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Merhaba...

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası olarak 17 bin üyemiz-
den aldığımız destekle, kentimize ve bölgemize hizmet 
vermeye devam ediyoruz. Covid-19 salgını nedeniyle ül-
kemizde ve tüm dünyada hem sağlık hem de ekonomik 
açıdan zorlu geçen bir yılı geride bıraktık. 2021 yılını ise 
aşının bulunmasıyla daha iyimser karşılıyoruz. 
Odamızın faaliyetlerini aktarmak için hazırladığımız 
Ekodiyar dergimizin 34’ncü sayısını sizlerle paylaşmanın 
heyecanını yaşıyoruz.  Bu sayımızda projelerimiz, yurtdı-
şı iş gezilerimiz, Amida Konserleri ve online hizmetleri-
mize yer verdik. 
Bu dönemde Odamızın hazırladığı Atıl tesisler Çağrı 
Merkezine Dönüştürülüyor ve Diyarbakır Gastro İnovas-
yon Merkezi Projeleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ca-
zibe Destek Programı kapsamında desteklendi. Toplam 
bütçesi 9 Milyon TL olan iki proje için Karacadağ Kalkın-
ma Ajansı ile sözleşme imzaladık. 
Irak Kürdistan Bölgesel Yönetiminde, Erbil Başkonso-
losluğu, Erbil ve Süleymaniye Ticaret ve Sanayi Oda’la-
rı ile yaptığımız görüşmelerin ardından Erbil’de DTSO 
Temsilciliğinin açılması ve 2021 yılında ortak fuar dü-

zenlenmesi hususunda mutabakat sağladık. 
10 tarihi mekanda 10 konser düzenlemek için yola çık-
tığımız Geçmişin Sesi Amida Konserleri devam ediyor.  
Silvan Hasuni Mağaraları, Zerzevan Kalesi, Eğil ve Sur 
İçi’nde düzenlediğimiz konserlerde farklı medeniyetlerin 
izlerini taşıyan tarihi mekanlarda geçmişten günümüze 
kadar uzanan tarihi ezgileri müzikseverler buluşturduk. 
Üyelerimizin ihtiyaçlarına cevap olmak ve yaşadıkları sı-
kıntıları hızlıca çözmek amacıyla DTSO WhatsApp Des-
tek Hattı uygulamasını başlattık. Geliştirdiğimiz online 
hizmetler ve iletişim araçları ile üyelerimizin Odamıza 
hızlı ve kolayca ulaşacaklarına ve hizmetlerimizden et-
kin bir şekilde faydalanacaklarına inanıyoruz.
Ek odiyar dergimizin 34. Sayısını online ortamda siz de-
ğerli üyelerimiz ve okuyucularımız ile paylaşıyor, Odamız 
faaliyetlerinde bizlere destek veren görüş ve önerilerini 
paylaşan herkese teşekkür ediyoruz.

Saygılarımla

Mehmet KAYA
DTSO Yönetim Kurulu Başkanı
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DTSO 9 MİLYON TL KAYNAK 
İLE 2 ÖNEMLİ PROJEYİ HAYATA 
GEÇİRİYOR 

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan 
Çağrı Merkezi ve Gastro İnovasyon Merkezi Projesi Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı Cazibe Merkezleri Destek Programı 
kapsamında desteklendi. Toplam bütçesi 9 milyon TL olan 
iki proje için Karacadağ Kalkınma Ajansı ile DTSO arasın-
da sözleşme imzalandı. 

DTSO’da düzenlenen imza törenine DTSO Meclis Başkanı 
Celalettin Birtane, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya 
Başkan Yardımcıları Ercan Tayınlamak ve Erdal Avşar, 
Sayman Üye Nesih Aktepe, Yönetim Kurulu Üyesi Çetin 
İnanç Metal İşleri Sanayi sitesi Başkanı Abidin Kakdaş ve 
Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Ma-
ral katıldı. 

YERLİ VE YABANCI TURİSTLERE 
HİZMET SUNACAK GASTRONOMİ 
MERKEZİ KURULUYOR

DTSO, mevcut hizmet binası bünyesinde sunduğu hiz-
metleri 2021 Haziran ayına kadar Yenişehir Ofis semtin-
de inşa ettiği Girişimci Destek Merkezi ve Hizmet Binası 
olarak işlevlendireceği yeni hizmet alanına taşıyor. Bo-
şalttığı tarihi tescilli binayı turistler için yöresel ürünlerin 
sunulduğu, yöresel lezzetler için deneyim atölyelerinin 
düzenleneceği bir merkeze dönüştürüyor. Yeni kurulacak 
merkez için Karacadağ Kalkınma Ajansı ile DTSO arasın-
da hibe sözleşmesi imzalandı. İmza töreninde konuşan 
DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kaya “Kente gelen turist-
ler kente ait yöresel lezzetler ve ürünlerin tamamına bu 
merkezden ulaşabilecek, tadabilecek ve hatta üretiminde 
yer alabilecekler. Bu şekilde kentin gastronomi alanında 
tanıtımı ve gastronomi rotasının oluşturulması sağlan-
mış olacak. Merkez ayrıca gastronomi alanında eğitim 
programları düzenleyecek, kente ait yöresel ürünlerin 
ticarileşmesi ve farklı pazarlara sunumu için eğitim, da-
nışmanlık, tescil başvuruları vb. farklı hizmetler sunacak. 
Merkez bünyesinde yöresel lezzetlerin düzenli olarak su-
nulduğu bir restoran ve geçmişten bugüne ulaşan ve kent 
mutfağında önemli yer tutan mutfak ekipmanları, araçla-

rının, eserlerin, hikayelerin vb. her türlü değerin sunuldu-
ğu sergi alanları da yer alacak. Projenin hayata geçmesi 
ile kente gelen turistlerin ziyaret edebileceği bir mekan 
kurulmuş olacak” dedi. 

Kaya, projenin toplam bütçesinin 4.600.000,00 TL oldu-
ğunu, 3.300.000,00 TL’lik bütçenin Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından desteklendiğini, 1.300.000,00 TL’nin 
de DTSO tarafından karşılanacağını belirtti. Gastro İno-
vasyon Merkezi’nin 2021 yılında tamamlanarak hizmet 
vermeye başlayacağını da sözlerine ekledi.

