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Editörden
Bahar mevsimiyle umut ekimi başladı 

B
ahar mevsimi her zaman güzeldir, mut-

luluk verir, insanı sevindirir. Nisan ve 

Mayıs ayı Diyarbakır için de umudun 

ekildiği, taşındığı bereketli iki ay oldu. Yerel 

seçim sonrası 4.5 yıllık seçimsiz bir süreç-

le birlikte Bahar, umutların ekildiği mevsim 

oldu.

Diyarbakır geçtiğimiz ay içerisinde çok 

önemli gelişmelere ev sahipliği yaptı. Önce 

gıda, daha sonra da inşaat fuarıyla OSB’de-

ki firmalar el emeği göz nuru ürünleriyle gö-

rücüye çıktı. Yine Mart ayı sonu ve Nisan ayı 

içerisinde Erbil, Duhok, Zaho ve Süleyma-

ni’den ticaret odası başkanları ve valiler Di-

yarbakır’daki yatırımları yerinde inceledi. 

OSBDER Yönetim Kurulu ve üye OSB’lerin 

yönetim kurulu başkanları, Diyarbakır OSB’yi 

ziyaret ederek, yönetim kurulu üyelerinden 

yatırım olanaklarına ilişkin bilgi aldı. İstanbul, 

Bursa, Gebze, İzmir, Tekirdağ OSB başkan-

ları ve Ankara’daki OSBDER yöneticileri, 3 

gün boyunca Diyarbakır’da yatırım fırsatları-

nı inceleyerek, tarihi ve turistik mekanlara da 

yine Diyarbakır OSB evsahipliğinde geziler 

düzenledi.

22-26 Nisan tarihlerinde ise Erbil’de düzen-

lenen Uluslararası Yapı İnşaat ve Belediye 

Ekipmanları Fuarı’na katılan Diyarbakır OSB 

firmaları, başarılarını burada pekiştirdi. Fuar 

süresince firma temsilcileri ve görevlilerinin 

çabasını anlatmak yetmez. Farklı sektör ve 

firma temsilcilerinin yardımlaşması başarının 

temelini oluşturdu. 17 ülkeden yüzlerce fir-

manın katıldığı fuarın en gözdelerinin Diyar-

bakır firmaları olduğunu söylemek, sanırım 

doğru olur. 

Diyarbakır iş insanlarından oluşan heyet fuar 

öncesi ilk olarak Türkiye’nin Erbil Konsolosu 

sayın Hakan Karaçay’ı makamında ziyaret 

etti. Heyet daha sonra Erbil Ticaret Odası 

Başkanı Dr. Celil Dara Hayat’ı, son olarak da 

Erbil Valisi Nevzat Hadi’yi makamında ziya-

ret etti. 

Fuar sırasında da başta Konsolos sayın Ha-

kan Karaçay, Erbil’in önde gelen ticaret ve 

sanayi temsilcileri ile İmar ve İskan Bakanı 

sayın Derbas Kosret, Diyarbakır Organize 

Sanayi Bölgesi standını ve burada ürünleri-

ni sergileyen firmaları ziyaret etti. Diyarbakır 

TSO standında Konsolos Karaçay ile birlikte 

bir süre oturup, Diyarbakır’da yatırım fırsat-

ları hakkında bilgi alan Kosret, OSB ve TSO 

görevlilerini tebrik etti.

İşte bir önceki sayımızda belirttiğimiz gibi Di-

yarbakırlı sanayiciler, tarihi misyonu gereğini 

yerine getirdi ve gittikleri yere umudu da be-

raberinde götürdü. Dünya firmalarına; Diyar-

bakır’da yatırım olanaklarını anlattık. 6’ıncı 

bölge yatırım teşvik paketini aktararak, bu-

rada yatırım yapmaları halinde, devletin sağ-

ladığı avantajları aktardık. Bir Bahar mevsi-

minde Erbil’de bir umut ekimi yapıldı. Şimdi 

ekilen tohumların yeşermesini bekliyeceğiz.

OSB bünyesinde firma temsilcilerine mes-

leki ve sosyal eğitimler verilirken, üniversite-

nin sanayi ile buluşması için temel harcı da 

atıldı. OSB bünyesinde bir teknoloji ve bilim 

ofisinin kurulması için gerekli görüşmeler 

tamamlanma aşamasına geldi. Bir yıl sonra 

Diyarbakır OSB hem Türkiye ve çevre ülke-

lerdeki önemine çok daha önemli bir seviye-

ye çıkaracak.
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Diyarbakır Valisi Hasan Basri Gü-
zeloğlu, Diyarbakır Lojistik Köyün 
yeni dönemde kent sanayisinin 

gelişmesine, üretim faktörlerinin ve 
alanlarının bu anlamda belirlenmesi-
ne ve buna bağlı olarak Diyarbakır’ın 
kalkınma ile gelişmesine de yön vere-
ceğini söyledi. 229 hektarlık alana ku-
rulacak olan Lojistik Köy’ün ilk etapta 
5 bin 400 kişiye istihdam sağlanması 
bekleniyor.

Diyarbakır’da Divan Oteli’nde düzen-
lenen Lojistik Köy bilgilendirme top-
lantısına Diyarbakır Valisi Hasan Basri 
Güzeloğlu, Diyarbakır Ticaret ve Sana-
yi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Diyar-
bakır Organize Sanayi Bölgesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Aziz Odabaşı, Karaca-
dağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri 
Dr. Hasan Maral, yerel ve ulusal lojistik 
firmalarının yöneticileri ile temsilcileri 
katıldı.

Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel 
Sekreteri Hasan Maral’ın sununun 
ardından konuşan Vali Hasan Basri 
Güzeloğlu, Lojistik Köy bilgilendirme 

toplantısında birlikte olmaktan mutlu 
olduğunu söyledi. Vali Güzeloğlu, top-
lantının hem Diyarbakır, hem sektör, 
hem de ülke için olumlu, anlamlı ve ka-
zançlı sonuçlar getirmesini dileyerek, 
“Diyarbakır’da yeni bir döneme ekono-
mik ve sosyal kalkınma perspektifinde, 
bu günkü özel gündemimizde lojistiği 
konuşuyoruz. Diyarbakır Lojistik Köyü 
yeni dönemde Diyarbakır kent alt ya-
pısında belki sanayinin gelişmesine, 
üretim faktörlerinin ve alanlarının bu 
anlamda belirlenmesine, buna bağlı 
olarak Diyarbakır’ın kalkınma ve geliş-
mesine de yön verecek. Biz inanıyoruz 
ve biliyoruz ki, elimizde bu varlığı ve 
zenginliği doğru yönettiğimiz takdirde 
sadece Diyarbakır adına değil, ülke-
miz ve bölgemiz adına da çok önemli 
bir kazanım elde edeceğiz. Lojistiğin 
yeni dönemde üretim, hem maliyetle-
ri, hem de pazar açısından belirleyici 
etkisini biliyoruz. Lojistik kavramının 
sadece Diyarbakır değil Türkiye için de 
çok önemli bir üstünlük olduğunun da 
ayırdındayız. Aslında sadece Diyarba-
kır değil, bölgesel ölçekte bir gelişme, 

kalkınma ve kalıcı kılma projesini konu-
şuyoruz. Niyetimiz bu yıl sonu itibariyle 
olayın çerçevesinin çizilmesi, yol hari-
tası ve çok süratle projenin ilk etapla-
rından başlayarak hayata geçirilmesi-
dir” dedi.

