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İstanbul’da 2008 yılında kurulan By Yemekçi, kali-
tesi ve lezzetiyle artık Diyarbakır Organize Sanayi 
Bölgesi’nde de hizmet vermeye başladı. 

OSB 1. etap içerisinde yeni faaliyete giren By Yemek-
çi’nin kurucusu ve işletmecisi Fuat Kamik, sadece 
lokanta olarak değil aynı zamanda, kurum, kuruluş-
lar ve fabrikalara toplu yemek hizmeti vereceklerini 
söyledi. İsteyen fabrika yöneticilerinin isteği doğ-
rultusunda hem kendi hem de fabrikanın mutfağını 
kullanma seçenekleriyle kaliteli hizmet vereceklerini 
anlatan Kamik, “By Yemekçi, 2008 yılında İstanbul 
Güngören’de kuruldu. İlk yıllarda daha küçük ölçek-
li firmalara toplu yemek hizmeti vermekteyken, kısa 
sürede istikrarlı bir büyüme sağladık. Toplu yemek ih-
tiyaçlarına daha geniş kapsamlı çözümler sunmaya 
başladık. Bilgi, birikimi ve kaliteden ödün vermeyen 
çalışmalar sonucu, devlet ihalelerinde kazandığımız 
başarılarla eğitim, sağlık kurumları ve fabrikalardan 
oluşan geniş bir müşteri portföyüne sahip olduk. 
Farklı sektörlerde faaliyet gösteren kurum ve kuru-
luşlarla kalıcı dostulklar kurmaya özen gösterdik. 
Doğru ve bilinçli beslenme alışkanlıklarının ışığında 
sağlıklı, hijyenik, lezzetli, kalite ve fiyat dengesinin 
hasas çizgisini koruyan, her bütçeye uygun menü-
leri ile taşıma ve yerinde yemek hizmeti sunmaya, 
Organize Sanayi Bölgesi’nde devam etmektedir. Biz 
ekip oarak müşterilerinin istediği doğrultuda çalıştığı 
firmaların mevcut mutfaklarını kullanarak, yada onlar 
için kendi kurduğu modern mutfaklarda deneyimli ve 
hünerli personeli ile yemeklerin pişirilmesi ve sunu-
munu yapabiliyoruz. Zengin yemek çeşitlerimiz için-
de mahalli yemekler, kebap, pide çeşitleri ve lahma-
cun bulunmaktadır” dedi.

BY YEMEKÇİ 
ARTIK OSB’de

Cebinize ve damağınıza
uygun lezzetler
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Diyarbakır Afet ve Acil Durum 
(AFAD) Müdürlüğü ekipleri, Or-
ganize Sanayi Bölgesi’de faali-

yet gösteren firma temsilcilerine temel 
afet bilinci eğitimi verildi. Bu çerçeve-
de OSB toplantı salonunda toplanan 
fabrika temsilcilerine eğitim veren sivil 

savunma uzmanı Mehmet Salih Pilatin, 
her firmanın kendi bünyesinde bir sivil 
savunma amiri belirlemesi gerektiğini 
anlattı. OSB sorumluluk alanında bu-
lunan firmaların, kendi sivil savunma 
palanlarının yapmaları için gerekli de-
tayları anlatan Pilatin, hazırlanan plan 

çerçevesinde belirli tarihlerde tatbi-
katlar yaparak, firmaların sivil savun-
ma ekiplerini oluşturmasının, olası bir 
olumsuzluk durumunda büyük fayda 
sağlayacağını ifade etti.

Evrim Esen UYGUN  
UNDP Kaynak Verimlilik Uzmanı

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Baş-
kanlığı’nın benimsediği ilkelerin 
başında üretim süreçlerinde kay-

nakların etkin ve verimli kullanımı, sür-
dürülebilir bölgesel kalkınmaya sun-
duğu katkı gelmektedir. Bu bağlamda, 
1980’lerin sonunda hazırlanan GAP 
Master Planı ile bölgenin sürdürülebi-
lir bir eksende kalkınması hedeflendi. 
2007 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kal-
kınma İdaresi Başkanlığı ve Birleşmiş 
Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 
işbirliğinde hazırlanan GAP Rekabet 
Gündemi ile kaynak verimli bir bölgesel 
ekonominin geliştirilmesi için bölgesel 
varlıkların etkin ve verimli kullanılması 
ve bu minvalde bölgenin, “Sürdürülebi-
lir Medeniyetler Beşiği” olarak konum-
lanması amaçlandı.

Bu vizyon doğrultusunda, “GAP Bölge-
si’nde Tarım ve Tarıma Dayalı  Sanayi-
de Entegre Kaynak Verimliliği Projesi” 
halen bölgede çalışmalarını hızla de-
vam ettirmektedir. Proje, GAP Bölge 
Kalkınma İdaresi Başkanlığı (GAP BKİ) 
ve UNDP teknik desteği ile birlikte 2017 
yılından beri bölgede yürütülmektedir. 

Bu proje ile; GAP Bölgesi’nin başta 
ekonomik sektörler arasında yer alan 
tarımsal üretimde ve tarımsal ürünlerin 
işlenmesinde başta su ve enerji olmak 
üzere, kaynakların en etkin biçimde 
kullanımının modellenmesi ve yaygın-
laştırılması, birincil üretim ve işleme 
süreçlerinde verimliliğin arttırılmasını 
hedeflenmektedir.

Projede; Buğday, Pamuk, Mısır, Antep 
Fıstığı, Zeytin, Kırmızı Biber, Koyun Sütü 
olarak 7 ürün belirlenmiştir. GAP bölge-

si için stratejik ürün olarak belirlenmiş 
tüm bu ürünler için; küresel ve ülkesel 
ölçekte, tarımsal üretimden nihai tüke-
ticiye kadar değer zincirinin tüm aşa-
malarının, ilgili aktörlerin ve ilişkilerinin 
kaynak verimliliği bağlamında detaylı 
analizleri yapılmıştır. GAP Bölgesi’nde 
tarım ve tarıma dayalı sanayi sektör-
lerinde faaliyet gösteren işletmelerin 
mevcut kaynak kullanım verimliliklerinin 
ve iyileştirmeye yönelik tedbirlerin tek-
nik, ekonomik ve çevresel boyutlarının 
ölçüm ve izlemeye dayalı olarak analiz 
edilmesine ilişkin proje çalışması kap-
samında GAP Yenilenebilir Enerji ve 
Enerji Verimliliği Merkezi (GAPYENEV) 
ile birlikte çalışmalar hızla devam et-
mekte. Proje kapsamında Karacadağ 
Kalkınma Ajansı ile Mali Destek Proğ-
ramına çıkılmıştır.

