şti. 

Fatih ALAKUŞ
+90 545 438 2121

GENESİS TOHUMCULUK 
İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Erman KILINÇ
+90 531 890 4824

İRONMASTER METAL
Tarım Otom. San. ve Tic. A. Ş.

İsmail AYLAK
+90 533 595 0774

AK DİZAYN MOBİLYA 
Bilgi ve İletişim Tekn. Elekt. Mak. İnş. İth. İhr. 

San. Tic. Ltd. Şti.

Hamdullah AKYILDIZ
+90 532 453 3930

İbrahim Halil ŞİMŞEK
+90 541 517 3088

SAİTOĞULLARI
Hayv. Tar. Gıda İnş. Yem İhr. İth. San. Tic. Ltd. Şti.

Bülent KIZIL
+90 533 599 0924

YILSAN FIRÇA 
İnş. Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.

Sabahattin YILDIRIM
+90 532 265 2461

ARI KEPENK

Kenan EKİNCİOĞLU
+90 532 468 2589

OYLUM TEKSTİL
Gıda İnş. Tur. Elektronik San. ve 

Tic. Ltd. Şti.

Sinan OYLUM
+90 532 345 6481

SE TEX 
Tekstil San. ve Tic.

Sezai AYAS
+90 532 609 5201

DİSA DEKOR 
Mobilya Orman Ürün. Day. Tük. Mal. İnş. Nakl. 

San. ve Tic. Ltd. Şti.

Fahrettin ÖZSÖZGÜN
+90 533 635 75 21

YEŞİLLER MÜHENDİSLİK
Elk. İnş. Mak. Hayv. San. ve Tic. Ltd. Şti. Mobilya 

Orman Ürün. Day. 

+90 532 5819366
 +90 412 251 4959

KARACADAĞ 
Ahşap Ürünleri İletişim Teknolojileri İnş. Nak. Tic. 

San. Paz. Ltd. Şti.

Ömer Şahabettin SEYİTOĞLU
+90 532 314 0668

YER TAHSİSİ 
YAPILAN 

FİRMALAR 
ŞÖYLE:

FEYZAN GIDA / YEMEK FABRİKASI
Feyzan Gıda San. Tic. Ltd. Şti. 

Mustafa Aslan 
+90 533 353 8292

OC
AK

 - 
20

19
  

15



Dİ
YA

RB
AK

IR
 O

RG
AN

İZ
E 

SA
NA

Yİ
 B

ÖL
GE

Sİ

16

ÜRETEN BİR DİYARBAKIR

Çınar’a 13 kilometre uzaklıkta bu-
lunan ve 60 dönümlük geniş bir 
alanı kaplayan Zerzevan Kalesi’n-
de yapılan kazı çalışmalarında elde 
edilen buluntular, kalenin geçmişi-
nin milattan sonra 3. yüzyıla kadar 
uzandığını gösteriyor.

Dicle Üniversitesi Arkeoloji Bölü-
mü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı 
Dr. Aytaç Coşkun, her yıl yaklaşık 

olarak 9 ay kazı çalışması yürüt-
tüklerini ve gelecek yıl restoras-
yon çalışmalarına başlayacaklarını 
söyledi. Dr. Coşkun, “3 yıl içerisinde 
buranın tamamen turizme kazan-
dırılmasını hedefliyoruz. Bunun-
la birlikte bütün alanın tamamen 
açılmasının 50 yıl süreceğini söy-
leyebiliriz. Sadece surların içi 57 
bin metrekare, 60 dönümlük bir 
alan. Burası antik dünyada en iyi 

korunmuş Roma Garnizonu. Bu-
rası hem bir garnizon şehri, hem 
çok iyi korunmuş, bununla birlikte 
garnizonun içinde Mithras Tapı-
nağı’nın olması da ayrı önemli bir 
özellik. Şuan dünyanın her yerin-
den ziyaretçi geliyor. Zerzevan 
Diyarbakır’da parlayan bir yıldız 
olacak. 2019’da 1 milyon ziyaretçi 
bekliyoruz” dedi.

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bulunan ve geçmişte 
Roma İmparatorluğunun sınır garnizonu olan Zerzevan Kalesi,

yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor.
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DİYARBAKIR 
1 MİLYON TURİST 

BEKLİYOR
ROMA’NIN SINIR GARNİZONU: ZERZEVAN KALESİ