Diyarbakır-Elazığ karayolunun batısın-
da bulunan Gözalan Mahallesi’nde, 
yaklaşık 229 hektarlık alana kurulması 
planlanan Lojistik Köy, Diyarbakır’ın 
bölgesel merkez rolünü güçlendirmek, 
Diyarbakır’ı yurt içine ve yurt dışına 
yönelik ticari operasyonların merkezi 
konumuna getirmek, lojistik altyapısını 
güçlendirerek, hem bölgeyi yatırımlar 
açısından daha avantajlı bir konuma 
yükseltmek, hem de bölgedeki işlet-
melerin lojistik maliyetlerini düşürerek, 
rekabet güçlerini arttırmayı amaçlıyor. 
2 bin 500 metrekare büyüklüğünde, 23 
adet küçük depo, 5 bin metrekare bü-
yüklüğünde 11 adet orta depo, 10 bin 
metrekare büyüklüğünde 24 adet bü-
yük depo olmak üzere toplam 58 adet 
deponun yer alacağı Lojistik Köy’de ilk 
etapta yaklaşık 5 bin 400 kişinin istih-
dam edilmesi hedefleniyor.

Lojistik Köy’de 

5 BİN 400 KİŞİYE İŞ İMKANI
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İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Bursa, 
Gebze ve Düzce ile Ankara’dan 
gelen yaklaşık 30 kişiden oluşan iş 

insanı heyeti, yatırım fırsatlarını yerin-
de görmek üzere Diyarbakır’a geldi. 
Diyarbakır Organize Sanayi Yönetim 
Kurulu Aziz Odabaşı ve yönetim ku-
rulu üyeleri tarafından karşılanan iş 
insanları heyeti, daha sonra Diyar-
bakır kent merkezi ile Eğil ilçesindeki 
tarihi mekanları gezdi. 

Gebze OSB Yönetim Kurulu Başkanı 
Vahit Yıldırım ve eşi Gül Yıldırım, Düz-
ce OSB Yönetim Kurulu BaşkanıSe-
lim Yirmibeşoğlu, İstanbul Birlik OSB 
Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Telli 
ve eşi Aysun Telli, İzmir Atatürk OSB 
Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğur-
taş, Tekirdağ Çerkezköy OSB Yöne-
tim Kurulu Başkanı Eyüz Sözdinler ve 
eşi Yıldız Sözdinler, Bursa Hasanağa 
OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer 
Faruk Korun ve eşi Neslihan Korun, 
OSBDER Hukuk Danışmanı Hasan 
Doğan ve OSBDER Genel Sekreteri 
Özgü Özkütük, yatırım fırsatlarını ye-
rinde görmek amacıyla Diyarbakır’a 
geldi. 

Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Baş-
kanı Aziz Odabaşı, Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Mustafa Fidancı, Yö-
netim Kurulu Üyeleri Fadıl Oğurlu ve 
Ali İhsan Özdoğan tarafından karşı-
lanan konuk iş insanı heyeti, ilk gün 
kent merkezindeki tarihi mekanları 
dolaştı. 

Diyarbakır OSB’y gelen iş insanla-
rı, burada yatırım fırsatları hakkında 
OSB yönetim kurulu üyeleriyle birlikte 
basına kapalı bir toplantı gerçekleş-
tirdi. OSB ve 6’ıncı bölge avantajları 
hakkında konuk heyete bilgi veren 
OSB Başkanı Odabaşı, “Diyarbakır 
tarihi misyonuyla, coğrafyamızda 
yaşanan olumsuzluklara rağmen ti-
caret merkezi olma konumunu günü-
müze kadar başarıyla taşımıştır. Son 
yerel seçimlerden sonra ülkemiz, 4.5 
yıl  seçimsiz bir sürece giriyor. Ticari 
hacmi çok yüksek ülkeler, endüstri 
4.0 ile üretime geçerek, maliyeti dü-
şürürken, bu ülkelerde ihracat yapan 
firmalara da büyük kolaylıklar sağla-
nıyor. OSB seviyesindeki alanlarda 
üretim yapan firmalara pozitif ayırım-
cılık yapılıyor. Vergi indirimleri, SGK, 

nakliye hatta üretim ve maliyet ko-
nusunda devletler, OSB firmalarının 
önünü açmak için her türlü kolaylık-
ları sağlıyor” dedi. 

Diyarbakır OSB’deki fabrikalarda 
imal edilen ürünlerin, 3 kıtada onlarca 
ülkeye ihraç edildiğini anlatan Oda-
başı, “Diyarbakır coğrafyası, yeraltı 
ve yerüstü kaynakları bakımından ol-
dukça zengindir. Gıda, maden, inşa-
at, tarım ve turizmden ayrı bir sanayi 
gelişimi düşünemiyorum. Özellikle 
tarımla birlikte bölgemizde gelişen 
tekstil ve bu alanda üretim yapan 
firmaların yarattığı markalarla, dünya 
piyasasına hatırı sayılır bir giriş yap-
tığımızı söyleyebiliriz. Gururla diyebi-
liriz ki, 3 kıtada 20’den fazla ülkeye 
ürün ihracatı yapan firmalarımız var. 
Özellikle mermer, tekstil, gıda ve tu-
rizm ile inşaat alanında önemli mesa-
feler katettiğimizi düşünüyorum. “Ye-
ter mi?” diye soracak olursanız, tabi 
ki yetmez. Ama teknolojik olarak ge-
lişmiş ülkelerle rekabet edebilmemiz 
için uygun şartların oluşması gerekir. 
Diyarbakır’ın cazibe merkezi olması-
nın zemini hazırlanması lazım. Bunun 

Üreten Diyarbakır’a 

YATIRIM ZAMANI
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için üretici firmalarımızın da yerine ge-
tirmesi gereken işlemler olabilir. Bunun 
için Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın fir-
malarımız her türlü desteği mevcut. Bu-
nunla birlikte KOSGEB, İŞ KUR ve SGK 
gibi kurumların da sağladığı maddi ve 
manevi destekleri, kalkınma hamlesine 
büyük katkı sunacaktır” diye konuştu. 