AFAD’dan
OSB FİRMALARINA AFET EĞİTİMİ

TARIMA DAYALI SANAYİDE 
ENTEGRE KAYNAK VERİMLİLİĞİ
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ÜRETEN DİYARBAKIR

Diyarbakır Organize ve Sanayi 
Bölgesi’ndeki fabrikalarından 
sızan atık suların arıtılacağı 

arıtma tesisi çalışmalarını yerinde in-
celeyen OSB Yönetim Kurulu Başka-
nı Aziz Odabaşı ve OSB uzman eki-
bi, görevlilerden bilgi aldı. Odabaşı 

yaptığı incelemenin ardından yaptığı 
konuşmada, tamamlanmasının ar-
dından arıtma tesisinin kentin vizyon 
projesi olacağını söyledi. 

İnşaat Mühendisi Mehmet Şirin Açar, 
Elektrik ve Elektronik Mühendisi Gür-
sel Karaaslan ile birlikte arıtma tesisi 

çalışmalarının devam ettiği bölgede 
detaylı incelemelerde bulunan Oda-
başı, yüklenici firma görevlilerinden 
bilgi aldı. 20 bin metreküplük su 
arıtma tesisinin geçen yıl ihalesinin 
yapıldığını belirten Odabaşı, çalış-
malara ise Ocak ayında başlandığını 

OSB’nin yeni arıtma tesisi, 
DİYARBAKIR’IN VİZYONU OLACAK

ÜRETEN DİYARBAKIR
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anlattı. Fabrikalara ait fiziksel, kimyasal 
ve biyolojik atık suların artılacağı tesisi 
kente kavuşturmanın onurunu yaşadık-
larını ifade eden Odabaşı, “OSB yöne-
tim kurulu olarak, böylesi bir tesisi kent 
sanayisine kazandırmanın gururunu 
yaşıyoruz. Geçen yıl Aralık ayında ihale-
si yapılan arıtma tesisi çalışmalarına ise 
bu yılın Ocak ayında başlandı. Yapımı 
devam eden arıtma tesisinin 2 yıl içinde 
tamamlanarak faaliyete geçmesini he-
defliyoruz. 20 bin metreküplük arıtma 

tesisinde, OSB alanındaki fabrikalara 
ait ve kanalizasyon kanallarından gelen 
fiziksel, kimyasal ve biyolojik atık sular 
bu tesiste arıtıldıktan sonra Devegeçidi 
Çayına deşarj edilecektir. Yani sanayi 
tesislerimizden kimyasal içerikli sular 
arıtılarak temiz hale getirildikten sonra 
doğaya bırakılacak. Bu haliyle de OSB 
yönetimi olarak doğaya ve çevreye 
olan duyarlılığımızı devam ettiriyoruz” 
diye konuştu. 
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ÜRETEN DİYARBAKIR

Diyarbakır Organize Sanayi Böl-
gesi ile üniversite arasında 
kurulması planlanan bilim tek-

noloji ofisi ile ilgili yapılan ikinci top-
lantıda, ofisin kapsamı ile ilgili detay-
lar masaya yatırıldı. 

Diyarbakır OSB toplantı salonunda 
ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Aziz 
Odabaşı, Dicle Üniversitesi Mühen-
dislik Fakültesi Dkanı Prof. Dr. Siraç 
Özerdem ve Teknokent Müdürü Prof. 

Dr. Kemal Akkılıç’ın da katıldığı top-
lantıya, Karacadağ Kalkınma Ajansı 
ve sektör temsilcileri katıldı. 

Toplantıda konuşan Diyarbakır OSB 
Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Odaba-
şı, bilim teknoloji ofisinin kent sanayi-
sinin gelişmesine büyük katkı suna-
cağını belirterek, “Bu ofis bünyesinde 
akademisyenler, sanayi mühendisleri 

ve proje uzmanları ile sektör temsilci-
leri yeralacak. Arz ve talebe göre bu 
ofiste projeler hazırlanacak. Hazırla-
nan projelerin tamamı akademisyen, 
proje uzmanları ve sektör temsilcileri 
ortak katkı sunacak. Hazırlanacak 
projeler, hedefine ulaşmada kolaylık 
sağlayacak. Kısa ve uzun vadeli vede 
farklı sektörler için ayrı ayrı projeler 
hazırlanacak. Mesela tarıma elverişli 
bölgemizde pamuk analiz labaratua-
rı, tekstil sektörü için teknik, idari ve 

kişisel gelişime yönelik eğitici proje-
ler hazırlanacak. Firma çalışanlarını 
bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar 
yapılacak. Yine firmalarda çalışma 
kültürünün oluşması ve kalıcı hale 
gelmesi için eğitim programları ha-
zırlanacak. Nitelikli personel ve nite-
likli girişimci profilleri oluşacak. Tabi 
yapılacak tüm projeler sonucunda 
oluşan tecrübenin sektör ve firma ba-

zında paylaşımı olacak. Gıda ile ilgili 
üniversite laboratuarlarının kullanımı 
sözkonusu olabilir. Bunun için de bir 
akreditasyon gerekebilir. Yine OSB’de 
kalibrasyon labaratuarı kurulması 
önerisi var. Bunu da değerlendire-
ceğiz. Sanayinin en önemli kaynağı 
enerji olduğundan, enerji verimliliği 
için her fabrikada enerji yöneticisi fikri 
etrafında çeşitli öneriler oluştu. Ölçü-
lebilir enerji tüketim analiz raporları 
hazırlanacak. Enerji verimliliği merkezi 

oluşturularak, seyyar ölçüm yapımı 
konusunda altyapı çalışmalarına baş-
landı. Firmaların ne iş yaptığı teknik 
anlamda aksaklıklarının tespiti yapıla-
rak çözüm önerileri üretilecek. Meslek 
yüksek okulu öğrencileri fabrikalarda 
eğitim imkanı sağlanması konusunu 
konuştuk. Buna yönelik çözüm öne-
rilerini masaya yatırarak değerlendir-
meye aldık” dedi. 

BİLİM TEKNOLOJİ OFİSİNİN 
DETAYLARI KONUŞULDU
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat 
Albayrak, KOBİ’lere ilişkin yeni 
destek paketini açıkladı. Bakan 

Albayrak 12 bankanın katılımı ile 25 mil-
yar liralık destek verileceğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albay-
rak’ın geçtiğimiz ay açıkladığı İVME 
paketinden sonra, KOBİ’ler ve KOBİ 
dışı tüm işletmeler için büyük bir haber 
daha geldi. Hazine ve Maliye Bakanlı-
ğının garantisi ve 12 bankanın katılımı 
ile 25 milyar TL’lik dev destek devreye 
alınıyor. 

Tıpkı İVME paketinde olduğu gibi yeni 
paket de enflasyon endeksli olacak ve 
TÜFE’deki düşüş kredi maliyetini de 
düşürecek. “Ekonomi Değer” Kredisi 
ismi ile devreye alınacak yeni paketin 
piyasalardaki rahatlamaya büyük katkı 
vereceği öngörülüyor. 

