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KATAR VE UMMAN’A
URGE ZİYARETİ 

Diyarbakır Organize Sana-
yi Bölgesi’nden bir heyet, 
Uluslararası Rekabetçiliğin 

Geliştirilmesinin Desteklenmesi 
(URGE) Projesi kapsamında Katar 
ve Umman’a ziyaret gerçekleştirdi.
10-15 Kasım tarihleri arasında 
gerçekleşen ziyarete, Diyarbakır 
OSB Başkanı Aziz Odabaşı, OSB 
Mütevelli Heyeti Başkanı Sezai 
Topalan ile Yapı ve İnşaat Malze-
meleri URGE Kümesi’nde yer alan 
Termodiyar, Dibaz Mermer, Mesut 
Madencilik, GüneşPen, Şimşek 
Alüminyum, Mina Galvaniz ve Ca-
pua Boya firması yetkilileri katıldı. 

155 FİRMA İLE GÖRÜŞME 
YAPILDI
“Yurtdışı Pazarlama Faaliyetleri” 
kapsamında gerçekleşen ziyaret-
te, Katar’da 47 firmadan 59 yetkili, 
Umman’da 29 firmadan 35 yetki-
li, Doha’da 25 firmadan 100 kişi, 
Muskat’ta 54 firmadan 80 temsilci 

ile ikili görüşmeler yapıldı. Firma-
larımız, kendi alanlarında rekabet 
ettikleri şirketlerin hangi pazarlara 
ihracat yaptıklarını yerinde incele-
me fırsatı buldu.

DOHA BÜYÜKELÇİSİ: DESTEĞE 
HAZIRIZ
Türkiye’nin Doha Büyükelçisi Fik-
ret Özer, düzenlenen toplantıda 
yaptığı konuşmada, son dönemde 
Türkiye ile Katar arasında gelişen 
ticari ekonomik ilişkilere vurgu 
yaparak, Diyarbakır OSB’ye bağlı 
üreticilerin Katar’a gerçekleştirmiş 
olduğu ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti dile getirdi, Büyükelçilik 
olarak Katar’ı ziyaret eden firma-
ların ihtiyaç duyduğu tüm konular-
da desteğe hazır olduklarını ifade 
eden Özer’e, OSB Başkanı Aziz 
Odabaşı tarafından hediye takdim 
edildi.

BÜYÜKELÇİLİK RESEPSİYON 
VERDİ
Muskat’ta Türkiye Büyükelçisi Ayşe 
Sözen Usluer, heyet onuruna resep-
siyon verdi. Resepsiyona Diyarbakır 
OSB URGE küme üyesi firma tem-
silcilerinin yanı sıra inşaat, taahhüt 
ve inşaat malzemeleri sektöründe 
Umman’da faaliyet gösteren Um-
manlı ve Türk firma temsilcileri katıl-
dı. Usluer, bu tür ticari heyetlerin Tür-
kiye ile Umman arasındaki ticaretin 
gelişmesine katkı sağladığını ifade 
ederek, Diyarbakır OSB heyetinin 
ziyaretinden duyduğu memnuniye-
ti dile getirdi. Usluer, son dönemde 
Türkiye’nin Umman’a olan ihraca-
tında yaşanan %100’ün üzerindeki 
büyüme oranının gerçekleşen bu tür 
ziyaretler sonrasında artarak devam 
edeceğini kaydetti. Diyarbakır OSB 
Başkanı Aziz Odabaşı, daha son-
ra Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer ve 
Muskat Ticaret Müşaviri Murat Gö-
ğüş’e birer hediye takdim etti.

ÜRETEN BİR DİYARBAKIR
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3DİYARBAKIR VALİSİ GÜZELOĞLU:

“OSB alanının genişlemesiyle üretim çeşitliliği artacak”

Diyarbakır Valisi Hasan Basri 
Güzeloğlu, Diyarbakır Or-
ganize Sanayi Bölgesi’nde 

(OSB) incelemede bulundu. Teks-
til firmalarımızdan Ünteks’i ziya-
ret eden  Vali Güzeloğlu, OSB’de 
yürütülen çalışmalara ilişkin OSB 
Mütevelli Heyeti Başkanı Sezai To-
palan ve OSB Başkanvekili Musta-
fa Fidan’dan bilgi aldı. Düzenlenen 
basın toplantısında konuşan Gü-
zeloğlu, kentin gelişen ve güçlenen 

ekonomik potansiyeli karşısında 
artan talepleri karşılamak için yeni 
üretim alanları oluşturmak zorun-
da olduklarını söyledi. 

OSB’nin yüzde 95’inin tahsis edil-
diğini ifade eden Güzeloğlu, 198 
hektarlık alanı da buraya eklemek 
için sürecin başlatıldığını, geniş-
leme alanın faaliyete geçmesiyle 
birlikte üretimin çeşitleneceğini 
belirtti. Silvan Projesi kapsamında 

8 baraj ve 23 sulama projesiyle 
235 bin hektarlık alanın suyla bu-
luşacağını kaydeden Güzeloğlu, 
“Diyarbakır üretimin, tarımın ve 
buna bağlı tarıma dayalı sanayinin 
belki dünya çapında merkezi ola-
cak. Diyarbakır sadece üreten ol-
mayacak, tarımsal üretimde dün-
ya çapında gıda ürünlerinin fiyatını 
belirleyen borsası ve merkezi ola-
cak” diye konuştu.
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Organize Sanayi Bölgele-
ri Üst Kuruluşu (OSBÜK) 
Başkanı Memiş Kütükçü, 

Organize Sanayi Bölgeleri’nin bu-
günkü durumunu, sorunlarını ve 
geleceğe dair planlarını dergimiz 
Diyarbakır Organize’ye değer-
lendirdi. Sayın Memiş Kütükçü’ye 
yönelttiğimiz sorular ve yanıtları 
şöyle:  

Başkanım öncelikle sizi tanıya-
lım, Memiş Kütükcü kimdir? İş 
hayatına nasıl başladınız? 

