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ÜRETEN BİR DİYARBAKIR

Yapı sektörünün ham maddelerini 
üreten Karavil Grup, Karavil 
Çimento, Karlis, Asvil ve Karboss 
markalarıyla ulusal ve global 
piyasada adından söz ettiriyor. 
Aynı zamanda Gayrimenkul, 
AVM, Otel, Aqua Diyarbakır 
tünel akvaryumu yatırımları 
da bulunan Karavil Grup, 44 
yıllık tecrübesiyle geleceğe emin 
adımlarla ilerliyor.
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Hedefimiz
30 ÜLKEYE İHRACAT

Diyarbakır Organize Sanayi 
Bölgemizde 112 bin 750 
m2’si kapalı olmak üze-

re toplamda 294 bin 750 m2’lik 
alanda ürettiği yapı sektörü ham-
maddelerini yurt içi/yurtdışına ih-
raç eden Karavil Grup, 50 milyon 
Euro’luk yatırımı Türkiye’nin en 

büyük entegre tesislerinden birine 
sahip. 

HEDEF 20 ÜLKEYE 
İHRACAT
Karavil Grup, bünyesinde alçı, alçı 
plaka, yapı kimyasalları, su bazlı 

ürünler, profil, bims, eps ve deko-
ratif asma tavan panelleri üretimi 
yanı sıra, lojistik, AVM ve pazar-
lama konularında da faaliyet gös-
teriyor. 2017’de faaliyet alanına 
gayri menkul sektörünü de ekle-
yen Karavil Grup, talepleri karşıla-
mak adına geçen yıl 5 milyon TL’lik 

Halim KARAVİL
Karavil Grup Yönetim Kurulu Başkanı
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yeni yatırımla üretim kapasitesini 
artırdı.

Karavil Grup bünyesinde kurulan 
yapı ve inşaat sektörüne hizmet 
eden Karavil Çimento, Karlis, Asvil 
ve Karboss markaları, Türkiye’nin 
birçok il ve ilçelerinde bayiler aracılı-
ğıyla piyasaya sunuyor. Ürünler aynı 
zamanda 7 ülkeye ihraç ediliyor. 

Karavil Grup Yönetim Kurulu Baş-
kanı Halim Karavil, “Grubumuzun  
2019 hedefinde dış ticarete yöne-
lik büyük pazara sahip 13 ülke var. 
Böylelikle 2019 yılı ihracat hedefi-
mizi 20 ülkeye çıkararak, üretimi-
mizin cirodaki payını %30 düzeyine 
çıkarmayı planlıyoruz. Bölgemizin 
ve ülkemizin hak ettiği en hızlı bir 
hizmeti ve en kaliteli bir şekilde 
değerli halkımıza sunmaya karar-
lıyız” dedi.  

Yıllık olarak fabrikalarda 374 bin 
ton alçı, 7 milyon 800 bin metre-
kare alçı plaka, 108 bin ton yapı 
kimyasalları, 756 bin litre su bazlı 
yapı ürünleri imal ettiklerini ifade 
eden Karavil Grup Yönetim Kurulu 
Başkanı Halim Karavil, “Ayrıca 33 
milyon adet bims, 180 bin ton mik-

ronize kalsit, 1.8 milyon metrekare 
dekoratif asma tavan panelleri ve 
7 milyon metre profil üretim kapa-
sitemiz bulunuyor” dedi.

ROBOT TEKNOLOJİSİ İLE 
ÜRETİM
Tesislerde el değmeden tamamen 
robot teknolojisi ile günlük yakla-
şık 90 bin adet bims ürettiklerini 
vurgulayan Karavil, ürünlerin pa-
zarlanması için yurt içinde 72 ana 
bayilerinin bulunduğunu, bayilere 
bağlı 210 alt bayi ile ürünlerini pi-
yasaya sunduklarını söyledi. 

‘ÜRETİM VE YATIRIMA 
İHTİYACIMIZ VAR’ 
Bölgenin iş alanında ve yatırımda 
büyümeye müsait olduğunu kay-
deden Karavil, şöyle devam etti: 
“Genç bir nüfusa sahibiz. Burada 
yetişen bireyleri üretime katma 
gayreti içindeyiz. Genç nüfusumu-
zu ve geleceğimizi göz önünde al-
dığımızda, üretim ve yatırım konu-
sunda duraksamaksızın ne kadar 
çalışmaya ihtiyacımız olduğunu 

fark ediyoruz.” 

Yaptıkları işi canı gönülden ve sa-
mimiyetle yaptıklarını, bundan 
sonra da bunu kararlı bir şekilde 
sürdüreceklerini ifade eden Kara-
vil, “Bölgemizin ve ülkemizin hak 
ettiği en hızlı bir hizmeti ve en 
kaliteli bir şekilde değerli halkımı-
za sunmaya kararlıyız. Elbette bu 
iş kendi içerisinde çok meşakkat, 
düşünme ve enerji isteyen bir iştir. 
Tabi ki bizler de bunun farkında-
yız. Enerjimizin ve birikimlerimizin 
hepsini bugüne kadar yaptığımız 
gibi bölgemiz ve ülkemiz için kul-
lanmaya kararlıyız” dedi. 

Karavil Grup Yönetim Kuru-
lu Başkanı Halim Karavil, 
ürün sevkiyatını bünyele-

rinde kurdukları Karbos Lojistik 
ile sağladıklarını ve yıllık ortalama 
21 bin araç taşıma sağladıklarını 

ifade etti. Karavil, “Yıllık ortala-
ma 21 bin taşıma yapıyoruz. Tüm 
ürünler kalite kontrol ekibinin 
testlerinden geçiyor ve tüketiciye 
ulaştırılıyor. Üretim faaliyetlerinin 
yanı sıra 65 bin metrekare kira-

lanabilir alana sahip Ceylan Grup 
ortaklığı ile kurduğumuz AVM de 
dahil, buralarda yaklaşık 580 ki-
şinin istihdamı sağlanıyor” diye 
konuştu.

