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Meclis Başkanlığına; 
 
 
 
Yönetim Kurulumuz, 2019 Yılında Kahramanmaraş’ın sorunlarına odaklanarak 
rekabet gücü yüksek, daha modern ve yaşanılır bir kent haline gelmesi için, 
ülkemizin makro hedeflerine ulaşmasına Kahramanmaraş’ın daha fazla katkı 
sağlaması için Yönetim Kurulumuzca gerçekleştirilen ve ilişikte takdim olunan 
2019  Yılı Faaliyet Raporunun müzakeresi ile; onayı hususu tasviplerinize arz 
olunur. 
 

 
 

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu 
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KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU 
2019 YILI FAALİYET RAPORU 

 

GİRİŞ 
 

Sanayileşmenin ilk tohumlarını Cumhuriyetin ilk dönemlerinde dokumacılık 

sanayii ile atan Kahramanmaraş bugün, endüstrileşmede ortaya koyduğu 

olağanüstü başarı ile her yıl 6 milyar dolar sanayi hacmi ve 56 milyar liralık aktif 

büyüklüğe ulaşmıştır.  

 

80’li yıllarda başlayan kitle üretimi ve sanayileşme, özellikle son dönemde aktif 

ekonomi politikaları ve istikrar ortamı, Kahramanmaraş’ın kalkınma sürecini 

hızlandırmıştır.  

 

Tekstil başta olmak üzere metal mutfak eşyaları, elektrik üretimi, kağıt sanayi 

ve çimento sektörlerinde büyük ölçekli yatırımlarla Türkiye’nin önder illeri 

arasına giren Kahramanmaraş, 26 şirketiyle, en büyük 1000 sanayi kuruluşu 

sayısı bakımından Türkiye’de ilk 8 şehir arasında yer almaktadır.   

 

Kahramanmaraş, 350 ihracatçı şirketiyle, 2019 yılında 927 milyon dolar ihracat 

gerçekleştirmiştir.  

 

Kahramanmaraş ekonomisinin lokomotifi tekstil sektörünün ihracatı ise %1,11 

artış gerçekleşerek 617 milyon dolara ulaşmıştır. Metal eşya sektörü %27,24 

artarak yatay bir seyir izleyerek 167,2 milyon dolar, hazır giyim %21,30 artarak 

73,7 milyon dolar, kağıt sektörü %5,93 artışla 65,3 milyon dolar, iklimlendirme 

sektörü ise%34,77 artışla 23 milyon dolar ihracata imza atmıştır.  

 

İtalya, Mısır, Almanya, Portekiz, İspanya, Bulgaristan, Yunanistan, Özbekistan, 

Bangladeş ve Fas en çok ihracat yapılan ülkelerdir. Bu ülkelere 2019’da toplam 

618 milyon dolar ihracat yapılmıştır. 
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2019 yılında Kahramanmaraş’ta açılan şirket sayısı 726, kapanan şirketler ise 

256 olarak kayda geçmiştir.  

Tatırım teşvik müracaatlarında geçen yıla göre %49,2 oranında artarak 1,4 

milyar liralık reel sektör yatırımı için teşvik belgesi düzenlenmiştir.  

 

İl geneli istihdam ise geçen yılın aynı ayına göre %1,4 oranında azalarak 148.905 

kişiden 146.850’ye gerilemiştir.  

 

Hükümetin ekonomiye yönelik tedbirlerden en önemlisi KGF kefaletinin 

artırılmasıdır. Yeni kefalet hacmi oluşturularak finansal açıdan özellikle KOBİ’ler 

rahat bir nefes almıştır. Bu kaynaklar, üretim ve ihracat artışı ile büyümeye ciddi 

ölçüde katkı sağlamıştır.  

 

Kahramanmaraş’ta ise 2019’da Hazine garantili bu kaynaktan 927 firma 

yararlanarak 654 milyon lira kredi kullanmıştır. Böylece, çok önemli bir parasal 

genişleme ve buna bağlı üretim ve ticaret artışı oluşmuştur.  

 

Buna ilaveten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde oluşturulan KOBİ 

Destek Kredisi Projesi ile KOBİ’lerin acil ihtiyaçlarına çözüm üretilmiş, bu kaynak 

sayesinde Kahramanmaraş’ta 121 KOBİ tarafından 20 milyon lira kredi 

kullanılarak ticari canlılığa önemli bir destek sağlanmıştır. 

 

Bu çerçevede, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, şehrin kalkınması, reel 

sektörün, ticaretin önünün açılması, şirketlerin rekabet gücünün artırılması 

adına 2019 yılında çok önemli çalışmalara imza atmıştır.  
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ORGANİZASYON YAPISI 
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, 5174 sayılı kanun çerçevesinde, 4 yıl 

için seçilen yetkili organları tarafından yönetilmekte ve denetlenmektedir. 