1957 Konya doğumluyum. Or-
taöğrenimimi Gümüşhane Öğ-
retmen Lisesi’nde tamamladım. 
Konya Devlet Mühendislik Mimar-
lık Akademisi Makine Mühendis-
liği Bölümü’nü bitirdim. Ardından 
Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri 
Enstitüsü’nde yüksek lisansımı 
tamamladım. İş hayatıma TÜMO-

SAN’ın kuruluşunda ERNA Hava 
ve Isı Cihazları A.Ş. Şantiye Şefi 
olarak başladım. Daha sonra TÜ-
MOSAN bünyesinde Satın Alma 
Mühendisi olarak görev yaptım. 
Ardından araç üstü vinç imala-
tı yapan bir firmada 4 yıl İşletme 
Müdürlüğü yaptıktan sonra, 1993 
yılında kendi işimi kurdum. Şu 
anda araç üstü vinç üreten Hidro-
kon A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Baş-
kanıyım. 

2004-2013 yılları arasında Kon-
ya Karatay İlçesi Belediye Meclis 
Üyeliği ve Konya Büyükşehir Be-
lediyesi Meclis Üyeliği görevlerin-
de bulundum. Konya Büyükşehir 
Belediyesi Meclis Başkan Vekilliği 
görevini yürüttüm. 

5 Mayıs 2013’te, 2009’dan bu 
yana meclis üyesi olduğum Kon-
ya Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanlığı’na seçildim. Yine 2013 

yılının Haziran ayından bu yana 
Konya Organize Sanayi Bölgesi 
Yönetim Kurulu Başkanlığı göre-
vini yürütüyorum. TOBB’da bir dö-
nem Yönetim Kurulu üyesi olarak 
Türk iş dünyasına hizmet ettim. Şu 
anda da TOBB Genel İdare Kurulu 
üyesiyim. 

Türkiye’nin en planlı sanayi alan-
ları olan, ülkemizin üreten gücü 
OSB’lerin çatı kuruluşu OSBÜK’te 
25 Haziran 2013 yılında yöne-
tim kuruluna seçildim. 5 Ağustos 
2016 tarihinde de yönetim kurulu 
kararı ile OSBÜK Yönetim Kurulu 
Başkanı seçildim. 

OSBÜK’ün 2017 yılının Temmuz 
ayında yapılan 15. Genel Kurulu’n-
da ise delegelerimizin oylarıyla, 
yeniden halen yürütmekte oldu-
ğum OSBÜK Başkanlığı görevine 
layık görüldüm.  OSBÜK Yönetim 
Kurulu Başkanı olarak, tüm arka-

OSBÜK BAŞKANI MEMİŞ KÜTÜKCÜ:
“YATIRIMIN ADRESİ OSB’LERDİR”

“Güneydoğu’daki OSB’lerimiz 
doluluk oranlarında henüz istenen 
seviyeye gelmiş değil. Ancak 
Diyarbakır OSB bu konuda bölgedeki 
diğer OSB’lerden ayrışıyor. Çünkü, 
Diyarbakır OSB’mizin doluluk 
oranı yüzde 95’e ulaşmış durumda. 
Yine Diyarbakır OSB’mizde 200’ün 
üzerinde fabrika 7 bin kişiye doğrudan 
istihdam sağlıyor. Ben, Diyarbakır 
OSB’mizin gelişmesine katkı veren 
herkese buradan teşekkür ediyorum.” 

ÜRETEN BİR DİYARBAKIR |  Röporta j
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daşlarımızla birlikte camiamıza 
hizmet üretmeye çalışıyoruz.

“2019’DA GÜÇLÜ BİR 
TÜRKİYE İNŞA EDEBLİRİZ”

Başkanım bugünkü ekonomik 
durumu nasıl görüyorsunuz? 
2019’u nasıl değerlendirirsiniz? 

Bugünkü ekonomik duruma bak-
madan önce aslında kısaca bir 
geçmişe bakmak, dünü hatırlamak 
lazım. Bakın Türkiye, 1990’lı yılların 
başına kadar ekonomide devletin 
ağırlığının daha fazla olduğu, bir-
kaç kuruluşun dışında özel sektör 
yatırımının neredeyse hiç olmadı-
ğı, sanayi üretiminden çok uzak bir 
ülkeydi. Bırakın ihracat yapmayı, 
kendi ihtiyacımızı üretemiyorduk. 
Oralardan sanayinin, organize sa-
nayi bölgelerinin ülkenin dört bir 
yanına hızla yayıldığı, 150 milyar 
doların üzerinde ihracat yapan, 
dünyanın her yeriyle çalışan bir sa-
nayi profiline ulaştık. Yani geçtiği-
miz 25-30 yılda ekonomimiz ciddi 

bir kabuk değiştirdi. 

Bakın şu anda 80 şehrimizde 327 
organize sanayi bölgemiz var. Bu 
bölgelerimizde 50 binin üzerinde 
fabrika üretim yapıyor. Yeterli mi, 
elbette değil. Daha yapacak çok 
işimiz var. Özellikle yerlileştirme ve 
milli sanayi konusunda, üretimimi-
zin ithalata bağımlılığını azaltma 
konusunda alınacak yollarımız var. 

Şimdi buradan bugünkü ekono-
mik duruma gelecek olursak, bu 
soru bugünlerde çok soruluyor 
tabi. Şöyle söyleyeyim; bakın biz 
üretimi öğrendik, kaliteyi, ticareti 
öğrendik. Ama bir şeyi yapamadık, 
üretime bilgi katmak konusunda, 
yüksek katma değer üretme ko-
nusunda, kendi teknolojimizi üret-
me konusunda maalesef isteğimiz 
yerde değiliz. 150 milyar doların 
üzerinde ihracat yapıyoruz ama 
ihracatımızın kilogram fiyatı halen 
1,35 dolar. Gelişmiş ülkelerde bu 
oran 4 doların üzerine çıkıyor. Bu 
karşımızda önemli bir sorun olarak 
duruyor. 

Öte yandan üretimimiz, dolayısıyla 

ihracatımız ithal ürünlere çok faz-
la bağlı. İşte içinde bulunduğumuz 
süreçte aslında sıkıntının kaynağı 
bu. Sanayi üretimimizi, ithal girdi-
lerden olabildiğince kurtarmalıyız. 
Aksi halde dövizdeki her dalgalan-
mada sanayimiz, üreticimiz tedir-
gin olur. 

Sizinle birkaç rakam paylaşayım; 
2017 yılında 233.8 milyar dolar 
ithalat yapmışız. Bu ithalatın yüz-
de 73,3’ü ara mali ithalatı. Yine 
geçtiğimiz yıl imalat sanayimiz 2 
bin 768 ürün grubunda 104.8 mil-
yar dolarlık ara malı ithal etti. İşte 
bizim hızla bu ara mallarını üret-
memiz ve yerli sanayicimize sun-
mamız gerekiyor. Yani biz bugünkü 
zor ekonomik şartları, doğru yer-
lileşme ve millileşme hamleleriyle 
ancak fırsata çevirebiliriz. 

