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ÜRETEN DİYARBAKIR

Editörden
Üreten Diyarbakır,
tarihsel misyonuna, yani umudu taşımaya hazır

İ
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nsanlığın, yerleşik hayata geçtiği ilk

uygarlıklarını sulayan, doyuran toprakla-

coğrafyalardan biri olan Diyarbakır,

rın kaynak şehri tarihte olduğu gibi hala

çok önemli bir ticaret merkezi olmak-

Diyarbakır’dır. Dicle nehri, her türlü enge-

la birlikte, tarihsel bir misyonu da bin

le rağmen Musul’a, Bağdat’a, Basra’ya

yıllardır taşıyor. Anadolu’da Mezopotam-

ve oradan da Hint Okyanusu’na ulaşır.

ya’ya bereket getiren 2 kaynaktan biri

Ergani Çayönü, bundan 10 yıl öncesine

olan Dicle Nehri, Diyarbakır toprakları

kadar insanlığın en eski yerleşim yerlerin-

içerisinde doğuyor. Karacadağ; Dicle

den biri olarak bilinirdi. Hemen ardından

havzasını, bereketin diğer kaynağı olan

Göbeklitepe ve sonrasında Diyarbakır’ın

Fırat havzasından ayıran en temel un-

Bismil ilçesinden Batman’a doğru gider-

surlardan biridir. Karacadağ; ateşin lava,

ken Körtiktepe keşfedildi. Körtiktepe’nin

lavların da bazalt taşa dönüştüğü geniş

tarihi günümüzden 12 bin yıl öncesine

bir alanı oluşturmaktadır. Karacadağ,

dayanıyor. Dicle kıyıları, Anadolu’dan do-

Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin üçgenin-

ğarak, Ortadoğu’ya Basra’ya hep umut

deki en büyük çekim merkezi halindedir.

taşımıştır. Umudun kaynağı Diyarbakır da

Ateşle birlikte yükselen volkanlar, Diyar-

ticaretin merkezi, kervanların geçiş gü-

bakır ile özdeşleşen bazalt taşını efsane

zergahındaki en önemli durak olmuştur.

haline getiren “siyah” rengi de, on bin-

Tarihin her döneminde Diyarbakır ve Dic-

lerce yıllık süreçteki tarihinde de sıkça

le nehri her zaman insanlığa ve Ortadoğu

yer aldı. Bu yüzden hep, “Taşı gibi bah-

uygarlarına umut olmuştur. Bugün Diyar-

tı kara şehir” sözü de günümüze kadar

bakır Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fab-

hikayelere, efsanelere konu olmuştur.

rikalar, yatırımlar yine umut olmaya aday.

Tarihi surlar, evler, camiler, kiliseler, med-

Üç kıtada onlarca ülkeye gıda ve tekstil

reseler, çeşmeler… Hep bazalt taşın-

başta olmak üzere sanayi ürünleri ihraca-

dan yapıldı. Böylece kara bazalt taşı,

tı yapan Diyarbakır, 21’inci yüzyıla da ha-

Diyarbakır

yüreğinde,

zır. Sanayi-üniversite işbirliğiyle bilim ve

hem de gözlerinde bir ahenk oluşturdu.

bilgi, artık üretimle buluşuyor. Diyarbakır

Yer yüzünde, tarımın ilk yapıldığı Kara-

her zaman olduğu gibi geçmişten aldığı

cadağ’ın etekleri, halen insanların temel

misyonu yani umudu, yarınlara güvenle

gıda maddesi olan buğdayın ana vatanı

taşıyor.

halkının

hem

olma özelliğini koruyor.

Mezopotamya
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SÜLEYMANİYE VALİSİ ABUBAKAR

OSB yönetimini ziyaret etti, fabrikaları gezdi

I

rak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin Süleymaniye kenti Valisi Dr. Haval Abubakar başkanlığındaki heyet, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB)
yönetimini ziyaret etti. Abubakar ve
beraberindeki heyet, OSB Yönetim
Kurulu Başkanı Aziz Odabaşı, Yönetim
Kurulu Başkan Vekili Mustafa Fidan ve
YK üyesi Ali İhsan Özdoğan tarafından
karşılandı.
19 Mart tarihinde, OSB yönetim ku-

OSB’de çekilen hatıra fotoğrafının ardından Süleymaniye Valisi Dr. Haval

Abubakar başkanlığındaki heyet, Diyarbakır OSB Başkanı Odabaşı ve beraberindekiler ile birlikte Endüstri 4.0
(robotik sistem) ile enerji paneli üreten
Sternlicht Energie firmasını ziyaret ederek, firma temsilcilerinden bilgi aldı.
Süleymaniye Valisi Dr. Abubakar başkanlığındaki heyet ve OSB yönetimi
son olarak, Şimşek Aliminyum firmasını ziyaret ederek, yetkililerden üretim
hakkında bilgi aldı.

OSB’DE iş sağlığı ve güvenliği

iyarbakır Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) üretim yapan
fabrika ve firmalara iş sağlığı ve
iş güvenliği konusunda eğitim veren
Deva Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Med.
San. Tic. Ltd. Şti Genel Müdürü İsmail
Çoban, toplam 20 çalışan ile birlikte 50
işletmeye hizmet verdiklerini söyledi.
OSB alanında üretim yapan firmaların
kurumsallaşma ve AR-GE çalışmaları
kapsamında fabrikalarında çalışan herkesin, iş sağlığı ve güvenliği konusunda
eğitim alması gerektiğini belirten Deva
Sağlık Merkezi Genel Müdürü İsmail
Çoban, bu konuda firmalara kolaylık
sağladıklarını söyledi. Diyarbakır’da,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan belge alan ilk firmalardan biri
olduklarını ifade eden Çoban, “Deva İş
Sağlığı ve Güvenliği Eğt. Med. San. Tic.
Ltd. Şti. 2013 yılında kuruldu. Yine aynı

yıl Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan almış olduğumuz yetki belgemiz ile faaliyete başladık. Diyarbakır’da
bu belgeyi alan ilk firmalardan biriyiz.
Arsa tahsisi yapılmasından sonra 2015
yılında OSB içerisinde faaliyete başladık” dedi.
İş sağlığı ve güvenliği dışında, toplam
20 personel ile birlikte 1’inci basamak
sağlık hizmeti de verdiklerini anlatan
Çoban, şöyle konuştu:
“Bünyemizde 6’sı kadın olmak üzere

toplam 20 çalışanımız ile müşterilerimize hizmet veriyoruz. OSB içerisinde
50’ye yakın işletme ile beraber çalışmakta olup bu firmalara iş sağlığı ve
güvenliği hizmeti dışında 1’inci basamak sağlık hizmetini de, herhangi bir
ek ücret talep etmeden vermekteyiz.
İşletmemize günde ortalama 20 hasta
müracaat etmekte ve işyeri hekimlerimiz tarafından muayene ve tedavi edilerek, gerekli görülmesi halinde en yakındaki daha donanımlı bir hastaneye
sevk edilmektedir.”