Oda’nın organları şunlardır: 

• Meslek Komiteleri 

• Oda Meclisi 

• Yönetim Kurulu 

• Disiplin Kurulu 

 

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın çalışma modeli aşağıdaki 

şekildedir: 

 

 
Şekil 1. Temsil ve Hiyerarşi 
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ÜYE DURUMU                                                                                                                                                                                                          
2019 Aralık ayı itibari ile 5.933’u faal, 3.619’i gayri faal olmak üzere 9.552 üyesi 

bulunmaktadır. 

Tablo 1. Aralık 2019 İtibari İle Üye Dağılımları 

 FAAL ÜYE 
FAAL 

OLMAYAN 
ÜYE 

FAAL 
OLMAYAN 
ÜYE ORANI 

(%) 

TOPLAM 

Anonim 
Şirket 

1.001 160 14 1.161 

Limited 
Şirket 

2.975 1.562 34 4.537 

Şahıs Şirketi 1.808 1.705 48 3.513 

Kooperatif 147 130 47 277 

Kollektif 
Şirket 

2 62 97 64 

TOPLAM 5.933 3.619 240 9.552 

 

PERSONEL DURUMU 
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nda Aralık 2019 itibarıyla 32 çalışan 

görev yapmaktadır. Odamızdaki personelin hizmet yılları değerlendirildiğinde, 

hizmet süresi 5 yıla kadar olanların oranı  %46,8, 6 ila 10 yıl olanların oranı 

%21,8, 11–15 yıla kadar olanların oranı ise %15,6 16-20 yıl olanların oranı %12,5 

’dir. Buradan da Odadaki personelin konularında tecrübeli bir yapıda olduğu 

anlaşılmaktadır.  

Tablo 2. Hizmet Yılına Göre Personel Durumu 

HİZMET YILI PERSONEL Payı (%) 

0-5 Yıl 15 46,8 

6-10 Yıl 7 21,8 

11-15 Yıl 5 15,6 

16-20 Yıl 4 12,5 

21 Yıl ve üzeri 1 3,1 

TOPLAM 32 100 
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ÖZEL SEKTÖRÜN TEMSİLİ 
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu’nun öncelikli çalışma 

alanları, üretimi, ihracatı, kurumsallaşma ve markalaşmayı teşvik etmek 

suretiyle daha modern bir yaşam standardı sağlamaktır. 

 

Tekstil sektöründen metal mutfak gereçlerine, ayakkabı sektöründen tarıma, 

perakendeden turizm sektörüne her alanda faaliyetleriyle bu hedef temelinde 

çalışmaya devam etmektedir.  

 

Şehrin makro ekonomik sorunlarını yetkili makamlara ve özellikle Hükümet 

yetkililerine ileterek, iş dünyası ile ilgili bakanlara raporlar sunarak bürokratik ve 

teknik meseleleri ortadan kaldırmak için çaba sarf etmektedir.  

 

Ekonomi şûralarında ve ilde yapılan çalıştaylarda iş dünyasının taleplerini dile 

getirerek ulaşımdan tarıma birçok alanda şehrin yeni yatırımlardan ve 

desteklerden azami ölçüde faydalanması için gayret gösterilmiştir.  

 

Özel sektörün sorunlarını, şehrin ihtiyaçlarını dile getiren, çözüm arayan, 

sanayiden ulaşımına, tarımdan çevreye her alandaki meselelerin takipçisi olan 

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, çalışmalarına tüm hızıyla devam 

etmektedir.  

 

Ticari hayatta yaşanan sorunlar, sektörel talepler, finansa erişim konusunda 

reel sektörün karşılaştığı sıkıntılar ve kahramanmaraş’ın en iyi şekilde temsil 

edilmesi, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın ana gündemini 

oluşturmaktadır.  

 

ÜYELERE HİZMETLER 
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, hizmet yelpazesini sürekli olarak 

genişletmekte ve hizmeti üyelerinin ayağına getirmektedir.  

 Türk Standartları Enstitüsü, 

 Kredi Garanti Fonu, 
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 İşkur Hizmet Noktası, 

 Üye İlişkileri Ofisi,  

faaliyetlerine devam ederken,  

 Türk Eximbank Bürosu, 

 Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi, 

2019 yılında kurulmuş yeni birimlerimizdir.   

 

2019’da; 

 İhracat Destek Ofisi 

kurularak ve şehrimizin hizmetine sunulmuştur. 

 

2020’de ise  

 Türk Patent ve Marka Kurumu 

 İnovasyon Danışmanlık Merkezi  

kurulacak ve iş dünyasının hizmetine sunulacaktır.  

 

EĞİTİM HİZMETLERİ 
Üye firmalarımızın bilgi alma kapasitelerini güçlendirmek adına düzenlenen 

eğitim programları yoğun bir ilgi ile devam etmiştir.  

 

Bu programlarla, girişimci adaylarımıza teknik destek sunulmuş, başta dış 

ticaret olmak üzere birçok alanda mesleki eğitimler gerçekleştirilmiştir. 