Bunları yapabilirsek, yani yerli ve 
milli sanayileşme hamlelerimizi 
gerçekleştirebilirsek, yani ken-
di sanayimizi güçlendirebilirsek 
hem 2019, hem de önümüzdeki 
yıllar çok daha güçlü bir Türkiye’yi 
hep beraber inşa edebiliriz. Tabi 
OSB’lerimiz de Türkiye’nin yerli sa-
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nayi hamlesine her zaman olduğu 
gibi, en güçlü katkıyı verecektir.  

“OSB’LERDE 50 BİN 
FABRİKA, 1 MİLYON 900 
BİN İSTİHDAM VAR”

OSB’ler hakkında rakamsal bilgi-
ler verir misiniz? 

Bugün ülkemizin 80 şehrinde 327 
organize sanayi bölgemiz var. Bu 
OSB’lerin 235’i üretim aşamasın-
da, 42’si alt yapı inşaat, 23’ü plan-
lama, 21’i kamulaştırma, 6’sı da 
yer seçimi aşamasında. Şu anda 
üretimde olan OSB’lerimizde ise 
50 binin üzerinde fabrika bir mil-
yon 900 bine yakın insana doğru-
dan istihdam sağlıyor. 

Yine OSB’lerimizin bölgelere göre 
dağılımına bakacak olursak, ülke-
mizde 90 OSB ile Marmara Bölge-
si ilk sırada yer alıyor. Ardından 56 
OSB ile Karadeniz Bölgesi, 53 OSB 
ile İç Anadolu Bölgesi, 49 OSB ise 
Ege Bölgesi,  29 OSB ile Akdeniz 
Bölgesi, 27 OSB ile Güney Doğu 
Anadolu Bölgesi, 24 OSB ile Doğu 
Anadolu Bölgesi geliyor. 

Ülkemizdeki 327 OSB’nin toplam 
yüzölçümü 1 milyar metrekare 
civarında. Bu miktarı toplam nüfu-
sumuza göre değerlendirdiğimiz-
de, ülkemizde kişi başına 12,67 
metrekare OSB alanı, yani nitelikli 
sanayi alanı düşüyor. 

“DİYARBAKIR OSB’MİZ 
GELİŞİYOR”

Diyarbakır’ın da bulunduğu Gü-
neydoğu Anadolu Bölgemize bak-
tığımızda ise OSB’lerimizde 2 bin 
500’e yakın fabrikanın 180 binin 
üzerinde insana istihdam sağladı-
ğını görüyoruz. Güneydoğu Anadolu 
Bölgemizdeki OSB’lerimiz doluluk 
oranlarında henüz istenen seviyeye 

gelmiş değil. Ancak Diyarbakır OSB 
bu konuda bölgedeki diğer OSB’ler-
den ayrışıyor. Çünkü, Diyarbakır 
OSB’mizin doluluk oranı yüzde 95’e 
ulaşmış durumda. Yine Diyarbakır 
OSB’mizde 200’ün üzerinde fabri-
ka 7 bin kişiye doğrudan istihdam 
sağlıyor. Ben, Diyarbakır OSB’mizin 
gelişmesine katkı veren herkese 
buradan teşekkür ediyorum. 

“TALEPLERİMİZİ 
BAKANLIĞA İLETTİM”

2019 yılında OSB’ler olarak bek-
lentileriniz, mevzuat revizyonu, 
teşvik ve destekler yönünden ta-
lepleriniz nelerdir? 

Şimdi öncelikle şunu ifade edeyim, 
OSB’lerimiz yatırım odaklı olduğu 
için öylesine dinamik, öylesine ha-
reketli ki, OSB’lerimizin her birisini, 
diğerinden farklı yapısı olan, dola-
yısıyla ihtiyaçları da farklı olan birer 
yaşayan organizma gibi düşünmek 
gerekiyor. Dolayısıyla OSBÜK ola-
rak, camiamızla ilgili yapılan çalış-
malara, bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da daha fazla katkı 
vermeyi hedefliyoruz. 

OSBÜK olarak taleplerimizden bi-
risi, daha önce bakanlığımıza da 
ilettim. OSB’lerimizde ruhsat alma 
süresinin 1 yıldan 2 yıla, inşaattan 
üretime geçme süresinin ise 2 yıl-
dan 4 yıla çıkarılmasını istiyoruz. 
Böyle bir düzenleme, yatırımcıla-
rımızı ve OSB’lerimizi son derece 
rahatlatacaktır. 

Yine taleplerimizden diğeri de, 
OSB’ler içindeki emsalin 1,5’e çı-
karılmasını istiyoruz. OSBÜK ola-
rak bu ve bunu gibi pek çok tale-
bimiz var. Bu konuların hepsinde, 
15’den fazla ihtisaslaşmış Teknik 
Çalışma Komisyonumuz ve 100’ün 
üzerinde farklı deneyimleri, tecrü-
beleri olan komisyon üyemizle ka-
lıcı çözümler getiren, pozitif katkı-
lar vermeye de her zaman hazırız. 

Ayrıca Türkiye’de mevcut teşvik 

sisteminin yeniden gözden ge-
çirilmesi gerektiğini, artık acilen 
sektörel teşviklere odaklanmamız 
gerektiğini de ifade etmek isterim. 

Resmi Gazetede kapsamı geniş-
letilerek yayımlanan OSB’lerde 
tamamen veya kısmen bedelsiz 
arsa tahsisi ile ilgili kararı nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

OSB’lerde tamamen veya kısmen 
bedelsiz arsa tahsisini camia ola-
rak memnuniyetle karşıladık. Ben 
de bu kararın son derece mem-
nuniyet verici olduğunu düşünü-
yorum. Sayın Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan ile Sanayi 
ve Teknoloji Bakanımız Mustafa 
Varank’a teşekkür ediyorum. Bu 
yeni düzenleme, tüm bölgeleri-
mizin kalkınmasına ciddi destek 
verecektir. Aynı zamanda yatırım-
cıları da motive edecek, cesaret-
lendirecek önemli bir adım. Ancak 
önümüzdeki dönemde kapsamın 
daha da genişletilerek alt yapısını 
bakanlık kredisi kullanmadan, ken-
di imkanlarıyla yapan OSB’lerimi-
zin de aynı imkanlara kavuşturul-
ması son derece olumlu olacaktır.