DTSO İMZALADIĞI PROJEYLE 2250 
KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Atıl Tesisler Çağrı Merkezine Dönüşüyor Projesi hakkında 
da bilgi veren Kaya, Metal İşleri Küçük Sanayi Sitesi’nde 
KSS yönetim kurulunca inşa edilen mesleki eğitim mer-
kezinin çağrı merkezine dönüştürüleceğini belirtti.  Top-
lam 3.208 metrekare kapalı alana sahip kaba inşaatı ta-
mamlanmış yapının çağrı merkezi faaliyetleri için gerekli 
tüm inşaat, elektrik, mekanik vb. tadilatlarının proje kap-
samında yapılacağını aktardı. Bunun için Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı’nın 3.800.000,00 TL kaynak sunduğunu, 
DTSO’nun da 500.000,00 TL eş finansman sağlayacağını 
ifade etti. Modernizasyonu yapılan yapı bünyesinde tam 
kapasite 2.250 kişinin istihdam edilebileceğini belirterek, 
çağrı merkezi firmaları ile görüşmelerin yapıldığı ve bir 
firma ile anlaşma aşamasında olduklarını ifade etti. Me-
tal İşleri KSS ve Karacadağ Kalkınma Ajansı işbirliğinde 
atıl yapıyı 2021 yılının ilk yarısında yeniden modernize 
ederek hizmete sunacaklarını ve çağrı merkezi hizmeti 
sunan firma tarafından kentte 750 kişinin istihdam edi-

PROJELERİMİZ

DTSO 2 PROJEYi
HAYATA GEÇIRIYOR
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leceğini belirtti. 
Projeler için destek sunan Karacadağ Kalkınma Ajansı ve 
proje kapsamında işbirliği sağlanan Metal İşleri KSS’ye 
teşekkür eden Kaya, dışardan aldıkları proje destekleri ile 
bu dönemde mesleki eğitim, girişimcilik, turizm, fuarcılık, 
kültürel faaliyetler vb. farklı alanlarda önemli çalışmalar 
yaptıklarını, kente önemli hizmet alanları kazandırdıkları-
nı aktardı. Ajans desteği ile kurdukları Sanayi Mektebi’nin 
eğitim hizmetlerine başladığını, farklı kesimlere nitelikli 
eğitim hizmeti sunduklarını, inşaatı devam eden Girişim-
ci Destek Merkezi’nin 2021 yılında faaliyetlerine başlaya-
cağını belirtti. Gastro İnovasyon Merkezi, Çağrı Merkezi, 
Keçi Burcu Kültür Sanat Merkezi çalışmalarını da bu yıl 
başlattıklarını ve yıl sonuna kadar yatırımları tamamla-
mayı hedeflediklerini sözlerine ekledi. 

GASTRO İNOVASYON MERKEZİ 
DİYARBAKIR İLİNİN UNESCO 
YARATICI KENTLER AĞI’NA 
GİRMESİNİ SAĞLAYACAK

Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Ma-
ral, 2020 yılı içerisinde CMDP Şanlıurfa ve Diyarbakır 
güzel proje destekleri aldıklarını belirterek, “Önceki yıl-
lardaki projelerimizi destekleyen proje destekleri aldık. 
Kentte iyileşen bir altyapı var. Turizm sektörü gibi alan-
larda önemli gelişmeler var. Turizmde dünyada trendler 
değişiyor. Kültür turizminde deneyim turizmi oldukça 
ilgi görüyor. Gastro İnovayson Merkezi projesi ile ilimizde 
gastronomi alanında yerli ve yabancı turistler için dene-
yim turlarını geliştirmiş olacağız. Bu projeye destek ver-
diğimiz için mutluyuz. Bu proje aynı zamanda Diyarbakır 

ilinin yaratıcı kentler Ağına dahil olması için güçlü bir 
altyapı oluşturuyor. UNESCO başvurumuzda kullanacağı-
mız en önemli çalışma bu. Diğer projemiz emek yoğun 
çağrı merkezi yatırımlarını destekleyen bir proje. Hayata 
geçmesi ile istihdama önemli katkı sunacak. “ şeklinde 
konuştu.
Metal İşleri Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Kakdaş, çağrı 
merkezi yapılacak yapıyı Mesleki Eğitim Merkezi olarak 
planladıklarını ancak faaliyete sokamadıklarını, hali hazı-
ra atıl olan yapının DTSO ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı-
nın desteği ile çağrı merkezi olacağını belirtti. Metal İşleri 
Sanayi Sitesi’nde 1700 kişinin çalıştığını, çağrı merkezi 
ile ciddi bir istihdam kapasitesine ulaşacaklarını belirtti. 
Projeye destek veren kalkınma Ajansı ve DTSO’ya teşek-
kür ederek sözlerini tamamladı. 
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DTSO BAŞKANI MEHMET KAYA
IKBY’DE TEMASLARDA BULUNDU

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya ve bera-
berindeki heyet, Süleymaniye Valisi Dr. Heval Ebubekir’i 
ziyaret etti. Ziyarette kültür inanç turizmi, gastronomi ve 
sağlık alanında detaylı bir görüşme yaparak, iki tarafın da 
turizmine önemli bir katkı sağlanacağı vurgulandı.

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya ve be-
raberindeki heyet, Süleymaniye TSO Başkanı Şirvan 
Muhammed Mahmud ile bir araya gelerek karşılıklı fu-
arların düzenlenmesi, ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve 
güçlendirilmesine yönelik bir görüşme gerçekleştirdi.

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya ve be-
raberindeki heyet, Erbil TSO Başkanı Dr. Dara Jalil Al 
Khayat ile bir araya gelerek, Türkiye ve IKBY arasındaki 
ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik detaylı bir gö-
rüşme gerçekleştirdi.

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya ve bera-
berindeki heyet, Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay ve 
Erbil Ticari Ataşesi Kerem Tuzlu’yu ziyaret ederek, pan-
demi sürecinde ihracatta yaşanan sorunlar ve ekonomik 
ilişkilerin geliştirilmesi ile ilgili görüş alışverişinde bu-
lundular.

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Yönetim 
Kurulu Üyemiz Nevin İl, DİSİAD Başkanı Burç Baysal, 
IKBY Bölge Bakanı Aydın Maruf, Erbil Başkonsolosu 
Hakan Karaçay, Erbil Ticari Ataşesi Kerem Tuzlu, IKBY 
Dış İlişkiler Dairesi Türkiye Departmanı Direktörü Dr. 
Abdulselam Reşit, Erbil TSO Başkanı Dr. Dara Jalil Al 
Khayat’ın katılımıyla Jiber’in Erbil’deki yeni şubesinin 
açılışı gerçekleştirildi.

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya ve bera-
berindeki heyet, Süleymaniye TSO’nun yeni yaptığı Ulus-
lararası Lojistik Merkezde incelemelerde bulunarak, 
yetkililerden merkez hakkında bilgi aldı.
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DTSO, IKBY’DE ORTAK FUAR 
DÜZENLENMESİ VE ERBİL’DE 
TEMSİLCİLİĞİN AÇILMASI 
KONUSUNDA MUTABAKAT SAĞLADI

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası  Heyeti, Irak Kürdis-
tan Bölgesel Yönetiminde yaptığı temaslarda 2021 yılında 
ortak fuar düzenleme ve Erbil’de temsilciliğin (Çalışma 
Ofisi) açılması konusunda mutabakat sağladı. 

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nın IKBY heyetinde Yö-
netim Kurulu Başkan Yardımcıları  Erdal Avşar ve Ercan 
Tayınlamak, DTSO Meclis Üyesi ve DTSO Bilim ve Eğitim 
Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Korkmaz, Meclis 
Üyesi Mehmet Akyıl, DTSO Genel Sekreteri Ferdani Gök-
dere ve Mezopotamya Fuarcılık A.Ş Genel Müdürü M.Velat 
Ektirici yer aldı. Erbil Başkonsolosluğu, Erbil Ticaret ve 
Sanayi Odası ve Süleymaniye Ticaret ve Sanayi Odası ile 
yapılan görüşmelerde 2021 yılı fuar çalışmaları ve DTSO 
Erbil Temsilciliğinin(çalışma ofisi) açılması ve ortak çalış-
ma yapılması konusunda mutabakat sağladı. 

Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay ile gerçekleştirilen 
görüşmede DTSO Erbil Temsilciliği çalışması hakkında 
görüş alışverişinde bulunuldu. Karaçay, Erbil’de DTSO 
temsilciliğinin açılacak olmasının önemli bir adım olaca-
ğını söyleyerek ticari ilişkilere büyük katkı sağlayacağını 
belirtti. Daha sonra IKBY ile ihracat yapan üyelerimizin 
yaşadıkları sorunların çözümü ve Diyarbakır’da düzen-
lenecek Fuarlara alım heyetlerinin katılması konusunda 
yapılabilecek ortak çalışmalar da değerlendirildi.
Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr. Dara Jalil Al- 
Khayat,  Diyarbakır’a verdikleri öneme değinerek DTSO 

ile tüm çalışmalarda ortaklaşmaya hazır olduklarını ve bu 
kapsamda Erbil’de DTSO Temsilciliğinin açılacak olması-
nın karşılıklı ticari ilişkilerin geliştirilmesine büyük katkı 
sağlayacağına inandığını belirterek bu kapsamda destek 
sunmaya hazır olduklarını söyledi.2021 Yılı Fuarlarının 
ortak yapılması ve Fuarlara karşılıklı alım heyetleriyle 
katılma konusunda da her türlü desteği vermeye hazır 
olduklarını belirtti.

DTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Avşar, DTSO 
Erbil Temsilciliğinin açılması konusunda mutabakat sağ-
lanmış olmasından duyduğu memnuniyeti belirterek, ikili 
işbirliklerinin güçlendirilmesi bakımından 2021 yılında 
düzenlenebilecek ortak fuarlar ve karşılıklı olarak fuarla-
ra alım heyetlerinin katılmasının sağlanması konusunda 
da zaman kaybetmeden çalışmalara başlanacağını be-
lirtti. Yeni dönem Fuarlarının Mezopotamya Fuarcılık A.Ş 
üzerinden eskisinden çok daha güçlü bir şekilde gerçek-
leşmesi için düzenlenecek ortak fuarlarında büyük önem 
taşıdığını belirten Avşar, DTSO olarak bu konuda ellerin-
den gelen tüm çabayı göstereceklerini ifade etti. 

Süleymaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı  Serwan 
Mohammed Mahmood ile yapılan görüşmeler neticesin-
de ikili işbirliklerinin geliştirilmesi, karşılıklı yatırımların 
yapılması konusunda görüşbirliği sağlanmış olup Süley-
maniye Ticaret ve Sanayi Odası Fuar alanı işletmecisi 
olan Atlas Alasıl firması ile yapılan görüşmelerde görüş 
birliği sağlanarak ağustos ayında Süyeymaniye’de düzen-
lenecek olan Tarım Fuarının ortak düzenlenmesiyle ilgili 
karar verilerek konuyla ilgili protokol çalışmaları başla-
tıldı.

Fuar çalışmaları kapsamında ayrıca Erbil, Süleymaniye 
ve Duhok illerindeki Tarım Birlikleri, Tarım İl Müdürlük-
leri vb. kurumlar ziyaret edilerek 30 Mart-3 Nisan 2021 
tarihleri arasında Diyarbakır’da düzenlenecek Tarım Fu-
arına davet edildiler.



8

kodiyar 

DTSO

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Diyarbakır Ticaret ve Sa-
nayi Odası, Diyarbakır Ticaret Borsası, Diyarbakır Esnaf  
ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan ve Yönetimleri ile 
videokonferans yöntemiyle bir araya geldi.

KAYA ‘’DESTEKLER ARTIRILMALI’’

DTSO  Başkanı Mehmet Kaya Eximbank Şube Müdür-
lüğü’nün açılması, ilin gümrük altyapısının ve ihracat 
kapasitesinin geliştirilmesi, Irak ile ihracatta karşılaşı-
lan sorunlar, fuar organizasyonlarının desteklenmesi, 
bölgesel kooperatif fuarının organize edilmesi ve kadın 
kooperatiflerinin desteklenmesine yönelik talep ve so-
runları aktardı. 

Diyarbakır ilinin mevcut ihracatının üzerinde bir potan-
siyele sahip olduğunu belirterek, ihracatın geliştirilmesi 
için Bakanlıkça sunulan desteklerin bölgede arttırıl-
ması, hava alanında geçici gümrük alanı gibi altyapının 
güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. İlde üretim yapan 
işletme sayısının oldukça altında işletmelerin ihracat 
yaptığını ve işletmelerin ihracata yönlendirilmesi için 
özellikle finansal desteklerin geliştirilmesi gerektiğini 
belirtti. 

YEŞİL,’’POZİTİF AYRIMCILIK
YAPILSIN’’

DTB Başkanı Engin Yeşil’de  lisanslı depoculuk ile ilgili 

yerelin ihtiyacını, lisanslı depoculukta karşılaşılan so-
runlar, teminat sorunu ve tarımsal ürün borsasında ya-
şanan sorunlar ve talepleri aktardı. 

Borsamızın stratejik planda 1. öncelik olarak yer verdiği 
pamuk lisanslı depo çalışmaları doğrultusunda fizibili-
te raporları hazırlanmıştır. Ancak kurulum maliyetinin 
oldukça yüksek olması nedeniyle Borsamızın gerek 
mevcut imkânları ve gerekse de kredi ile lisanslı depo 
yapabilme imkânı mali açıdan bulunmadığı için çalışma-
larımız durma aşamasına gelmiştir. Bu nedenle özellikle 
Bakanlığımızın bu konuda Borsamızın bu projesine des-
tek vererek katkı sağlamasını ve gerek bölge ve gerekse 
ülkemiz için stratejik bir ürün olan pamuk üretiminin ve 
ticaretinin merkezi olacak ilimize pozitif ayırımcılık ya-
pılmasını talep etmekteyiz.” dedi.

Lisanslı depolara giren ürünlere göre bölgesel şartlar ve 
ürüne göre fire oranlarının belirlenmesini ve üreticile-
rin  lisanlı depoculukta yaşamış olduğu sorunları dile 
getirdi. 

EBEDİNOĞLU
‘’ÖZEL DESTEK VERİLMELİ’’

DESOB Başkanı Alican Ebedinoğlu ise  pandemi dö-
neminde esnafların karşılaştıkları finansal sorunları, 
esnaf kredilerine erişimde bölgesel düzeyde yaşanan 
farklılıkları ve pandemi döneminde alınan tedbirler kap-

TİCARET BAKANI PEKCAN
DİYARBAKIR’I DİNLEDİ 
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samında kapatılan işletmeler ile ilgili özel destek paket-
leri hususunda değerlendirmelerde bulunarak yaşanan 
sorunları aktardı. 