YILDA 21 BİN TAŞIMA YAPILIYOR
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ÜRETEN BİR DİYARBAKIR

Diyarbakır’da 24 yıl 
önce 70 metrekarelik 
bir atölye ile tekstil 
sektörüne adım atan 
Alkan Tekstil, her yıl 
hedefini büyütüyor. 
Diyarbakır Organize 
Sanayi Bölgemizde 10 
bin metrekarelik modern 
bir tesiste faaliyet 
gösteren Alkan Tekstil 
ünlü firmalara fason 
dikim de yapıyor.

Diyarbakır’ın kalkınmasına 
ve istihdamına katkı su-
nan en önemli sektörlerin 

başında gelen tekstil, son yıllarda 
hızla ivme kazanıyor. Bu sektöre 
henüz çocuk yaşta iken başlayan 
Ahmet Alkan, azmi ve başarıları 
sayesinde 70 metrekarelik atölye-
sini bugün 10 bin metrekarelik de-
vasa bir tesise dönüştürdü. Alkan 
Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı 
Ahmet Alkan, iş yaşamını, tekstil 
sektörünü ve Alkan Tekstil’in ku-
ruluş sürecini OSB Bülten’e anlattı. 
Aynı zamanda Güneydoğu Tekstil-
ciler ve İşadamları Derneği (GÜN-
TİAD) Başkanvekilliği yapan Sayın 
Ahmet Alkan’a yönelttiğimiz soru-
lar ve yanıtları şöyle:

İş hayatına ne zaman atıldınız? 
Sektöre giriş sürecinizi anlatır 
mısınız?

1988 yılında Diyarbakır eski Buğ-
day Pazarı’nda bir terzi dükkanında 
başladım sektöre. Henüz çocuk-
tum. Erkek takım elbisesi dikerdik. 
Orada 4 yıl çalıştıktan sonra abim-
le birlikte 70 metrekarelik bir atöl-
ye aldık. “Zaza” markasıyla odun-
cu gömleği ürettik. 1995 yılına 
kadar bu devam etti. Daha sonra 
gömlek piyasası düşünce 2003’e 
kadar bayan etek ve üst takımı 
ürettik. Alkan Tekstil olarak ilk üre-
timimizdi bu. 2005 yılında Buğday 
Pazarı’ndan Vilayet semtinde 300 
metrekarelik bir yere taşındık. 1 

yıl orada devam ettik. Daha sonra 
Huzurevleri semtinde bin metre-
karelik yeni bir dükkana taşındık. 
Yelpazeyi genişlettik. 2013’e ka-
dar faaliyetlerimize burada devam 
ettik. Ürünlerimiz dış giyim olarak 
bayana hitap ediyordu. 

OSB’ye geçişiniz ne zaman oldu?

2013 yılında OSB’ye başvurdum. 
Arsa tahsisinden sonra 2014’te 
inşaata başladık, bir yıl sonra da 
faaliyete. 10 dönüm arazide 3600 
metrekare kapalı alanda üretime 
başladık. 2018’de 1500 metreka-
reyi erkek giyimine ayırdık. Erkek 
grubunda Polo, Pierre Cardin, LC 

Tekstilde her yıl büyüyen firma: 
ALKAN TEKSTİL

Ahmet ALKAN
 Alkan Tekstil  Yönetim Kurulu Başkanı



ŞU
BA

T 
- 2

01
9

5

Waikiki markalarına üretim yapı-
yoruz. Bunun yanında Ahmet Ce-
mil Alkan (ACA) adlı kendi markamı 
yarattım. Sadece gömlek üzeri-
ne bu marka. Toplamda 8 milyon 
TL’lik bir yatırımımız oldu.

Üretim kapasiteniz nedir?

Üretim kapasitemiz aylık olarak 
erkek giyimde 30 bin, bayan bö-
lümünde 40-45 bin olarak de-
ğişiyor. Totalde aylık 75 bin di-
yebiliriz. Kapasitemizin yüzde 
60’ını kullanıyoruz. 120 kişiye 
istihdam sağlıyoruz. Hedefimiz 
Haziran 2019’a kadar 80 kişiyi 
daha istihdam etmektir. Yapılacak 
olan Tekstil İhtisas OSB’de 7500 
metrekarelik yer tahsisi yapıldı. 
Kurumsal firmalarla daha iyi bir 
ilişki kurarsak istihdam sayımız 
artacaktır. Biz baskı, plise, nakış 
gibi işlemleri dışarıdan yaptırı-
yoruz. Tekstil kente geçince bu 
üç aşamayı da kendi bünyemize 
alacağız. Konfeksiyon bölümün-
deki entegre tesisi tekstil kentte 
yapmayı düşünüyorum. Tekstil 

kentteki istihdam hedefimiz 500 
kişidir.

Hangi pazara hitap ediyorsunuz?

Yüzde 70’i iç piyasa olmakla bir-
likte Türkiye’nin 60 ilinde bulunan 
firmalara bayan giyim satışı yap-
maktayız. Ürünlerimizin yüzde 
30’unu da Irak ve Almanya’ya ihraç 
ediyoruz. İstanbul Yeşil Direk’te, 
Diyarbakır Vakıflar Hanı’nda ve Fe-
deral Kürt Bölgesi’nin Duhok ken-
tinde şubelerimiz var. Buralarda 
bayan giyimi üzerine toptan satış 
yapıyoruz. 

Kumaş tedarikini nereden yapı-
yorsunuz?

Ağırlıkla İstanbul, Bursa ve Uzak 
Doğu’dan tedarik ediyoruz. 

Neden Alkan Tekstil tercih edil-
meli?

Model ve tasarımın şık olmasını, 
ürünün zamanında ulaşmasını is-
teyen Alkan tekstili tercih etsin. 

Tekstil sektöründe özellikle bayan 
bölümünde en önemli şey modayı 
takip edebilmektir. Çünkü giyside 
gün be gün model değişiyor. Bu-
nun yanında kumaş kalitesinden 
ödün vermiyoruz. 