OSB’lerin yabancı sermaye için 
cazibeleri nelerdir? 

Organize Sanayi Bölgesi uygu-
laması, ülkemizin en başarılı sa-
nayi politikasıdır. 1961 yılında ilk 
OSB’mizin Bursa’da kurulmasıyla 
başlayan OSB serüvenimiz ve bu 
konuda ortaya koyduğumuz ba-
şarı artık dünyaya örnek hale geldi. 
Biz bugün OSB’lerimizin her biriyle 
gurur duyuyoruz. Ben her zaman 
şunu ifade ediyorum; “Türkiye’de 
nereye yatırım yapılır?” sorusunun 
net cevabı, OSB’lerdir. Bu yerli sa-
nayicilerimiz için de böyle, yaban-
cı yatırımcılar için de böyle. Planlı 
sanayi alanı olmaları, bürokrasi-
den uzak olmaları, tek durak ofis 
hizmeti anlayışı, teşvik avantajları, 
modern sanayi alt yapıları gibi pek 
çok avantajı alt alta sıralayabiliriz. 

ÜRETEN BİR DİYARBAKIR |  Röporta j
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OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü ve TİM 
Başkanı İsmail Gülle tarafından imzala-
nan protokol ile OSBÜK ve TİM, ihracatı 
geliştirmeden ürün yerlileştirmeye, yurt 
içi ve yurt dışında ortak organizasyonlar 
düzenlemeden bilgi paylaşımına değin 
pek çok alanda ortak çalışmalar yapacak.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nde düzen-
lenen imza töreninde konuşan OSBÜK 
Başkanı Memiş Kütükcü, OSB’lerin 
Türkiye ekonomisinin atar damarı ol-
duğunun altını çizerek, “OSB’lerimiz şu 
anda 80 şehirde ülkemizin üretimini, is-
tihdamını ve ihracatını sırtlayan önemli 
bir aktör haline gelmiş durumda. Biz de 
OSBÜK olarak bu gücü sürekli olarak 
geliştirmeye, camiamızın ülke ekono-
misine katkısını artırmaya çalışıyoruz. 
İnşallah TİM’le imzaladığımız protokol 
de bu sürece önemli katkılar verecek” 
dedi.

TİM Başkanı İsmail Gülle ise, Türkiye’nin 
planlı sanayi alanları olan OSB’lerin ülke 
için son derece önemli olduğunu vurgu-
ladı. Gülle, imzalanan protokolün mem-
nuniyet verici olduğunu da ifade ederek, 
hayırlı olmasını diledi. 

Organize Sanayi Bölgeleri Üst 
Kuruluşu (OSBÜK) ve Türkiye İh-
racatçılar Meclisi (TİM) arasında, 

OSB’lerin ülke ekonomisine katkısını ve 
ihracatını artırmak amacıyla bir işbirliği 
protokolü imzalandı. 

HEDEF, İHRACATI GELİŞTİRMEK
OSBÜK ve TİM’den işbirliği protokolü

OSBÜK ve TİM arasında 
imzalanan protokole göre, 
taraflar ihracatı geliştirme, 
yatırımı güçlendirme alanında 
işletmelerinin desteklenmesi 
için işbirliği geliştirecek. Sanayi 
bölgeleri ve ürün yerelleştirme 
alanındaki projelerin 
uygulanması durumunda 
karşılıklı metodolojik destek 
sağlanarak, ekonomik hedefler 
doğrultusunda çalışmalar 
yapılacak.
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ÜRETEN BİR DİYARBAKIR

Diyarbakır Organize Sana-
yi Bölgesi Yönetim Kurulu 
Üyesi Ali İhsan Özdoğan, 

Üniversite-Sanayi işbirliğinin ge-
lişmesini hedeflediklerini söyledi. 
Özdoğan, önemli hedeflerinden 
birinin üniversite ile birlikte ortak 
araştırma merkezi kurmak ol-
duğunu ifade etti. Diyarbakır’da 
Üniversite-Sanayi işbirliğinin ge-
lişmesini için OSB Yönetimi olarak 
çalışmalar yürüttüklerini belirten 
Özdoğan, bu konudaki çalışmaları 
ve geleceğe dair hedefleri anlattı. 
Sayın Özdoğan’a yönelttiğimiz so-
rular ve yanıtlar şöyle:

Bir sanayici olarak üniversite-sa-
nayi işbirliği konusundaki görüş-

leriniz nelerdir? Üniversite-sanayi 
işbirliği deyince, bir sanayicinin 
gözünden ne görünüyor?

Sanayiciler olarak bizde bir iş biri-
kimi, bir deneyim birikimi var. Üni-
versitelerimizde de bilimsel bilgi 
birikimi var ve oldukça fazla. Ancak 
bu konuda önemli bir noktaya te-
mas etmek istiyorum. Biz sana-
yicilerdeki deneyimi genellemek 
ve her yerde doğrudur demek çok 
mümkün değil. Kendi işletmeleri-
mizde, mevcut kaynaklarımızla ve 
ekip arkadaşlarımızla ürettiğimiz 
çözümler ve metotlar var. Bu yad-
sınamaz. Hafifi de alınamaz. Ancak 
bu öznel bir durumdur. Genellene-
mez. Oysa üniversitelerdeki bilgi, 
bilimsel yollarla elde edilmiştir. 

Güvenirliliği ve geçerliliği ispat 
edilmiştir.  Bu açıdan bilimsel bil-
giye ihtiyacımız olduğunu düşünü-
yorum. Üniversitelerdeki birikmiş 
bilginin sanayide pratiğe aktarıl-
masını arzu ediyoruz. Bu konuda 
tarafların hem fedakârlık yapması, 
hem de çok çalışması gerektiğine 
inanıyorum. 

Diyarbakır OSB olarak bu konuda 
herhangi bir girişiminiz var mı? 
Ne tür çalışmalar yapmayı düşü-
nüyorsunuz?

Bu çalışmalar, yalnız başımıza yü-
rüteceğimiz çalışmalar değil elbet-
te. Bildiğiniz üzere yakın zamanda 
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Sayın Mehmet Kaya ön-
cülüğünde bazı çalışmalar oldu. 