 Bu kapsamda son dönemde reel sek-
törü desteklemek amacıyla KOBİ De-
ğer Kredisi, KOBİ Değer Kredisi-2 ve 
İVME Finansman Paketi gibi paketler 
açıklanmıştı. Verilen sözlerin tek tek 
hayata geçtiğini gösteren yeni paket ile 
özellikle istihdama ve sanayi üretimine 
önemli destek sağlanmış olacak. 

 İNANSMAN YÜKÜ AZALACAK
Çeşitli bankaların katıldığı paketin en 
önemli amacı işletmelerin üzerindeki 
finansman yükünü hafifletmek olacak. 
Paket, Hazine Destekli Kefalet Sistemi 
çerçevesinde KGF teminatlı olacak. 
Ekonomi Değer Kredisi için, istihdam 
ve üretimin artırılmasında önemli role 
sahip KOBİ ve KOBİ dışı tüm işletmeler 
kapsama alındı. 

 

ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞ 
MALİYETİ AZALTACAK 
Bankaların sunacağı kredi enflasyona 
endeksli değişken faizli olacak. Böyle-
ce, yakın zamanda düşmesi beklenen 
enflasyon oranları doğrultusunda, fir-
maların finansman maliyetleri de azal-
mış olacak. Aynı zamanda bankalar, 
enflasyon endeksi sayesinde aktif-pasif 
bilançolarını hedge etmiş olacak. Hem 
bankalar hem de işletmeler için büyük 
avantajlar sağlayan paket kapsamında 
TL nakit kredilerde faiz ve vade koşulla-
rı ise şöyle olacak: 

6 ay anapara ödemesiz toplam 36 ay va-
deli krediler için TÜFE+4 

6 ay anapara ödemesiz toplam 48 ay va-
deli krediler için ise TÜFE+4,5. 

Faiz oranı hesaplanırken kullandırım 
tarihindeki yıllık TÜFE oranı baz alına-
cak ve kullandırım tarihinden itibaren 6 
ayda bir güncellenecek. 

Ekonomi Değer Kredi Paketi ile firma 
bazında ciroya göre 5 milyon TL ile 50 
milyon TL arasında değişen tutarlarda 
kredi kullandırılacak. Bu kapsamda, 
reel sektöre toplam 25 milyar TL tuta-
rında finansman imkanı sağlanacak. 
Ekonomi Değer Kredisi Paketi’nin Top-
lam Azami Hazine Destekli Kefaleti 20 
milyar TL olacak. Toplam kefalet limi-
tinin 8 milyar TL’lik kısmının 0 ile 125 
milyon TL ciro aralığındaki işletmelere; 
12 milyar TL’lik kısmının ise cirosu 125 
milyon TL üstündeki işletmelere tahsisi 
öngörülüyor. 

 Ziraat Bankası, İş Bankası, Halkbank, 
Garanti BBVA, Yapı ve Kredi Bankası, 
Vakıfbank, Akbank, QNB Finansbank, 
Denizbank, TEB, Şekerbank, Eximbank 
bankaları bu programa katılacak.

KOBİ VE İŞLETMELERE 

YENİ DESTEK
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ÜRETEN DİYARBAKIR

Diyarbakır Organize Sanayi Böl-
gesi, Plaza Oteli’nin sponsorlu-
ğunda verdiği iftar yemeğinde 

bir araya gelen sanayici işinsanları, 
birlik ve beraberlik mesajı vererek, 
tüm olumsuzluklara rağmen üretime 
devam etme yönünde görüş belirtti. 
Yemekte konuşan Diyarbakır OSB 
Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Odaba-
şı, geçmişte yaşanan sıkıntılarda iş 
insanlarının verdiği mücadelenin ge-
leceği şekillendirdiğini hatırlatarak, 
“Başta devlet yetkililerinin fedakarca 
desteği olmak üzere göstermiş ol-
dukları yatırım çaba ve cesaretlerin-
den dolayı sanayici işinsanlarını kut-
luyorum” dedi.

Plaza Otel sponsorluğunda ger-
çekleşen iftar yemeği, otelin havuz 
başında verildi. Yemeğe; Diyarbakır 
OSB Yöntim Kurulu Başkanı Aziz 
Odabaşı, Diyarbakır Borsa Başka-
nı Engin Yeşil, Karacadağ Kalkınma 
Ajansı Genel Sekreteri Dr. Hasan Ma-
ral, sanayici ve işinsanları ile birlikte 
300’ün üzerinde kişi katıldı.

Yemek öncesi bir konuşma yapan 
Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Baş-
kanı Aziz Odabaşı, Avrupa, Orta-
doğu ve Kafkaslarda ekonomik bir 
durgunluk yaşandığını belirterek, “Bu 
gün Orta doğuda, Kafkaslarda ve 
hatta Avrupa’da ekonomik bir dur-

gunluk yaşanmaktadır. Doğal olarak 
Türkiye’de bu durgunluktan azade 
değildir.  Başta komşularımız İran’a 
uygulanan ABD ambargosu, Suri-
ye’de ki savaş hali ve Irak’ta henüz 
son bulmamış siyasi ve ekonomik is-
tikrarsızlık haliyle başta Türkiye olmak 
üzere, özellikle de bölgemizi etkiledi-
ği tartışılmaz bir gerçekliktir. Ayrıca 
Türkiye’nin genel durumundan farklı 
olarak, bölgemizin yakın geçmişte 
yaşadığı sıkıntılardan dolayı edindiği 
negatif imajın da etkisiyle, yatırımla-
rın potansiyelimizin çok altında oldu-
ğu hepimizin malumudur. Sorunları-
mızı hepimiz çok iyi biliyoruz. Ancak 
sorunlara takılıp kalmak bize hiç bir 
şey kazandırmayacaktır. Yapmamız 
gereken; bu şartlar altında dahi ya-
pabileceklerimizi umutsuzluğa kapıl-
madan kararlıkla yapmaktır. Bu konu 
da, bundan daha zor şartlarda dahi, 
başta devlet yetkililerimizin fedakar-
ca destekleri olmak üzere, siz iş in-
sanlarının göstermiş olduğu cesareti 
ve çabaları şükranla anıyorum” dedi. 