GÜNTİAD olarak sektörün gelişi-
mi için neler yapıyorsunuz?

Yıllar önce bölgede Diyarbakır’ın 
tekstil potansiyeli bilinmiyordu. 
Herkes Antep ve İstanbul’a yönle-
niyordu. Biz de batıya açıldık. GÜN-
TİAD olarak birçok kurum ve kuru-
luşu, büyük firmaları ziyaret ettik. 
Bize en çok “Diyarbakır’da tekstil 
mi var?” soruluyordu. İnsanların 
Diyarbakır’a, bölgeye dair yanlış 
algıları vardı. Biz bu yanlış algıları 
kırmaya çalıştık ve yatırıma davet 
ettik, getirttik de. Tekstil kent pro-
jemizi sunduk. Projemiz başarıyla 
sonuçlandı. Tekstil İhtisas OSB, 
Türkiye’de bir tek Diyarbakır’da 
var olacak. 60 firmaya yer tahsisi 
yapıldı. Bunların yarısı dışarıdan 
gelen firmalar olmakla birlikte 
üretimi bu bölgeye çekiyorlar. Bu 
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Tekstil sektörünün en önemli 

sorunlarının başında ge-
len kalifiye eleman, Alkan 

Tekstil’in de can alıcı sorunlarından 
biri. Firma, bu sorunu çözmek için 
kendi içinde bir eğitim bandı kur-
muş. İşkur üzerinden işe aldığı ele-
manları, iki aylık eğitim sürecinden 
geçiriyor. Çıraklarının eğitimi üst-
lenen isim de 30 yıllık birikimi olan 
Şirin Katmaz. Henüz çocuk yaşta 
iken Diyarbakır’ın Silvan ilçesindeki 
bir terzi dükkanında işe başlayan 
Şirin Katmaz, şunları anlatıyor: 

“Uzun yıllar İstanbul’da merdiven 
altı diye tabir edilen tekstil atölye-
lerinde çalıştım. 2000 yılına kadar 
İstanbul’da kaldım. Daha sonra 
ailemle birlikte memlekete dön-
dük. Burada bir firmada 8 sene 

çalıştım. O dönemde askere gidip 
geldim. Askerden döndükten son-
ra Alkan Tekstil’de çalışmaya baş-
ladım. 11 yıldır buradayım. Üretim 
müdürüyüm. Bir yandan da çırak-
lara eğitim verip yetiştiriyorum. 11 
yılda hatırladığım kadarıyla 100’ün 
üzerinde eleman yetiştirdim. Her 
mesleğin zorluğu vardır. Fakat 
bildiğin işin zorluğu yoktur. Dünya 
markalarını üreten fabrikalar bizim 
bölgeden çıkıyor. Batı’nın elemanı 
sadece para için çalışıyor. Bizim 
bölgedekiler meslek öğrenelim 
diye çalışıyor. Diyarbakır’da bildi-
ğimiz yerli firmalar arasında en iyi 
markalardan biri Alkan Tekstil’dir. 
Çekirdekten geldik, 3-4 makine ile 
başladık ve bugün büyük bir fabri-
kayız. 

30 YILLIK ŞİRİN USTA KALİFİYE ELEMAN YETİŞTİRİYOR
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ÜRETEN BİR DİYARBAKIR

proje ile 15 bin kişiyi istihdam ede-
cek. Yıllardır söylüyorum biz neden 
tekstil konusunda bir Antep ya da 
Bursa olamıyoruz? 1960’lı yıllara 
baktığımızda sanayinin ilk geliştiği 
yerlerden biri Diyarbakır iken şuan 
sanayide son sıralarda yer alıyoruz. 
İş adamları olarak bunu aşmamız 
gerekiyor. Tekstil sektörünün en 
önemli özelliği istihdam sağlama-
sıdır. Örneğin 30 milyonluk yatırım 
yapan biri 50 kişi çalıştırıyor. Se-
bebi makine gücüdür. Diyarbakır’a 
en büyük istihdam sağlayan sektör 
tekstildir. Diyarbakır OSB’nin yüzde 
60’ı tekstil sektöründen oluşuyor. 
Tekstil sektörünün avantajların-
dan biri de şehir ekonomisine katkı 
sağlamasıdır. Bir ürün almaya ge-
len müşterim sadece bana kazan-
dırmıyor. Kente giriş çıkışa kadar 
yaptığı harcamalarla gerek otel sa-
hibi, gerek restaurant sahibi, gerek 
taksiciler vb. hemşerilerimiz kaza-
nıyor. Tekstil, bence bir kentin eko-
nomisini ayakta tutan en önemli 
sektördür. Son olarak iş insanları-
mıza şunu söylemek istiyorum: Di-
yarbakır’ı güçlendirelim. Diyarbakır 
sanayisi gelişen güçlü bir kent ol-
sun. Sanayinin olduğu yerde işsizlik 
olmaz, ekonomi güçlenir.

Erkek grubunda Polo, Pierre Cardin, LC Waikiki markaları-
na ürün tedariği yapan Alkan Tekstil, “ACA – Ahmet Cemil 
Alkan” markasıyla erkek gömleğini piyasaya sürmeye ha-

zırlanıyor. OSB’deki tekstil fabrikasında şu an seri üretimi yapılan 
gömlekler, Alkan Tekstil’in İstanbul Yeşil Direk’te, Diyarbakır Vakıf-
lar Hanı’nda ve Federal Kürt Bölgesi’nin Duhok kentindeki şubele-
rinde toptan olarak satışa sunulacak. 
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YENİ BİR MARKA DOĞUYOR:
ACA ERKEK GÖMLEKLERİ
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Diyarbakır 
Organize Sanayi Bölgemizde 

faaliyet gösteren sektörler, 
işbirliğinin artırılması amacıyla 

düzenlenen 
“İletişim Toplantıları”nda

bir araya geldi.