 

2019’DA YAPILAN EĞİTİM PROGRAMLARI 

 Eximbank - Kredi ve Alacak Sigortası Bilgilendirme semineri 

 Kays Eğitim  

 ‘Gelecekteki Endüstrinin Ne Kadar Geçmişindeyiz’ Eğitimi 

 Teknolojiye Patent Veri Tabanları ile Kolay Ulaşım Yolları & Sınai Mülkiyet 

Farkındalık Eğitimi 

 Temel Dış Ticaret Eğitimi  

 Hızlı Problem Çözme, Sistematik ve Bilimsel İnovasyon Yapma Yöntemi: 

''TRIZ Eğitimi'' 
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 Yeni Nesil Dış Ticaret Uygulamalı Eğitim  

 Güvenli Ticarette Yeni Ufuklar Eğitimi 

 Ticari Hayatta Yaşanan Sorunlar Değerlendirme Toplantısı  

 ISO 45001:2018 ISG Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitimi 

 Yuvarlak Örgü Sektörü Üreticileri Toplantısı 

 DOĞAKA 2019 Mali Destekleri Lansman Toplantısı 

 EVSİD İle Ortak Toplantı 

 KOSGEB Destekleri Programı 

 Savunma Bilgilendirme Toplantısı 

 DOĞAKA  "Proje Hazırlama Eğitimi" 

 KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 

 Türk Kadınlar Birliği ve KMTSO İşbirliğinde Rölyef Sergisi 

 Sektörel Toplantı (Hizmet Sektörleri) 

 TÜRMOB Kurumlar Vergisi Toplantısı 

 Meslek Komiteleri İstişare Toplantısı 

 7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Ve 

Mükelleflere Sağladığı İmkanlar Konulu Bilgilendirme Semineri  

 İş Güveniliği Ekipmaları Ve İş Güvenliği Yazılım Programı İle İlgili Seminer 

 Kadın Girişimciler Mikro Finans Programı 

 DOĞAKA - Proje Yönetimi Eğitimi 

 Sanayi Çalıştayı Ön Hazırlık Toplantısı 

 

LOBİ FAALİYETLERİ 

İPLİK VE KUMAŞ İTHALATINA EK VERGİ ÇALIŞMALARI 
 

Kahramanmaraş ekonomisi için önem arz eden tekstil ürünleri ithalatına ek 

vergi çalışmaları sonuçlandırılmıştır.  

 

Ticaret bakanlığı ve ilgili kurumlar nezdinde devam eden girişimlerle birlikte 

tekstil ürünleri ithalatına ek vergi uygulaması başlamıştır. İthalat rejimine ek 
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karar kapsamında, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat ithalatına yüzde 5 ila 

yüzde 8 arasında değişen oranlarda ilave gümrük vergisi getirilmiştir.  

 

Böylelikle kahramanmaraş’ın üretim yapısı içerisinde ağırlıklı olarak yer alan 

pamuk ipliği ve pamuklu kumaş üreticileri global pazarlar açısından önemli bir 

rekabet avantajı elde edilmiştir.  

 

Şehrimizin üretim ve ihracattaki rekabet gücünün artması için uzun çalışmalar 

sonucunda tekstil sektörü için stratejik öneme sahip olan ve ülkemizde üretimi 

sınırlı olan polyester elyaflar ithalatındaki yüksek korunma önlemlerinin 

düşürülmesi ile birlikte tekstil sektörümüz önemli bir rekabet üstünlüğü 

sağlamıştır.  

 

Benzer biçimde, Odamızın yoğun çalışmaları ile birlikte, ocak ayından bu yana 

tek katlı pamuk ipliği ithalatına uygulanan ilave gümrük vergisi uygulamasının 

kapsamı genişletilerek çok katlı ve bükülü iplikler ile pamuk oranı %85’den az 

olan iplikler de bu kapsama alınmıştır. 

 

İHRACATÇILARI YEŞİL PASAPORT 
İhracatçılarımıza yeşil pasaport konusunda yapılan çalışmalar olumlu 

sonuçlanarak, Cumhurbaşkanı kararı ile ihracatçılarımıza yeşil pasaport 

verilebilmesi için gerekli olan, son 3 yıllık ortalama ihracatı 1 milyon dolar kriteri 

500 bin dolara çekilerek özellikle KOBİ’lere önemli bir avantaj sağlanmıştır. 

Ayrıca, ihracatçıya hususi pasaport hakkı 2 yıldan 4 yıla çıkartılmıştır.  