İsmail ÇOBAN
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rulu odasında gerçekleşen ziyarette,
Süleymaniye ve Diyarbakır OSB’deki yatırım fırsatları masaya yatırılarak,
karşılıklı ticari görüş alış-verişinde bulunuldu. Yapılan görüşmenin ardından
OSB Yönetim Kurulu Başkanı Odabaşı, Başkan Vekili Mustafa Fidan ile yönetim kurulu üyesi Ali İhsan Özdoğan,
Vali Abubakar’a bir plaket verdi.
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Sanayici ve üniversite buluşuyor:

OSB’DE BİLİM VE TEKNOLOJİ OFİSİ

D

iyarbakır’da üretim yapan sanayicilerin üniversite ile buluşması adına Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi’nin girişimleri ile ilk
adım atıldı. Diyarbakır OSB ev sahipliğinde düzenlenen ve akademisyenler ile yatırımcı kurum temsilcilerinin
katıldığı toplantıda, OSB bünyesinde
bilim ve teknoloji ofisinin kurulması
kararı alındı.
Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi
Yönetim Kurulu üyesi Ali İhsan Özdoğan başkanlığında OSB toplantı
salonunda yapılan toplantıya, Dicle
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

için ilk adım atıldı. OSB’de yapılan ilk
toplantıda, sanayicilerin akademisyenlerden yeteri kadar yararlanması, üniversite öğrencilerinin staj ve iş
bulmaları, sanayi ve tarım sektöründeki teknolojik gelişmelerden en kısa
sürede ve yeteri kadar yararlanması
için OSB bünyesinde bilim ve teknoloji ofisinin kurulması kararı alındı.
Dicle Teknokent Genel Müdürü Prof.
Dr. Kemal Akkılıç, toplatıda yaptığı
konuşmada, bölgedeki sanayicilerin
yeni teknolojileri anında öğrenmesi
ve bundan yararlanması için sanayici-üniversite işbirliğinin ülke ve Diyar-

ÜNİVERSİTE İLE
SÜRDÜRÜLEBİLİR,
DEĞER YARATAN İLİŞKİ
OSB Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan
Özdoğan da, üniversite-sanayi işbirliği konusunda iletişim ve görüşmeleri başlatan Diyarbakır Valisi sayın
Hasan Basri Güzeloğlu, Ticaret ve
Sanayi Odası Başkanı sayın Mehmet
Kaya’ya, göstermiş oldukları hassasiyet ve duyarlılıktan dolayı teşekkür
etti. Özdoğan, üniversite ile sürdürülebilir ve değer yaratan bir ilişki geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek,
“Öncelikle üniversite ile sürdürülebilir
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Dekanı Prof. Dr. Siraç Özerdem, Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Akkılıç, TSO, OSB, Çalışma ve İş
Kurumu, DESOB, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Karacadağ kalkınma
Ajansı, Büyükşehir Belediyesi’nden
temsilciler katıldı.
Geçtiğimiz günlerde, OSB yönetim
kurulu üyelerinin Dicle Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eyyüp
Tanrıverdi, Doç. Dr. Hasan Bayındır
ile yaptığı görüşmeler, ilk meyvelerini vermeye başladı. Bugüne kadar
ciddi anlamda sanayiciye uzak kalan
üniversitenin, Diyarbakır’ın kalkınması adına sanayicilere destek olması

bakır ekonomisine büyük katkı sağlayacağını belirterek, “Yani burada
teorik ve pratik eğitimlerin sonuçları
çok etkili oluyor. Bizler teorik olarak
eğitim verebiliriz, ama yeni bir cihaz,
pratik eğitimlerle öğrencilere gösterilmeli. Bunu da OSB’deki mühendisler uygulamalı olarak öğrencilere
gösterebilir. Bu kentin bize yüklediği
misyonu açısından bu kentin kalkınması için neler yapabilirizi konuşmamız lazım. Firmaların teknokente gelerek yararlanmasıyla nasıl bir getirisi
olacağını anladı. Önemli olan, edindiğimiz bilgiyi teknolojiye çevirmek”
dedi.

ve değer yaratan bir ilişki geliştirmek
gerektiğine inanıyorum. Ülkemizin ve
ilimizin kalkınması ve çağın gereklerini yakalaması için bu önemli bir noktadır. Önemli birikime sahip hocalarımız var. Bu hocalarımızın sanayiciye
danışmanlık yapmasını bekliyoruz.
Sanayicinin üniversite tarafından
yapılacak çalışma ve araştırmalarda
imkan dahilinde olan kaynaklarını seferber edeceğini düşünüyorum. En
temel konulardan biri öğrencilerimizin nitelikli staj sorunudur. Bu konuyu
ivedilikle ele alarak çözüm üretmeliyiz. Mezun olan öğrencilerimizin zaman kaybetmeden iş bulmaları açısından bu staj dönemleri önem arz
ediyor” diye konuştu.

AR-GE VE İNOVASYON
MERKEZLERİ
Teorik bilginin sanayi alanında üretime
dönüştürülmesini sağlamak istediklerini kaydeden Özdoğan, “OSB yönetimi
olarak üniversitedeki teorik bilginin sanayi alanında üretime dönüştürülmesini sağlamak istiyoruz. Hocalarımız

rulmasını hızlandırmaktır. Bu konuda
bizim sanayinin teknoloji var olan makine-teçhizat deneyimi konusunda hocalarımızın deneyimine sunmak, bunları
yapmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.
OSB yönetimi olarak Teknokent’i daha
aktif hale getirmek için çaba gösterdiklerini dile getiren Özdoğan, “Tekno-

paydaşlarımızla Teknokent’i elbirliğiyle
daha aktif hale getirmeliyiz. Teknokent
görevlileri, haftanın belirli günlerinde
OSB’ye gelerek, burada sanayicilerimize yardımcı olmasının daha iyi olacağını düşünüyoruz. Böyle bir talep ve
beklentimiz var. Teknokentin sanayiciye
sağladığı destekler, pek fazla bilinmiyor. Üniversitenin bir ayağının organize
sanayi bölgesi içerisinde
olması gerektiğine inanıyorum. Başarılı sanayilerin içerisinde üniversitelerin rolü çok büyüktür”
ifadelerini kullandı.