Diyarbakır Organize Sanayi 
Bölgesi İdari Bina’da belirli 
aralıklarla yapılan toplan-

tılara, Mobilya, Gıda, Metal-Araç 
Üstü Ekipmanları ve Tekstil sektö-
rü temsilcileri katıldı.

OSB Yönetim Kurulu Başkanımız 
Sayın Aziz Odabaşı’nın başkan-
lık ettiği toplantılarda, sektörle-
rin SWOT analizlerinin yapılması, 

stratejik eylem planlarının oluştu-
rulması sureti ile aksiyonların be-
lirlenmesi hedefleniyor.

Şu ana kadar yapılan Mobilya, 
Gıda, Metal-Araç Üstü Ekipmanla-
rı ve Tekstil sektörü toplantıların-
da, sanayicilerimizin ortak mesajı, 
“Birlikte kalkınmak için ortak akıl 
ve çaba ile hareket etmek” oldu.

İletişim toplantılarının bir diğer 

amacı da URGE Projeleri ile fir-
malarımızın fuarlara daha güçlü 
katılımlarını sağlamak, kurumsal 
kimliği güçlendirmek ve ihracatla-
rını artırmak.

Katılımın, iletişim ve motivasyo-
nun yüksek olduğu toplantılarımız 
farklı sektörlerde devam edecektir.

SEKTÖR 
TEMSİLCİLERİ İLE 
DAHA GÜÇLÜ 
İLETİŞİM HALİNDE 
OLUNACAK

ARAÇÜSTÜEKİPMAN 
SEKTÖRÜ

MOBİLYA 
SEKTÖRÜ

TEKSTİL  
SEKTÖRÜ

GIDA
SEKTÖRÜ
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ÜRETEN BİR DİYARBAKIR

Nisan 2016’dan bu yana Diyarbakır Organize Sanayi Bölgemizde oluklu 
mukavva üretimi yaparak Gaziantep’ten sonra Doğu ve Güneydoğu’da bir 
ilke imza atan Yeşil Ambalaj A.Ş., yatırım hedefini büyütüyor. 

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgemizde 3 yıl önce 
oluklu mukavva üretimine başlayan Yeşil Am-
balaj A.Ş., kısa sürede iç ve dış pazarda aranı-

lan bir firma haline geldi. 160 kişiyi istihdam eden Yeşil 
Ambalaj, ürünlerinin yüzde 65’ini iç pazara, yüzde 35’ini 
ise Irak başta olmak üzere Gürcistan, Filistin, İsrail ve 
Avrupa’ya ihraç ediyor.

Yeşil Ambalaj A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Engin Yeşil, 
aynı zamanda Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanlığı’nı 
da yapıyor. İş hayatına çok genç yaşta başlayan Engin 
Yeşil, hayat hikayesini, iş deneyimlerini, Yeşil Ambalaj’ın 
kuruluş sürecini ve şirketin geleceğe dair hedeflerini 
OSB Bülten’e anlattı. Sayın Engin Yeşil’e yönelttiğimiz 
sorular ve yanıtları şöyle:

OLUKLU MUKAVVADA 
HEDEF 

AVRUPA PAZARI
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Öncelikle sizi kısaca tanıyabilir 
miyiz? Engin Yeşil kimdir?

1966 yılında Diyarbakır’da doğ-
dum. İlk, orta ve liseyi burada ta-
mamladım. 2015’ten bu yana Di-
yarbakır Ticaret Borsası Başkanlığı 
yapmaktayım. Aynı zamanda Tür-
kiye Odalar ve Borsalar Birliği Yö-
netim Kurulu Üyesiyim.

İş hayatına başlama ve sanayi-
ciliğe geçiş sürecinizi anlatabilir 
misiniz? 

İlk etapta baba mesleği olan çift-
çiliği yaptım. Her zaman kardeş-
lerimle birlikte çalıştım. 1999’da 
kardeşlerimle birlikte ortak bir çır-
çır fabrikası kurduk. Diyarbakır Or-
ganize Sanayi Bölgesi 1. Etap’ta; 
o dönem kurulan ilk fabrikalardan 
biriydi bu fabrika. 2015’e kadar bu 
fabrikayı başarılı bir şekilde yü-
rüttük. Sanayiciliğe ilk adımım bu 
oldu. Sonrasında daha fazla istih-
dam sağlamak, Diyarbakır ekono-
misine katkı sunmak ve yatırım 
yapmak amacıyla yeni bir sektöre 
girdik. Kafamızdaki plan çok sayıda 
kişiye istihdam sağlayan, ihracat 
ayağı olan farklı bir sektördü.

Yeşil Ambalaj’ın kuruluş süreci ne 
zaman ve nasıl oldu?

Çırçır fabrikasını kapatmadan önce 
kafamızda kurguladığımız tek şey 
vardı. Demin de dediğim gibi ihra-
cat ayağı olan, daha fazla istihdam 
sağlayacak ve kent ekonomisine 
katkı sunacak sektör ne olabilir 
diye bir yıllık araştırma sürecimiz 
oldu. Bu süreç belli bir aşamaya 
geldikten sonra kardeşlerimle bir-
likte Yeşil Ambalaj’ı kurmaya karar 
verdik. Bölgede bize en yakın bü-
yük çapta oluklu mukavva fabri-
kası Adana ve Gaziantep’te vardı. 
Bu işi Diyarbakır’da da yapabiliriz 
dedik ve öylece başladık.

