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Vizyonumuz;
iş dünyasının sesi olarak 

Kahramanmaraş’ta 
ekonomik refahın ve yaşam 

kalitesinin artırılması için 
hizmet etmek.

Misyonumuz; 
Kahramanmaraş’ı, Türkiye’nin 

en güçlü üretim 
merkezlerinden birisi haline 

getirmek hedefiyle, 
üyelerimize maksimum değer 

sağlayarak Kahramanmaraş 
tüccar ve sanayicilerinin 

yüksek katma değer 
üretmesine, rekabet gücünün 

artırılmasına katkıda 
bulunmak ve başta ilimiz 

olmak üzere ülkemizin 
ekonomik, teknolojik, sosyal 
ve kültürel gelişiminde itici 

güç oluşturmak.



ÖNSÖZ



Dünyada sayıları 12 bini bulan ticaret ve sanayi odaları, iş dünyasının en büyük global temsilcisi konumu ve
apolitik yapısıyla üyelerinin daha üretken olmasını, birbirleri ile işbirliğini ve rekabet yeteneklerini
kuvvetlendirmeyi amaçlayan kurumlardır.

Türk özel sektörünün global ölçekte rekabetçiliğini geliştirmesi ve AB ile entegrasyonu Türkiye’nin en politik
meselelerinden birisidir. Özel sektörün gelişimini teşvik etmek, şirketlerin kapasitelerini artırmak, 5174 sayılı
Kanun kapsamında sayılan hizmetleri sunmak amacıyla kurulan Türk ticaret ve sanayi odaları özel sektörün
dünya ve AB’ne uyum kabiliyetinin tesisi konusunda çok önemli bir misyona sahiptir.

1926 yılında kurulan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, 10 bin üyeye hizmet veren, her yıl yaklaşık 1000
yeni üyenin giriş yaptığı büyük bir mesleki kuruluştur.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın ana politikası, tabandan yukarı doğru bilgi akışı ile oluşmakta ve bu
da kamuoyu farkındalığını ve temsil kabiliyetini güçlendirmektedir.

Kahramanmaraş ekonomisi 80’lere kadar tarıma dayalı olarak gelişmiştir. Ancak 1980 sonrası şehrimiz büyük bir
sanayileşme hamlesi ile bugün ülke ekonomisine ciddi ölçüde katkı sağlamaktadır.

Ekonomi politikalarına tam uyum kabiliyeti sergileyen ve tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişte yüksek
başarı gösteren Kahramanmaraş, yaklaşık 40 milyar lira GSYİH ile Türkiye’nin en önemli sanayi ve ticaret
merkezlerinden birisidir.

Kahramanmaraş 2 bine yakın üretici şirketiyle; tekstil, metal mutfak eşyaları, gıda, kağıt, çimento, ve enerji
alanında Türkiye üretiminde ciddi bir paya sahip olup, 2 milyar dolar dış ticaret hacmi ve 160 bin kişilik istihdamı
ile önemli bir konuma ulaşmıştır.

2020 yılı, hiç bilmediğimiz bir virüsün getirdiği bilinmezlerin yılı oldu. İnsanlık, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en
ağır deneyimini yaşadı. Salgın nedeniyle ticaret, eğitim, ulaşım, yüz yüze diplomasi, sanayi, turizm gibi
faaliyetler neredeyse dururken, bir yandan ilaç, aşı ve tedavi yöntemleri geliştiriliyor, bir yandan da salgın
sonrası insanlığı nasıl bir dünya düzeninin beklediği konusunda büyük bir tartışma sürdürülüyor.

Hiç şüphesiz pandemi ile birlikte hiç bilinmeyen bir yolculuğa çıktı dünya. 2020 ve sonrası için pek çok şeyi
düşünmemiz, yeniden tasarlamamız ve yönetmemiz gerekecek. Ama öncelikle, salgının yarattığı hasarı çok
çabuk onarmamız gerekiyor.

Bunu hızlıca yapabildiğimiz ve toplum olarak kurallara ve alınan tedbirlere uyum sağladığımız sürece dünyanın
değişmekte olan dengesi içerisinde güçlü bir konuma sahip olabiliriz. Özel sektörün uzun vadeli planlarla önünü
görebileceği iş ortamına her zamankinden daha fazla ihtiyacı var.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası olarak 2020 yılında çalışmalarımızı bu hedef doğrultusunda
şekillendirdik.



Özel sektörün sorun ve ihtiyaçlarını saha araştırmaları ile rapor ederek ilgili kurumlara ilettik ve sorunların
takipçisi olduk.

Ticari canlılığın sağlanması ve istihdamın korunması için elimizden geleni yaptık. Bununla birlikte, önümüzdeki
süreçte, sanayi ve tarım alanlarında çok güçlü adımların atılması ve bu krizi fırsata çevirecek reformları hayata
geçirmemiz küresel düzlemde gücümüzü artıracaktır.