 

TÜRKİYE EKONOMİ ŞURASI’NDA İŞ DÜNYASININ TALEPLERİ DİLE 
GETİRİLDİ 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince organize edilen Türkiye Ekonomi 

Şurası’nda iş dünyasının ve şehrimizin önem arz eden meseleleri dile 

getirilmiştir.  
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Reel sektörün yatırım ve üretim kabiliyetinin güçlendirmesi adına;  

 Yeni bir yasa çıkarılarak, 5084 sayılı kanun’daki gibi enerji ve sigorta primi 

desteği,  

 Tekstilde ihtisaslaşan şehirlerde iplik ve dokuma yatırımlarının bölgesel 

teşviklerden yararlandırılması,  

 Metal mutfak eşyaları sektörünün rekabet gücünü ciddi ölçüde olumsuz 

etkileyen paslanmaz çelik ithalatındaki ek vergilerin kaldırılması, 

 Dünya pamuk ipliği ve pamuklu mensucat ihracatında %15 paya sahip 

olan pakistan ile yapılması gündemde olan serbest ticaret anlaşmasında, 

tekstil sektörünün kapsam dışında tutulması,  

 Kahramanmaraş’ta yeni sanayi yatırımları için tomsuklu mevkiindeki 18 

bin dekar arazinin organize sanayi bölgesi kurulması için gerekli hukuki 

düzenlemelerin yapılması,  

 Organize sanayi bölgelerimizin sorunlarına değinerek, osb’lerin 

kamulaştırma sorunlarından arındırılması, 

 Kahramanmaraş tekstil ihtisas organize sanayi bölgesi’nin kamulaştırma 

işleri için kredi tahsis edilmesi, 

 Ayrıca özel sektörün finans alanında yaşadığı sorunların çözülerek,  

 Hazine destekli kgf garantili kredilerin yeniden açılması ve en azından 

borcunu ödeyen firmalara açılan limitleri kadar yeniden kredi 

verilebilmesi, 

 Eximbank kaynaklarının artırılması ve firmaların limitlerinin ve kredi 

vadelerinin artırılması ve teminat oranlarının düşürülmesi konularını dile 

getirdik. 

 

 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI İLE TOPLANTI 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Mustafa Varank ile Kahramanmaraş Ticaret ve 

Sanayi Odası’nda geniş katılımlı bir toplantı organize edilerek sektörlerin 

talepleri ve organize sanayi bölgerinin sorunları detaylı şekilde sunulmuştur.  
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Teşvik sistemine dair talepler, organize sanayi bölgelerinin sorunları gibi 

alanlardaki meselelerin çözümüyle şehrimizde yatırım, üretim ve ihracat çok 

daha başarılı bir çizgiye ulaştıracaktır. 

 

TİCARET BAKANI İLE TOPLANTI 
Ticaret Bakanı Sn. Ruhsar Pekcan ile Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi 

Odası’nda geniş katılımlı bir toplantı organize edilerek milli emek ve sermayenin 

desteklenmesi adına 5084 sayılı Teşvik Yasası’nın yeniden hayata geçirilmesi, 

haksız ithalatın engellenmesi ve yerli üretimin gözetilmesi anlamında iplik ve 

kumaş ürünlerinde ek vergi oranlarının yeniden gözden geçirilmesi konularında 

değerlendirmelerde bulunulmuştur.  

 

Korumacılığın giderek arttığı bu dönemde, Uzakdoğu kökenli ülkelerle yapılan 

Serbest Ticaret Anlaşmaları müzakerelerinin özellikle emek yoğun sektörlerimiz 

açısından önemli bir tehdit oluşturduğu dile getirilerek özellikle Pakistan’la 

yürütülmekte olan ve dolaylı olarak Çin ürünlerinin de ülkemize serbestçe 

girmesine imkan sağlayacak müzakerelerin başta tekstil ve hazır giyim olmak 

üzere tüm emek yoğun sektörlerde önemli kayıplara sebep olacağı anlatılmıştır. 

 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI İLE TOPLANTI 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Sn. Murat Kurum’un ve sektör temsilcilerinin katılımı 

ile Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nda toplantı yapılarak bu alanda 

yaşanan sorunlar ve şehrin talepleri ile ilgili sunumlar yapılmıştır. Özellikle 

sanayi sektörelerini çok yakından ilgilendiren; 

 

 Islah osb projelerimizin hızlandırılması,  

 Katı atıkların ekonomiye kazandırılması ve enerji veya malzeme olarak 

geri kazanımının sağlanabileceği tesis kurulması,  

 Yeni sanayi yatırımları için alternatif arazi üretilmesi,  
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Diğer yanda, şehrin göbeğinde, 1500 yıllık Germenicia antik kenti mozaiklerinin 

TOKİ işbirliği ile kentsel dönüşüm yöntemiyle gün yüze çıkarılması gibi şehrimiz 

için çok önemli konular istişare edilmiştir.  

 

ENERJİ VE SANAYİ SEKTÖRLERİNİN SORUNLARI ANKARA’YA 
TAŞINDI 

Kahramanmaaraş iş dünyasının sorunlarını iligli bakanlıklara aktarmak üzere 

yapılan programlarla organize sanayi bölgesi başkanları, Kahramanmaraş 

milletvekillerinin katımı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Musfata Varank’ı ziyaret ederek, ilin enerji arz 

güvenliğini sağlayacak yatırımlar, OSB’lerin sorunları ve yeni dönem projeler ile 

ilgili istişarelerde bulunulmuştur.  