Bu iş için makine parkuru oluş-
turmamız gerekiyordu. Rakipler 
büyük, uluslar arası firmalar ve 
yıllardır bu işin içinde olan insanlar 
vardı. O nedenle birincisi donanım-
lı son teknoloji makinelere yatırım 
yapmamız gerekiyordu. İkincisi 
idari kadromuzun çok iyi olması 
gerekiyordu. Üretimden yönetime 
kadar kurumsal olmak zorunday-
dık. Çünkü diğer firmalarla rekabet 
etmenin tek yolu buydu. Makine 
yatırımlarını araştırdık. Teknolojik 
anlamda en iyi en üst makinele-
ri aldık. Bunun yanı sıra fabrikayı 
kurarken ciddi bir inşaat yatırımı 

da yaptık. Çırçır fabrikamızı yıkıp 
yeni bir fabrika ve idari bina yaptık. 
İşletmemiz 24 bin 900 metrekare 
alan üzerine kurulu, içerisindeki 
kapalı alanı 16 bin metrekaredir. 
Yeni yatırımlarımız artacak ve de-
vam edecek. 160 kişilik bir istihda-
mımız var. Aile şirketi olduğumuz 
için hedefimizi hep yüksek tuttuk. 
Sadece Diyarbakır’a yatırım yap-
tık. Bundan sonraki yatırımlarımız 
da hep burada olacak. Yatırımları-
mızın ana amacı istihdam alanları 
yaratmaktır. Diyarbakır sanayisi-
nin gelişimine katkıda bulunmak 
bir nebze boynumuzun borcudur. 

Engin YEŞİL
Yeşil Ambalaj A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

ÜRETEN BİR DİYARBAKIR |  Röporta j
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“YENİ MAKİNE 
YATIRIMIYLA AVRUPA 
PAZARINA İHRACAT 
YAPACAĞIZ”

Yeşil Ambalaj A.Ş. Genel 
Koordinatörü Hasan Yeşil, 
tesisteki üretim ve pazara 

sunum sürecini şöyle anlattı:

“Tesisimiz yeni makinelerle kuru-
lu olup, son teknolojik cihazlarla 

donatılmıştır. Bu makineler oto-
masyonla beslenip, üretim ve sevk 
depo alanına transferi otomatik 
olarak gerçekleştirmektedir. Oluk-
lu mukavva fabrikasında iki hat 
vardır. Biri oluklu hat dediğimiz ana 
makinedir. 150 metre uzunluğun-
dadır. Burası kâğıdın levha şeklin-
de kutuya dönüştüğü hattır. Ka-
pasitesi yıllık 50 bin tondur. Firma 
olarak pazarımız; yakın bölgeler-
dir. Nakliye maliyetlerinden dolayı 

uzak bölgelere rekabetçi fiyat ve-
remiyoruz. Irak, Gürcistan, Filistin, 
İsrail; spesifik ürünlerde Almanya 
başta olmak üzere Avrupa’nın pek 
çok ülkesine ihracatımız var. Yeni 
makine yatırımlarıyla Avrupa pa-
zarına daha çok ihracat yapacağız. 
Kadromuz büyük firmalarda uzun 
yıllar çalışmış deneyimli ustalar-
dan  oluşmaktadır. Üretim emin 
ellerde diyebiliriz. Üretimin yanın-
da, kalite kontrol birimine çok özen 
gösteriyoruz. Kalite kontrol labo-
ratuarımız son teknoloji cihazlarla 
çalışıyor. Her çıkan ürünün numu-
nesini alıp ona göre sevk onayı ve-
riyoruz. Rekabetçi fiyat verebilmek 
açısından yakın bölge pazarlarını 
tercih ediyoruz.

Ham madde tedarikini Kahraman-
maraş’tan ve Türkiye’nin diğer 
kağıt fabrikalarından temin ediyo-
ruz. Bir de orijinal kraft dediğimiz 
bir kağıt türü var. Bunu Türkiye’de 
bulamayabiliyoruz. Bunun gibi bazı 
ürünleri ithal etmek zorunda kalı-
yoruz. Bazı müşteriler özellikle bu 
kağıtları istiyor. İthalatçı firmalar 
aracılığıyla ABD, Rusya, Finlandi-
ya’dan kraft ithalatı yapıyoruz. 

Hasan YEŞİL
Yeşil Ambalaj A.Ş. Genel Koordinatörü

ÜRETEN BİR DİYARBAKIR |  Röporta j
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Faruk ASLAN
Makina Mühendisi

“ÜRETİM EMİN ELLERDE, 
KALİTEDEN ÖDÜN 
VERMEYİZ”

Oluklu mukavva sektörün-
de 25 yıldır görev yapan 
makine mühendisi Fa-

ruk Aslan, aslen Trabzonlu. Eşinin 
Mardin/Midyatlı olması nedeniyle 
“Bir yanım da buralı” diye tanıtıyor 
kendisini. İş tecrübesi konusunda 
Yeşil Ambalaj’daki en deneyim-
li isim. Yeşil Ambalaj A.Ş. Fabrika 
Müdürü Faruk Aslan, Diyarbakır’a 
geliş sürecini, iş deneyimlerini ve 
Yeşil Ambalaj’daki faaliyetleri şöy-
le anlattı: 

“Oluklu mukavva sektörüne 1994 
yılında giriş yaptım. İzmit’teki bir 
fabrikada 6 yıl vardiyalı çalışmak 
kaydıyla iş hayatım devam etti. 
Makinelerin operatörlüğünden 

başlayarak, birim amirliği, işletme 
şefliği ve akabinde yeni yatırımlar-
la birlikte yeni tesislerinde görev 
aldım. Daha sonra Engin Bey (Ye-
şil) ile tanıştım. Bu bölgede bizim 
gibi yetişmiş insanlara ihtiyaç ol-
duğunu bildiğimden katkı sunmak 
istedim. Yaklaşık 6 ay önce bu te-
sisin fabrika müdürü olarak göre-
ve başladım. Bu tesisin daha önce 
hiç görmediğim özelliği çok hızlı 
servis ve kalite odaklı olması. Biz 
laboratuarımızı ham maddeden 
yarı mamule, yarı mamulden ko-
liye varıncaya kadar her türlü test 
imkanlarıyla donatmış bulunmak-
tayız. Bölgedeki iş gücüyle ilgili 
söyleyebileceğim en önemli şey; 
bu bölgedeki insanların gelişime 
açık olmalarıdır. Bu özellikleri de 
çalışma ortamında bana haz veri-
yor. Bölgede tek oluklu mukavva 
tesisiyiz. Ayrıca ekibimiz çok genç. 