Diyarbakır’dan dünyaya nakliyenin de 
artık çok kolay ve avantajlı olduğuna 
işaret eden Odabaşı, “Diyarbakır Or-
ganize Sanayi Bölgemiz, hava limanı-
na 25 kilometredir. Hava limanımızdan 
Erbil’e haftada 3 sefer yapılmaktadır. 
Aynı şekilde, hava limanımızdan Al-
manya’nın Hannover, Frankfurt, Düsel-
dorf ve Ştutgart kentlerine haftada 6 
sefer yapılmaktadır. Ortadoğu’ya açı-
lan Habur Gümrük Kapısı’na yaklaşık 

300 kilometre, ve Mersin limanına da 
600 kilometre mesafededir. Ayrıca de-
miryolu bağlantısı ile Elazığ, Malatya, 
Kayseri, Adana, Ankara hattı üzerinden 
ülkemizin dört bir yanına da ürünlerin 
nakledilmesi konusunda başlattığımız 
görüşmelerimiz tamamlanma aşama-
sında olduğunu da söyleyebiliriz” ifa-
delerini kullandı. 

Diyarbakır OSB’ye yapılacak yatırım 
için devletin sağladığı destek ve teş-
viklere de değinen Odabaşı, “OSB’de 
yatırım yaptığınızda; Türkiye’den alaca-
ğınız makine ekipman için KDV ödeme-
yeceksiniz. Türkiye’ye dışardan makine 
ekipman getirirseniz gümrük vergisi 
ödemeyeceksiniz. Yapacağınız yatırım 
tutarının yüzde 70’i oranında Kurumlar 
vergisini ödemeyeceksiniz. Fabrikada 
çalışan işçilerin sigorta priminin işveren 
hissesini 12 yıl boyunca devlet ödeye-
cek. Fabrikada çalışan işçilerin sigorta 
priminin işçi hissesini 10 yıl boyunca 
devlet ödeyecek. Fabrikada çalışan 
işçilerin gelir vergisi stopajını 10 yıl 
boyunca devlet ödeyecek. Yatırım tu-
tarının yüzde 70’i kadar kredi kullana-
bilirsiniz. Kredi faizinin 7 puanını devlet 
size geri ödeyecek. Yatırım yeri yüzde 

60 indirimli tahsis edilecek” şeklinde 
konuştu. 

Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu üye-
si Ali İhsan Özdoğan da, üniversite ile 
iletişim halinde olduklarını belirterek, 
“Üniversite ile yaptığımız görüşmeler 
sonunda OSB bünyesinde bir bilim ve 
teknoloji ofisi kurma kararı aldık. Firma-
larımız artık yeni gelişmeler ve teknolo-
jik yeniliklerden anında haberdar ola-
cak. Ayrıca İŞKUR görevlileri haftanın 
2 günü OSB’ye gelerek firma temsilci-
lerimizin merak ettiği soruları yanıtlıyor. 
Üreten Diyarbakır’da yatırım zamanı 
geldi diyoruz. Yerli ve yabancı girişimci-
leri, yatırım yapmak üzere Diyarbakır’a 
davet ediyoruz” dedi. 

Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Mustafa Fidan’ın Eğil yolu üzerin-

deki besi hayvan çiftliğini ziyaret eden 
konuklar, çiftlikle ilgili detaylı bilgi aldı. 

Konuk iş insanları, Diyarbakır OSB Yö-
netim Kurulu üyeleriyle birlikte daha 

sonra Eğil ilçesine geçti. Burada Dicle 
Baraj Gölü’nde feribotla bir gezinti ya-
pan konuk iş insanları, daha sonra da 
Peygember kabirlerini ziyaret ederek, 
dua etti. 

Diyarbakır ve bağlı ilçelerdeki tarihi ve 
turistik öneme sahip kalıntılar hakkında 
bilgi veren Diyarbakır OSB Yönetim Ku-
rulu Üyesi Fadıl Oğurlu, kentin turizmin 
açısından da zengin olduğunu belir-
terek, “Diyarbakır’ın Bismil İlçesinde 
12 bin yıllık Kortiktepe kalıntıları, Çınar 
ilçesinde Roma İmparatorluğu’nun 
Doğu’daki son kalesi ve tapınağı, Sil-
van’daki Hasuni Mağaraları, Lice Bırk-
leyn mağarası, Ergani’de ilk tarımın 
yapıldığı Çayönü ve Hilar Mağarası, 
Eğil İlçesindeki tarihi kent mimarisi ve 
Peygamber türbesi, kent merkezin-

deki Hevsel Bahçeleri, İslam Aleminin 
5’inci Haremi Şerifi Ulu Cami, Meryem 
Ana Kilisesi, Surp Giragos Kilisesi, 
Keldani Kilisesi, tarihi surlar ve türkü-
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Öncelikle Diyarbakır gezisi ve 
toplantısı esnasında gösterdi-
ğiniz eşssiz misafirperverlikten 

dolayı çok teşekkür ediyorum. Sizleri 
ve arkadaşlarınızı tanımaktan büyük 
bir mutluluk duyduğumu belirtmek 
isterim. Bu gezinin en başta toplum-
sal ve insani yönleri ile bellekte iz 
bıraktığını düşünüyorum. Çoğumuz 

daha önceleri de bir şekilde Diyarba-
kır’da bulunduk, bazımız görev ne-
deni ile bazımız kısa zamanlı iş yada 
görüşmelerden dolayı. Ama sanırım 
ilk defa, sokağa, günlük hayata biz-
zat karışmış bir şekilde, o insanların 
ruhunu, beklentilerini, devlete ve si-
yasilere bakış açısını, yaşam tarzını 
yakından görme ve izleme olanağı 
bulduk. İyi ki de bulduk, çünkü bu 
durumun bize ve sizlere, önceki ön-
yargıları kırma ve yeni bir gözle bak-
ma noktasında bir pencere açtığını 
düşünüyorum. İşte bu gezinin bana 
göre en güzel yanının; bu insani du-
ruma tanıklık etme, o farklı coğrafya 
ve farklı kültürel yapıdaki insanların 
da, aslında özde biz gibi düşünüp, 
biz gibi duygulanıp, biz gibi barışı ve 

huzuru ve toplumsal düzeni isteyebi-
leceğini görme imkanının sağlamış 
olmasıdır. Aynı duygu ve düşüncele-
rin sizler için de geçerli olduğunu dü-
şünüyorum. Zira eminimki sizlerin, ilk 
andaki hakkımızda sahip olduğunuz 
soru ve endişeler, zaman geçtikçe 
daha olumlu, daha güvene dayalı bir 
duyguya doğru evrildi ve dönüştü, 
yada hiç birisi olmasa da , bir parça 
katı düşünceler yumuşadı, kapı ve 
pencereler açıldı, yürekten yüreğe 
,insandan insana. Bizlerin buradan 
sizlere katkı yapabileceğimiz her 
sorununuza, işbirliğine hazır olduğu-
muzu bilmenizi isterim. Tekrar size 
ve bizi içtenlikle misafir eden tüm 
arkadaşlarınıza tekrar tekrar teşekkür 
ederim Saygı ve sevgilerimle.