 

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖR TOPLANTISI 
Ticaret Bakan Yardımcısı Sn. Rıza Tuna Turagay, TİM Başkanı İsmail Gülle ve 

İTKİB başkanlarının katılımı ile icra edilen tekstil ve hazır giyim sektör 

toplantısında, sektörün sorunları ve talepleri masaya yatırılarak vizyon çalışması 

gerçekleştirilmiştir. 

 

ULUSAL PAMUK ZİRVESİ 
Türkiye’de pamukla iştigal eden çiftçi, tüccar ve sanayicilerin temsilcisi olan 

Ulusal Pamuk Konseyi’nin Ulusal Pamuk Zirvesi’ne ev sahip yapılarak Türkiye 

pamuk ve pamuğa dayalı ticaret ve sanayilerine ilişkin önemli meseleler istişare 

edilmiştir.  

 

 

 

 



 

 

 

 

14 

 

YEREL YÖNETİMLER KONUSUNDA İŞ DÜNYASININ GÖRÜŞ VE 
ÖNERİLERİNE RAPOR 

 

Toplumun temel gereksinimlerini katılımcı bir süreçle saptayan, kentin 

ihtiyaçlarını gözeten, alternatif çözümleri barındıran bir yerel yönetim modeli 

çağımızın en büyük ihtiyaçlarından birisidir.  

 

Bu modeli temel alan, kaynakların etkin kullanımını ana ilke edinen yerel 

yönetimler ile kahramanmaraş’ın ekonomik ve sosyal kalkınmasının önü 

açılacaktır. 

 

Bu anlamda, yerel yönetim vizyonuna yönelik olarak, meslek komitelerimizin 

katkılarıyla hazırlanan “Modern Kahramanmaraş İçin Yerel Yönetimler 

Konusunda İş Dünyasının Görüş ve Önerileri” konulu rapor büyükşehir ve ilçe 

belediyeleri ile istişare edilmiştir.  

 

Altyapı ve çevre, ulaşım, planlama ve imar, sanayi ve ticaret, turizm, kültür ana 

başlıkları altında iş dünyasının görüşlerini paylaşarak katılımcı yönetim 

modeline de önemli bir katkı sağlanmıştır.  

 

 

BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ 
Bölgesel kalkınma adına, işbirliği ortamının oluşmasına katkı sağlanmıştır. 

Birçok önemli ekonomik konular bölgedeki oda ve borsalarla istişare ederek 

çözüme kavuşturulmuştur.   

 

Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Kilis ve Osmaniye 

Ticaret ve Sanayi Odaları ile Kalkınma Ajanslarından oluşan Bölgesel Kalkınmada 

Güçbirliği Platformu kapsamında bölgesel sorunlar ve çözüm öneri 

oluşturularak ilgili bakanlara sunulmuştur.  
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İller arası işbirliği konusunda önemli çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu anlamda, 

meclis üyelerinin katılımı ile Eskişehir çalışma ziyaretleri düzenlenerek Ticaret 

Odası ve Sanayi Odası ile toplantılar gerçekleştirmek suretiyle, işbirliği imkanları 

istişare edilerek protokol imzalanmıştır.  

 

AR-GE KÜLTÜRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ ve ÜNİVERSİTE-SANAYİ 
İŞBİRLİĞİ 

Ülke olarak bilgiyi ticarileştirme konusunda hızlı ve güçlü adımlar atılması 

gerektiği inancıyla, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ile birlikte 

çalışmalar sürdürülmüş, ortak projelerle, burs ve destek programları ile 

Kahramanmaraş’ta ar-ge ve üniversite-sanayi işbirliği kültürünün 

zenginleştirilmesi için çaba gösterilmiştir.    

 

Üniversite-sanayi işbirliğine öncülük etmek adına her yıl gerçekleştirilen Ar-Ge  

Proje Pazarı bu yıl da yapılmıştır. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

(KSÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi 

Odası (KMTSO) ile Kahramanmaraş Teknokent Yönetici A.Ş. işbirliği ve 

TÜBİTAK’ın desteğiyle Ar-Ge Proje Pazarı'nın 8.si gerçekleştirilmiştir. Burada 

amaç, bilgiyi ticarileştirmek adına genç üniversitelileri projeli çalışmaya 

yönlendirmektir. 

 

TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BURS PROGRAMI 
Türkiye İhracatçılar Meclisi, İstanbul ve Akdeniz İhracatçı Birliklerimizin ortak 

projesi kapsamında, ülke genelinde yeni ve güçlü bir burs programı ile tekstil 

mühendisliği desteklenmiştir.  

 

Buna ilave olarak Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası da Kahramanmaraş 

Tekstil Mühendisliği’ni tercih eden öğrencilerimize burs imkanı getirmiştir. 