Hedefimiz, benim tecrübemle bu 
genç ekibi birleştirmek. Tesis ola-
rak yeni yatırımlar ve otomasyona 
dönük projelerimiz var. Bu proje-
lerin içinde özellikle kutu transfe-
rinin ürün yere düşmeden nakliye 
alanına hızlı bir şekilde aktarılma-
sı amaçlanmaktadır. Diyarbakır 
OSB’mizdeki tesisleri gördüm. Çok 
modern tesisler var. Diyarbakır 
OSB, gelişmeye açık, iyi bir iş gücü 
barındıran bir sanayi. Bölgedeki 
ticaretin gelişmesiyle birlikte ka-
pasitelerinin daha da yükselece-
ğine inanıyorum. Son olarak şunu 
söylemek istiyorum: Çalışma or-
tamında iş arkadaşlarımızla mutlu 
ve huzurlu bir şekilde çalışıyoruz. 
Ayrıca buradaki iş gücü kalitesinin 
gelişmesi için görev aldım. Dolayı-
sıyla bu tesisin kurumsallaşması 
yolunda emek harcıyorum. Ku-
rumsallık adına da önemli bir yol 
kat ettiğimize inanıyorum. Tesi-
simizin kurumsal bir tesis olması 
ve gelişimini tamamlaması için 
gücümün yettiği kadar çalışmaya 
devam edeceğim.”

ÇEVRE DOSTU PROJEYİ 
HAYATA GEÇİRDİLER
FAZLA ENERJİ İLE ISINMA 
SORUNU ÇÖZÜLDÜ  
2016 Nisan ayında üretime başla-
yan Yeşil Ambalaj A.Ş., Karacadağ 
Kalkınma Ajansı ile birlikte çevreci 
bir projeyi hayata geçirdi. İşletme-
nin 16 bin metrekarelik kapalı ala-
nı, fabrikadaki makinelerden çıkan 
buharla ısınıyor. Kağıdı oluklu mu-
kavvaya dönüştüren makineler-
deki fazla enerji, kurulan tertibatla 
idari binadaki kalorifer peteklerini 
ısıtıyor.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı-
mız Mustafa Varank, Tekstil 
İhtisas OSB Parsel Tahsisi 

Sözleşme İmza Töreni öncesi Di-
yarbakır OSB’mizi ziyaret etti. OSB 
Yönetim Kurulu Başkanımız Aziz 
Odabaşı ve Yönetim Kurulu Üyele-
rimiz tarafından karşılanan Baka-
nımız Mustafa Varank ve berabe-
rindeki heyet, OSB’mizde faaliyet 
yürüten ve dünyanın dört bir ya-
nına ihracat yapan Ünteks, Jiber ve 
Lilafix firmalarımıza misafir oldu. 
Firma sahiplerinden bilgi alan ve 
çalışanlarla bir süre sohbet eden 
Bakanımız Mustafa Varank, daha 
sonra Tekstil İhtisas OSB Parsel 
Tahsisi Sözleşme İmza Töreni’ne 
katıldı. 

“8 BİN KİŞİYE İŞ 
İMKANI SAĞLANACAK”

Bakanımız Varank, burada yaptığı 
konuşmada, toplamda 305 milyon 
lira yatırım yapacak olan firmaların 
8 bin kişiye yeni iş imkanı sağla-
yacağını ifade etti. Sayın Varank, 
şunları söyledi: “Tekstil ihtisas 
OSB’de 56 firmamıza parselleri-
ni tahsis ediyoruz. Toplamda 305 
milyon lira yatırım yapacağımız 
firmalar 8 bin vatandaşımıza yeni 
iş imkanı oluşturacaklardır. Aslında 
burada tekstil alanında bir küme-
lenme yapısı meydana getirmek 
istiyoruz. Diyarbakır geçen sene 
tekstil ihracatında yüzde 492’lik 
bir artış yakaladı. Bu ekonomik güç 

hem bölgeye hem ülkeye misli ile 
geri dönecektir. Geçtiğimiz ay Di-
yarbakır OSB’nin arıtma tesisinin 
yer teslimini yaptık. Yatırım tutarı 
37 milyon lira olan bu tesis ile bir-
likte tekstilde ilimizin üretim değer 
zincirinde yer almayan boyahane 
yatırımlarının da önü açılmış ola-
caktır. Tesisin tamamlanması ile 
birlikte ilk etapta bin 700 kişilik 
ilave istihdam sağlanmış olacak. 
Aynı zamanda ikinci OSB kuruluş 
sözleşmesini de onayladık. Ülke-
mizde yatırım yapılmadığı iddiala-
rına en güzel yanıtı bu gelişmeler, 
sizler gibi girişimciler veriyorsu-
nuz. Diyarbakır güçlü bir sanayi 
altyapısı olabilecek bir şehir.”

Tekstil İhtisas OSB Parsel Tahsisi Sözleşme İmza Töreni için Diyarbakır’a gelen Sanayi ve 

Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank, OSB’mizde faaliyet gösteren firmalarımızı ziyaret etti.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANIMIZ
OSB’MİZİ ZİYARET ETTİ

“305 MİLYON TL’LİK YATIRIM İLE 
8 BİN İSTİHDAM SAĞLANACAK”
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“DİYARBAKIR, LOJİSTİK 
ÜRETİM MERKEZİ 
OLACAKTIR”