Türkiye’de sanayinin gelişme-
sine büyük katkı sağlayan 
organize sanayi bölgeleri ku-

ruldukları her şehrin ekonomisine 
destek olmuştur. Küresel ve ulusal 
ekonomide günden güne zorlaşan 
şartlar altında üretim yaparak, istih-
dam yaratmanın kaynak ve cesaret 
istediği bir dönemden geçilmekte ve 
bu süreçte üreten, istihdam yaratan 
OSB’lerin ülke ekonomisindeki rolleri 
artmaktadır.

Diyarbakır OSB de Güneydoğu Ana-
dolu Bölgesi’nin kalkınmasında etkin 
bir rol oynamakta ve sunulan teşvik-
lerle yeni yatırımcılara fırsat sağla-
maktadır. Konumu gereği Ortadoğu 
pazarına yaptığı gıda ve tekstil ürün-
leri ihracatı ile de önemli bir merkez 
olmuştur.

Diyarbakır OSB, üstlendiği bu mis-

yon ve sunduğu hizmetlerle sanayi-
cilerine katma değeri yüksek ürünler 
üretebilecek ortamı sağlamıştır. Bu-
gün itibari ile istihdam sayısı 7.500 
olan Diyarbakır OSB’de, 4. etabın 
devreye girmesi durumunda 15.000 
kişinin üzerinde istihdam sağlana-
cak olması da memnuniyet vericidir. 
Şuna inanıyorum ben… Geleceğin 
resmini çekebilen, vizyonunu sağlam 
temellere oturtmuş OSB’ler hedefle-
rine ulaşabilirler. Diyarbakır OSB’de 
bu potansiyel mevcut.

Yaptığımız bu ziyaret ile buradaki 
yatırım imkânlarını görüp karşılıklı fi-
kir teatisinde bulunmanın yanı sıra, 
OSBDER çatısı altında gerçekleştir-
diğimiz çalışmaları da anlatma fırsatı 
bulduk. Biz, Gebze Organize Sana-
yi Bölgesi olarak neredeyse bütün 
OSB’lere gidiyoruz, bölgemize davet 

ediyoruz. Türkiye’deki tüm OSB’leri-
mize  günün her saati, herhangi bir 
bedel istemeden bütün deneyim-
lerimizi paylaşma konusunda kapı-
mızın sonuna kadar açık olduğunu 
belirterek, ziyaretimiz kapsamında 
gösterdikleri misafirperverlikleri için 
Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Baş-
kanı Aziz Odabaşı nezdinde, tüm Di-
yarbakır OSB çalışanlarına teşekkür 
ediyorum.

lere konu olan Kırklar dağını herkes 
bilir.  Diyarbakır’a gelin, buraları da 
görün ama Diyarbakır insanlarını ta-
nıyın ve organize sanayi alanında 

yatırım yapmanın avantajlarını da 
mutlaka öğrenin. İnanç, tarih, kül-
tür turizmiyle birlikte Türkiye’de en 
uygun yatırım avantajlarının olduğu 

OSB’mizde yerli yabancı yatırımcıyı 
bekliyoruz” diye çağrıda bulundu.  

OSBDER’İN, DİYARBAKIR ZİYARETİ İÇİN NE DEDİLER? 

GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BAŞKANI VAHİT YILDIRIM: 

EYÜP SÖZDİNLER
Çerkezköy OSB YK Başkanı

VAHİT YILDIRIM
Gebze OSB Başkanı
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Diyarbakır İŞKUR İl Müdürü İsmail 
Koç, Organize Sanayi Bölgesi’n-
deki fabrikaları gezerek, devletin 

firmalara sağladığı destek ve avantaj-
ları anlattı. 

Sadece OSB alanındaki fabrikala-
ra değil Diyarbakır’da üretim yapan 

tüm fabrikalara iş gücü ve sigorta 
gibi desteklerde bulunduklarını be-
lirten İŞKUR İl Müdürü Koç, oluştur-
dukları uzman ekiple her gün fabri-
kaları ziyaret ettiklerini anlattı. Bazı 
firmaların verdikleri destek ve sağla-
dıkları avantajlardan haberder olma-
dığını ifade eden Koç, şöyle konuştu: 
“İşverenlerimizin ihtiyaç duyduğu de-
neyimli ve nitelikli işgücü açığını gi-
dermek, insan kaynakları havuzuna 
nitelikli işgücü sağlamak amacıyla, ku-
rumumuzca (İŞKUR) yürütülen ‘İşbaşı 
Eğitim Programlarıyla’ hem iş arayan 
vatandaşlarımıza mesleki tecrübe ka-
zandırılmakta, hem de işverenlerimize 
büyük bir destek sağlanmaktadır. Bu 
kapsamda; 15 yaşını doldurmuş, son 1 
ayda çalışmamış, İŞKUR’a kayıtlı işsiz-
lerin, İşbaşı eğitim programına alınarak 
mesleki deneyim ve tecrübe kazanma-
sı sağlanacaktır. Bilişim ve imalat sek-
törlerinde 6 ay, geleceğin meslekleri ve 

muhabirlik mesleklerinde 9 ay, tehlike-
li ve çok tehlikeli mesleklerde ise ilgili 
mevzuatta ve genel müdürlük talimat-
ları doğrultusunda belirlenen sürelerde, 
diğer sektörlerde 3 ay, sürelerde işbaşı 
eğitim programı düzenlenebilecektir. 
Program sonrasında işverenlerin bu ki-
şilerin en az yüzde 50’sini 60 günden 
az olmamak şartıyla program süresi 
kadar istihdam etmesi gerekecektir.”

ÜÇ AYLIK HARÇLIK

Üç aylık sürede kişilere 77.7 lira harçlık 
verildiğini, genel sağlık sigorta primle-
rinin de İŞKUR tarafından ödendiğini 
hatırlatan Koç, “Kişilere günlük 77.7 
TL. cep harçlığı, genel sağlık sigortası 
ve iş kazası meslek hastalığı primleri 
kurumumuz tarafından ödenecektir. En 
az 2 sigortalı çalışana sahip olan işve-
renlerle program düzenlenebilir. İşve-
ren program kapsamında çalışanlarının 
yüzde 10’u kadar katılımcı talep edebi-
lir. İşverenler katılımcıların yüzde 50’sini 
istihdam etme taahhüdü vermeleri ha-
linde katılımcı kontenjanı yüzde 10’dan 
yüzde 30’a kadar çıkarılabilmektedir. 
İşbaşı eğitim programları sürekli olarak 
iş arayan ve işverenlerimize daha fazla 
fayda sağlayacak şekilde geliştirilmek-
tedir. Kişilerin İmalat sektöründe faali-
yet gösteren bir işyerinde işbaşı eğitim 
programına ya da sanayi sektöründe 
mesleki eğitim kurslarına katılmaları 
ve kreş desteğinde belirtilen şartları da 
taşımaları kaydıyla kurs/program süre-
sinde ilaveten 400 TL. kreş desteği de 
sağlanabilecektir” diye konuştu.