Kahramanmaraş Tekstil Mühendisliği’ni tercih eden öğrencilere moral ve 

motivasyon kazandırmak adına ilk derse de Yönetim Kurulu Başkanı Serdar 

Zabun katılmıştır.   
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BASIN SEKTÖRÜ İLE İLİŞKİLER 
Basın sektörü, ülkenin gelişmesi, sosyal ve ekonomik kalkınması açısından çok 

önemli bir güç olarak görülmektedir. Bu gücü, doğru ve etkin şekilde kullanmak, 

milletin yararına olacak konularda aktive etmek gerekmektedir.  Özellikle son 

yıllarda basın; toplumsal konularda çok önemli bir pozisyonda yer almıştır.  

 

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu olarak basın camiası ile 

ilişkiler dürüst, açık ve tarafsız şekilde sağlam bir zeminde yürütülmüştür.  

 

Gerek basın toplantıları gerekse ikili görüşmelerde şehrin önemli meseleleri ana 

gündemi oluştururken basın sektörünün sorunları da her zaman önemli 

kalemlerden birisi olmuştur.   

 

SEKTÖREL EŞLEŞMELER PROGRAMLARI 
Turizm ve Tanıtım Komitesi organizasyonu ile sektörel eşleşmeler programı 

düzenlenerek sektörlerinde başarı göstermiş konukların katılımı ile çalıştaylar 

ve paneller düzenlenmiştir. Bununla birlikte konuklarımıza ilimizin tarihi ve 

doğal güzellikleri ve gastronomi kültürüne yönelik sunumlar yapılmıştır.  

 

‘ÇARŞI PAZARDA ŞENLİK VAR’ TEMALI ALIŞVERİŞ KAMPANYASI 
Kahramanmaraş’ta ilk kez çok kapsamlı olarak alışveriş ve indirim günleri 

kampanyası düzenlenmiştir.  

 

‘Çarşı Pazarda Şenlik Var’ teması ile 7 gün boyunca, 46 sektörde yüzlerce 

firmanın katılımıyla önemli oranda indirimler yapılmıştır. Perakende sektörünün 

ve özellikle esnafların ekonomik aktivitelerinin güçlendirilmesi ile ekonomiye 

ciddi bir canlılık getirilmiştir.  

 

Proje kapsamında, esnaf odaları ve derneklerle yapılan hazırlık toplantıları, 

basın lansmanları, röportajlar, afiş ve billboard çalışmaları, esnaf eğitimleri, 
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halka açık açılış töreni gibi birçok konuda önemli bir kurumsal kapasite oluşumu 

sağlanmıştır. 

 

FUARLAR   
Kahramanmaraş’ın üretim ve ticaret kabiliyetini pekiştirerek ulusal ve küresel 

pazarlarda daha iyi bir konum elde edebilmek adına fuarlar çok önemli bir rol 

oynamaktadır. Bu itibarla, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 

Kurulunca, bu fuarların organizasyonu en önemli çalışma alanlarından birisi 

olarak değerlendirilmekte, gerekli teknik ve idari destek sağlanmaktadır. 

 

Tekstil sektöründe faaliyet gösteren 130 şirket temsilcisinden oluşan heyetle 

birlikte İspanya’nın Barcelona kentinde gerçekleştirilen “ITMA 2019-Uluslararası 

Tekstil ve Konfeksiyon Makineleri Fuarı”na yönelik olarak iş gezisi ve fuar 

ziyareti yapılmıştır.  

 

ITMA’nın hemen ardından Uluslararası Kahramanmaraş Tekstil Makineleri Fuarı 

KTM-2019, yeni teknolojilerin Türkiye prömiyerine sahne olmuştur.  

 

Yine, Kahramanmaraş Tarım ve Hayvancılık Fuarı da tarım ve hayvancılığın 

parlayan yıldızı olarak sektörün en önemli buluşmalarından birisi haline 

gelmiştir.  

 

Bir başka önemli fuar çalışması da İzmir’de gerçekleştirilmiştir. İzfaş tarafından 

İzmir Enternasyonal Fuarı’nda Kahramanmaraş onur konuğu il olarak katılmıştır. 

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası da bu fuara firmalarla birlikte katılarak 

şehrin en iyi şekilde temsil edilmesini sağlamıştır.  

 

Şehrin ve ürünlerinin tanıtımı bakımından çok önemli bir başka çalışması ise 

Coğrafi İşaretler Zirvesi’nde gerçekleştirilmiştir. Coğrafi işaretli ürünler 

açısından dünyada 200 milyar dolar, Avrupa'da ise yaklaşık 60 milyar avro 

düzeyinde pazar büyüklüğü bulunmaktadır.  
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Maraş Dondurması ve Maraş Biberi başta olmak üzere şerhrimizin tüm 

ürünlerini, büyükşehir belediyesi ve ticaret borsası ile birlikte, fuarda 

sergileyerek bu pazardan şehrimizin aldığı payı yükseltmek adına önemli bir 

faaliyete imza atılmıştır.  

 

Kahramanmaraş’ın gıda başta olmak üzere yöresel ürünlerinin marka gücünün 

artırılması ve dünyaya tanıtılması önemli çalışma alanlarından birisidir.  

Bu doğrultuda, Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği’nin desteğiyle düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı Yörex’e katılarak 

şehrimizi ve değerlerini  en iyi şekilde tanıtmak üzere bu fuarda stant açılmıştır.  