Dicle Teknokent Genel
Müdürü Kemal Akkılıç, her
sanayi bölgesinin bilim
ve teknoloji birimi olması
Teknokent Genel Müdürü
D.Ü. Mühendislik Fakültesi Dekanı
OSB YK. Üyesi
gerektiğini ifade ederek,
Prof. Dr. Kemal AKKILIÇ
Prof. Dr. Siraç ÖZERDEM
Ali İhsan ÖZDOĞAN
OSB bünyesinde bir ofisin
kurulması fikrine destek
verdiklerini kaydetti. Diğer
kurum temsilcileri de kısa
da gayet olumlu beyanda bulundular.
konuşmalar yaparak, OSB bünyesinde
kent’te faaliyet gösteren firmalarımızın
Amacımız, sanayi bölgelerinde ortak
kurulması düşünülen bilim ve teknoloji
OSB
ile
doğrudan
iletişime
geçmesi
araştırma merkezleri kurmak, ortak
ofisi oluşturulması fikrine destek verdikde bizleri mutlu eder. Bu firmalarımızaraştırmalarımızı, teknoloji geliştirmelerini açıkladı.
la
işbirliği
yapmak,
birlikte
değer
üretlerimizi, üniversite-sanayi işbirliğinde
mek için çaba göstermeye hazırız. Tüm
AR-GE ve inovasyon merkezlerinin ku-

Diyarbakır OSB’de
UR-GE TANITIM TOPLANTISI

Diyarbakır Organize Sanayi
Bölgesi (OSB) ile Güneydoğu Tekstilci İşadamları
Derneği (GÜNTİAD) Başkanlığı’nın ortak yürüttüğü,
Uluslararası Rekabetçiliğin
Geliştirilmesi (UR-GE) projesinin tanıtım toplantısına,

Diyarbakır OSB Yönetim
Kurulu Başkan Vekili Mustafa Fidan, yönetim kurulu
üyesi Fadıl Oğurlu ve Ali İhsan Özdoğan ile tekstil üretimi yapan firma temsilcileri
katıldı.
Proje uzmanları firma temsilcilerine, ihrcaat öncesi ve
sonrası karşılaşabilecekleri
sorunları hatırlatarak, buna
karşı alınacak tedbirleri detayları ile anlattı.
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5

Güneş’ten OSB’ye ziyaret

T

arım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme
Kurumu
Diyarbakır
Koordinatörü sayın Hikmet
Güneş, 4 Mart tarihinde
OSB yönetimini ziyaret etti.
Diyarbakır OSB Başkanı
Aziz Odabaşı, OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mustafa Fidan ve OSB yönetim kurulu üyesi Ali İhsan
Özdoğan’ın da hazır bulunduğu görüşmede karşılıklı
bilgi alış-verişinde bulunan
Güneş, yatırım ve istihdam

alanlarının artması için her
zaman iş insanlarına destek
olmaya devam edeceklerini
söyledi.
OSB Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Odabaşı da, kentte görev yapan TKDK ve
diğer kurum ile sivil toplum
kuruluşu temsilcileriyle kurdukları koordineli işbirliğinin
devam edeceğini belirterek,
ziyaretlerinden dolayı TKDK
Koordinatörü Güneş’e teşekkür etti.
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U

luslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi
(UR-GE)
projesinin
tanıtım toplantısı Diyarbakır
OSB’de yapıldı.
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Üniversite sanayi işbirliği
YATIRIMCI KURUM TEMSİLCİLERİ ÖĞRENCİLERİN
SORULARINI YANITLADI

D

icle Üniversitesi Genç Girişimciler Kulübü tarafından organize
edilen, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır Ticaret Borsası,
Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Diyarbakır Organize Sanayi
Bölgesi ve Karacadağ Kalkınma Ajansı
işbirliği ile ile düzenlenen 4 Dev Panelinde yatırımcı kurum temsilcileri, toplantıya katılan öğrencilerin sorularını
yanıtladı.
Dicle Üniversitesi Kültür ve Kongre
Merkezinde gerçekleşen panelde; STK
temsilcileri ve Diyarbakır’da istihdam
yaratan firmaların standları öğrenciler
tarafından büyük ilgi gördü. CV dolduran ve istihdam imkanı bulan öğrenciler, meslekleri ve eğitim alanlarında
değerlendirildi.
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Diyarbakır OSB Başkanı Aziz Odabaşı,
Diyarbakır TSO Başkanı Mehmet Kaya,
DESOB Başkanı Alican Eebedinoğlu,
Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil,
Karacadağ Kalkınma Ajansı Başkanı
Dr. Hasan Maral, STK temsilcileri, özel
sektör yöneticileri ve öğrencilerin katılımı ile başlayan panelde DÜ Rektörü
Prof. Dr. Talip Gül, bir konuşma yaptı
Gül, yaptığı konuşmada Dicle Üniversitesi’nin Türkiye’nin en köklü ve en
eski üniversitelerinden biri olduğunu,
toplam 15 fakülte, 13 meslek yüksekokulu, 4 yüksekokul ile eğitim verdiklerini söyledi.
Karacadağ Kalkınma Ajansı Başkanı
Dr. Hasan Maral’in moderatörlüğünü
yaptığı panelde sırasıyla TSO Başkanı Kaya, Borsa Başkanı Yeşil, DESOB
Başkanı Ebedinoğlu ve Diyarbakır OSB
Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Odabaşı
birer konuşma yaptı.
Kurum temsilcileri, başkanlığını yaptıkları kurumların kuruluş süreci ve amacı
ile ilgili kısa bilgiler verdikten sonra, öğrencilerin sorularını cevapladı.

A

Almanya’dan
yatırım için geldiler

lmanya’da geri dönüşüm sektöründe çeşitli yatırımları bulunan Özmen Durmuş, İrfan
Durmuş, Şenay Bayram, Şerif Önder
ve Serdar Yiğit, Diyarbakır OSB’yi ziyaret etti.
İdare binasında OSB Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Odabaşı ile bir araya
gelen Özmen Durmuş, İrfan Durmuş,
Şenay Bayram, Şerif Önder ve Serdar Yiğit adlı 5 ortak, OSB alanında
yatırım yapmak için görüş alış-verişinde bulundu.

Almanya’dan gelen Türk Vatandaşı
yatırımcılar, Diyarbakır OSB alanında
yapmak istediklerini belirterek, özellikle geri dönüşüm sektöründe yatırım
yapmak için yer tahsisi konusunda
bilgiler istedi. Kendilerine memleket
sevdalıları diyen girişimcilere OSB
Başkanı Aziz Odabaşı çeşitli önerilerde bulundu. Özellikle endüstriyel
atıkların geri dönüşümü konusunda
yatırım yapmalarını isteyen Odabaşı,
bu sektörün avantajlarını detaylarıyla
anlattı.