OSB YÖNETİMİ OLARAK 
ÜNİVERSİTE İLE SANAYİCİLER 

ARASINDA KATALİZÖR OLACAĞIZ

ÜRETEN BİR DİYARBAKIR |  Röporta j

Ali İhsan ÖZDOĞAN Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Üyesi
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Biz de paydaş olarak toplantılara 
katıldık, görüşlerimizi ifade ettik. 
Sayın Valimiz Hasan Basri Güze-
loğlu’nun Üniversite–Sanayi işbir-
liği konusunda gösterdiği hassasi-
yetin farkındayız ve bu hassasiyeti 
destekliyoruz. Aynı şekilde DT-
SO’da yapılan çalışmaları önemsi-
yor ve bu konuda OSB olarak rol ve 
sorumluluklarımızın farkında oldu-
ğumuzu düşünüyoruz. Zira sana-
yiyi temsil eden taraf OSB’dir. Bu 
açıdan üzerimize düşen görevlerin 
bilincindeyiz. 

Bizler de OSB olarak üniversite ile 
ayrıca diyalog içerisindeyiz. Zaman 
zaman çok değerli hocalarımız-
la toplantılar yapıyoruz ve görüş 
alışverişinde bulunuyoruz. Teknik 
anlamda sanayinin sahip olduğu 
imkânlardan üniversitenin yara-
lanması ve çalışmalar yürütmesi 
için işbirliğine hazır olduğumuzu 
kendileri ile paylaşıyoruz. Yakın 
geçmişte yaptığımız toplantıda 
da bunları tartışma imkânı bulduk. 
Diyarbakır OSB yönetimi olarak 
üniversite ile sanayiciler arasında 
katalizör olacağız.

Önümüzdeki dönemde daha so-
mut adımlar atmak için bazı pro-
jelerimiz var. Bunları da realize 
edince taraflarla ve kamuoyu ile 
paylaşacağız. 

“DİYALOG GELİŞTİRİLMELİ, 
GÜÇLENDİRİLMELİ”

Üniversite sanayi işbirliğinin 
önündeki engeller nelerdir? 

Çok büyük engeller olduğunu dü-
şünmüyorum. Diyalogların ge-
liştirilmesi ve güçlendirilmesi en 
önemli konudur. Bu aşıldığında 
birçok konunun kendiliğinden çö-
züme kavuşacağına inanıyorum. 
Sanayiciler olarak bizler üzerimize 
düşeni yapmaya hazırız. 

Üniversitede eğitime devam eden 
öğrencilerimize OSB’de bir kapı 
aralamayı planlıyor musunuz?

Bunu sadece OSB olarak bizlerin 
değil, Diyarbakır’daki tüm işlet-
melerimizin yapması gerekir. An-
cak bizler bu konuda hassasiyet 
sahibiyiz ve bu hassasiyetimizi de 
artıracağız. Özellikle yüksek lisans 
ve doktora eğitimine devam eden 
öğrencilerimizin akademik çalış-
malarını yapması için üzerimize 
görev düşen her konuda elimizden 
geleni yapacağız. Gerek makale 
çalışmalarında gerekse tez çalış-
malarında yardımcı olacağımızın 
bilinmesini istiyorum. Bu söylem-
lerimiz yalnızca teknik alanlarla 
ilgili olarak anlaşılmamasını rica 
ediyorum. Sosyal bilimler alanında 
çalışan hocalarımızın ve bu alan-
larda yüksek lisans doktora yapan 
öğrencilerimizin de OSB’deki işlet-
melerimizde çalışmalarını yapma-
sı bizim için oldukça önemlidir. Zira 
üniversite sanayi işbirliği denince 
akla sadece mühendislik gelme-
melidir. Üniversitedeki birçok alan 
işbirliği alanıdır.

Sadece mühendislik alanında de-
ğil, sosyal bilimlerde de böyle bir 
alan yaratmak mümkün mü?

Yukarıdaki söylemlerimin yalnızca 
teknik alanlarla ilgili olarak anla-
şılmamasını rica ediyorum. Sosyal 
bilimler alanında çalışan hoca-
larımızın ve bu alanlarda yüksek 

lisans doktora yapan öğrencileri-
mizin de OSB’deki işletmelerimiz-
de çalışmalarını yapması bizim için 
oldukça önemlidir. Zira üniversite 
sanayi işbirliği denince akla sadece 
mühendislik gelmemelidir. Üniver-
sitedeki birçok alan işbirliği alanı-
dır. Teknik bilgiye ne kadar ihtiyaç 
varsa, yönetsel bilgiye de o kadar 
ihtiyaç var. Bunun özellikle altını 
çizmek istiyorum.

Bir sanayicinin gözüyle sanayici 
üniversiteye nasıl bir yol açacak? 

Öncelikle üniversite ile sürdürüle-
bilir ve değer yaratan bir ilişki ge-
liştirmek gerektiğine inanıyorum. 
Ülkemizin ve ilimizin kalkınması ve 
çağın gereklerini yakalaması için 
bu önemli bir noktadır. Önemli biri-
kime sahip hocalarımız var. Bu ho-
calarımızın sanayiciye danışmanlık 
yapmasını bekliyoruz.

Sanayicinin üniversite tarafından 
yapılacak çalışma ve araştırma-
larda imkan dahilinde olan kay-
naklarını seferber edeceğini dü-
şünüyorum. En temel konulardan 
biri öğrencilerimizin nitelikli staj 
sorunudur. Bu konuyu ivedilikle ele 
alarak çözüm üretmeliyiz. Mezun 
olan öğrencilerimizin zaman kay-
betmeden iş bulmaları açısından 
bu staj dönemleri önem arz ediyor.

İkinci olarak, yukarıda da ifade et-
tiğim gibi, yüksek lisans ve doktora 
öğrencilerimizin bilimsel çalışma-



Dİ
YA

RB
AK

IR
 O

RG
AN

İZ
E 

SA
NA

Yİ
 B

ÖL
GE

Sİ

10

ÜRETEN BİR DİYARBAKIR

ları için elimizden geleni yapmaya 
hazır olduğumuzu belirtmek isti-
yorum.

Bunun dışında üniversitelerimizin 
laboratuvarlarında bulunmayan 
ancak sanayide mevcut olan ma-
kine teçhizatın uygun zamanlarda 
kullanılması için elimizden geleni 
yapmaya hazırız. 

Benzer şekilde, üniversitede ge-
liştirilin inovatif ürünlerin proto-
tiplerinin imalatı için sanayicimizin 
kapısı her zaman açıktır.