PEKCAN’’ ÖNERİLERİN TAKİPÇİSİ 
OLACAĞIZ’’

Diyarbakırlı iş dünyasının talep ve önerilerini dinleyen 
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ‘’İstişareye çok önem 
verdiklerini bu kapsamda düzenli olarak STK Başkanları 
ile istişare toplantıları yaptıklarını anlatan Pekcan, Di-
yarbakırlı iş dünyasının talep ve önerilerinin de takipçisi 
olacaklarını söyledi.

Diyarbakır’ın turizm, tarım, sanayi sektörlerinin tama-
mında iddialı, çok boyutlu ekonomiye sahip bir çekim 
merkezi olduğunu belirten Pekcan, “Diyarbakır’ın başta 
sanayi olmak üzere tüm bu alanlarda potansiyelinin çok 
daha yüksek olduğunu, ama potansiyelin altında faaliyet 
gösterdiğini değerlendiriyorum. İnşallah birlikte çalışa-
rak bu potansiyeli daha iyi realize edeceğiz.” dedi.

Diyarbakır’ın geçen yıl 200 milyon doların üzerinde ih-
racat gerçekleştirdiğini anlatan Pekcan, bu rakamın Di-

yarbakır’ın potansiyelinin çok altında olduğunu anlatan 
Bakan Pekcan’’Diyarbakır’a geçen yıl 2.4 milyon lira lira 
tutarında ihracat desteği sağlandığına işaret ederek, Di-
yarbakır’da Ticaret Bakanlığının desteğiyle devam eden 
halen iki Ur-Ge projesinin olmasının sevindirici olduğu-
nu kaydetti.

İHRACATTA İLK ADIM PROĞRAMI

İhracatı ülke geneline yaymak ve iller arasındaki ihracat 
farklılıklarını en aza indirmek amacıyla “81 İlde İhracata 
İlk Adım Programı” başlattıklarını da belirten Pekcan, 
‘’Bu kapsamda 76 ilde 15 bin 770, Diyarbakır’da da 771 
potansiyel ihracatçı firma tespit ettiklerini bildirdi. Pek-
can, potansiyel ihracatçı firmalarla 6 ay süreyle birebir 
çalışarak onlara mentörlük vereceklerini, ve KOBİ’lerin, 
küçük işletmelerin, kooperatiflerin ihracat yapmasını 
destekleyeceğiz.’’

Bakan Pekcan son olarak, Ticaret Bakanlığı’nın ve bağlı 
kuruluşlarının her zaman Diyarbakır iş dünyasının ya-
nında olduğunu belirterek,’’ Diyarbakır’ın iç ve dış tica-
rette çok daha iyi bir konuma sahip olması için Bakanlık 
desteklerinden daha iyi faydalanılmasını beklediklerini 
söyledi.
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DTSO BAŞKANI MEHMET KAYA 
TÜRKİYE EKONOMİ ŞÛRA 
TOPLANTISINA KATILDI

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ev sahipliğinde gerçek-
leştirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
iştirakiyle düzenlenen Türkiye Ekonomi Şûrası toplantı-
sında İlimiz ve Bölgemizin sorunlarına ilişkin çözüm ve 
önerilerini sundu.

DTSO Meclis Başkanı Celalettin Birtane, Yönetim Kuru-
lu Başkanı Mehmet Kaya, Başkan Yardımcısı Ercan Ta-
yınlamak ve Sayman Üye Nesih Aktepe,  TBMM Plan ve 
Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz’a hayırlı olsun 
ziyaretinde bulundular.

DTSO Meclis Başkanı Celalettin Birtane, Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Kaya, Başkan Yardımcısı Ercan Tayın-
lamak ve Sayman Üye Nesih Aktepe, AK Parti Dış İlişki-
lerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala’ya 
hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

DTSO Meclis Başkanı Celalettin Birtane, Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Kaya, Başkan Yardımcısı Ercan Tayın-
lamak ve Sayman Üye Nesih Aktepe, CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.

Halkların Demokratik Partisi’nin başlattığı “İş ve Aş Bu-
luşmaları” programı kapsamında Milletvekili Garo Pay-
lan, Necdet İpekyüz, Erol Katırcıoğlu, HDP İl Eşbaşkan 
Vekilleri Gülşen Özer ve İrfan Soner’den oluşan heyet 
Odamızı ziyaret etti. Heyet ile Odamız Meclis Üyeleri 
bölge ve ülke ekonomisinin sorunlarıyla ilgili görüş alış-
verişinde bulundular.
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2021 YILINDA DİYARBAKIR’DA
MEZOPOTAMYA TURİZM FUARI DÜZENLENECEK

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) 2021 yılında Mezopotamya Turizm Fua-
rı’nın düzenlenmesi için işbirliği protokolü imzaladı. 
Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa Kültür ve İnanç Destinasyonu Çalıştayında, DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya ile 
TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, 2021 yılında Mezopotamya Turizm Fuarı’nın düzenlenmesi için işbirliği protokolü imza-
ladı. 
Mezopotamya Turizm Fuarı’nın düzenlenmesi için işbirliği protokolünün imzalanmasında emeği geçen herkesi teşekkür 
ediyoruz. Mezopotamya Turizm Fuarı’nın ilimize ve bölgemize hayırlara vesile olmasını diliyoruz.
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DTSO VE ZİRAAT BANKASI İŞ 
BİRLİĞİYLE GÜVENLİ TİCARET 
DÖNEMİ BAŞLADI

TOBB ile Ziraat Bankası  tarafından başlatılan “Bankkart 
Tedarik Zinciri Finansman Projesi” kapsamında,  Odamız 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya ile Ziraat Bankası 
Diyarbakır Şube Müdürü Fuat Küten, ticari mal alım-sa-
tımlarında kolay finansman imkânı sağlayacak olan iş 
birliği protokolünü imzaladılar. 
Ziraat Banaksı ile imzalanan iş birliği protokolü, Diyar-
bakır Ticaret ve Sanayi Odası ile Diyarbakır Ticaret Bor-
sası’nın üyelerine, ticari mal alım-satımlarında, güvenli 
ticaret sistemi ve kolay finansman imkânı sağlıyor. Alıcı ve 
satıcı arasında Güvenli Ticaret Sistemi kurmayı sağlayan 
“Bankkart Başak” ile üyelerimiz alımlarda 540 güne ka-
dar vade ve düşük maliyet avantajlarından yararlanacak. 
Alıcı ve satıcının güven içinde alışveriş yapmasının önünü 
açan bu protokol ile Üreticiler veya satıcılar, tahsilat ile 
uğraşmadan, güven içinde mallarını satabilecekler. Alıcı-
lar da uygun vade ve maliyette finansman temin ederek, 
tedarik ihtiyaçlarını karşılayacaklar.