Sayın Valimiz Hasan Basri Güzeloğlu da, 
katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, 
şunları söyledi:  “10 bin yıllık bir medeni-
yet geçmişinin, 33 medeniyete ev sahipliği 
yapmış bir büyük birikimin, tarihin her dö-
neminde bölgesinde belirleyici bir merkez 
ve kent kimliğinin adıdır Diyarbakır. Tica-
ret, kültür, üretim ve sanayinin hazırlayıcı-
sı olmanın ötesinde, bölgenin taşıyıcısı bir 
büyükşehirdir Diyarbakır. Türkiye’nin 2023 
hedeflerin de, Ortadoğu’ya açılan ve açıla-
cak olan kapısı ve lojistik üretim merkezidir 
Diyarbakır. Diyarbakır’ı böyle görüyoruz. 
Yatırımları bizlere kazandıran Diyarbakır’a 
güvenen Cumhurbaşkanımıza, Sayın Ba-
kanıma, hükümetimize, Sayın Mehdi Eker 
Bakanımız dahil olmak üzere milletvekille-
rimize ama en önemlisi de bir daha ifade 
etmek gerekir ki ülkesine kendine güvene-
rek, yatırım davetimize icabet ederek bu-
gün buraya gelen ve Diyarbakır’a bu yatı-
rımı yapan siz değerli müteşebbislere çok 
teşekkür ediyorum, bu yatırımların ilimize 
hayırlı olmasını diliyorum, hepinize sevgi ve 
saygılarımı sunuyorum. Sağ olun var olun.”  

İMZA TÖRENİNE YOĞUN İLGİ
Programa, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sa-
yın Mustafa Varank ve Sayın Valimiz Ha-
san Basri Güzeloğlu’nun yanı sıra; önceki 
dönem Gıda, Tarım ve Hayvancılık Baka-
nımız Sayın Mehmet Mehdi Eker ve Sayın 
Kutbettin Arzu, AK Parti Diyarbakır Millet-
vekili Sayın Oya Eronat, Jandarma Bölge 
Komutanı Sayın Halis Zafer Koç, Cumhuri-
yet Başsavcısı Sayın Kamil Erkut Güre, Dic-
le Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, 
Vali Yardımcıları, merkez ilçe kaymakam-
ları, Kamu Kurum ve Kuruluşları üst düzet 
yetkilileri, AK Parti İl Başkanı Sayın Süley-
man Serdar Budak, DTSO Başkanı Mehmet 
Kaya, DESOB Başkanı Alican Ebedinoğlu, 
STK temsilcileri ve çok sayıda iş insanı ka-
tıldı.
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ÜRETEN BİR DİYARBAKIR

Organize Sanayi Bölgeleri’nde spekülatif arsa tahsis ve satışının 
önüne geçilecek düzenleme hayata geçti. Resmi Gazete’de 
yayımlanan yönetmeliğe göre OSB’lerde atıklardan enerji üreten 
tesisler de kurulabilecek.

Hükümet, katma değerli 
ürün üretimini arttırmak 
için çalışmalarına hız ver-

di. Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren Organize Sanayi 
Bölgeleri (OSB) Uygulama Yönet-
meliği ile Organize Sanayi Bölgele-
ri’nde arsa tahsisi süreçleri hızla-
nacak. Tahsis edilmemiş parsellere 
ilişkin bilgilere eksiksiz ulaşılacak. 
Spekülatif arsa tahsis ve satışının 
önüne geçilecek. Genel kurul çağ-
rısı yapılmazsa kararı Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı verecek. 

KOLAY GERİ DÖNÜŞÜM
OSB’ler ve katılımcıları arıtma veya 
atık işleme tesislerinin kapasitele-
rinin tam kullanımı için OSB dışın-
dan atık temin edebilecek. OSB’ler, 
bölgesindeki hafriyat atıklarının 
bertarafına yönelik olarak yetki-
lendirilecek. OSB’lerde, atıklardan 
enerji üreten tesisler kurulabi-
lecek. OSB ve katılımcıların ihti-
yaçlarına yönelik olarak güneş ve 
rüzgardan elektrik enerjisi üreten 
tesisler açılabilecek. Tesisler, OSB 
tüzel kişiliğinin ortak donatı ala-
nında yapılabilecek.

PARSEL MÜLKİYET DEVRİ
OSB’lerin diğer kurum ve kuruluş-
lardan teknik altyapı hizmeti ala-
bilmesi için parsel mülkiyet devri 
mümkün hale getirildi. Buradaki 
düzenlenme OSB’lere hizmet ve-
ren doğalgaz dağıtım şirketlerine 
geçici mülkiyet hakkı verilmesiy-
le ilgili. OSB hizmet aldığı sürece 
geçici olarak mülkiyeti dağıtım 
şirketine verebilecek, bu hizmeti 
sonlandırdığı zaman da mülkiyeti 
tekrar OSB’nin geri alması müm-
kün olacak.

OSB YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ YÜRÜRLÜKTE
OSB’lerde çarklar daha hızlı dönecek
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KEYFİLİĞE İZİN YOK
Arsa tahsislerine ilişkin parsel-
lerin üretime geçme hızı artırıldı. 
Spekülatif arsa tahsis ve satışla-
rının önüne geçilecek. Yatırımcıla-
rın arsa tahsis başvuruları 30 gün 
içinde neticelendirilecek. Yatırımcı 
reddedilirse 15 gün içinde gerek-
çeli karar hem yatırımcıya hem 
de bakanlığa bildirilecek. Keyfiliğe 
müsaade edilmeyecek.

BÜROKRASİ YÜKÜ 
HAFİFLİYOR
Yapı ruhsatını almış olup belirti-

len sürede işyeri açma ve çalışma 
ruhsatını alamamış olan katılımcı-
lar için bir şans daha verildi, uzat-
ma süreleri yeniden başlatıldı. Bu 
sayede katılımcıların yatırımlarını 
tamamlayabilmesinin önü açıldı. 
Organize Sanayi Bölgeleri Yer Se-
çimi Yönetmeliği ile getirilen yeni-
likler de bürokrasi azalacak. Mer’i 
planlarda sanayi alanı olarak lekeli 
alanların OSB olarak değerlendiril-
mesi sürecinde gereksiz bürokrasi 
önleniyor. Öneri alanın bulunması 
zorunlu hale geldi. Komisyon üye-
lerine Kalkınma Ajansları dâhil edi-
lerek bölgelerindeki genel politika, 

strateji, tecrübe ve deneyimlerin-
den OSB yer seçimlerinde fayda-
lanılması imkânı sağlandı.