OSB Yönetimi ile Dicle Üniver-
sitesi Yönetimi olarak ortak bir 
toplantı gerçekleştirdiniz? Bu 
toplantıdaki amaç neydi? Anlatır 
mısınız?

OSB Yönetimi olarak üniversite-
deki teorik bilginin sanayi alanında 
üretime dönüştürülmesini sağ-
lamak istiyoruz. Hocalarımız da 
gayet olumlu beyanda bulundular. 
Amacımız, sanayi bölgelerinde or-
tak araştırma merkezleri kurmak; 

ortak araştırmalarımızı, teknoloji 
geliştirmelerimizi, üniversite-sa-
nayi işbirliğinde AR-GE ve ino-
vasyon merkezlerinin kurulmasını 
hızlandırmaktır. Bu konuda bizim 
de sanayinin teknolojisi, var olan 
makine-teçhizat deneyimi konu-
sunda hocalarımızın deneyimine 
sunmak, bunları yapmayı planlı-
yoruz. 

“TEKNOKENT’İ ELBİRLİĞİ 
İLE DAHA AKTİF HALE 
GETİRMELİYİZ”

Üniversitemizin bünyesinde bir 
Teknokent var. Bu konuda görüş-
lerinizi alabilir miyiz? 

İstifade etmemiz gereken bir alan 
olarak değerlendiriyorum. Mevcut 
durumu ve ürettikleri konusunda 
detaylı bilgiye sahip değilim. Ancak 
önemsediğimi bilmenizi isterim. 
Teknokent’te faaliyet gösteren 
firmalarımızın OSB ile doğrudan 
iletişime geçmesi de bizleri mut-
lu eder. Bu firmalarımızla işbirliği 
yapmak birlikte değer üretmek 
için çaba göstermeye hazırız. Tüm 
paydaşlarımızla Teknokent’i elbir-
liği ile daha aktif hale getirmeliyiz.
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11OSB’ler, teknoparklar 

(TGB’ler), endüstri bölge-
leri (EB), serbest bölgeler 

(SEB) ve sanayi siteleri (SS) için 
yeni bir dönem başlıyor. Yeni ku-
rulacak olan planlı sanayi (yatı-
rım) bölgelerinde üretim sürecini 
hızlandırmak için olumlu bir adım 
atıldı. Söz konusu alanların uygun 
görülenlerinin altyapılarının yapıl-
masına ilişkin usul ve esasları be-
lirlemek amacıyla Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı’nca hazırlanmış 
olan “Yatırım Alanların Belirlen-
mesine İlişkin Yönetmelik” yürür-
lüğe girdi. Bu eksende kurulacak 
bölgeler için kuruluş süreci hızla-
nacak ve yatırımların bir an evvel 
başlaması sağlanacak. 

Planlı yatırımın en koordine üsleri 
olan EB, SEB, OSB, TGB ve SS gibi 
yatırım bölgeleri için yer seçimi sü-
reçlerinin 1 yılı aştığının ve zaman 
zaman kangrene dönüştüğünün 
bilinciyle hareket eden Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı, böylelikle ka-
mulaştırma bedeline karşı açılan 
davaların da önüne geçmiş olacak. 
Yönetmelikle birlikte, talepleri kısa 
sürede değerlendirme yönünde 
güçlü bir adım atan bakanlık; yatı-
rımcının arazi temini maliyetlerini 
azaltmayı ve kamulaştırma to-
puna girmeden hazine arazilerini 
değerlendirebilmeyi öngörüyor.  
Buna göre, çevre düzeni ve nazım 
imar planları kararlarına uyumlu 
olan alanların tespiti Bakanlık ta-

rafından yapılacak. Tespit edilen 
alan içinde sınır, plan ve altyapı 
bütünlüğü açısından teknik zorun-
luluk arz eden durumlarda kısmi 
oranda şahıs arazileri de yer ala-
bilecek. Yatırım için uygun alanları 
öncesinden tespit edecek olan Yö-
netmeliğin “Yatırım Alanlarının Yer 
Seçimi Etüt Raporunun Değerlen-
dirilmesi, Sınırlarının Kesinleştiril-
mesi ve Statüsünün Belirlenmesi” 
başlıklı Üçüncü Bölümü’nde yer 
alan 12’nci maddenin 2’nci fıkra-
sı uyarınca, “Mevzuat ile korunan 
alanlar hariç olmak üzere, kurum 
ve kuruluşların 30 gün içerisinde 
görüşlerini bildirmemeleri halinde, 
uygun görüş vermiş oldukları ka-
bul edilir” ifadesine yer verildi.  

HÜKÜMETTEN  30 GÜN  KARARI
Yatırım için çileli bekleyiş devri kapanıyor

Yatırım Alanlarının Belirlenmesine İlişkin 

Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. 

Artık OSB’ler, teknoparklar, endüstri 

bölgeleri, sanayi siteleri ve serbest bölgeler 

için çileli bekleyiş devri kapanıyor. Süreç, 

makaslamalarla birlikte 30 güne düşüyor.
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ÜRETEN BİR DİYARBAKIR

200’e yakın 
ürün çeşidiyle 

Diyarbakır’dan 25 
ülkeye çikolata 

ihraç eden 
Delmar Gıda, 

MAPLE 
markasıyla 
Diyarbakır 

OSB’mizden 
dünyaya adını 

duyurmaya 
devam ediyor. 

DİYARBAKIR’DAN 25 ÜLKEYE İHRACAT
Çikolatanın adresi: MAPLE
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FİRMALARIMIZI

TANIYALIM

Diyarbakır Organize Sanayi 
Bölgemizde faaliyet göste-
ren Delmar Gıda İnşaat Sa-

nayi ve Ticaret Limited Şirketi, Map-
le Çikolata markasıyla dünyanın pek 
çok ülkesine ihracat yapıyor. 
2015’te üretime başlayan şirketin 
başında Ağrılı işadamı Yüksel Kaya 
bulunuyor. 8000m2 arazi üzeri-
ne kurulu olan ve 5500m2 kapalı 
alanı bulunan Delmar Gıda, günlük 
olarak 32 ton çikolata üretme ka-
pasitesine sahip.  Planlamasında 
200’e yakın ürün çeşidi bulunan 
Maple Çikolatalar, Irak, İran, Suudi 
Arabistan, Etiyopya, Kenya, Güney 
Afrika, Bahreyn, Dubai, Fildişi Sahili, 
Afganistan, Arnavutluk, Pakistan, 
Filistin, Yemen, Lübnan, Libya, Hin-
distan, İsrail, Kuveyt, Gana, Sudan, 
Fas, Nijerya, Umman, Venezuela’ya 
ihraç ediliyor. 
İşadamı Yüksel Kaya, Maple Çikola-
ta ürünlerinin ISO 22000, ISO 9001, 
TSE ve Helal Sertifikalarına sahip 
olduğunu belirterek, “Kalite sürek-