DİYARBAKIR SANAYİ MEKTEBİ’NDE 
TMMOB İŞBİRLİĞİNDE EĞİTİMLER 
DÜZENLENECEK

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ile TMMOB 
Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu arasında Sanayi 
Mektebi’nde düzenlenecek eğitimler için işbirliği 

protokolü imzalandı. 
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nın Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı ile Karacadağ Kalkınma Ajansı desteği ile 
kurduğu Diyarbakır Sanayi Mektebi’nin çalışmaları ile 
ilgili bilgi veren DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Kaya, Sanayi Mektebi’nin farklı kesimlere yönelik özgün 
eğitim programları düzenlediğini, bunun için yerel ve 
ulusal düzeyde kurumlar ile işbirlikleri sağladığını 
belirtti. Kaya, TOBB ETÜ ile işbirliği içinde eğitim 
programları başlattıklarını, yeni dönemde TMMOB 
ve bağlı odalar ortaklığında da mimar, mühendisler, 
üniversite öğrencileri, meslek lisesi mezunları ve 
çalışanlar için eğitim programları geliştireceklerini 
belirtti. Kaya, TMMOB Diyarbakır İKK’na işbirliği için 
teşekkür ederek, farklı kurumlar arasında sağlanan 
işbirliğinin daha güçlü bir sinerji ve sonuç yarattığını 
sözlerine ekledi. 

TMMOB İKK Genel Sekreteri Doğan Hatun, DTSO ile 
farklı çalışmalarda işbirliği sağaldıklarını, özellikle 
teknolojik eğitimler, gençlerin yetkinliklerinin 
geliştirilmesine yönelik eğitimlerde Sanayi Mektebi 
ile ortak çalışmayı oldukça önemsediklerini belirtti. 
TMMOB bünyesinde düzenli olarak üyelerine yönelik 
eğitim programları düzenlendiklerini, ancak mimar 
ve mühendis adayları, meslek lisesi mezunları ve 
çalışanlara yönelik farklı alanlarda teknik eğitimlere 
ve niteliklerini geliştirici programlara ihtiyaç olduğunu, 
bunun için Sanayi Mektebi ile ortak çalışma yapacaklarını 
aktardı. Hatun, DTSO’ya işbirliği için teşekkür ederek, 
2021 yılında düzenlenecek eğitim programlarını Şubat 
ayı içinde duyuracaklarını sözlerine ekledi. 
Yapılan açıklamalardan sonra iki kurum arasında 
işbirliği protokolü imzalandı. 

PROTOKOLLER
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DTSO İLE ÖZEL HASTANELER ARASINDA
SAĞLIK HİZMETLER PROTOKOLÜ İMZALANDI

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Üyelerinin faydalanabileceği sağlık hizmetleri kapsamında Özel Bağlar Hastanesi, Ge-
nesis Hastanesi, Diyarlife Hastanesi ve Memorial Hastaneleriyle protokol imzaladı.
DTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdal Avşar,   Özel Hastaneler ile imzalanan protokolle Ticaret ve Sanayi Odası 
üyeleri ve üyelerin birinci derece yakınlarının hastanelerde muayene ve diğer tüm işlemlerden %20 ye varan indirim ora-
nından yararlanacaklarını belirtti.
 
Avşar, bu vesileyle yapılan Protokollerin Üyelerimize hayırlı olmasını diledi.
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DTSO’DAN ÜYE 
AİDATLARINA 
YAPILANDIRMA MÜJDESİ

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Say-
man Üye Nesih Aktepe, Oda aidat borcu olan üyelerimizin 
borçlarını gecikme cezasından muaf tutulacaklarını ve 31 
Ocak 2021 tarihine kadar Odamıza müracaat etmeleri 
durumunda mevcut anapara borçlarını 6 aya kadar yeni-
den yapılandırılacağını belirtti. 
Sayman Üye Aktepe yaptığı açıklamada şu ifadelere yer 
verdi;
Türkieye’de koronavirüs pandemisinin etkisini giderek 
artırması beraberinde tedbirlerin alınmasını da günde-
me getirdi. Mart 2020 ayından itibaren yayılımın önüne 
geçmek ve halkımızın sağlığını korumak için hükümet 
tarafından uygulanmaya başlanan tedbirler ekonomik 
alanda çok ciddi daralmalara neden olmaktadır. Özellikle 
özel sektöre yönelik tedbirlerin uygulanması başta küçük 
esnaf olmak üzere bütün iş camiasını etkilemektedir. 
Odamız yaşanan bu süreçte başta üyelerimiz olmak üze-
re, kentimiz iş camiasının yaşadığı sorunları minimize et-
mek için çalışmalarını büyük bir hassasiyetle sürdürmeye 
devam etmiş, bu anlamda başta finansman sorunlarının 
çözümü için bankacılık sektörünü harekete geçirerek 
kredi erteleme, yeniden kredilendirme gibi desteklerin 
sağlanmasında öncülük etmiştir. Ancak gelinen aşama-

da pandeminin giderek daha çok yayılacağı görülmüş ve 
yeni ek tedbirlerle özel sektörün daha çok etkileneceği 
görülmüştür. Bu etkilenmenin en az seviyede olması ve 
başta finansman desteği olmak üzere, kira, elektrik, su 
ve doğalgaz gibi sabit giderlerin ertelenmesi veya devlet 
bütçesinden karşılanması için Odamız bünyesinde kurul-
muş olan Diyarbakır İş Konseyi tarafından bir basın metni 
kamuoyu ile paylaşılmıştır.
Bütün bu çabalarımızın etkinliğini arttırmak ve üyeleri-
mizin içerisinde bulundukları ekonomik darboğazı atlat-
malarına destek olmak amacıyla üst kuruluşumuz olan 
TOBB ile koordineli olarak bazı çalışmalar yapılmıştır. 
Yapılan görüşmeler ve istişareler neticesinde hüküme-
tin de olumlu yaklaşımı neticesinde Üyelerimizin mevcut 
borçlarının faizlerinin silinmesi ve ana paranın da faizsiz 
olarak 6 ay süreli yapılandırılması resmi gazetede çıkarak 
yürürlüğe girmiştir.
Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ve bazı kanun-
larda değişiklik yapılmasına kanun çerçevesinde bugün 
itibariyle yürürlüğe giren kanun; Oda aidat borcu olan 
üyelerimizin borçlarını gecikme cezasından muaf tutula-
cakları, 31 Ocak 2021 tarihine kadar Odamıza müracaat 
etmeleri durumunda mevcut anapara borçlarını 6 aya ka-
dar yeniden yapılandırarak ödeyebilecekler.
Pandemi sürecinin kısa sürede sona ermesi umuduyla, 
bütün iş camiası ve üyelerimizin yanında olmaya devam 
edeceğimizi, üyelerimizde gelecek her türlü talebin en 
üst düzeyde dile getirileceğinden emin olunmasını belirt-
mek isteriz.”
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DTSO WhatsApp DESTEK 
HATTI KURULDU

DTSO Genel Sekreteri Ferdani Gökdere, üyelerimizin ih-
tiyaçlarına cevap olmak ve yaşadıkları sıkıntıları hızlıca 
çözmek amacıyla WhatsApp Destek Hattı uygulamasına 
geçtiklerini belirtti.