OSB, GÜNEYDOĞU

BÖLGESEL KARİYER FUARI’NA KATILDI

Güneydoğu Bölgesi’nde; Batman,
Bingöl, Bitlis Eren, Fırat, Mardin Artuklu, Siirt ve Şırnak Üniversitelerinden
akademisyen ve öğrencilerin katıldığı
fuar açılışına, Cumhurbaşkanlığı İnsan
Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim
Atay, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu,
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, Mardin Artuklu
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet
Ağırakça, Batman Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Aydın Durmuş, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak,
Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Erdal Necip Yardım, Fırat Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ,
Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, Şırnak Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, vali yardımcıları, Diyarbakır il protokol üyeleri,
bölge müdürleri, akademisyenler, yatırımcı kurum ve STK temsilcileri ile öğrenciler katıldı.
Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip
Gül’ün yaptığı açılış konuşmasınından
sonra konuşan Diyarbakır Valisi Hasan
Basri Güzeloğlu, açılan bütün üniver-

sitelerin, sağlanan bütün imkanların
ve yapılan bütün etkinliklerin, gençleri
geleceğe hazırlamak için olduğunu
söyledi. Standlar arasında gezerken
büyük enerjiyle karşılaştığını, her birinin
gelecekte ülkeyi daha güzel geleceğe
taşıyacak, bilgi, birikim ve kişilikleriyle
Türkiye’ye değer katacak gençler gördüğünü balirten Vali Güzeloğlu, “Her
birinizin bir değer olduğunu biliyoruz.
Sahip olduğunuz birikimlerinizle artık
tüketen değil üreten, kullanan değil yazan, teknoloji ithal değil ihraç eden bir
geleceğin hazırlayıcısı olacağınıza inanıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları
Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay da,
Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, organizasyonu himayelerine

alarak gençliğe verdiği önemi gösterdiğini söyledi. Doç. Dr. Atay, “Türkiye’nin
her yanına imkanları eşit sağlıyoruz.
Yeter ki siz değerli öğrenciler de gelin,
şirketlerin aradığı yeteneklerin siz olduğunuzu onlara gösterin. Bu ülkede
her gencin bir yetenek olduğuna inanıyoruz. Lütfen siz de kendinize inanın”
dedi.
Kariyer fuarlarını, 8 bölgede 87 üniversitenin katılımıyla düzenlediklerini ifade
eden Atay, fuarın bir ayağının da Diyarbakır’da olmasını önemsediklerini,
gençlerin geleceğe dair hayallerini geniş tutup, kariyer hedeflerini yükseltmeleri gerektiğini anlattı.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri stantları gezerek, öğrenciler ve firma
temsilcileriyle görüştü.
Ülkemizde ve bölgemizde kendi segmentlerinde lider konumda olan yüze
yakın kamu ve özel sektörden katılımcının iştirak ettiği fuara öğrencilerin de
ilgisi büyük oldu
Fuarın, klasik anlamda bir tanıtım fuarından ziyade katılımcıların kendi alanlarıyla ilgili çeşitli sunumlar, simülasyonlar, yarışma programları düzenlendi
ve bu kapsamda Adalet Bakanlığı (Diyarbakır Adliyesi) örnek bir mahkeme
salonunda temsili bir duruşma sergiledi. THY deneyimli pilotlarıyla sunumlar
gerçekleştirdi, T.C. Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığı kent içi Raylı Sistemi maket
ve minyatürlerle anlattı.
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C

umhurbaşkanlığı himayesinde,
Dicle Üniversitesi konferans salonunda 19 Mart tarihinde düzenlenen Bölgesel Kariyer Fuarı’nda
Diyarbakır OSB’nin açtığı standa akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar
büyük ilgi gösterdi.

ÜRETEN DİYARBAKIR

Diyarbakır Erbil seferleri
18 AY SONRA TEKRAR BAŞLADI

I

rak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin yaptığı referandum nedeniyle iptal edilen Diyarbakır-Erbil
uçuşları yeniden başladı. Türk Hava
Yolları’nın markası olan Anadolujet
aracılığıyla gerçekleştirilecek olan
uçuşların haftanın 3 günü karşılıklı
olarak yapılacak.
Yaklaşık 18 aydan sonra ilk uçuş için
Diyarbakır Havalimanı’nda düzenlenen törene, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker ve Ebubekir Bal,
Türk Hava Yolları Bölgesel Uçuşlar
Başkanı ve Anadolujet Başkanı Said
Şamil Karakaş, STK temsilcileri, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.

DİYARBAKIR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
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Burada konuşan Eker, Nevruz Bayramı’nda Anadolujet’in Erbil’e Diyarbakır’dan uçuş düzenlemesinin
anlamlı olduğunu söyledi. Bu seferin
başlatılması sebebiyle THY’nin Ana-

dolujet Başkanlığı’na teşekkür eden
Eker, “Bu seferlerin başlamasıyla ilgili Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası
tarafından talepler bana aktarıldığında THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ile
görüştüm, sağ olsunlar onlar gerekli
çalışmaları yaptılar. Bu seferlerin,
Erbil ile Diyarbakır arasında sadece
iki şehrin insanları arasında değil, iki
bölgenin tüccarları, sanayicileri, sağlık turizmi, kültür turizmi, tarım, hayvancılık bütün bunlarla ilgili karşılıklı
ilişkileri pozitif yönde etkileyecek bir
seferdir” dedi.

Cumhuriyeti’nden sonra IKBY’nin Erbil şehri yurt dışı uçuş ağına kattı. 37
uçak filosu, Ankara Esenboğa ve Sahiba Gökçen havalimanları merkezli
uçuşlarıyla tüm Türkiye’yi bir birine
bağlayan Anadolujet, Diyarbakır-Erbil ve Gaziantep-Erbil uçuşlarının
başlanmasından mutluluk duyuyoruz. Anadolu’nun bu iki önemli şehirlerinden tarihi ve doğal güzellikleriyle
öne çıkan Erbil’e başlattığımız uçuşları ile şehirler ve kültürler arasında
köprü kurma görevini sürdürmeye
devam ediyoruz.”