TEMİNATTA İNDİRİM
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan 
kredi kullanan OSB’lerin ihale sü-
reçlerinde istenilen geçici teminat 
ile kesin teminat miktarlarında in-
dirime gidildi. Sanayi parsellerinde, 
ifraz şartları genişletildi. Yapı ve 
yapı ile ilgili esaslar teknik ihtiyaç-
lara göre yeniden düzenlendi. İmar 
planı askı süreçlerinde uygulama 
daha şeffaf oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanımız 
Mustafa VARANK: 
SORUNLARA EL ATTIK

Sanayici ve girişimcilerin OSB’lerle ilgili şikâyet-
leriyle karşılaştıklarını belirten Sanayi ve Tekno-
loji Bakanı Mustafa Varank, “Yatırımcılarımızın 
karşılaştığı sorunlara yönetmelik çerçevesinde 
el attık. STK, sanayicilerimiz ve tüm paydaşla-
rımızın görüşlerini alarak bu yönetmeliği hazır-
ladık. Bu yönetmelikle OSB’lerde çarklar artık 
daha hızlı dönecek” ifadelerini kullandı. Arsa 
tahsis süreçlerinde katılımcının yapı ruhsatı ile 
işyeri açma ve çalışma ruhsatı alma süreleri 
yeniden düzenlendi. Yönetim kuruluna bu sü-
releri uzatma yetkisi verildi. Bu sayede yöne-
tim kurulu, tahsis tarihinden itibaren 1 yıl olan 
yapı ruhsatı alma süresini 18 aya, aynı şekilde 
yapı ruhsatını aldığı tarihten itibaren 2 yıl olan 
işyeri açma ve çalışma ruhsatı alma süresini 2 
yıl daha uzatabilecek. Ayrıca Sanayi ve Tekno-
loji Bakanlığı, yönetim kurulunun işyeri açma ve 
çalışma ruhsatı almasına ilişkin uyguladığı ilave 
süreyi 1 yıla kadar uzatabilecek.

Osbük Başkanımız 
Memiş KÜTÜKÇÜ: 
ÜRETİME DAHA GÜÇLÜ 
DESTEK VERİLECEK

Organize Sanayi Bölgeleri Üst 
Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Me-
miş Kütükcü, yeni yönetmelikle 
OSB’lerde tahsis edilmemiş par-
sellerle ilgili getirilen 30 gün içinde 
neticelendirme sınırının son dere-
ce yerinde bir karar olduğunu söy-
ledi. Kütükcü, “Bu düzenleme şu 
anda ortalama yüzde 74 doluluk 
oranına sahip OSB’lerimizin do-
luluk oranlarının artmasında, yani 
sanayi üretiminin güçlenmesine 
de çok kritik bir adım olmuştur” 
diye konuştu. Yeni yönetmelikle 
OSBÜK’ün talep ettiği OSB’lerde 
işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile 
ilgili de bir düzenleme getirildiğini 
belirten Kütükcü, şunları söyledi: 
“ OSB’lerde yapı ruhsatını almış 
olup belirtilen sürede iş yeri açma 
ve çalışma ruhsatını alamamış 

olan katılımcılar için uzatma sü-
releri yeniden başlatıldı. Bu dü-
zenleme de OSB’lerde arsa tahsis 
hakkı kazanmış ancak mevcut 
ekonomik şartlardan dolayı yatı-
rımını yapamamış, çalışma ruh-
satını alamamış sanayicilerimiz 
için çok kıymetli. Ayrıca 1 Nisan 
2002’de yayımlanan ve bugüne 
kadar birçok kez değişikliğe gidi-
len OSB Uygulama Yönetmeliği 
maddelerinin sadeleştirilerek, bü-
tüncül bir yaklaşım sergilenmesi 
de son derece olumludur. Tüm bu 
düzenlemeler için başta Sanayi 
ve Teknoloji Bakanımız Mustafa 
Varank bey olmak üzere, emeği 
geçen herkese OSB camiası adına 
teşekkür ediyorum.”Yönetmeliği 
maddelerinin sadeleştirilerek, bü-
tüncül bir yaklaşım sergilenmesi 
de son derece olumludur. Tüm bu 
düzenlemeler için başta Sanayi 
ve Teknoloji Bakanımız Mustafa 
Varank bey olmak üzere, emeği 
geçen herkese OSB camiası adına 
teşekkür ediyorum.”
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ÜRETEN BİR DİYARBAKIR

Diyarbakır kent merkezine 52 
kilometre uzaklıkta bulanan 
ve Kuran-ı Kerim’de adı geçen 

peygamberler Hz. Zülkif ve Hz. Elye-
sa’nın aralarında bulunduğu 6 nebiyi 
ağırlaması nedeniyle “peygamber-
ler şehri” olarak da bilinen Eğil ilçesi, 
inanç ve kültür turizmi merkezi olma 
yolunda hızla ilerliyor.

Huri, Mitanni, Urartu, Asur, Med, Pers, 
Roma İmparatorluğu ile Büyük Sel-

çuklular gibi birçok medeniyete ev sa-
hipliği yapan Eğil, peygamber kabir ve 
türbelerinin yanı sıra kral mezarları ve 
o dönemin izlerini taşıyan eserlere de 
ev sahipliği yapıyor.

2012 yılında ilçede peygamberler 
türbesi restorasyonunun tamamlan-
masının ardından, Türkiye’nin birçok 
kentinden bölgeye gelen vatandaşlar, 
ibadetlerini yerine getirdikten sonra 
kültürel gezilere katılıyor. 

peygamberler ve krallar diyarı

EĞİL
:

.
Diyarbakır’a 52 
kilometre mesafede 
bulunan Eğil İlçesi, 
Kuran-ı Kerim’de adı 
geçen iki peygamber 
ve Asur dönemindeki 
kral mezarlarına ev 
sahipliği yapmasıyla 
inanç ve kültür 
turizminin merkezi 
olma yolunda hızla 
ilerliyor.