liliği temel prensibimizdir. İnsana 
yatırım, sağlıklı ve hijyenik üretim, 
sürdürülebilir kalite yönetimine da-
yalı kurumsal konseptimizi oluştur-
duk. Maple Çikolata, fındıklı krema, 
çikolata, dolgulu çikolata ve gofret 
çeşitleri ile dünya pazarındaki payını 
artırmak amacıyla Avrupa, Ortado-
ğu ve Afrika ülkelerinde düzenlenen 
fuar aktivitelerine katılmakta, rek-
lam ve tanıtım çalışmalarını sür-
dürmektedir. Maple Çikolata, gıda 
güvenliği politikası, ulusal ve uluslar 
arası mevzuatlara uygun olarak ve 
müşteri talepleri doğrultusunda her 
alanda sürekli gelişerek, müşterile-
rine leziz, farklı ve güvenilir ürünler 
sunmaktadır” dedi.
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Doğu ve Güneydoğu’da ye-
tişen nar, dut ve üzümleri 
gelişen sanayileşme ile bir-

likte cevizli sucuk, pekmez, kesme 
ve nar ekşisine dönüştüren Sürgü-
cü Gıda, Organize Sanayi Bölgemi-
zin nadide işletmelerinden biri. 

2009’da OSB’mizde faaliyete baş-
layan Sürgücü Gıda, 1700 m²’si ka-
palı alan olmak üzere 6000 m²’lik 
alanda üretim yapıyor. 17 kişiyi 
bünyesinde istihdam eden Sürgücü 
Gıda, günlük 3 ton üretimiyle böl-
gemizin yöresel ürünlerini işleyerek 
tüketicinin beğenisine sunuyor. 

Sürgücü Süt ve Üzüm Ürünleri 
Gıda Petrol Ürün İnşaat Elektrik 
Sanayi ve Limited Şirketi Müdürü 
Bozan Demir, 2009’da faaliyete 
geçen firmanın, kent merkezinde 
(Balıkçılarbaşı Semti) peraken-
de satış mağazası bulunduğunu, 
ürünlerinin iç piyasada Ankara, İs-
tanbul, Bursa, Manisa, İzmir, Ağrı, 
Erzurum, Van, Muş’a, yurtdışında 
ise Avrupa ve Irak’a ihraç edildiğini 
söyledi. Bozan Demir, “Diyarbakır, 
Mardin, Batman, Siirt bölgesinin 
vazgeçilmez gıdaları olan pekmez, 
pestil ve cevizli sucuk çeşitlerini 
halkımızın tüketimine sunmakta 
iken; modern, teknolojiye egemen, 

yenilikleri takip eden ve uygula-
yan yetişmiş insan gücüyle 2009 
yılında merkezi Diyarbakır Orga-
nize Sanayi  Bölgesi’nde bulunan 
modern tesisimizde SÜRGÜCÜ 
markası ile üretime geçmiştir. Böl-
ge coğrafyasından gelen tadı hiç 
bozmadan yurt içi ve yurt dışındaki 
tüketicilere ulaştıran firmamız arz 
talep ilişkileri içinde kapasitesini 
her yıl artırmak zorunda kalmıştır. 
Yüksek kapasitede üretim yapan 
işletme, kaliteden ödün vermeden 
daha da büyümekte, kapasite ve 
ürün çeşidini daha da artırmaya 
devam etmektedir” dedi.

Diyarbakır Organize 
Sanayi Bölgemizde 
faaliyet gösteren 
Sürgücü Gıda, 
günlük 3 ton cevizli 
sucuk, pestil, 
kesme, nar ekşisi 
üretimiyle Doğu ve 
Güneydoğu’da bir 
ilke imza attı.

FİRMALARIMIZI

TANIYALIM

Bölgenin ilk pestil ve cevizli sucuk fabrikası:

SÜRGÜCÜ GIDA
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Diyarbakır’da açılan “İstih-
dam Kariyer ve Girişimcilik 
Fuarı”na katılan İşkur Ge-

nel Müdürü Cafer Uzunkaya, Di-
yarbakır OSB’mizde incelemelerde 
bulundu.

Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu 
Başkanı Aziz Odabaşı ile birlikte 
tekstil firmamız Ünteks’i ziyaret 
eden İşkur Genel Müdürü Cafer 
Uzunkaya, burada işçilerle birlikte 
yemek yedi ve işçilerin sorunlarını 
dinledi. Daha sonra OSB Müdürlük 
Binası’na geçen Uzunkaya, OSB 
Yönetim Kurulu Üyeleri’yle toplantı 
yaptı. OSB Başkanı Aziz Odabaşı, 
istihdam konusunda SGK ve İş-

kur’un sanayicilere olan destekle-
rinin devam etmesini istedi ve 3 
aylık işçi deneme süreçlerinin 10 
aya kadar uzatılmasını talep etti. 

Taleplere not alan Cafer Uzunkaya, 
zor günlerin üstesinden geldikleri-
ni, istihdam konusunda büyük bir 
mesafe aldıklarını söyledi. Diyar-
bakır’da 2002 yılında İşkur üzerin-
den sadece 39 kişinin işe alındığını 
hatırlatan Uzunkaya, bu rakamın 
günümüzde 9 bin 450’ye ulaştığını 
ifade etti. Uzunkaya, “Tüm Türkiye 
bilsin diye söylüyorum, iş gücü pi-
yasasında kadın istihdamı Diyar-
bakır’ın da Türkiye’nin de en büyük 
kazanımıdır. Şu anki iş gücü Avru-

pa’daki 28 ülkeye denk olan bir iş 
gücüdür. 22 milyon 76 binden 31 
milyon 617 bine çıkan bir iş gücü 
ile Avrupa’nın birincisidir Türkiye. 
20 milyon 750 binden 28 milyon 
197 bine çıkan bir istihdamla Tür-
kiye Avrupa’nın birincisi konumun-
dadır. 5 milyon 897 binden 10 mil-
yon 140 bine çıkan kadın iş gücü ile 
Türkiye yine Avrupa’nın birincisidir. 
246,5 milyon iş gücü piyasası olan 
AB ülkelerinin istihdamı 7 milyon 
190 bindir, 161 milyon iş gücü pi-
yasası olan ABD’nin 7 milyon 290 
bin, iş gücü piyasası 31 milyon 
Türkiye’nin istihdamı 7 milyon 500 
bindir” diye konuştu.