Anadolujet Başkanı Said Şamil Karakaş ise Diyarbakır ile Erbil arası
haftada 3 gün karşılıklı seferlerin
yapılacağını söyledi. Karakaş, şöyle
devam etti:

Konuşmaların ardından pasta ve
kurdele kesildi. İlk sefere nedeniye
davet edilen konuklar, Erbil’e gitmek
üzere pasaport bölümünde işlemlerini gerçekleştirdikten sonra uçağa
binerek havalandı.

“Bilet fiyatları 99 dolardan başlayacak. Anadolujet Kuzey Kıbrıs Türk

“Bu uçuşlar bölge ticaretinin gelişmesine vesile olacak”
Diyarbakır Organize Sanayi Başkanı
(OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Aziz
Odabaşı da bölgeden Irak’a yapılan
ihracata işaret ederek, “Bölgede üretilen ürünlerin büyük bölümü Irak’a
ihraç ediliyor. Bu nedenle girişimcilerimiz Erbil uçuşlarının başlamasını
çok arzu ediyordu. Bu uçuşlar bölge
ticaretinin gelişmesine vesile olacak.
Uçuşların başlamasından büyük
memnuniyet duyuyoruz.” ifadesini
kullandı.

DİYARBAKIR’DA 9. ORTADOĞU

İNŞAAT FUARI AÇILDI

Diyarbakır 9. Ortadoğu İnşaat Fuarı, 14-17 Mart tarihleri arasında TÜYAP
Fuar alanında yapıldı. 82 firmanın katıldığı fuara, Irak Kürt Bölgesel
Yönetimi’nin ticaret odası başkanları ve iş insanları büyük ilgi gösterdi.

Fuarın açılışında konuşan Erbil Ticaret Odası Başkanı Dara Celil El-Hayat,
fuarın daralan inşaat sektörüne nefes
olduğunu belirterek, “Sosyal ve ekonomik alanda Irak ve Türkiye’nin ciddi bir
şekilde birbirlerine ihtiyacı var. Bu an-

lamda fuarı önemsiyoruz. Kent ve bölge ekonomisinin kalkınması için Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Mehmet Kaya ve arkadaşlarının ciddi
bir gayreti var, bu çalışmalarından dolayı kendilerini kutluyorum. Kürdistan,
Irak ve Türkiye arasında Ticari ilişkilerin
geliştirilmesi ve devamlı olabilmesi adına bu fuarların çok önemli olacağına
inanıyorum. Türkiye ve Kürdistan DAİŞ’E karşı bir savaş verdi. Öyle umuyorum ki savaşın son bulması hem ekonomi hem de Türkiye, Irak ve Kürdistan
arasındaki ilişkiler daha ılımlı daha iyi
bir hal alacak. Özellikle Ekonomik alanda bu üçlünün tamamlanacağını umuyorum” dedi.

Dış ticaret rakamlarının artması
gerekir
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası

Başkanı Mehmet Kaya ise yaptığı konuşmada, “Diyarbakır Organize Sanayi
Bölgesinde üretim yapan 200 firmanın
yüzde ellisi inşaat alt yapı ve üst yapı
ürünleriyle uğraşıyor. Diyarbakır istihdamında inşaatın payı birinci sırada.
Diyarbakır’da inşaat şirket sayısı Türkiye ortalamasının üzerindedir” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından OSB
Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Odabaşı,
TSO Başkanı Mehmet Kaya ve konuşan Erbil Ticaret Odası Başkanı Dara
Celil El-Hayat ile beraberindeki heyet,
OSB alanında faaliyet gösteren Sternlicht Energi ve Şimşekler Aliminyum fabrikalarında incelemelerde bulunduktan
sonra OSB binasına geçti. Burada da
OSB Yönetimi ile görüşen El El Hayat’a
OSB Başkanı Odabaşı tarafından plaket verildi.
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D

iyarbakır 9’uncu Ortadoğu İnşaat Fuarı, 82 firmanın katılımıyla
14 Mart tarihinde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Fuara Diyarbakır TSO
Başkanı Mehmet Kaya, Gebze Ticaret
Odası Başkanı Nail Çiler, Kürdistan
Mutahitler Birliği Başkanı Bashar Barzani, Erbil Ticaret Odası Başkanı Dara
Celil El-Hayyat, Duhok Ticaret Odası
Başkanı Eyad Abdulhelim, Batman Ticaret Odası Başkanı Abdülkadir Demir,
TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü
Cihat Alagöz, Diyarbakır Organize Sanayi Başkanı Aziz Odabaşı’nın yanı sıra
İran, Ürdün ve Almanya’dan heyetler
katıldı.

ÜRETEN DİYARBAKIR

ISI YALITIMINDA
DÜNYAYI HEDEFLEYEN MARKA

AS-THERM

D

iyarbakır Organize Sanayi Bölgesi 2’inci etapta üretim yapan
Asmin İnşaat Mühendislik Tic.
Ltd. Şti. Üretim Müdürü Abdulhalim
Akgül ile, fabrikanın kuruluşu, amacı, hedefi, üretimi, kalite standardı
ve uzman kadrosu üzerine güzel bir
söyleşi yaptık. Asmin firması bünyesinde oluşturdukları As-Therm ısı yalıtım malzemeleri markası ile dünyaya açılmayı hedefleyen firma, kaliteli
üretimiyle iç piyasaya, uzman kadrosuyla kaliteli üretim yapıyor.

DİYARBAKIR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
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OSB: Asmin İnşaat fikri ne zaman oluştu, firma nasıl şekillendi?
Üretim Müdürü Abdulhamit AKGÜL:
Asmin İnşaat Mühendislik Tic. Ltd.
Şti. bir mühendislik ve uygulama
firması olarak 2000 yılında Diyarbakır’da kurulmuş olup, teknik meselelerde müşterilerimize, meslek etiğiyle
temellendirilip, deneyim ve tecrübeyle şekillenmiş yaratıcı, iddialı çözümler sunmayı varoluş sebebimiz olarak
görmekteyiz.

OSB: Çalışma sisteminiz nasıl işliyor?
Üretim Müdürü Abdulhamit AKGÜL:
Nitelikli personel istihdamı ile müşteri
ihtiyaçlarına odaklı çalışma disiplini
çerçevesinde, ulusal ve uluslararası

normlarda teknik, yüksek kalite, performans, çevresel hassasiyet ve estetikten ödün vermeden müşterimizin
ihtiyaç ve taleplerine en uygun çözümler sunmak başlıca amacımızdır.

OSB: Fabrika ne zaman, kaç metrekare
alan üzerinde kuruldu?
Üretim Müdürü Abdulhamit AKGÜL:
2011 yılı başı itibariyle AS-THERM
ısı yalıtım sistemleri markası ile tam
kapasite üretime başladık. Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinde
bulunan fabrikamız, 3 bin metrekare
açık, 12 bin metrekare kapalı olmak
üzere toplam 15 bin metrekare alanda kurulmuştur.