DTSO WatsApp Destek Hatti ile ilgili açıklamalarda bulu-
nan Genel Sekreter Gökdere;
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası olarak siz değerli üye-
lerimizin işlemlerinin aksamadan ve hızlı bir şekilde iler-
leyebilmesi amacıyla DTSO WhatsApp Destek Hattı’nı ha-
yata geçiriyoruz. Üyelerimiz, bu hizmet kapsamında görüş, 
dilek, öneri ve sorularını +90 549 188 21 21 numaralı te-
lefondan Odamıza iletebilecekler. Destek Hattı, WhatsApp 

uygulaması ile çalışacak olup, yapılacak yazışmalarla 
bilgi alışverişi şeklinde ilerleyecektir. Üyelerimiz pande-
mi sürecinde online hizmetler ile ilgili yaşadığı sıkıntılara 
buradan çözüm bulabilecekler. Ayrıca üyelerimiz pande-
miden kaynaklı Odamızda yoğunluğun yaşanmaması açı-
sından online hizmet verdiğimiz e-randevu, e-belge, e-a-
idat ödeme gibi işlemler için WhatsApp Destek Hattından 
teknik destek alabilirler. Uygulama mesai saatleri içinde 
aktif çalışacak olup, mesai saati dışında soru sormanız 
halinde mümkün olan en kısa sürede sizlere geri dönüş 
sağlanacaktır.

DTSO WhatsApp Destek Hattı’nın üyelerimizin Odamıza 
hızlı ve kolayca ulaşmaları ve hizmetlerimizden etkin bir 
şekilde faydalanmasında ve doğru bilgiye hızlıca ulaşma-
sında büyük fayda sağlayacağına inanıyoruz” dedi.
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MESLEK KOMİTE MÜŞTEREK TOPLANTISI

DTSO Meslek Komite üyeleriyle her yıl düzenlenen Müşterek Meslek 
Komite toplantısı pandemi nedeniyle video konferans ile gerçekleş-
tirildi. Toplantıda DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Odamızın faaliyetleri 
ve pandeminin ekonomiye etkilerine ilişkin bilgi verdi. Meslek Komite 
Başkanları ve üyeleri yaşadıkları sektörel sorunlara ilişkin görüş ve 
önerilerini aktardılar.
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TOBB’DAN
DİYARBAKIR’A TABLET DESTEĞİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin ülke genelinde 
maddi imkanı olmayan 30 bin öğrenci için temin ettiği 
klavyeli tablet dağıtımı Diyarbakır’da da gerçekleştirildi.
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından pande-
mide online eğitim gören, maddi imkanı olmayan 30 bin 
öğrenci için temin edilen klavyeli tabletler  Oda ve Borsa-
lar aracılığı ile  İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine dağı-
tılmaya başlandı.

81 ile 81 okul projesi kapsamında 65 şehirdeki okulu ta-
mamlayarak teslim eden ve kalan iller için de çalışmala-
rını sürdüren iş dünyasının çatı örgütü Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB)’nin yeni projesi, ihtiyaç sahibi öğ-
renciler için klavyeli tablet desteği oldu. 30 Bin öğrenciye 
yapılan klavyeli tablet desteği ile ilgili TOBB Başkanı M. Ri-
fat Hisarcıklıoğlu, geleceğin güvencesi olarak gördükleri 
gençlerin eğitimini çok önemsediklerine vurgu yaparak, 
“Bir taraftan ülkemizin ekonomisini büyütmeye çalışır-
ken, bütün çocuklarımızın eğitim ve öğretim programla-
rına erişebilmeleri için eğitime yatırım yapmayı da ihmal 
etmedik. TOBB camiası olarak ihtiyaç sahibi öğrencileri-
mize 30 bin adet klavyeli tablet temin ettik. 81 ilde 365 Oda 
ve Borsamız, öğrencilerimize dağıtılmak üzere tabletleri 
İl/İlçe Milli Eğitime teslim ediyor” dedi.

TOBB tarafından Diyarbakır’a gönderilen tabletler Diyar-
bakır Ticaret ve Sanayi Odası  (DTSO) Başkanı Mehmet 
Kaya ile Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Başkanı Engin 
Yeşil, tarafından Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel 
Arslan’a teslim edildi.

Tablet desteği ile ilgili ortak açıklama yapan DTSo Başkanı 
Mehmet Kaya ile DTB Başkanı Engin Yeşil, TOBB camia-
sının bugüne kadar sosyal projeler ile eğitime her zaman 
en büyük desteği veren kuruluşların başında yer aldığını 
belirterek, çatı kuruluşumuz olan TOBB’nin eğitime bu 
tür projeler ile vermiş olduğu  desteklere önem verdik-
lerini söylediler.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ
ODA ZİYARETİ

İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, DTSO Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mehmet Kaya, Eğitim Bilim Vakfı Başkanı 
Faruk Korkmaz ve Başkan Yardımcısı Ahmet Akyapı ile bir 
araya gelerek, Özel öğretim kurumlarının karşılaştığı so-
runlar ve Mesleki Eğitim ve iş birliğinin yaygınlaştırılması 
değerlendirildi.
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DİYARBAKIR FUARCILIĞI TOBB
FUARCILIK MECLİSİ’NDE YER ALDI

Diyarbakır Fuarcılık ve Ticaret A.Ş 2 üyesi ile Türkiye 
TOBB Fuarcılık Meclisi’ne seçildi. 

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mehmet Kaya ve Diyarbakır Fuarcılık ve Ticaret A.Ş 
(DİFAŞ) Genel Müdürü M. Velat Ektirici, TOBB Fuarcılık 
Meclisine seçildiler. Ayrıca Kaya ve Ektirici TOBB Türkiye 
Fuarcılık Meclisi Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İlişkiler Ku-
ruluna da seçildiler. 

Kaya ve Ektirici, TOBB Türkiye Fuarcılık Meclisi Sivil Top-
lum Kuruluşlarıyla İlişkiler Kurulunda, Türkiye’de Fuar-
cılık Sektörünün STK’larla olan ilişkilerinin geliştirilmesi, 
yeni işbirliklerinin sağlanması ve mevcut sorunların yeni 
bir bakış açısıyla çözülmesine katkı sunacaklar. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Fuarcı-
lık Meclis Başkanlığına DİFAŞ’ın danışmanlığını da yürü-
ten ALZ Grup Uluslararası Fuar Kongre ve Danışmanlık 
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Alagöz oy birliğiyle 
yeniden seçildi.  

TOBB Türkiye Fuarcılık Meclis Başkanlığına yeniden se-
çilen Cihat Alagöz’ü tebrik eder, fuarcılık sektörü için yap-
tığı ve yeni dönemde yapacağı çalışmalarda da başarılar 
dileriz.  

AVUSTURYA BÜYÜKELÇİSİNDEN
ODA ZİYARETİ

Avustralya Büyükelçisi Marc Innes-Brown, Odamız Yö-
netim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Başkan Yardımcısı 
Erdal Avşar ve Yönetim Kurulu Üyesi Çetin İnanç’ı ziyaret 
etti. Ziyarette Diyarbakır ve bölgenin sosyo-ekonomik du-
rumuna ilişkin görüş alışverişi yapıldı.

E-Ticaret ve Organik Ürünler Pazarı’nın geliştirilmesi ve 
Pazar’ın sürdürülebilir kılınması için Odamız ev sahipli-
ğinde ilgili kurumlarla toplantı alındı.