İŞKUR GENEL MÜDÜRÜ’NDEN 
OSB’YE ZİYARET

“Diyarbakır, Türkiye’nin kazanımıdır”
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Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi olarak üretmeye, kalkınmaya, ülke ekonomisine katma değer 
katmaya, kentimizde yeni istihdam alanları açmaya devam ediyoruz. Diyarbakır OSB’mizde üretim 
yapmak için (Eylül ve Aralık aylarında) toplam 19 firmamıza yer tahsisi yapıldı. Diyarbakır OSB Yö-
netim Kurulu olarak kendilerine hoş geldin diyoruz.

19 Firmaya Yer Tahsisi Yapıldı

OSB’mize 
HOŞ GELDİNİZ

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

- İstihdam Sayısı : 10 
 -Yatırım Tutarı: 2.500.00000TL

Eren ÇELEBİ 
+90 555 804 1997 

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

Tic. Ltd. Şti.
- İstihdam saysı: 25 

- Yatırım tutarı: 4.490.000.00TL 

Kadir KAYA    
+90 535 624 0202

SÜLÜKLÜ HAN 
ŞARAP ÜRETİM TESİSİ

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

Sedat AKKUM
+90 535 624 9599

ÖZPA KOZMETİK PARFÜM 
Özpa Kozmetik Tekstil İnşaat 

San. Dış Tic. Ltd. Şti.

Adnan ÖZDEMİR 
+90 532 402 5544

EREN ZEYTİNCİLİK
Zeytin İşleme Paketeme ve Preformdan Plastik 

Ambalaj Üretimi

Murat ACAR
+90 532 735 3669

Sunshine İnternational Kahve ve Sert Kabuklu 
Meyvelerin İşlenmesi ve Paketlenmesi

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

Fatih ALAKUŞ
+90 545 438 2121

GENESİS TOHUMCULUK 
İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Erman KILINÇ
+90 531 890 4824

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

İsmail AYLAK
+90 533 595 0774

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

San. Tic. Ltd. Şti.

Hamdullah AKYILDIZ
+90 532 453 3930

İbrahim Halil ŞİMŞEK
+90 541 517 3088

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

Bülent KIZIL
+90 533 599 0924

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

Sabahattin YILDIRIM
+90 532 265 2461

ARI KEPENK

Kenan EKİNCİOĞLU
+90 532 468 2589

OYLUM TEKSTİL
Gıda İnş. Tur. Elektronik San. ve 

Tic. Ltd. Şti.

Sinan OYLUM
+90 532 345 6481

SE TEX 
Tekstil San. ve Tic.

Sezai AYAS
+90 532 609 5201

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

San. ve Tic. Ltd. Şti.

Fahrettin ÖZSÖZGÜN
+90 533 635 75 21

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

Orman Ürün. Day. 

+90 532 5819366
 +90 412 251 4959

KARACADAĞ 
Ahşap Ürünleri İletişim Teknolojileri İnş. Nak. Tic. 

San. Paz. Ltd. Şti.

Ömer Şahabettin SEYİTOĞLU
+90 532 314 0668

YER TAHSİSİ 
YAPILAN 

FİRMALAR 
ŞÖYLE:

Feyzan Gıda / Yemek Fabrikası
Feyzan Gıda San. Tic. Ltd. Şti. 

Mustafa Aslan 
+90 533 353 8292
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ÜRETEN BİR DİYARBAKIR

İzmir’de 6-8 Aralık’ta gerçekle-
şen “12. Travel Turkey İzmir Fu-
arı”nın özel konuğu Diyarbakır 

oldu. Türkiye’nin birçok ili tanıtım 
yapmak amacıyla stant açarken, 
fuarın partner ili olan Diyarbakır’ın 
standı en çok ilgi görenlerden oldu. 
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 
tarafından kurulan, kentin kültü-
rel değerleri, eşyaları ve tatlarının 
tanıtıldığı stantta, halk oyunları 
ekibinin davul ve zurna eşliğindeki 
halk oyunları gösterisi, ziyaretçiler 
tarafından ilgiyle izlendi. 

Fuarın açılışında konuşan Diyar-
bakır Valisi Hasan Basri Güzeloğ-
lu, “Turizm adına çok önemli ge-

lişmelerin kazanıldığı bu dönemde 
fuarımızın, ülkemizin turizm et-
kinliklerine katkı sağlayacağına 
inanıyorum. 33 medeniyete ev sa-
hipliği yapan, her alanda görkemli 
geçmişle sizleri kucaklayan Diyar-
bakır adına bu fuarın önemli kaza-
nım olduğuna inanıyorum” dedi.

Fuar süresince Diyarbakır’ın ta-
nıtımının en iyi şekilde yapılması 
adına Diyarbakır Valiliği, stantta 
fuar katılımcılarına Valilik yayınları 
olan tanıtım materyalleri dağıttı. 
Stantta davetlilere ve fuar katılım-
cılarına Diyarbakır’ın yöresel tatla-
rından pestil, cevizli sucuk, ceviz, 
badem ezmesi, Diyarbakır çöreği 

ve Diyarbakır kadayıfı ikram edile-
rek, Diyarbakır’ın tarihi ve kültürel 
zenginliği tanıtıldı.

 Diyarbakır’ın fuarda iyi bir şekilde 
temsil edilmesi adına Diyarbakır 
Valiliği koordinesinde, Diyarbakır 
Büyükşehir Belediyesi, Karacadağ 
Kalkınma Ajansı, Diyarbakır Kültür 
ve Turizm Müdürlüğü, Diyarbakır 
Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarba-
kır Esnaf ve Sanatkârlar Odalar 
Birliği, Diyarbakır Ticaret Borsası, 
Turizm İşletmeleri ve otellerin ka-
tılımıyla fuar etkinlikleri gerçek-
leştirildi.

İzmir’in bu yıl partner kent olarak 
seçtiği Diyarbakır, “12. Travel Turkey 
İzmir Fuarı”nda büyük ilgi gördü.

“12. Travel Turkey İzmir Fuarı”nda 

DİYARBAKIR 
RÜZGARI 
ESTİ
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