 

Kahramanmaraş’ın kültürel, tarihi ve yöresel tüm değerlerini sergileyerek 

geçmişi ve geleceği ile Kahramanmaraş’ın en iyi şekilde katılımcılara tanıtılması 

sağlanmıştır. 

 

GELENEKSEL İFTAR PROGRAMLARI 
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın geleneksel hale gelen iftar 

organizasyonu ile Kahramanmaraş’ın iş, siyaset ve bürokrasi dünyası 

buluşturulmuştur.  

 

Burada tüm kesimleri aynı platformda bir araya getirerek şehrimiz ile ilgili 

konular tüm yönleriyle istişare edilmiş, aynı zamanda iş dünyasının ve kentin 

önemli meseleleri ve gelecek hedefleri de bu toplantıda konuşulmuştur.  

 

TEMATİK DONDURMA PARKI 
Şehrimiz turizmine önemli bir hizmet olarak, Tematik Dondurma Parkı Projesi 

geliştirilmiştir.  

 

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile ortak bir proje kapsamında Doğu 

Akdeniz Kalkınma Ajansı desteği ile 2019’da tamamlanan Tematik Dondurma 

Parkı, dondurma sektörünün şehrin turizmine ve ekonomisine sağladığı katkının 
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güçlendirilmesini sağlayacaktır. Proje kapsamında, Kafum Fuar Merkezi’nin 

güney cephesinde yer alan 3 bin m2 alanda Tematik Dondurma Parkı Kompleksi 

inşa edilmiştir.   

 

Bu projeyle, çocuklarımızın, gençlerimizin ve ailelerinin hem eğlenip hem de 

maraş dondurması’nın üretim, hazırlanış, sunum vb. aşamaları ile ilgili bilgi 

birikimlerine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.  

 

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ ÇALIŞMALARI 
Kahramanmaraş’ta yapımı devam eden organize sanayi bölgelerimiz 

tamamlandığında, sanayileşme ile birlikte, üretim ve istihdam faaliyetleri 

artacak, gerek ülkemiz gerekse ilimize ekonomik olarak çok önemli katkı 

sağlayacaktır. 

 

Kahramanmaraş’ta yeni sanayi yatırımları için Tomsuklu mevkiindeki 18 bin 

dekar arazinin organize sanayi bölgesi kurulması için gerekli hukuki 

düzenlemelerin yapılması, organize sanayi bölgelerimizin sorunlarına 

değinerek, osb’lerin kamulaştırma sorunlarından arındırılması, Kahramanmaraş 

Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin kamulaştırma işleri için kredi tahsis 

edilmesi konularında resmi girişimlerimiz devam etmektedir.  

 

KAHRAMANMARAŞ’TA ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ 

 Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgesi (2003-yatırım ve üretim başladı) 

 Türkoğlu Organize Sanayi Bölgesi (2009-Yatırım ve üretim başladı) 

 Elbistan Organize Sanayi Bölgesi (2009-Yatırımlar devam ediyor) 

 Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (2015-Arsa tahsisleri yapıldı) 

 Elbistan Besi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (Bakanlık Onayında) 

 Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (Başvuru Aşamasında) 

 Metal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (Hazırlık Aşamasında) 

 Islah OSB Projeleri (Erkenez, Aksu) (Değerlendirme Aşamasında) 
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TEKSTİL İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 

Şehrimizin ekonomik performansını sürdürülebilir kılmak, üretim ve ihracat 

potansiyelini harekete geçirmek, Kahramanmaraş’ın sanayileşmede yeni bir 

kulvara girerek ekonomi liginde üst sıralara çıkmasını sağlamak, 

Kahramanmaraş’ın toplam organize sanayi alanını 11 milyon metrekareye 

ulaştırmak ve böylece sanayileşmenin tarımsal üretime olumsuz etkilerini 

azaltmak, nihai olarak, sürdürülebilir sanayi üretimi ile Kahramanmaraş’ın ve 

Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamak amaçlarıyla, resmi 

işlemleri 2012 yılında Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası tarafından %50 

ortağı olarak başlatılan toplam 497 ha alana sahip Tekstil İhtisas Organize 

Sanayi Bölgesi yatırımcıların başvurularına açılmıştır.  

 

Bu süreçte, 75 yatırımcı 375 ha'lık arsa talebinde bulunmuş ve bunlardan uygun 

görülen 62 firmaya Müteşebbis Heyet tarafından ön tahsis gerçekleştirilmiştir. 