19

kodiyar 

DTSO

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya ve Mecli-
si Üyemiz Vechettin Alsaç, ilimizin istihdamına yaptıkları 
katkılardan dolayı Ünteks Yönetim Kurulu Başkanı Kerim 
Ünver’e plaket takdim ederek, çalışmalarında başarılar 
dilediler.

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Başkan 
Yardımcılarımız Ercan Tayınlamak ve Erdal Avşar, 2019 
yılında Türkiye Bilişim Sektöründe ilk 500 şirket arasın-
da yer alan Çözüm Ofis Yetkilisi ve Meclis Üyemiz olan 
Remzi Kızılkaya’yı plaket takdim ederek, çalışmalarında 
başarılar dilediler. 

Odamız Meclis Başkanı Celalettin Birtane ve Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcımız Erdal Avşar, ilimizin istihda-
mına yaptıkları katkılardan dolayı Arfem Alüminyum Yet-
kilisi Musatafa Baran ve Genel Müdür Yüksel İsaoğlu’na 
plaket takdim ederek, çalışmalarında başarılar dilediler.

Odamız Meclis Başkanı Celalettin Birtane ve Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcımız Erdal Avşar ve Yönetim Ku-
rulu Üyesi Fadıl Oğurlu, 2019 yılında Türkiye’de ilk 1000 
ihracatçı arasında yer alan Diyarbakır İskur Tekstil Ge-
nel Müdürü Ekrem Kul’a plaket takdim ederek, çalışma-
larında başarılar dilediler.

Odamız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Erdal Avşar 
ve Ercan Tayınlamak, Meclisimizin ve aynı zamanda sek-
törlerinin de temsilcisi olan üyelerimizi ziyaret ederek, 
pandemi sürecinde karşılaştıkları sorunların çözülme-
siyle ilgili görüş alışverişinde bulundular.
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GEÇMİŞİN SESİ
AMİDA KONSERLERİ BAŞLADI

Diyarbakır Sanayi ve Ticaret Odası tarafından  organi-
ze edilen ‘Geçmişin Sesi: Amida Konserleri’ başladı. 10 
tarihi mekanda düzenlenecek müzik dinletileri için de-
ğerlendirmelerde bulunan DTSO Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Ercan Tayınlamak, Diyarbakır’ın geçmişten 
günümüze kadar gelen kültürel değerlerinin bilinmediği-
ni belirterek, bu topraklarda farklı kültürlerden beslene-
rek günümüze kadar ulaşan kültürel çeşitliliği tanıtmaya 
çalıştıklarını aktardı.

Tayınlamak , “ Diyarbakır sahip olduğu somut kültürel 
miras değerleri ile bilinen bir kent. UNESCO dünya kül-
tür mirasında yer alan tarihi yapılara sahip. Farklı me-
deniyetlerin izlerini taşıyan bu eserlerin farklı hikayeleri 
var. Günümüze kadar ulaşmış olan ezgiler, edebi eserler, 
hikayeler, destanlar, gelenekler ve yöresel ürünler var. 
Farklı halkların yaşadığı bu topraklar çok dilli, çok dinli 
ve çok kültürlü bir yapıya sahip. Bu kültürel çeşitliliğin 
korunması, sürdürülmesi ve geleceğe aktarılması gere-
kiyor” şeklinde konuştu.

Kentin müzik alanındaki potansiyeline de değinen Tayın-
lamak,  müzik endüstrilerinin yerel girişimler, inisiyatifler 
ile gelişebilecek ve kentin kültürel mirasından ve çeşitli-
liğinden beslenebilecek bir alan olduğunu, müzik alanın-
da geçmişten günümüze ulaşan ezgiler ve geleneklerden 
beslenen girişimlerin geliştirilmesi ve bu zenginliğin ken-

tin tanıtımında yer alması gerektiğini sözlerine ekledi.
Diyarbakır ilinin tarihi turistik bölgelerinin, geçmişten gü-
nümüze kadar gelen müzik eserlerinin, kültürünün tanı-
tımı amacıyla 10 konser dizisinden oluşan Geçmişin Sesi 
Amida Konserleri planlandı. 

Ekim 2020’de başlatılan konser etkinlikleri kapsamında 
şimdiye kadar 4 konser dinletisi gerçekleştirildi. 

16 Ekim 2020’de Hasuni Mağaraları’nda düzenlenen kon-
ser DTSO’nun sosyal medya hesapları üzerinden müzik-
severler ile buluştu. Bu konser dizisinde erbane ile Kürt-
çe ezgiler, dengbejlerin seslendirdiği ezgiler, Kurmanci, 
Zazaki ve Sorani lehçelerinde eserler seslendirildi. Kon-
ser dinletisi Kürt dengbej Seyithane Boyaxci anısına ger-
çekleştirildi.
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13 Kasım 2020’de Zerzevan Kalesi’nde Mikail Aslan’ın konuk sanatçı olarak yer aldığı ikinci konserde piyano dinletisi, den-
gbej eserleri, Kürtçe’nin Kurmanci ve Zazaki dillerinde eserler seslendirildi. Konser dinletisi Kürt müzisyen Tahsin Taha 
anısına düzenlendi.

18 Aralık 2020’de Eğil Kalesi’nde  Lawje’nin konuk sanatçı olarak yer aldığı konserde erbane grubu, Kürtçe’nin Kurmanci 
ve Zazaki lehçelerinde eserler seslendirildi. Konser dinletisi Kürt kadın müzisyen Meryem Xan anısına düzenlendi ve 18 
Aralık 1996’da hayatını kaybeden Eyşe Şan anıldı. 

6 Şubat 2021’de Diyarbakır Sur İçi’ndeki Dêra Mor Petyun Katolik Kilisesi’nde gerçekleştirilen konserde Kürtçenin Kur-
manci, Zazaki, Soranî ve Hewramî lehçeleri ile birlikte Ermenice ve Türkçe, ezgiler ve kilamlar seslendirdi. MA Müzik 
sanatçılarının yanı sıra konuk sanatçı mey ustası Ertan Tekin ve kemençe ustası Hashem Rashadat’ın yer aldığı bu konser 
Kavalın Miri olarak bilinen Egîdê Cimo’nun anısına gerçekleştirildi. 