Sanayici ve işinsanlarının geçmişte 
de benzer durumlarda fedakarlık ve 
cesaret örneği gösterdiğini hatırlatan 
Odabaşı, “Geçmişteki zor şartlarda 
gösterdiğiniz bu fedakarlık, cesaret 
ve mücadele geleceğimizi şekillen-
direcek umutlarımızın bin bereketli 
pınarıdır. Biz sanayiciler olarak bu 

bereketli pınardan besleniyoruz. Şu 
an yaşanan durgunluk şevkimizi kır-
masın zira bu durgunluk konjonktürel 
olup geçicidir. Ayrıca geçmişte yaşa-
dığımız huzursuzluk ortamının artık 
nihayete erip geride kaldığı inancın-
dayım. Bunun yanı sıra önümüzdeki 
4,5 yılı seçimsiz geçirecek olmamız-
da, ülkenin ekonomik istikrarına kat-
kı sunacağı muhakkaktır. Her şeyin 
menfi olmadığına, bölge olarak de-
zavantajlarımızın yanında her yerde 
olmayan avantajlarımızın da olduğu-
nu biliyoruz. Örneğin; Ortadoğu pa-
zarına yakın olmamız, genç ve ucuz 
işgücümüz, bölgemize uygulanan 
özel teşviklerimiz var. Biz Diyarbakır 
OSB olarak; Ticaret Bakanlığımızın 
desteğiyle inşaat, yapı malzemele-
ri ve tekstil hazır giyim alanlarında, 
URGE (Uluslararası Rekabetimizi 
Geliştirme) projelerimizle bu konuda-
ki çalışmalarımızı 2018 yılında başlat-
mış bulunuyoruz. Bu bağlamda yurt 
dışında 4 ülkede, iş insanlarımızın 
ticari bağlantılarını sağlamalarına 
öncülük ettik. Uluslararası Erbil Fua-
rına katılımını sağladık. Bu konudaki 
çalışmalarımıza aralıksız devam ede-
ceğiz. 2019 haziran sonu yapı inşaat 
ve enerji alanlarında Erbil Fuarına ka-
tılım, 2019 Gürcistan dan alım heyeti 
davetimiz ve 2019 kasım ayında Öz-
bekistan’a yapacağımız ticaret heye-

SANAYİCİ İŞ İNSANLARIYLA

İFTAR YEMEĞİ
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ti ziyaretimiz, sanayicilerimizin ihracatı-
mızı arttırma çabalarına büyük destek 
olacağı inancındayız” diye konuştu.

Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın des-
tekleriyle sanayicilere proje ve her tür-
lü mesleki konuda eğitim verdiklerini 
anlatan Odabaşı, konuşmasını şöyle 
sürdürdü:

“Bu direk oparatif çalışmalarımızın yanı 
sıra, Karacadağ Kalkınma Ajansının 
desteğiyle sanayicilerimize proje ve ih-
tiyaç duydukları mesleki konularda eği-
tim desteğimizi de sürdürmeye devam 
edeceğiz. Burada projelendirmekte ol-
duğumuz konuları uzun uzun anlatmak 
isterdim ancak bu mübarek ramazan 
ayının bu güzel akşamında sizleri fazla 
yormak istemiyorum. Özetle şunu be-
lirtmek isterim. Sanayicilerimizin gös-

terdikleri bu cesaret ve çabaları, Devlet 
Kurumlarımızın fedakarca destekleri ve 
biz OSB yönetiminin naçizane katkıla-
rı hem şehrimizin, hem de bölgemizin 
kalkınmasında önemli roller oynayacak, 
işsizlik azalacak ve toplumsal huzur ar-
tacak az kalkınmışlık kader olmaktan 
çıkacaktır.  Siz değerli misafirlerimiz 
ve burada bulunmayan ancak, bizlere 
çalışmalarımızda desteğini esirmeyen 

ve bundan sonrada esirgemeyecek-

lerinden emin olduğum bütün resmi 

kurumlara, temsilen mülkü amirimiz 

değerli valimize ve değerli hizmetleriyle 

bu akşamı birlikte geçirmemize yönelik 

iftar yemeğimize sponsor olarak katkı 

sunan Plaza Otelinin sayın yöneticile-

rine şahsım ve yönetim kurulum adına 

minnet ve teşekkürlerimi sunarım.”

Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu 
Başkanı Aziz Odabaşı ve OSB 
mühendislerinden oluşan bir 

ekip, inşaatı devam eden 3. etap bağ-
lantı yolu ve su deposu çalışmalarını 
yerinde inceleyerek, görevlilerden bilgi 
aldı. 

İlk olarak, yaklaşık 4 yıl yapım çalış-
malarına başlanan 3. etap bağlantı 
yol yapım inşaat alanına giden Oda-
başı ve beraberindeki ekip, çalışmaları 
sürdüren firma temsilcileriyle biraraya 
geldi. Yapılan sözleşme gereği bu yı-
lın sonunda tamamlanması gereken 
bağlantı yolu inşaatı hakkında, yapımı 

sürdüren firma temsilcilerinden bilgi 
alan Odabaşı ve beraberindekiler daha 
sonra da 10 bin tonluk su deposu yapı-
mını sürdüğü alana geçti. Odabaşı ve 
beraberindekileri karşılayan firma tem-
silcileri, su deposunun tamamlandığı 
bilgisini vererek, sızdırmazlık deneme-
lerine başladıklarını aktardı. 

OSB 3.ETAP BAĞLANTI YOLU 
ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
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ÜRETEN DİYARBAKIR

Diyarbakır Organize Sanayi 2. 
etapta faaliyet yürüten Arfem 
Alüminyum, 40 bin metrekare-

lik alanda yılda 10 bin ton aliminyum 
profil üretimi yapıyor. Toplam 250 ki-
şinin çalıştığı fabrikada üretilen alim-
yun ürünleri ise hem yurt içinde bir 
çok şehirde pazarlanırken, yurt dışın-
da da bir çok ülkeye ihraç ediliyor. 

Yaklaşık 6 yıldan beri Arfem Alümin-

yum’un Fabrika Müdürlüğünü yapan 
başarılı yöneticisi Makine Mühendisi 
Mehmet Yüksel İsaoğlu, 20 yıldan 
beri sektörün önde gelen firmaların-
da çeşitli yönetim kademelerinde yer 
aldığını belirterek, üretim, satış, pa-
zarlama ile ilgili detaylı bilgiler verdi. 

Arfem’in 1988 yılında inşaat, oto-
yol, altyapı, baraj, içme suyu göleti, 
arıtma tesisi ve hidrolektrik tesisi ya-

pım alanlarında faalliyet göstermek 
üzere kurulduğunu anlatan İsaoğlu, 
“Kurulduğu günden beri Türkiye’nin 
birçok ilinde başarılı işlere imza atan 
Arfem İnşaat, bu başarıdan aldığı 
özgüvenle; Diyarbakır’dan Dünya’ya 
Üretiyoruz sloganı ile alüminyum 
profil üretmek üzere 2011 yılında 
Arfem Alüminyum’u kurarak ülkemiz 
sanayisine kazandırmıştır. Yine alt 
yapı alanında, grup firmalarımız olan 
Eskikale, Baran Yapı ve Cenba’yı za-
man içinde bünyesine katmış olup 
şu anda Kars, İzmir ve Şanlıurfa’da 
toplam 5 adet aktif şantiye ile kara-
yolu yapımı çalışmalarını sürdürmek-
teyiz” dedi.