 

GIDA İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 

Kahramanmaraş ilinde faaliyet gösteren gıda sanayicileri; (Dondurmacılar, 

Biberciler, Tarhanacılar, Pastacılar, Hazır-Yemek Firmaları, Baharatçılar, Unlu 

Mamuller ve Pastacılar vb. ) ve yeni gıda sanayi yatırımcılarının bir araya 

getirileceği; Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile kümelenmenin yaratacağı 

ekonomik sinerjiyi daha da arttırmak,  her türlü girdinin kolay bulunabilmesini 

sağlamak, ihtiyaçların ortak olması, tedarikçilerin yakınlığı, atıkların benzer 

olmasından dolayı avantajlarıyla maliyetleri azaltmak, uzmanlaşmış işgücü 

teminini gerçekleştirmek ve pazarlama olanaklarının kolaylaştırılması ile ilimiz 

gıda sanayicilerinin gıda alanında ihtisaslaşmasını sağlayarak ilimiz, bölgemiz ve 

ülkemiz ekonomisine katma değer sağlamaktır. 

 

Kahramanmaraş Valiliğimiz ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 

Gıda İhtisas OSB konusunda teknik hazırlıklar yürütülmektedir. Kahramanmaraş 

ili Türkoğlu ilçesi Çobanoğlu Mahallesi Ömerağa Mevkii 121/1 parselde bulunan 

1552 dönüm alana sahip arazi ve alternatif diğer alanlar değerlendirilmektedir.  
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METAL İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 

Kahramanmaraş Metal İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin ana hedefi; ilimizde 

yapılan yatırımların metal ihtisas sektöründe önemli bir pay almasından dolayı, 

alüminyum, asansör, büro mobilyası, demir çelik, metal mutfak eşyaları, 

makine, tornacılar gibi mevcut alt sektörleri ve yeni metal sanayi yatırımcılarını 

bir arada toplamak amacıyla Kahramanmaraş–Adana karayolu üzeri türkoğlu 

ilçesi çoban tepe mahallesi mevkiindeki 450 ha. alanın metal ihtisas organize 

sanayi bölgesi olarak ilan edilmesidir. 

 

ISLAH OSB PROJELERİ 

Bunların dışında Erkenez-1, Erkenez-2 ve Aksu sanayi bölgeleri ile ilgili olarak 

ıslah osb müracaatları yeni çıkacak olan yönetmeliğe göre revize edilerek 

yeniden projelendirilmiş ve Kahramananmaraş Valiliği’ne müracaat dosyası 

gönderilmiştir. Böylece Kahramanmaraş’ta, daha düzenli bir sanayileşmenin 

altyapısı oluşacaktır. 

 

KOBİ DESTEK KREDİSİ 
İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda, ülke ekonomisinde önemli yer 

tutan küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansman sorunlarının giderilmesine 

katkı sağlamak üzere, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde Oda ve 

Borsalarımızın katkıları ile daha önce 2016 yılında 5 milyar TL, 2019’un başında 

7,5 milyar TL düşük faizli kredi imkanı işletmelere sunulmuştu. 

 

Reel sektörden gelen talep ve mevcut ekonomik şartlar göz önüne alınarak 

Nefes Kredisi Projesi KOBİ Destek Kredisi adıyla tekrar başlatılmıştır.  

 

Küresel ölçekte rekabet gücünün artırılması ve yeni pazarlara erişimin yanında 

şimdi de finansmana erişim konusunda elimizi taşın altına koyduk. Üyelerimiz 

için firma başına 50 bin ile 200 bin TL arasında sınırlandırılan yeni bir kaynak 

oluşturulmuştur. Bu kaynak şehrimizde üretim ve ticareti önemli ölçüde 

canlandırmıştır.  
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‘1978 MARAŞ OLAYLARI’ İLE İLGİLİ BASIN BİLDİRİSİ  
Kahramanmaraş’ta 1978 yılı Aralık ayında meydana gelen olaylarla ilgili olarak 

Kahramanmaraş sivil toplum kuruluşları ile “Kahramanmaraş Kardeşlik Bildirisi” 

konulu ortak basın bildirisi yayınlanmıştır. 

‘1978 olayları’ ile ilgili olarak sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte ortak bildiri 

yayınlarak, Kahramanmaraş’ın, dünyaya örnek olan kahramanlığını; Alevi’si, 

Sünni’si, Kürt’ü, Türk’ü, Türkmen’i, Çerkez’i el ve gönül birliği ile ortaya 

koyduğunu ve bir daha ne bu kadim kentin, ne ülkemizin, karanlık şer 

odaklarının oyunları ile bu acıları yaşamasını istemediğimizi kamuoyuna deklare 

ettik. 

 

KAHRAMANMARAŞ VE EKONOMİSİ İLE İLGİLİ DETAYLI RAPORLAR 
Siyasetçilerimizi ve bürokratlarımızı güçlü şekilde enforme ederek 

Kahramanmaraş’ın sorunlarına odaklanma açısından koordinasyonu ve 

konsantrasyonu artırmak amacıyla Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu olarak her toplantıda, her platformda, detaylı raporlar ve 

sunumlarla Kahramanmaraş’ın rekabet gücü yüksek, daha modern ve yaşanılır 

bir kent haline gelmesi için siyasetçilerimizi ve bürokratlarımızı bilgilendirerek 

sorunların çözümüne katkı sağlamaya çalışılmıştır.  

 

 

 

 