İŞ KUR’DAN 
OSB FİRMALARINA DESTEK

İSMAİL KOÇ 
İŞKUR İl Müdürü
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ÜRETEN DİYARBAKIR

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi 
Odası ile Diyarbakır Organize 
Sanayi Bölgesi başkan ve yö-

netim kurulu üyeleri Erbil’e çıkarma 
yaptı. 22 Nisan’da açılacak ulusla-
rarası  Yapı İnşaat ve Belediye Ekip-
manları Fuarı öncesi Diyarbakır TSO 
ve OSB heyeti, önce Türkiye’nin Erbil 
Başkonsolosluğu, Erbil Ticaret Oda-
sı Başkanlığını ve Erbil Valiğini ziyaret 
etti. 

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası 
Organize Sanayi Bölgesi başkan ve 
yönetim kurulu üyeleri, Erbil’de yarın 
başlayacak olan “Uluslararası Yapı 
İnşaat ve Belediye Ekipmanlarıö fu-
arı için yüze yakın iş insanı ile birlikte 
Erbil’e geldi. 

Fuara, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Mehmet Kaya, Or-
ganize Sanayi Başkanı Aziz Oda-

başı, Ticaret Odası Meclis Başkanı 
Celalettin Birtane, OSB Müteşebbis 
Heyeti Başkan Vekili Sezai Toplan’ın 
yanı sıra, TSO ve OSB yönetim kuru-
lu üyeleri ile birlikte çok sayıda firma 
temsilcisi katıldı. 

Kaya ve Odabaşı başkanlığındaki 
heyet, ilk olarak Türkiye’nin Erbil Baş-
konsolosu Hakan Karaçay’ı maka-
mında ziyaret etti. Heyet daha sonra 
Erbil Ticaret Odası Başkanı Dr. Celil 
Dara Hayat’ı ziyaret etti. Burada Di-
yarbakır iş insanları onuruna verilen 
yemeğin ardından heyet üyeleri son 
olarak Erbil Valisi Nevzat Hadi’yi ma-
kamında ziyaret etti. 

Ziyaretler sırasında Kaya ve Odaba-
şı, çatışmalı ortam sonrası bölgenin 
imarı için ikili görüşmelerde bulun-
du. Türkiye’den Diyarbakır ile birlik-
te 100’ün üzerinde firmanın katıldığı 

fuar, 22 Nisan (yarın) tarihinde açı-
lacak 25 Nisan gününe kadar açık 
kalacak. 

TSO BAŞKANI KAYA’DAN SÜLEYMANİYE 
VALİSİ ABUBAKER’E ZİYARET

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Mehmet Kaya ve berabe-
rindeki iş insanları, Erbil Yapı, İnşaat 
ve Belediye Ekipmanları Fuarı kapsa-
mında Süleymaniye Valisi Dr. Heval 
Abubaker’i ziyaret etti. Erbil’de 22-26 
Nisan tarihleri arasında düzenlenen 
fuara katılan TSO Başkanı Mehmet 
Kaya, fuar süresince Erbil ve bir çok 
kentte yetkililer ile çeşitli temaslarda 
bulundu. Erbil Valiliği, Erbil Ticaret 
Odası yetkilileriyle görüşen Kaya, 
beraberindeki işinsanları heyeti ile 
birlikte, Süleymani kentine geçerek, 
burada Vali Dr. Heval Abubaker ile bir 
araya geldi. Görüşmelerde Kaya, ikili 

Diyarbakır iş insanlarından 

ERBİL’E ÇIKARMA
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ilişkilerin, somut adımlar atılarak yatırı-
ma dönüştürülmesinin önemine değin-
di. Sağlık, turizm ve yenilenebilir enerji 
alanlarında işbirliğinin gelişmesindeki 
önemini anlatan Kaya, Diyarbakır firma-
larının teknoloji transferi ve proje deste-
ği sunabileceğini aktardı. Süleymaniye 
Valisi Abubaker da, ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek, bölgesel iş-
birliğinin kurulması ve güçlenmesi için 
valilik olarak her türlü desteğe hazır ol-
duklarını söyledi.
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ÜRETEN DİYARBAKIR

Merkezi İstanbul’da 
bulunan Ünteks 
Group’un Diyar-

bakır’daki fabrikalarında, 
yerli ve ithal pamuklardan 
elde edilen pamuklarla 
dokunan kumaşlar, hem 
iç piyasaya hem de Rusya 
ve Ukranya başta olmak 
üzere 20 ülkeye ihraç edi-
liyor. Şu an bin 20 kişinin 
çalıştığı ve 50 milyon do-
lara mal olan entegre tesi-
sin, yüzde yüz kapasite ile 
faaliyete geçmesi halinde 
yatırım maliyeti 100 milyon 
dolara çıkacak, çalışan sayısı da 3 
bine çıkacak.  

HEDEF 3 BİN KİŞİNİN 
İSTİHDAMI
DDiyarbakır İlave Organize Sanayi 
Bölgesinde, 65 bin metre kapalı, top-
lamda ise 203 bin metrekare alanda 
kurulan Ünteks Group Diyarbakır 
Entegre Tesisleri, bölgenin lokomotif 
sektörü olan tekstil alanındaki üreti-
miyle umut saçıyor. Daha önce De-
nizli başta olmak üzere batıdaki bir 
çok kentten iplik aldıklarını belirten 
Ünteks Genel Koordinatörü İhsan 
Avcı, gelişen teknoloji, artan hamma-
de ve üretim sonucu artık hem batı 

şehirlerine hem de yabancı ülkelere 
iplik ve kumaş sattıklarını söyledi. 
İstanbul’da konfeksiyon atölyeleri-
nin olduğunu belirten Avcı, Tekirdağ 
Çorlu’da da boya, baskı ve örgü 
fabrikalarının bulunduğunu belirte-
rek, “Ünteks, group şirketidir. Genel 
merkez istanbul’da. Aynı zamanda 
İstanbul’da konfeksiyon atölyesi, Te-
kirdağ Çorlu’da boya baskı ve örgü 
fabrikaları bulunan gruba bağlı ola-
rak Diyarbakır yerleşkesinde iplik, 
örgü ve konfeksiyon olarak 3 fabri-
kamız mevcut. Yerleşke içerisinde, 
önümüzdeki süreçte ring dediğimiz 
iplik, boya ve baskı fabrikaları ayrıca 
kurulacaktır. Şu an bin 20 kişi çalışı-
yor. Önümüzdeki 6 ay içerisinde bin 
500’ü bulacak. Entegre tesislerimiz 

tamamlandığında fabrika-
larda 3 bin kişi istihdam 
edilmiş olacak. Pamuk 
girip, mamül ürünün çık-
tığı Türkiye’nin en büyük 
entegre tesislerinden biri 
olacak” dedi.