OSB 2. etapta, 21 bin metrekaresi 
kapalı olmak üzere toplam 40 bin 
metrekarelik bir alanda faaliyet gös-
terdiklerini ifade eden İsaoğlu, “Ar-
fem Alüminyum; Organize Sanayi 
Bölgesinde, 40 bin metrekare açık 
alan üzerinde, 21 bin metrekare 
kapalı alanda faaliyet göstermekte-
dir. 19 beyaz yakalı personel olmak 

ARFEM 
DİYARBAKIR’IN 

DÜNYA’YA 
AÇILAN 

PENCERESİ
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MEHMET YÜKSEL İSAOĞLU

ÜRETEN DİYARBAKIR
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üzere toplam 250 çalışanımız ve 14 bin 
Ton/Yıl kapasiteli 1100, 1450 ve 2200 
ton gücünde 3 adet ekstrüzyon presi, 
eloksal ve elektrostatik toz boya tesis-
leri ile yaklaşık 10 bin Ton/Yıl alümin-
yum profil üretimi yapmaktayız. Arfem 
Alüminyum olarak; inşaat, mobilya, du-
şakabin, cam balkon, perde, küpeşte 
ve elektronik gibi alanlarda alüminyum 
profil üretimi yapmaktayız. Bununla 
beraber müşterilerimizden gelen özel 
projeler doğrultusunda alüminyum 
profil üretimi de gerçekleştiriyoruz. Fa-
aliyetlerini Türkiye ve bölge ekonomisi 
için yatırım, istihdam ve değer yaratma 
sorumluluğu ile sürdüren firmamız, ku-
rulduğu günden bu güne üretimini ve 
çalışan sayısını arttırarak hızlı gelişimi-
ne devam etmektedir” diye konuştu. 

Hizmet ve ürün kalitesinden taviz ver-
mediklerini kaydeden İsaoğlu, kalite 
güvenceli üretim yaptıklarına dikkat çe-
kerek, şöyle konuştu:

“Hizmet ve ürün kalitesi firmamızın bi-
rinci önceliğidir. Üretim süreçlerimiz 
ve organizasyonumuz ISO 9001 Ka-
lite Güvence Sistemi doğrultusunda 
oluşturulmuş ve kalitenin sürdürülebilir 
olması hedeflenmiştir. Bu doğrultuda, 
etkin bir şekilde şirket içi eğitim prog-
ramı uyguluyoruz. Firma içi eğitimlerin 
yanı sıra profesyonel eğitimciler vası-
tasıyla kendimizi geliştirmeye gayret 
ediyoruz. Arfem Alüminyum olarak, 
etkin bir çevre ve İSG yönetim sistemi 
kurarak, insan ve çevre sağlığına zarar 
verebilecek her türlü tehdidi bertaraf 
etmek için gerekli tedbirleri almak ve 
bu konudaki uygulamaların sürekliliğini 
sağlamak ana hedeflerimizden biridir. 

İSG uzmanlarımız ve çevre 
mühendislerimizle, yürür-
lükteki çevre ve İSG ile ilgili 
tüm yasal mevzuatlara uya-
rak çalışmaktayız. Bununla 
beraber çeşitli eğitim faali-
yetleri düzenleyerek çalışan-
larımızın İSG konusundaki 
ilgi ve bilinç düzeyini arttır-
maya çalışıyoruz. Kurmuş 
olduğumuz arıtma tesisi ile 
eloksal atıklarının arıtılmasını 
sağlayarak gelecek nesillere 
temiz bir çevre bırakmaya 
gayret ediyoruz.”

Ürettikleri alüminyum ürünle-
rinin yüzde 45’ini 10 ülkeye 
ihraç ettiklerini anlatan İsa-
oğlu, “Satış faaliyetlerimizi 
ağırlıklı olarak kendi bölge-
mizde ve bölgedeki sınır 
komşularımızda gerçekleş-
tiriyoruz. Üretimimizin yak-
laşık yüzde 45’ini, 10 farklı 
ülkeye ihraç ederken geri 
kalanını Mersin, Ankara ve 
Konya’da bulunan mağaza-
larımız ile yurtiçi pazara su-
nuyoruz. Bölgemize komşu 
ülkelere olan ihracatlarımızı 
ise Kuzey Irak’ta kurulu olan 
mağazamız Arfem Company 
ile gerçekleştirirken, ülke 
ekonomisine de ciddi bir 
ihracat geliri sağlamış olu-
yoruz. Bölgemizde ise bayi-
ler kanalı ile satış yapıyoruz. 
Coğrafi olarak hedef pazara 
yakın oluşumuz, müşterile-
rimizin daha kısa sürelerde 

ürün alabilme-
lerine olanak 
sağladığı gibi 
nakliye mali-
yetlerinin de 
ciddi oranda 
d ü ş m e s i n i 
sağlamakta-
dır. Dolayısıy-
la müşterile-
rimize hem 
termin hem 
de maliyet 
avantajı sağ-
lamış oluyo-
ruz” şeklinde 
konuştu. 
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ÜRETEN DİYARBAKIR

Diyarbakır’da çeşitli okullarda sınıf öğretmenliği yapar-
ken, sendikal çalışmalarda bulunarak hak savunucu-
luğu yapan Türkan Gürler, yakalandığı amansız hasta-

lıkla mücadele ederek başarıya giden yolun zirvesine çıktı. 
Hastalığı yenerken, 5 ayrı üniversiteyi bitiren Gürler, halen 
bir üniversitenin de 3’üncü sınıf öğrencisi. Aynı zamanda 3 
çocuk annesi de olan Gürler, esnaflıkla başladığı ticaret ha-
yatında başarı çıtasını hep yukarılara taşıdı. Feodal zihniye-
tin hakim olduğu bölgede eşinin manevi desteğiyle kurdu-
ğu Urart İnşaat ve Tuana Ahşap A.Ş. firma firmalarıyla inşaat 
yapı işlerinde büyük başarılara imza atıyor. Ahşap mobilya 
sektöründe yarattığı Biador markasıyla Diyarbakır ve Türki-
ye pazarında önemli bir pazar bulan Gürler, kadınların da 
artık sanayi üretiminde söz sahibi olduğunu savunuyor. 

Feodal zihniyeti, ilk olarak aile dışından biriyle evlenerek 
kırdığını belirten başarılı iş kadını Türkan Gürler, bu anlayı-
şı eğitim alanında aştığını belirterek, “Feodal zihniyeti, aile 
dışından biriyle evlenerek kırmayı başardım. Sonra aynı şe-
kilde bir çok üniversiteyi okuyarak da feodalizmi altettim. 
Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Harita Mühendisliği, 
Antalya Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kamu Denetimi ve 
Yönetimi Yüksek Lisans, Aydın Yıldırım Üniversitesi Siyaset 
Bilimi Kamu Yüksek Lisans, Anadolu Üniversitesi Sosyoloji 
bölümlerini bitirdim. Şu anda Kosova İrinya Üniversitesi Hu-
kuk Fakültesi 3’üncü sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda evli 
ve 3 çocuk annesiyim” dedi. 