OSB: Günlük üretim kapasiteniz nedir?
Üretim Müdürü Abdulhamit AKGÜL:
Çağın gereksinimleri doğrultusunda
son teknoloji makinelerle donatılmış
olup günlük 1000 metreküp blok,
500 metrekare enjeksiyon kalıplama
kapasite ile çalışmaktadır.

OSB: Fabrikanızda neler üretiyorsunuz?
Üretim Müdürü Abdulhamit AKGÜL:
Asmin firmamız bünyesinde ısı yalıtım sistemleri üretiyoruz. Astherm ise
ürettiğimiz ürün markamızdır. Poliüretandan mamül dekoratif ve dekoras-

OSB: Fabrikada nasıl bir üretim politikası
izliyorsunuz?
Üretim Müdürü Abdulhamit AKGÜL:
ISO 9001 kalite standartları sistemiyle
üretim yapan fabrikamız ısı yalıtım sistemleri ile ilgili oluşacak tüm ihtiyaçlara
en iyi kalite hizmet vermektedir. Ayrıca
fabrikamız da Ts En Iso 14001 Çevre
Yönetim Sistemleri ve Ts En Iso 18001
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Kalite Belgeleri sahip olup, bu standartlarda üretim yapmaktadır. Ürünleri-

miz TSE 13163, TSE 13499 ETICS ve
CE kalite standartları belgelerine sahiptir ve bu kalite standartlarına uygun
üretilmektedir. Bu kalite standartlarını;
alanında uzman deneyimli kadrosuyla
birleştirerek, kısa zamanda ülke bazında aranılan bir marka haline gelmiştir.
Kalite standartlarının sağlanması ve
kalite standartlarının yükselmesi için de
kalite kontrol laboratuvarımızda kullanılan son teknoloji test cihazlarıyla kaliteden ödün vermeden ve her geçen
gün kalitede bir üst çizgiye çıkan bir
anlayışla ürünler geliştirilmekte ve üretim kalitesi artırılmaktadır. Fabrikamızda
üretilen ürünler CE standartlarında tam
otomatik olarak paketlenmekte ve etiketlenmektedir.

OSB: Fabrikanızda kaç kişi çalışıyor?
Ambalaj atıklarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Üretim Müdürü Abdulhamit AKGÜL:
Çevre duyarlılığı politikamız doğrultusunda yapmış olduğumuz çalışmalarla
oluşan ambalaj atıklarını geri düştürerek çevreye olan zararlarının önlenmesi
sağlanmış olup yarıca geri dönüştürülerek te ülke ekonomisine geri kazandırılması sağlanmıştır. As-Therm ailesinde;
alanında deneyimli 2 inşaat mühendisi,
1 makine mühendisi, 1 mimar ve 6 tekniker olmak üzere toplam 65 çalışanıyla da sektörde oldukça iddialı bir ekibe
sahiptir. Yüzde yüz kapasite ile çalışan
fabrikamızda üretimin yüzde 25’i Irak’a
ihraç ediyoruz.
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yon ürünleri üretiyoruz. Isı yalıtım sistemlerinde kullanılan Eps Kütük, Eps
Levha, Asmolen, Eps
Board, Eps söve
ve dış cephe dekoratif kaplama
ürünleri üretimi
yapıyoruz.

ÜRETEN DİYARBAKIR

DİSA KULP HEDEF BÜYÜTTÜ

3 Kıtada 20 ülkeye ihracaat

D

iyarbakır Organize Sanayi Bölgesi 2’inci etapta toplam 5 bin metrekarelik alanda son teknolojik makinelerle üretim yapan Meya Aliminyum, DİSA KULP
markasıyla 3 kıtada 20 ülkeye ihracaat yapıyor. DİSA KULP
Genel Müdürü Aziz Azizoğlu, yeni ihracaat hattıyla birlikte
daha büyük hedefler için yol haritası oluşturduklarını söyledi.
DİSA KULP Genel Müdürü Aziz Azizoğlu, Meya Alüminyum
Cam İnş. Mob. San. Tic. Ltd. Şti. olarak Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi’nde 2 bin 500 metrekaresi kapalı olmak
üzere toplam 5 bin metrekarelik alanda faaliyet gösterdiğini söyledi.

DİYARBAKIR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
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DİSA KULP İLE
120’DEN FAZLA MODEL ÜRETİMİ
MEYA RAY markasıyla alimünyüm profil, sürgülü ray kapak
ve çerçeve üretimi yaptıklarını belirten Azizoğlu, “Meya Alüminyum, MEYA RAY markasıyla alüminyum mobilya profilleri, alüminyum sürgülü ray kapak ve çerçeve kapak üretimi
yapmaktadır. Ayrıca Doğu ve Güneydoğu’nun İlk Mobilya

Kulp Üretim Tesisine sahip olan
Meya Alüminyum, DİSA KULP
markasıyla mobilya, çekmece
ve kulp üretimi yapmaktadır.
DİSA KULP olarak 120’den
fazla model ile alüminyum
mobilya kulpları üretmekteyiz. Müşterilerimizin talepleri
doğrultusunda özel dizaynlar
yapıyoruz. Daha nitelikli bir üretim, yenilik ve gelişmeleri
güncel şekilde takip
edebilmek
adına kalite kontrol
ve AR-GE departmanlarımız
bulunmaktadır.
DİSA KULP’un mühendisleri müşteri isteklerini ve modern
dizaynları göz önünde bulundurarak çizim yapmaktadır.
Değerli müşterilerimizin memnuniyeti için birçok alternatif
sunmaktayız” diye konuştu.

DİYARBAKIR’DAN
3 KITAYA AÇILAN PENCERE
Diyarbakır OSB’deki fabrikalarında ürettikleri aliminyum
modellerini 3 kıtada, 20 ülkeye ihracaat yaptıklarını anlatan
Azizoğlu, şöyle konuştu:
“DİSA KULP, 50 kişilik personel kadrosu ile üretim yapmaktadır. Yurt içinde birçok satış noktasıyla, yurt dışında 3 kıtada 20 ülkeye Diyarbakır’dan ihracat yapmaktadır. Avrupa
standartlarını yakalayabilmek ve müşterilerimize daha iyi
bir hizmet verebilmek amacıyla dünya çapındaki fuarlara

katılıyoruz. Başta Avrupa olmak üzere
Amerika kıtasına ihracat yapmak 2019
yılı hedeflerimiz arasındadır. Bu hedef
doğrultusunda Mayıs 2019’da, Almanya’nın Köln şehrinde mobilya yan sanayi alanında söz sahibi İNTERZUM
2019 FUARI’na katılıyoruz. Temmuz
2019’da ise Amerika Birleşik Devletleri’nin Las Vegas şehrinde AWFS LAS
VEGAS 2019 Fuarı’na katılarak ihracat
ağımızı genişletmeyi planlıyoruz. DİSA
KULP olarak uluslararası kulp pazarında öncü olabilmek için çalışıyoruz.
Gayemiz uluslararası arenada aranan
bir marka olmak, bu vesile ile ülke ekonomisine ve istihdamına katkı sağlamaktır.”

Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın 2018
destekleriyle 2019’da yüzde 40 üretim artışı hedeflediklerini ifade eden
Azizoğlu, “DİSA KULP, Karacadağ
Kalkınma Ajansı’nın 2018 Mali Destek
Programı’ndan aldığı hibe ile üretim
hattındaki kaplama tesisi bölümünü
modernize ederek Otomatik Kaplama

Tesisi’ni 2019 yılının ilk yarısında tamamlayıp yıllık çekmece kulp üretimini
yüzde 40 artırarak müşterilerine daha
hızlı ve daha kaliteli ürün sunmayı hedefliyor. Bu hedefler doğrultusunda
ürünlerimizi ve makinelerimizi günden
güne geliştiriyoruz. Kulplarımız, tam
kapsamlı mekanik işlem bölümünden
geçirilmekte, CNC gibi modern makinalar ile çalışılmaktadır. Elektrostatik
Toz Boya Tesisimiz, müşterilerimize

renk tercihi konusunda alternatifler
sunmaktadır. Tesisimiz antik bakır, antik sarı, parlak bakır, füme, parlak krom,
nikel ve şeffaf lak renk seçenekleriyle
tam teşekküllü bir kaplama hizmeti
sunmaktadır. Temel hedefimiz DİSA
KULP markasını yerelden yola çıkarak
önce ulusal daha sonra dünya markası
haline getirerek ihracat hedeflerimize
ulaştırmaktır” şeklinde konuştu.
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2019’DA HEDEF YÜZDE 40
ÜRETİM ARTIŞI

ÜRETEN DİYARBAKIR

Karacadağ Kalkınma Ajansı’ndan

21.5 MİLYON LİRA HİBE DESTEĞİ

K

aracadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral,
10 yıl içerisinde 823 projeye toplam 287 milyon lira katkı sağlandığını
hatırlatarak, bu yıl mali destek programları kapsamında da Diyarbakır ve
Şanlıurfa’daki firmalara 21.5 milyon
liralık hibe desteği vereceklerini söyledi.
Divan Otel’de düzenlenen 2019 Mali
Destek Yılı tanıtım programına Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, il
protokol üyeleri, OSB Yönetim Kurulu
Başkanı Aziz Odabaşı, TSO Başkanı
Mehmet Kaya, Borsa Başkanı Engin
Yeşil ve çok sayıda iş insanı katıldı.

DİYARBAKIR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
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Toplantıda 2019-2023 Diyarbakır Kent
Vizyonuna ilişkin sunum yapan Vali
Güzeloğlu, “Burası Diyarbakır, iş de
var, aşta var, gelecek de var, barış da
var, huzur da var. Amacımız budur.
Birilerine inat bu kent ekonomik kalkınmayı, gelişmeyi, huzuru, barışı koruyacak ve yaşatacaktır. Kadim geçmişini anan değil, o geçmişten güç
alan bir kent olacaktır” dedi.
Diyarbakır’da gerçekleştirilecek projelerle ilgili detaylı bilgi veren Vali Güzeloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Diyarbakır’ın en önemli, üzerinde yoğunlaşmanız gereken projelerden biri
Silvan projesidir. 8 Baraj ve 32 sulama
projesi, 235 bin hektar alanda 300 bin
kişiye sulu tarımda istihdam sağlaya-

cak. Buradan gelecek ek gelir şüphesiz ürüne göre değişmekle birlikte
minimum 1,5 milyar, 1,5 kat trilyon
ek gelir sağlıyor. Diğer yandan sanayinin alt yapısında çok uzun süredir
eksikliği hissedilen bir ihtiyaç olan
Organize Sanayi Bölgesi Arıtma Tesisini 37 milyonluk TL’lik yatırımla bir
yatırım hayata geçiriyoruz. Şanlıurfa
yolu üzerine kuracağımız 2. Organize
Bölgesi ile akıllı ve yenilikçi sanayiye
dönük bir altyapıyla sayesinde en az
12 bin kişiye istihdam sağlanacak.
Türkiye’de en kısa sürede kurulan Organize Sanayi Bölgesi olma unvanına
sahip Tekstil İhtisas Organize Sanayi
Bölgesi 105 parselde 129 hektar alanda faaliyet gösterdiğinde kısa vadede
7974 kişiye iş imkânı sunacak. Diyarbakır Lojistik Merkez önemli bir başka
girişimimiz. Irak-Suriye-İran’ın kavşak
noktasında yer alan Diyarbakır bu ülkelerin dünyaya açılan önemli noktalarından biri olacak.”
Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr.
Hasan Maral da, 2019 Yılı Mali Des-

tek Programları hakkında sunum yaparak, “Ajansımız kurulduğu 2009
yılından bu yana 823 projeye 287
milyon TL destek verdi. Yararlanıcıların eş finansmanı ile TRC2 Bölgesinde (Diyarbakır-Şanlıurfa) 379 Milyon
TL’lik bir kaynak yatırıma yönlendirildi.
Ajans olarak bu yıl T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda,
Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı, Tarıma Dayalı Sanayide Entegre
Kaynak Verimliliği Mali Destek Programı, Kültürel Mirasın İşlevlendirilmesi
Mali Destek Programı ve Okul Öncesi
Eğitim Standartlarının Arttırılması Mali
Destek Programı adı altında toplamda 21 milyon 500 bin TL. hibe desteği ile proje teklif çağrısına çıktık” diye
konuştu.
Toplantıda ayrıca SGK Denetmeni Samet Uğur tarafından 2019 Yılı İstihdam
Seferberliği tanıtım sunumu ve Tarım
ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Hikmet Güneş
tarafından verilen tarımsal desteklerin
tanıtım sunumu yapıldı.