203 BİN 
METREKAREDE, 100 
MİLYON DOLARLIK 
YATIRIM
Diyarbakır’daki fabrikaları-
nın yapımına 2014 yılında 
başlandığını anlatan Avcı, 

“İplik fabrikamızın yapımına 2014 yı-
lında başlandı, 2015’te faaliyete gir-
di. Örgü ve konfeksiyon fabrikaları 
ise 2017 yılı sonunda yapımına baş-
landı. Bunlar da 2018 yılı sonlarında 
faaliyete girdi. Toplam her 3 fabrika-
nın kapalı alanı 65 bin metrekaredir. 
Toplam yerleşkenin büyüklüğü ise 
203 bin metrekaredir. Şu anki 3 fab-
rikamızın yapımı 50 milyon dolara 
maloldu. Entegre tesislerimizin ta-
mamlanması durumunda bu yatırım 
bedeli 100 milyon dolara çıkacak. 
İplik ve kumaş fabrikasında 3 var-
diya yani 24 saat kesintisiz esasına 
çalışma sistemi var. Konfeksiyonda 
ise sadece gündüz tek vardiya çalı-
şılıyor. 2016 yılı sonlarında OSB’nin 

Diyarbakır’dan 

20 ÜLKEYE KUMAŞ İHRACAATI
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İHSAN AVCI
Ünteks Genel Koordinatörü
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tamamındaki SSK’lı sayısı 3 bin iken, 
yatırımlarımızın tamamlanması halinde 
sadece Ünteks entegre tesislerinde 
toplam 3 bin kişi çalışıyor olacak” diye 
konuştu.

BİSMİL’DE DÜNYANIN EN 
KALİTELİ PAMUĞU ÜRETİLİYOR
Tekstilin ana hammadesi olan pamu-
ğu bulma konusunda sıkıntı yaşadık-
larını anlatan Avcı, “Tekstilin en büyük 
hammadesi pamukta sıkıntı yaşıyoruz. 
Yöresel pamuğun ancak yüzde 50’sini 
işleyebiliriz. Kalan yüzde 50’sini de ithal 
Amerika pamuğu kullanıyoruz. Dünya-
nın en kaliteli pamuğu, lif ve dayanıklı-
lığı açısındoan Diyarbakır pamuğudur. 
Toplanma hasat ve çırçır, fabrikaya 
gelişim sürecine kadar balya pamukta 
ise hem nem oranı, hem fire oranı ve 
yabancı madde açısından diğer dün-
ya pamuklarının çok gerisinde kalıyor” 
şeklinde konuştu. 

YERLİ PAMUKTA YÜZDE 20 FİRE
Dünyanın en kaliteli pamuğu olmasına 
rağmen Bismil’de elde edilen 
pamuğun hasat döneminde firesinin 
yüzde 20’ye çıktığını kaydederek, 
“Üreticiler birlik kurmalı. Devletin 
pamuk ile ilgili farklı kurumları vardır. 
Sertifikalı pamuk tohumları temin 
etmelidir, bu konuda üreticiye kolaylık 
sağlamalı ve düzenli periyodlarla 
üretici özellikle hasat döneminde 
yapılacaklar ile ilgili eğitilmelidir. 
Pamuk ekiminden hasada kadar, hatta 
çırçıra kadar olan süretçi eğitime tabi 
tutulmalı. Hasat ve çırçır da modern 
olarak yapılmalı. ABD pamuğunda fire 
yüzde 7’dir. Bir kilo pamuk 1.71 dolar 
civarında. Ama yerli pamukta fire oranı 
yüzde 20’leri bulmakta. Yerli pamuğun 

kilosu 8 liraya ancak alıcı bulabiliyor” 
ifadelerini kullandı.

LCW, KOTON, DEFACTO, MANGA 
VE ZARA MARKALARINA ÜRETİM
Üreticiden aldıkları pamuğu modern 

aplikasyonlardan ve labaratuvarlardan 
geçirdikten sonra çeşitli evrelerden ge-
çerek önce iplik, sonra da kumaşa çe-
virdiklerini anlatan Avcı, şöyle konuştu: 
“Pamuğu alıp önce iplik, sonra ham 
kumaşa çeviriyoruz. Boya baskı ol-
madığı için tekirdağdaki fabrikamıza 
gönderiyoruz. Ham kumaşı işlenmiş 
kumaşa dönüştürüyoruz. Yaklaşık işle-
nen kumaşın yüzde 70’i kumaş olarak 
ihraç ediyoruz. Direk olarak Rusya ve 

Ukranya başta olmak üzere 20’yi aş-
kın ülkeye ihraç ediyoruz. Kalan yüzde 
30 kumaşı da iç piyasaya çalışıyoruz. 
Bunun yüzde 15’ini kumaş olarak ve-
riyoruz. Kalan yüzde 15’nden de bü-
yük markalara mamül ürün üretiyoruz. 
Lcw, Koton, Defacto, Mango, Zara gibi 

markalara üretim yaparak teslimat ya-
pıyoruz. İplik fabrikamızın aylık 800 
ton üretimi var. Örgü bölümü tam ka-
pasite olmamasına rağmen aylık 1000 
ton ham kumaş üretiyoruz. Bir ay son-
ra aylık 2 bin ton kumaşa ulaşacağız. 
Konfeksiyonda da ayda bir milyon adet 
ürün üretim kapasitesine sahibiz. Ün-
teks Group, Türkiye’nin ilk 500 iracatçı 
firması arasındadır.”
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ÜRETEN DİYARBAKIR

Diyarbakır’ın ve bölgenin ilk ve en büyük vitrifiye üre-
ticisi Mega Seramik A.Ş., her geçen gün kalite-
li ürünleriyle, hem iç hem de dış piyasada adından 

sözettirmeye devam ediyor. 25 yıl önce 5 kişi ile başladık-
ları atölyeden, 85 kişinin çalıştığı büyük bir fabrikaya ula-
şan Mega Seramik A.Ş., yarattığı Stil Vit markasıyla da 
seramik piyasasında emin adımlarla geleceğe ilerliyor.  
 
Mega Seramik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Vehap Fi-

dan, küçük bir atölyeden büyük bir fabrikaya dönüşün 
sürecini bütün detaylarıyla anlattı. 1992 yılında küçük bir 
atölyede, 5 kişi ile suni mermer ve polyester üretimine 
başladıklarını belirten Fidan, “Mega Seramik A.Ş. firması 
bünyesinden Stil vit markasıyla vitrifiye seramik ve sağlık 
gereçleri üretiyoruz. 1992 yılından beri bu sektörün içerisin-
deyiz. İlk başta suni mermer, polyester üretimiyle başladık. 
İlk başladığımızda 5-6 kişi ile üretime başlamıştık. Piyasada 
seramik vitrifiyenin boşluğunu hissettik ve bu üretimi yap-
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MEGA SERAMİK A.Ş.
Toprağın estetiğe dönüştüğü marka 

stil vit
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maya başladık. Yaklaşık 23 yıldan beri 
vitrifiye üretimi yapıyoruz. İlk günlerde 
500 metrekarelik bir alanda başladık. 
Her geçen gün üretimi katladık, çalışan 
insan sayısı da arttı. Bugün OSB 2’inci 
etapta 15 bin metrekare alan üzerinde 
9 bin 500 metre karelik kapalı alanda 
üretim yapıyoruz. Şu an istihdam edi-
len işçi sayımız da 85’e çıktı. Bu süre 
içerisinde Adana’da aynı şekilde üretim 
yapan bir fabrikamız var” dedi.