Diyarbakır’daki çeşitli okullarda sınıf öğretmenliği yaptığını 
hatırlatan Gürler, “Sınıf öğretmenliği yaptığım yıllarda, Eği-
tim Birsen Kadın Komisyonu Başkanlığı, bazı sivil toplum 
kuruluşlarında da başkanlık görevlerinde bulundum. Bu sü-
reç içerisinde siyasi figüran oluyor insan ister, istemez. Hak 
savunuculuğu yaparken ilgili mercilerin, çözüm üretim mer-
kezinin siyaset olduğunu farkedince de siyasete atıldım. 
Öğretmenliği bıraktıktan sonra siyaset ve ticaret hayatına 
atıldım. 2012 yılındın itibaren faal olarak sanayi üretimi ve 
ticaret ile uğraştım” diye konuştu.

Lokanta açarak ticaret hayatına başladığını anlatan başarılı 
iş kadını Gürler, 2015 yılından itibaren de faal olarak sanayi 
alanında üretime geçtiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

“İlk önce esnaflıkla başladığım ticarette, tekstil alanında da 
bir kaç girişimim oldu. 1.5 yıl devam eden ağır bir hastalık-
la (Kanser) uğraştım. Bu hastalığı yendim. Hayata yeniden 
başladık. Tedavi sürecinde yapılması gereken çok şeyin ol-
duğunu farkettim ve inşaat sektörü ile mobilya sektörüne 
faal olarak başladım. 2014-15 yılından itibaren iş hayatına 
atıldım. Bir kadın olarak ahşap ve mobilya üretimine girdik. 
Kapı, yüklük vestiyer gibi ahşap ürünleri üretmeye başladık. 
Türkiye’de bu alandaki ilk kadınlardan birisi olduğumu sa-
nıyorum. Konu ev mobilyası olduğu için kadın gözüyle işe 
bakmak, bizim için avantaja dönüştü ve haliyle talepler de 
arttı. Kadın olarak farklı bir bakış açısı ile üretime devam 
ediyoruz. Bu bir süreç ve maliyet gerektiren bir iş. Bu yüz-
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Ahşap mobilya sektörünün yükselen markası; 

BİAdoor

TÜRKAN GÜLER

ÜRETEN DİYARBAKIR
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den proje ofisimiz var. Gelen talep ve 
teklifleri değerlendirip yönlendirmeleri-
miz var.”

Geçen yıl kurduğu firma bünyesin-
de geliştirdikleri Biador markasıyla da 
piyasada büyük bir ilgi uyandırdığını 
anlatan Gürler, “Kurduğumuz Tuanna 
Ahşap firması bünyesinde yarattığı-
mız Biador markasıyla ahşap mobilya 
üretimine geçtik. Hammadenin tama-
mı Kastamonu, İstanbul, İnegöl ve 
Karadeniz bölgesinden getirtiriyoruz. 
Fabrikamızda yaklaşık 50 kişi çalışıyor. 
Tamamen öz sermayemizle bu fabrika-
yı kurduk. Entegre bir tesis kurmak isti-
yoruz. Bu fabrikayı büyütmek için tabiki 
6’ıncı bölge ve diğer devlet desteklerini 
kullanmayı düşünüyoruz” şeklinde ko-
nuştu.

Şimdilik sadece Diyarbakır ve Türkiye 
pazarına yönelik üretim yaptıklarını kay-
deden iş kadını Türkan Gürler, ihracata 
yönelik girişimlerinin olduğunu belirte-
rek, “Yüzde yüz kapasite ile çalışıyoruz. 
Aldığımız işleri yetiştiremiyoruz. İçinde 
bulunduğumuz ortam nedeniyle üretim 
kapasitesinde bir yavaşlamaya gittik. 
Ama bu bizi çok fazla etkilemedi. Yurt 
dışına açılmak için girişimlerimiz var. 
Bunun için de Irak’ta ortak bir proje ça-
lışmamız var. Daha çok Diyarbakır ve 
Türkiye pazarına yönelik satışımız var” 
ifadelerini kullandı. 

İnşaat sektörüne bağlı üretim yaptıkla-
rını anlatan Gürler, ödemelerde ise çok 
farklı bir yöntem kullanıldığına dikkat 
çekerek, “İnşaat yapan müteahhitlere 
sattıkları ahşap mobilya karşılığında 
ödemelerin yüzde 50’yi aşan oranların-

da barter usulüyle yapılıyor olması biz 
üreticileri zora sokuyor. Para olmadan 
yapılan barter ticaret sistemi, birebir 
karşılıklı takas işlemlerinden farklı ge-
lişmir bir sistem. Müteaahhitlere sattı-
ğımız mobilya karşılığında bize daire-
ler veriliyor. Haliyle bizler de emlakçılık 
yapmak zorunda kalıyoruz. Bu gidişle 
emlak ofisi bile açabiliriz. Bizim için sı-
kıntılı bir konu. Genel anlamda bu so-
runa çözüm bulunması lazım. Ticaretin 
kuralları değil de burada piyasanın ku-
ralları ticareti belirliyor” dedi.

Evlilik, annelik ve iş ile özel yaşamın 
büyük bir mücadele gerektirdiğini dile 
getiren başarılı iş kadını Türkan Gürler, 
konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kadın olduğunuz için size karşı bir ön-
yargı oluyor. Ama yaptığınız işte başarı 
olunca, erkeğe sunulan takdirden daha 
fazlasını görüyorsunuz. Annelik için de 
planlı işlerinizi yaptığınız zaman, hem 
mutlu, hem de başarılı oluyorsunuz. 
Üretimden ve başarıdan aldığımız keyif-
le yüklendiğimiz pozitif enerjiyle eve git-
tiğiniz zaman, her şey çok daha güzel 
oluyor. Kadına yönelik pozitif ayrımcılığı 
da destekleyen projeler üretmek lazım. 
Kadının da ekonomik olarak güçlen-
mesi gerektiğine inanıyorum. Eşime de 
teşekkür ediyorum. Eşimden aldığım 
destek ve cesaretle aslında başarıya 
ulaştım diyebilirim. Bana engel olmadı 
hiç bir zaman, bu da yaptığım her işte 
başarı getirdi. Toplum mühendisliğini 
kendinize şiar edindiğiniz zaman nerde 
olursa olun mutlaka en iyisini yapmaya 
çalışıyorsunuz.” 

 

M
AY

IS
 - 

20
19

13



D
İY

A
R

B
A

K
IR

 O
R

G
A

N
İZ

E
 S

A
N

AY
İ B

Ö
LG

E
S

İ

14

ÜRETEN DİYARBAKIR

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi 3’uncu etapta faali-
yette bulunan Meya Tohum, özellikle buğdaylık tohum 
başta olmak üzere hububat alanındaki tohum çeşitle-

ri, sadece Diyarbakır ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi değil, 
dünya tarımında da söz sahibi olmaya aday. Meya Tohum 
Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Devrim Çelik, faaliyetleriyle il-
gili detaylı bilgi vererek, “Binlerce yıl önce, ilk kez insan eliyle 
tohumun ekildiği bereketli ve verimli toprakların kutsal mira-
sından besleniyor ve güç alıyoruz” dedi. 