Elektrik, enerji ve geri dönüşüm sektör temsilcileri
bu yıl ilk kez toplandı
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iyarbakır Organize Sanayi Bölgesi’nde elektrik, enerji ve geri
dönüşüm sektöründe faaliyet
gösteren firma temsilcileri, 2019 yılının
ilk sektör toplantısını 12 Mart tarihinde
OSB konferans salonunda gerçekleştirdi.
OSB’deki toplantıya; OSB Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Odabaşı, yönetim
kurulu üyesi Ali İhsan Özdoğan, SGK İl
Müdürü Reşat Merttir, İş-Kur İl Müdürü
İsmail Koç, DTSO Kolej Müdürü Necat
Dağaçar ile bu sektörde üretim yapan
firma temsilcileri katıldı.
OSB Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Odabaşı, sektör temsilcileri ile İş Kur yöneticilerinin sorunlara ortak çözüm bulması
için yüz yüze görüşmelerinin çok daha
sağlıklı olacağını söyledi. Odabaşı,
sektör temsilcileri ve muhataplarının bir

araya gelmesi için çalışma yürüttüklerini belirterek, çözümlerin en kısa sürede
bulunması için her türlü girişime hazır
olduklarını anlattı.
SGK İl Müdürü Reşat Merttir ve İş Kur
İl Müdürü İsmail Koç da birer konuşma
yaparak, proje kapsamında çalışan va-

tandaşlara da sosyal güvence desteği
sunduklarını, üreticilere de destek olmaya devam edeceklerini söyledi.
Firma temsilcileri de yaptıkları konuşmada; nitelikli, yetenekli ve kalifiye personel yetiştirilmesi için işbirliğinin önemine değindi.

Öğrenciler OSB’yi sordu, yöneticiler yanıtladı
ve fabrikaların ihracaat durumu
hakkında merak ettikleri soruları
sordu. Yöneticiler Fidan ve Özdoğan da öğrencilerin sorularını
yanıtlayarak, detaylı bilgiler verdi.
Bazı öğrenciler OSB bölgesindeki fabrikalarda staj görmek istediklerini aktardıkları yöneticiler,
öğrencilere tek tek yardımcı olarak, sorularına açıklık getirdi.

Mobilya üretimi yapan firmaların sorunlarını dinledik

D

iyarbakır OSB alanında mobilya sektöründe faaliyet
yürüten firma temsilcilerinin katıldığı, 2019 yılı sektör
toplantısının ikincisi 5 Mart tarihinde gerçekleşti.

OSB toplantı salonunda düzenlenen toplantıyı, Proje Uzmanı Hilay Yalçın yönetti. Yaklaşık 2 saat süren toplantıya
katılan mobilya üretimi yapan firma temsilcileri, karşılaştıkları sorunları anlatarak, çözüm önerileri hakkında görüş
alış-verişinde bulundu.
Mobilya üretimi yapan firmaların ihracat kapasitelerinin artırılmasına yönelik yeni projelerin konuşulduğu toplantıda,
sektördeki yeni üretim modelleri ve teknolojileri hakkında
da firma temsilcilerine detaylı bilgiler verildi.
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icle Üniversitesi’nde eğitim
gören bir grup öğrenci, Diyarbakır Organize Sanayi
Bölgesi idare binasına gelerek,
OSB Yönetim Kurulu Başkan
Vekili Mustafa Fidan ve Yönetim
Kurulu Üyesi Ali İhsan Özdoğan
ile bir araya geldi. Samimi sohbet
havasında geçen ve yaklaşık 2
saat süren toplantıda öğrenciler,
OSB’nin kuruluşu, amacı, işleyişi

ÜRETEN DİYARBAKIR

Diyarbakır OSB’de
8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR
GÜNÜ KUTLAMASI

8

M a r t
Dünya
E m e kçi Kadınlar
Günü,
Diyarbakır Organize Sanayi
Bölgesinde tekstil
üretimi yapan Rozi Örme
Tekstil firmasında düzenlenen bir etkinlikle kutlandı.

DİYARBAKIR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
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Kadınlar Günü etkinliğine; Gıda Tarım
ve Hayvancılık eski Bakanı Mehmet
Mehmedi Eker, eski Bakan Vekili Kutbettin Arzu, Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Ticaret Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Organize
Sanayi Başkanı Aziz Odabaşı, DİSAD
Başkanı Burç Baysal, DOGÜNSİFED
Başkanı Aziz Özkılıç, DOSİAD Başkanı Abdurrahman Aslan, OSB Yönetim
Kurulu Başkan Vekili Mustafa Fidan,
yönetim kurulu üyesi Ali İhsan Özdoğan, DTSO Yönetim Kurulu üyesi Nevin
İl, OSB Müteşebis Heyet üyesi Gülşen
Duran, OSB’de üretim yapan firmaların
kadın temsilcileri, OSB’deki fabrikalarda kadın çalışanlar katıldı.
Eski Bakan Eker’in tören alanına gelmesiyle başlayan kutlamalarda protokol üyeleri, burada bulunan bütün kadınlara karanfil ikram etti.
Daha sonra sırasıyla, OSB adına OSB

Müteşebbis Heyeti üyesi Gülşen Duran, DOGÜNKAD Başkanı Nevin il
ve eski Bakan Eker, günün anlam ve
önemini belirten birer konuşma yaptı.
Yapılan konuşma ve ikramların ardından, Eker ve beraberindeki iş insanları,
kadın çalışanlarla birlikte davul-zurna
eşliğinde halay çekti. Halay sonrası kadınlar, Eker ile fotoğraf çektirmek için
sıra bekledi.
Tören öncesinde Eker ve beraberindekiler, Rozi Örme Tekstil fabrikasını gezerek kadın ve erkek çalışanlara kırmızı
karanfil hediye etti. Bakan Eker, daha
sonra sırasıyla Dizayn Kapak ve Kapı
Sanayi fabrikası ile Arfem Aliminyum
fabrikasını ziyaret ederek, kadın ve erkek çalışanlarına karanfil verdi. Eker ve

beraberindekiler, firma yöneticilerinden
detaylı bilgi aldıktan sonra buradan ayrıldı.
Eski Bakan Eker ve beraberindekiler,
Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi’ndeki son durağında OSB Müdürlüğü’nü
ziyaret etti. Eker ve beraberindekiler,
OSB Başkan Vekili Mustafa Fidan tarafından karşılandı. OSB Yönetim Kurulu
Başkanı Aziz Odabaşı, Başkan Vekili Mustafa Fidan, Ali İhsan Özdoğan,
OSB Müdürü Mehmet Özel ve bazı
sanayici iş insanları ile birlikte toplantı
salonunda görüşen Eker, OSB hakkında bilgi alarak, iş insanlarının taleplerini
dinledi. Samimi sohbet havasında geçen görüşmenin ardından Eker buradan ayrıldı.