2021 yılında 7 farklı tarihi mekanda ilin ve bölgenin çok dilli, çok kültürlü yapısını ve müzik kültürünü yansıtacak şekilde 
konser etkinliklerinin yapılması planlanmaktadır. 
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DTSO’DAN PANDEMİ DÖNEMİNDE
AMED ŞEHİR TİYATROSUNA DESTEK   
Amed Şehir Tiyatrosu pandemi nedeni ile ara verdiği tiyatro gösterilerine “Hema Hema Jin Elizabeth” oyunu ile yeniden 
başladı.
Amed Şehir Tiyatrosu tarafından İtalyan yazar Dario Fo’nun “Neredeyse Kadın: Elizabeth” adlı eserinin Kürtçe sergilendiği 
“Hema Hema Jin Elizabeth” adlı oyunu, DTSO Meclisi, DTSO Kadın Meclisi, DİSAD ve GÜNTİAD’a özel gösterimi yapıldı. 
Berfin Emektar’ın yönetmenliğini yaptığı oyun koronavirüs tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen kuralları çerçe-
vesinde sergilendi.  
Tiyatro oyunun ardından DTSO Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Pandemi  nedeniyle tiyatro gibi kültür sanat faali-
yetlerinin ve bunları icra eden sanatçıların etkilendikleri bu zor dönemde, hem destek olmak hem de tiyatro alanında salt 
Diyarbakır değil Türkiye genelinde tanınan ve önemli çalışmalara imza atmış Kürtçe tiyatro oyunları sergileyenlere Oda 
olarak destek vermek istedikleri belirtildi. Yerelde kültür sanat alanında çok dilli çok kültürlü dokudan beslenerek faaliyet 
gösteren yerel girişimlerin desteklenmesinin kent kültürünün korunması ve sürdürülmesi açısından da oldukça önemli 
olduğu da kaydedildi. 
DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya,  tiyatro oyununun ardından oyunculara çiçek takdim ederek tebrik etti. 
Yönetmenliğini Berfin Emektar, Yardımcı Yönetmenliğini ise Şilan Alagöz’ün yaptığı “Hema Hema Jin Elizabeth” oyununda, 
Avşin Adıgüzel, Rezan Kaya, Yavuz Akkuzu, Özcan Ateş, Şenay Özbey ve Özkan Şeker alıyor.  
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DİYARBAKIR SANAYİ MEKTEBİ’NDE 
ENGELLİLERE DRONE EĞİTİM 
SERTİFİKALARI DÜZENLENEN 
TÖRENLE VERİLDİ

Diyarbakır Sanayi Mektebi’nde gerçekleştirilen engelliler 
için Drone Pilotaj Eğitimi sonrasında düzenlenen törenle 
sertifikaları verildi. Törene DTSO Meclisi Başkanı Celalet-
tin Birtane, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Baş-
kan Yardımcısı Ercan Tayınlamak, Eğitim ve Bilim Vakfı 
Başkanı Faruk Korkmaz, Eğitim ve Bilim Vakfı Yönetim 
Kurulu Üyeleri, Çetin İnanç ve Ahmet Akyapı, Dışişleri 
Bakanlığı Diyarbakır Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Mete 
Yağlı, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan 
Maral, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet-
ler Daire Başkanı Mehmet Hayrullah Akyıldız GÜNTİAD 
Yönetim Kurulu Üyesi Cahit Turan ve çok sayıda davetli 
katıldı. 

Törende konuşan Büyükelçi Mete Yağlı, “Bu eğitime öncü-
lük eden Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ve Karacadağ 
Kalkınma Ajansı’na teşekkür ediyorum. Modern dünya-
nın yeni aletlerinden Droneların çok farklı alanlarda kul-
lanılma imkanı var. Engelli vatandaşlarımızın bu eğitimle 
sertifika sahibi olmaları ilerde farklı alanlarda iş sahibi 
olmalarını sağlayacak. Hepsine hayırlı olmasını diliyo-
rum.” dedi.

DTSO Meclis Başkanı Birtane, “Çağımızda insanlar farklı 
alanlarda bilgi sahibi olmak zorunda. Odamızın ve Kara-
cadağ Kalkınma Ajansı’nın Diyarbakır Sanayi Mektebi’n-
de düzenlendiği eğitimler Diyarbakır’da bir ilktir. Bu eği-
timlerin düzenlemesinde emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum.” dedi.

Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Maral, “Di-
yarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’na pandemiye rağmen 
sürdürdüğü eğitimlerden dolayı teşekkür ediyorum. Di-
yarbakır Sanayi Mektebi’nin bu girişim sayesinde kuruluş 
amacına erkenden ulaştığını görüyoruz. Bizim hedefimiz 
her platformda ifade ettiğimiz beyaz yakalı yetiştirmek-
tir. Diyarbakır’da bir ekosistem oluşmaya başladı. Bir 
yandan sanayi altyapısında Tekstil Kent ve OSB gibi ça-
lışmalar devam ediyor. Bir yandan da Ticaret ve Sanayi 
Odamızın Girişimcilik Destek Merkezi, Sanayi Mektebi ve 

önümüzdeki dönemde Çağrı Merkezilerine yönelik çalış-
maları var. Bunların tümünü bir araya getirdiğimizde Di-
yarbakır’ın önünün açık olduğunu görüyoruz. Ajans ola-
rak bu tarz girişimleri desteklemekten gurur duyuyoruz.” 
şeklinde belirtti.

DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kaya, “Bu eğitimlerin 
gerçek mimarı ve emekçileri olan DTSO Eğitim ve Bilim 
Vakfı ve Sanayi Mektebi ekibine teşekkür ediyorum. Bu-
rada Sanayi Bakanlığı ve Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın 
desteğiyle hem tarihi bir mekanı restore edip ortaya çı-
kardık, hem de ortaya çıkan tarihi yapı kadar değerli olan 
bir eğitim süreci başlattık. Sanayi Mektebi’nde engellilere 
yönelik eğitimlerimiz devam edecek. Drone eğitiminin 
yanında özellikle çağrı merkezlerinde engelli vatandaş-
larımızın çalışması mümkün. Türkiye’de çağrı merkezi 
hizmeti veren 5 firmayı buraya getirdik ve yaklaşık 7.000 
kişilik bir istihdam alanı oluştu. Engelli vatandaşlarımız-
da sadece engelli kotası nedeniyle işyerlerinde olmaktan 
çok kendilerini geliştirebilecekleri alanlarda çalışmalı. 
Sanayi Mektebi yeni istihdam alanları için onlara destek 
vermeye devam edecek. Engellilere yönelik hangi alan-
da ihtiyaç varsa, o alanda engelsiz hale getirmek Sanayi 
Mektebinin temel felsefelerinden biridir. Bu eğitimin dü-
zenlemesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 
DTSO Eğitim Bilim Vakfı Başkanı Korkmaz, “ Eğitim ve 
Bilim Vakfı’nı kurarken önceliği kentimizdeki engelli ve 
dezavantajlı gruplarımıza verdik. Sanayi Mektebi’nde 
pandemiden kaynaklı eğitimlerimiz geç başladı. Ama bu 
arada yapabileceğimiz eğitimleri yapmaya devam ettik. 
Öncelik olarak engelli vatandaşlarımıza ve kadınlarımızı 
güçlendirmek istedik. Ajansımız ve Belediyemiz eğitim-
lerde bizlere katkı vermeye devam ederse pandemiden 
sonra çok daha iyi işler yapacağımıza inanıyorum.” Dedi. 
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire 
Başkanı Akyıldız, “ Bu projenin düzenlemesinde emeği 
geçen Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ile Karacadağ 
Kalkınma Ajansına teşekkür ediyorum.” dedi.

Sertifika töreni kapsamında 20 engelli kursiyere Sivil Ha-
vacılık Genel Müdürlüğü onaylı sertifikaları ve ehliyetleri 
takdim edildi.