İlk kez 2006 yılında Silvan ilçesinde zirai ilaç satışı ile tarımsal 
faaliyete başladıklarını belirten Meya Tohum Yönetim Kurulu 
Başkanı Nihat Devrim Çelik, “Meya Tohum, kısa süre içinde 
gübre bayiiliği, sertifikalı tohum satışı ve ardından sertifikalı 
tohum üretimi faaliyetlerine başlamıştır. 2015 sonbahar dö-
neminde artan iş hacmi ve daha iyi hizmet anlayışı çerçeve-

sinde, daha çok yurt dışı işlemlerini yürütecek Genesis Seed 
firması faaliyete geçirilerek Meya Tohum çatısı oluşmuştur. 
Meya Tohum, içerisinde bulunduğu bölgenin hububat ekim 
bölgesi olması ve çok büyük oranda buğday tarımı yapılması 
nedeni ile buğday tohumu üretimi ağırlıklı çalışmaktadır. Böl-
ge yaklaşık 3,5 milyon dekarda buğday tarımı ve ortalama 
1.4 milyon ton buğday üretimiyle Türkiye toplam buğday üre-
timinin yüzde 7’sini karşılamaktadır” dedi.

Sulama sistemlerinin geliştirilmesinin tarımsal çeşit ve ve-
rimliliğini artıracağını savunan Çelik, “Tamamlanan barajlar 
ile sulama imkanlarının gelişmesi; bölgede alternatif ürün 
çeşitliliğini arttıracak, hububat tarımında da modern teknik-
lerin kullanılmasını ve daha kaliteli ve verimli yeni çeşitlere 
olan talebi yükseltecektir. Meya Tohum; tarımsalar araştırma 
enstitüleri, üniversiteler ve uluslararası tohum firmalarından, 
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MEYA 
TOHUM

Tarihin kutsal mirası 
tohumda dünya markası;

NİHAT DEVRİM ÇELİK 
Meya Grup Yönetim Kurulu Başkanı

ÜRETEN DİYARBAKIR
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bölgeye adapte, verimli ve kaliteli tohum 
çeşitlerine ait anaç tohumlukları söz-
leşmeli olarak temin etmekte ve kendi 
sözleşmeli üreticileri tarafından yetiştiril-
mesini sağlamaktadır. Yetiştirilen çeşitle-
re ait tarla kontrolleri ve analizler, firma 
bünyesindeki deneyimli mühendislerce 
yapılmaktadır. Kontroller sonrasında 
tohumluk vasfı taşıyan ürünler, son tek-
noloji ile kurulmuş eleme ve paketleme 
tesisinde en modern şartlarda işlenmek-
te ve üreticilerin hizmetine sunulmakta-
dır. Meya Grup, 2015 yılında, Diyarbakır 
3. Organize Sanayi Bölgesi’nde, yıllık 
22 bin ton işleme kapasitesine sahip 
Türkiye’nin en yeni ve modern tohum 
eleme ve paketleme tesislerinden birini 
faaliyete geçirmiştir. Özellikle buğday ve 
pamuk ekimi ve ıslah çalışmalarımız ba-
şarı ile sonuçlanmıştır. Çeşitli bölgelerde 
yaptığımız deneme ekimlerinde verim-
li ve kaliteli tohum elde edilmiştir” diye 
konuştu.

İtalya’ya yaptığı bir iş gezisi sırasında 
inceledikleri buğday tohum çeşitinin 
Diyarbakır’dan geldiğini öğrendiğinde 
hem sevindiğini ve hem de üzüldüğünü 
anlatan Çelik, şöyle konuştu:

“Yıllar once İtalya da önemli bir tarım-

sal araştırma ve tohum firmasını ziyaret 
ettiğimizde ,araştırma istasyonlarında 
ektikleri ve bugdayın atası olarak bize 
tanıttıkları siyez buğdayını (einkorn-triti-
cum monococcum subsp.boeoticum) 
mezopotamya nın karacadağ eteklerin-
den getirdiklerini bize söylediklerinde; 
Hem sevinmiş hem de üzülmüştük. Se-
vinmiştik çünkü insanoğlunun en temel 
besin maddelerinden olan buğdayın 
ana vatanı bizim topraklarımızdı. Üzül-
müştük; çünkü bunu geliştirenler biz 
değildik ve geliştirdikleri bu ürünü bize 
satmaya çalışıyorlardı. Oysa ki 10 bin 
yıl önce, Karacadağ eteklerinde, Ergani 
Çayönün’de ilk kez buğday tohumunu 
toprakla buluşturanlar, insanlık tarihinde 
bir çağı (avcılık ve toplayıcılık) kapatıp 
yeni bir çağ (üretim) açmışlardı. İnsa-
noğlunun tarımsal üretim yapması , bir 
sure sonra yerleşik yaşama geçmesini 
sağlamıştı. Ve yerleşik yaşama da ilk 
defa yine bu topraklarda geçilmişti. Köy-
ler, kasabalar, kentler oluşmuş ve Dünya 
nüfusu hızla artmaya başlamıştı.” 

İnsan nüfusunun, gıda çeşidi ve üreti-
minden daha fazla arttığına dikkat çeke-
rek, “18 yüzyılda nüfusbilimci Malthus, 
insan nufusunun geometrik artarken 
gıda maddelerinin aritmetik artabildiğini 

söylediğinde, insanoğlu şunu anladı-
ki, nüfüs un gıda maddelerinden daha 
hızlı artmasından dolayı gelecekte aç 
kalmamak için daha fazla üretmeliydi. 
Bunun için de tarım da modern ve bilim-
sel tekniklere ihtiyacı vardı; Artık tüm he-
def birim alandan nasıl daha fazla ürün 
alınabileceğiydi. Üniversiteler, kamu ve 
özel enstitüler, özel sektör firmalar ve 
buralarda çalışan pekçok biliminsanı ta-
rımın hemen her alanında binlerce çalış-
ma ve araştırma yapmıştır ve yapacaktır. 
Yapılan tüm bu çalışmalar sonucunda 
anlaşılmıştır ki, kaliteli tarımın en temel 
unsuru tohumdur. Melezleme yapılarak 
farklı özellikler yüklenen bu yeni tohum-
lar insanoğlunu daha güvenli bir gele-
ceğe doğru taşımaktadır. Ülkemizde de 
son yıllarda özellikle sulama sistemlerin 
yaygınlaşması ve tarım alanlarında daha 
modern tekniklerin kullanılması ile birlik-
te kaliteli tohum talebide artmıştır. Bizler 
artan bu talebi karşılamak ve çiftçimizin 
daha kaliteli ve daha verimli ürün alabil-
mesi için gerekli tüm altyapımızı tamam-
ladık ve 2006 yılından beri bu sektörde 
hizmet vermekteyiz. Ve herzaman daha 
iyisini yapmak içinde çalışacağız. Çün-
kü tarım insanoğlunun yaptığı en önemli 
üretim faaliyetidir. Bu üretim faaliyeti in-
sanlık var oldukça da yapılmak zorun-
dadır” şeklinde konuştu.
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ÜRETEN DİYARBAKIR