15 ÜLKEYE İHRACAT 

Adana ve Diyarbakır’daki fabrikaların-
da ürettikleri vitrifiye ürünleri Türkiye iç 
piyasasına ve 15 ülkeye ihraç ettiklerini 
kaydeden Fidan, “Her iki firmamızda 
üretilen vitrifiye ürünlerimiz yaklaşık 15 
ülkeye ihraç ediliyor. Yüzde 70 civarın-
da kapasite ile üretim yapıyoruz. Bunun 
da yüzde 60’ı iç piyasaya, yüzde 40’ı da 
dış piyasaya yönelik olarak çalışıyoruz. 
Üretimin yüzde 60’ını ihraç etme gibi 
bir hedefimiz var. Bununla ilgili çalışma-
mız sürüyor. Bunun zemini ve piyasası 
hazırlandı. Sadece üretimle ilgili küçük 
detaylar kaldı. Ama tabi gönül ister ki 
üretimimizin yüzde 60 yada 70’ini ihraç 
edelim. Fakat bunların tamamı maliyet 
gerektiren işlemler. Ama ileride uygun 
ortam sağlanması halinde üretim kapa-
sitesini de arttırarak, ihracat miktarını da 
yukarı çekebiliriz. Her iki fabrikada yıllık 

650-700 bin parça arasında değişen 
bir üretim kapasitemiz var. Önümüz-
deki 3 yıl içerisinde bu miktarı iki katına 

çıkararak, 1 milyon parçaya çıkarmayı 
hedefliyoruz. Tabi bunların hepsininin 
oluşabilmesi için uygun ortam ve ze-
minin hazırlanması lazım. Enerji, işçi, 
hammade maliyetlerinin düşmesi ge-
rekir. Türkiye’de vitrifiye üretim ve ihra-
catı yapan 50 firma arasında 11-12’inci 
sıralardayız. Bu da bizim için, kentimiz 
ve bölgemiz açısından çok büyük bir 
başarı” diye konuştu.

KALİFİYE ELEMAN 
VE HAMMADE 
SIKINTISI

Kalifiye eleman ve hammade konusun-
da sorun yaşamadıklarını ancak uzak 
mesafelerden getirmek zorunda kaldık-
larını kaydeden Fidan, şöyle konuştu: 

“Kalifiye elemandan yoksun bir şekilde 
üretim yapıyoruz. Hammade çok ama 
yakın bölgelerde yok. Hammade ve ye-

dek parçanın tamamı dışarıdan, Mar-
mara bölgesinden getirmek zorunda 
kalıyoruz. Tabi durum böyle olunca bize 
de maliyeti bir hayli artıyor. Bölgede ya-
şanan olaylar yüzünden kalifiye eleman 
buraya malesef gelmiyor. Maddi ve ma-
nevi imkanlarımıza rağmen kalifiye ele-
manı buraya getirme konusunda büyük 
sıkıntılar yaşıyoruz. Gümrük kapılarında 
ve özellikle Habur Gümrük Kapısı çıkışı 
ile dönüşlerinde büyük sıkıntılar yaşıyo-
ruz. İş insanlarına sadece Habur değil 
diğer gümrük kapılarında da giriş ve çı-
kışlarında kolaylık sağlanması adına bir 
takım uygulamaların getirilmesi gerekir. 
Bunlar en büyük engel. Uzman perso-
nellerimizin tanıtımı yada iş görüşmeleri 
için yurt dışına çıkması sırasında vize 
uygulamasına takılıyoruz. Bu konuda 
da devletin kolaylık sağlayacak uygula-
maları devreye sokması gerekiyor.”
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ALİ VEHAP FİDAN 
Mega Seramik A.Ş. 

Yönetim Kurulu Başkanı 
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TÜYAP Fuar alanında yerel, ulusal 
ve uluslararası firma temsilci-
lerinin katılımı ile 10’uncu Tarım 

ve Hayvancılık Fuarı, Diyarbakır’da 2 
Nisan tarihinde açıldı. 6 Nisan tarihi-
ne kadar açık kalan fuara katılan Di-
yarbakır OSB firmaları, çok önemli iş 

bağlantıları yaparak ürünlerini tanıtma 
fırsatı buldu.

Fuarın açılış törenine Vali sayın Hasan 
Basri Güzeloğlu, Diyarbakır Milletvekil-

leri Ebubekir Bal ve Oya Eronat, Jan-
darma Bölge Komutanı Tümgeneral 
Halis Zafer Koç, Cumhuriyet Başsav-
cısı Kamil Erkut Güre, Tarım ve Orman 
Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Baş-
kanı İsa Sertkaya, TSO Başkanı Meh-
met Kaya, Diyarbakır OSB Yönetim 

Kurulu Başkanı Aziz Odabaşı, OSB 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Musta-
fa Fidan, Yönetim Kurulu üyeleri Fadıl 
Oğurlu ile Ali İhsan Özdoğan, OSB 

Müteşşebis Heyeti Başkan Vekili Sezai 
Topalan, Borsa Başkanı Engin Yeşil, 
kamu kurumlarının üst düzey yönetici-
leri, sivil toplum kuruluşları ile yerli ve 
yabancı firma temsilcileri katıldı. 

TÜYAP Anadolu Fuarlar A.Ş. Genel 
Müdürü Cihat Alagöz’ün yaptığı açı-
lış konuşmasının ardından Diyarbakır 
Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu 
Başkanı Cevat Delil, Ticaret Borsası 
Başkanı Engin Yeşil, Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Meh-
met Kaya, Tarım ve Orman Bakanlığı 
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı İsa 
Sertkaya birer konuşma yaptı.