Diyarbakır-Elazığ Karayolu yakınında, 
kent merkezine 20 kilometre uzaklık-
ta bulunan Roma İmparatorluğu dö-

neminden kalma Roma Yolu ve Köprüsü 
tescilli bir tarihi yapı olmasına rağmen pek 
bilenmiyor. Tarihi köprü onarılırken, tonlarca 
ağırlığındaki bazalt taşlardan yapılan yol ise 
kaybolmaya yüz tuttu. Yolun her iki tarafında 
olduğu belirtilen sütunlar zamanla yıkılırken, 
yol için döşenen tonlarca ağırlığındaki taşlar 
da yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Sanat, 
edebiyat, tarih ve kültürel alanlarda Diyarba-
kır’la ilgili çok sayıda eseri bulunan araştır-
macı-yazar Şeyhmus Diken, bir piknik sıra-
sında tesadüfen gördüğü Roma Yolu’nun 
ve o dönemde yaptırılan köprünün koruma 
altına alınması gerektiğini söyledi. Roma İm-
paratorluğu’nun Hindistan seferi sırasında 
ele geçirdiği şehirleri, bağlantı yollarıyla şe-
killendirdiğini anlatan Diken, şöyle konuştu: 
“Roma İmparatorluğu fetihçi bir toplum. 
Avrupa’dan başlayıp Hindistan’a kadar 80 
bin kilometre katetmişler. Kattetikleri yolları, 
fethettikleri şehirleri de bağlantı yollarıyla bir-
birine bağlamışlar. Burası da o kadim Roma 
bağlantı yollarından biri. Roma kayıtlarında 
şehrin adı öyle geçer; kadim Amida şehrinin 
ya da şimdiki adıyla Diyarbakır, Diyarbekir, 
Amed’in, Amid’in bağlantı yollarından biri. 
Şehre 20 kilometre uzaklıkta, Elazığ yolu 
üzeri sağında, unutulmaya yüz tutmuş bir 
yol. Roma bağlantı yolu buradan başlayıp, 
şimdiki Diyarbakır’ın Dağkapı bölgesine ka-
dar uzanıp bağlanıyor. Oradan da Mardin-
kapı’dan çıkıştaki Ongözlü Köprü üzerinden 

devam ediyor. 3 yıldır kazı yapılan Diyarba-
kır-Mardin şosesisinin orta yerine denk dü-
şen Zerzevan Kalesi dediğimiz 6’ncı yüzyıl-
da Roma Garnizonu olarak işlev gören, çok 
muhkem, hâkim bir tepenin üzerine kadar 
uzanıyor. Oradan devam ederek Mardin 
şehrinden geçiyor. Mardin’i geçtikten son-
ra da Mardin-Nusaybin arasında olan yine 
Roma’nın kadim şehirlerinden olan Dara’ya 
kadar uzanıyor. Böylesi kadim bir yol güzer-
gâhından sözediyoruz.”

Tarih Surlar, Suriçi ve Hevsel Bahçeleri’nin 
UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne eklendiği-
ni hatırlatan Şeyhmus Diken, Roma Yolu’nun 
da bu listeye eklenmesi gerektiğini söyledi. 
Diken, yolun, Marco Polo’nun seyahatle-
rinde de sıkça bahsedilen İpek Yolu olarak 
bir dönem kullanılmış olabileceğini ancak 
Roma Yolu’nun İpek Yolu’ndan ayrı tutulma-
sı gerektiğini kaydetti. Şeyhmus Diken, “İpek 
Yolu çok daha farklı bir mantıktır. Çin’e kadar 
uzanan, Marco Polo’nun seyahatlerinde adı 
geçen, başka tarihi kayıtlarda da adı geçen 
bir yoldur. Ama Roma Yolu’nu, o yol ile aynı 
kategoride bir tutmamak lazım. Biliyorsunuz 
Roma toplumu asker bir toplumdur. Fethet-
tiği mekânları ana mekânına, yani Roma’ya 
bağlantı yolları ile şekillendiren bir mantıktır. 
Bunu o kategori içerisinde değerlendirmek 
lazım. Burası da İpek Yolu olarak kullanıl-
mış olabilir ama ayrı tutmak lazım” dedi. 
Karaköprü olarak da bilinen Roma Köp-
rüsü’nün onarımında görev alan Dic-
le Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğ-
retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatma Meral 

Halifeoğlu ise köprünün taşlardan yapıl-
ma antik yol ile kente bağlandığını belirtti. 
Yrd. Doç. Dr. Halifeoğlu, şunları kaydetti: 
“Ergani yolunun sağındaki eski Eğil yolu 
üzerindeki Karaköprü, Devegeçidi suyu 
üzerinde yer almaktadır. Antik bir yolla Di-
yarbakır’a bağlanan altı gözlü köprünün 
ana yapım malzemesi bazalttır. Köprülerin 
mimari özellikleri incelendiğinde çok sayıda 
sınıflandırma yapmak mümkündür. Tarihi Di-
yarbakır köprüleri üzerinde yer aldığı suyun 
genişlik ve derinliğinin etkilediği biçimsellik-
lerine göre incelendiğinde, çok gözlü ve tek 
ana gözlü köprüler olarak sınıflandırılabilir. 
Karaköprü de bazalt taşından inşa edilmiştir. 
Karasu köprüsü olarak da bilinen köprü üze-
rinde yapım yılını, yaptıranını veren bir yazıt 
bulunmamaktadır. Sultan 4’üncü Murad 
Köprüsü adıyla anılan yapının bir Osman-
lı Dönemi eseri olduğu belirtilse de sanat 
tarihi uzmanı Prof. Dr. Hakkı Acun ise köp-
rüde yaptığı incelemede kemer biçimlerine 
dayanarak yapının bir Roma Dönemi eseri 
olduğunu söylemektedir. Bazalt taşın hâ-
kim olduğu yapının uzunluğu 94, genişliği 7 
metredir. Köprünün memba tarafındaki sel-
yaranları üçgen gövdeli ve külahlıdır. Ancak 
günümüze selyarana tam olarak ulaşan yok-
tur. Altı gözden oluşan köprünün kemerleri 
yarım daire formundadır. Memba yüzünün 
en sağındaki kemer diğerlerine göre daha 
küçük yapılmıştır, Özgün üst döşemesinin 
büyük bölümü günümüze ulaşan köprü, gü-
neyden antik bir yolla kent merkezine bağ-
lanmaktadır.”

ROMA YOLU Roma İmparatorluğu’nun 
Hindistan’a kadar süren 
seferi sırasında fethettiği 
ve hüküm sürdüğü 
Diyarbakır’da yaptırdığı, 
yaklaşık 2 bin yıllık yol 
ve köprü ilgi bekliyor. 