Fuarda katılımcılara hitaben bir konuş-
ma yapan Vali Güzeloğlu, teknolojik 
gelişmelerin tarıma uyarlanarak yeni-
den yorumlanması gerektiğini belirte-
rek, “Gerçekte tarım bugün insanoğlu 
için en stratejik ve özellikli bir alandır. 
İnsan neslinin devamı için beslenme 
için gıda için olmazsa olmazdır. Bu 
açıdan dünyanın bilimsel ve teknolojik 
anlamda gelişimi, üretimin faktör iliş-
kisi ve buna bağlı olarak planlama öl-
çekleri nasıl değişirse değişsin vazge-
çilmeyecek olan beslenme ve yaşama 
kavramı içerisindeki tarımsal üretim 
ve ürün sürecinin devam ettirilmesidir. 
Bitkisel ve hayvansal üretim başlıkları 
altında topladığımız bu faaliyetler, bu-
gün teknolojinin de en çok kullanıldığı 
alanlar haline gelmiştir. Geçmişinden 
bugüne sadece üretimi emek yoğun 
gerçekleştiren bir anlayış, çok uzun 
zamandır alanında teknoloji yoğuna 
dönüşmüş ve bugün teknolojik geliş-

Diyarbakır’da 
10’uncu Tarım ve Hayvancılık Fuarı
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Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde kurulan 
Kadın Meclisi 1’inci olağan seçimi yapıldı. TSO toplan-
tı salonunda yapılan seçim sonucunda 48 kişilik kadın 

meclisi ve sonrasında kadın meclisi, kendi içinden 7 kişilik 
bir yürütme kurulunu seçecek. Diyarbakır TSO kadın meclisi 
dönem sözcüsü Nevin İl, aday listeleriyle ilgili yaklaşık 3 ay-
dır çalışma yürüttüklerini belirterek, “Seçilen organlarımız var 
olan meclisimizle yönetim kurullarımızla eş güdüm içerisinde 
çalışacak. Kadınların seçimlerde fırsat eşliğine sahip olma-
masından kaynaklı oda bünyesinde kadın şirketlerinin aktif 
olması için seçtiğimiz bir model” diye konuştu.

meler tohum, fide ve verim 
perspektifinde çok iddialı bir 
alan haline gelmiştir. Bugün 
nasıl dünyada teknoparklar 
teknolojinin gelişiminde ön-
cülük yapıyorsa andropark-
lar dediğimiz tarım parkları 
da bunu gerçekleştiren alan 
ve modeller haline gelmiştir. 
Dünü bilerek ama dünde 
kalmayarak teknolojiyi ta-
rıma uyarlayarak verimi en 
ideal fazda ve bazda elde et-
meyi amaçlayarak şüphesiz 
tarımı yeniden yorumlamak 
zorundayız. Bunu sadece 
bir gelir elde etme anla-
mında değil neslin devam 
etmesi ve insanoğlunun 
yaşayabilmesi açısından da 
düşünmek zorundayız” diye 
konuştu. 

BİSMİL VE ERGANİ’DE 
TARIMA DAYALI OSB
Bismil ve Ergani ilçelerinde 
tarıma dayalı, “Tarım Or-
ganize ve Sanayi Bölgesi” 
kurulmasıyla ilgili çalışma-
ların tamamlanmak üze-
re olduğu ifade eden Vali 
Güzeloğlu, “Diyarbakır’ın 
yakın geleceğinde sanayi 
ve tarım sanayisinin altyapı-
sında, bugün iki tane Tarım 
Organize Sanayi Bölgesi’nin 

tüzel kişilikleri ve altyapı 
çalışmaları neredeyse ta-
mamlanmak üzere. Bismil 
ve Ergani de kurulacak Tarı-
ma Dayalı Organize Sanayi 
Bölgeleri şüphesiz bunlara 
bağlı olarak Lojistik Bölgesi, 
Akropark, Diyarbakır Hava-
limanı’na kurulacak ulusla-
rarası alanda bir dağıtım ve 
depolama merkezleri bunu 
destekleyecek altyapıda ta-
mamlayıcı bütün ilişkiler bu 
büyük geleceği kucaklamak 
adına bugün devam eden 
çalışmalarımızdır. Bugün bu 
sektörde olan herkes için 
ve gelecekte Diyarbakır’da 
üretim adına çalışacak her-
kes için tarım vazgeçilmez 
ve terk edilmez bir öncelik 
alandır” diye konuştu. 

Fuarın açılış kurdelesi kesil-
mesinin ardından Diyarba-
kır Organize Sanayi Bölgesi 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Aziz Odabaşı ve OSB Mü-
teşebbis Heyeti Başkan 
Vekili Sezai Topalan, bu-
rada stand açan firmaları 
dolaşarak, firma temsilcile-
riyle kısa görüşmeler yaptı. 
Odabaşı ve Topalan, firma 
temsilcilerine başarı dile-
dikten sonra fuar alanından 
ayrıldı. 

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası

KADIN MECLİSİ SEÇİMİ YAPILDI M
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D I S C O V E R  A  N I C E  J O U R N E Y

Diyarbakır’da, peygamber ve kral 
mezarlarının bulunması nede-
niyle inanç ve kültür turizminin 

merkezi olma yolunda olan Eğil ilçesi-
ne ilgi, her geçen gün daha da artıyor. 
Diyarbakır kent merkezine 52 kilometre 
uzaklıkta bulanan ve Kuran-ı Kerim’de 
adı geçen peygamberler Hz Zülkifl ve 
Hz.Elyesa’nın da aralarında bulundu-
ğu 6 nebiyi ağırlaması nedeniyle “pey-
gamberler şehri” olarak da bilinen Eğil 
ilçesi, inanç ve kültür turizmi merkezi 
olma yolunda hızla ilerliyor.

Huriler, Mitanni, Urartu, Asur, Med, 
Pers, Roma İmparatorluğu ile Büyük 
Selçuklular gibi birçok medeniyete ev 
sahipliği yapan Eğil, peygamber kabir 
ve türbelerinin yanı sıra kral mezarları 

ve o dönemin izlerini taşıyan eserleri de 
ev bünyesinde barındırıyor.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün 2012 
yılında ilçede peygamberler türbesi-
nin restorasyonunu tamamlamasının 
ardından, Türkiye’nin birçok kentinden 
bölgeye gelen vatandaşlar, ibadetlerini 
yerine getirdikten sonra Eğil’de türbele-
ri ziyaret edip, kültürel gezilere katılıyor. 
Eğil’de yapılan Dicle Barajı ve baraj gö-
leti ile ilçe sahil kasabası görünümüne 
bürünürken, tarihi kalenin eteğindeki 
baraj suyunda tekne ve jet-ski’lerle ge-
ziler düzenleniyor. 

Huzur ve güven ortamının oluşmasıyla 
birlikte, Eğil’e son zamanlarda yerli ve 
yabancı turistlerin ilgisi de hızla arttıyor. 
İlçe dışından gelen ziyaretçilerin konak-

layabilmeleri için Dicle Barajı manzaralı 

bungalov tipi evler kuruldu. İlçeyi ziya-

ret edenler, baraj sahilindeki çardak, 

restoran ve kır kahvelerinde yemekle-

rini yiyip, manzaranın keyfini çıkarıyor. 

Ayrıca yamaç paraşütü sporlarının da 

yapıldığı derin ve geniş kanyonları, bu 

spora gönül verenler için cazibe mer-

kezi oldu. Uygun mesvimde Eğil’e 

gelen sporcular, Eğil semalarında uça-

rak, farklı bir parkur oluşturma yolunda 

önemli gelişmelere imza attı. 

Eşi ve çocuklarıyla birlikte peygamber-

ler türbesine gelen vatandaşlar, manevi 

duygularını tatmin ederken, turistik an-

lamda da tarihi mekanları dolaşıp, farklı 

bir tatili yaşıyor. 

Peygamberler ve krallar kenti

EĞİL