Odamız üyelerinin ve kamuoyunun bilgisine sunduğumuz bu faaliyet raporu Odamızın 2020 yılında
Kahramanmaraş’ın sağlıklı şekilde ekonomik büyümeye ulaşması, kentimizin daha iyi tanıtılması ve dünya kenti
olma yolunda ilerlemesi adına gerçekleştirdiğimiz çalışmalara yer verilmiştir.

2021 yılında aynı ilke ve hedefler doğrultusunda, özel sektörün en güçlü sesi olmaya, Kahramanmaraş’ın daha
modern bir kent olması için çalışmaya devam edeceğiz.

İnanıyoruz ki, el ele verdiğimizde daha güçlü Kahramanmaraş için gerekli olan sinerji oluşacaktır. Sevgiyle,
mutlulukla kalın…

Şahin BALCIOĞLU 
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı



STRATEJİK HEDEFLER



VİZYON, MİSYON VE 
STRATEJİK HEDEFLER

Vizyon

• Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, yaklaşık 10 bin üye şirketin politika ve 
yönetim bakımından çıkarlarını temsil ediyor.

• Bu bakımdan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın vizyonu iş dünyasının sesi 
olarak Kahramanmaraş’ta ekonomik refahın ve yaşam kalitesinin artırılması için 
hizmet etmektir.

Misyon

• Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, tüm ekonomik konularda bilgi vererek 
tavsiyelerde bulunuyor, mesleki eğitimler sunuyor, deneyimlerin paylaşılması için bir 
platform oluşturuyor.

• Misyonu, Kahramanmaraş’ı Türkiye’nin en güçlü üretim merkezlerinden birisi haline 
getirmek hedefiyle, üyelerimize maksimum değer sağlayarak Kahramanmaraş tüccar 
ve sanayicisinin yüksek katma değer üretmesine, rekabet gücünün artırılmasına 
katkıda bulunmak ve başta ilimiz olmak üzere ülkemizin ekonomik, teknolojik, sosyal 
ve kültürel gelişiminde itici güç oluşturmaktır.

Stratejik Hedefler

• Ticari ve ekonomik işbirliği için önde gelen ağ (network) kuruluşu olmak

• İş dünyasının sözcülüğünde lider olmak

• Bilgi, danışmanlık ve eğitim hizmetlerinde etkinliği artırmak

• Kahramanmaraş ve ötesinde Oda markasının gücünün ve görünürlüğünün artırılması

• Üyeleri için mükemmel bir girişimcilik ve finansa erişim koordinasyon merkezi olmak



TİCARİ VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ 
İÇİN ÖNDE GELEN AĞ 

(NETWORK) KURULUŞU OLMAK

STRATEJİK HEDEF-1



Çevre illerin iş dünyası temsilcileri Kahramanmaraş Ticaret
ve Sanayi Odası’nda bir araya gelerek bölge ekonomisi ve
sorunları konusunda istişare toplantısı yapılmıştır.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası daveti ile
Kahramanmaraş’a gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ilk olarak
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) tarafından
kendisine ‘Fahri Doktora Ünvanı’ verilen programa
katılmıştır.

KSÜ öğrencilerine hitap eden Hisarcıklıoğlu, sonrasında ise
Kahramanmaraş Valiliği’ni ziyaret ederek Vali Vahdettin
Özkan’la bir araya gelmiştir.

Buradan Vali Özkan’la birlikte Kahramanmaraş Olgunlaşma
Enstitüsü’nün sergisine katılan Hisarcıkloğlu, ardından
Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun
100’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası tarafından organize
edilen ‘Kahramanmaraş İş Dünyası Müşterek İstişare
Toplantısı’na katılmıştır.

BÖLGE İŞ DÜNYASI KAHRAMANMARAŞ’TA BULUŞTU

Yoğun katılımın olduğu programda, üretim ve ihracatın 
artırılmasına yönelik alınması gereken önlemler konusunda 
görüşmelerde bulunulmuştur. 



“MARAŞ DONDURMASI” KULLANIM HAKKI SÖZLEŞMELERİ İMZALANDI

«Maraş Dondurması», tamamen Anadolu topraklarına özgü 
bir lezzet kültürüdür. Bugün, Kahramanmaraş’ın en önemli 
simgelerinden birisi ve en güçlü markasıdır. Geçmişi 
Osmanlı saraylarına kadar uzanmaktadır. En belirgin özelliği, 
Maraş florasının özü olmasıdır. 

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası adına Türk Patent 
ve Marka Kurumu nezdinde coğrafi işaret tescili yapılmıştır. 

Bu kapsamda, «Maraş Dondurması» markasının kullanım 
hakkı sözleşmeleri imzalanmış ve buna göre «Maraş 
Dondurması» tescil kriterlerini yerine getiren firmalarca 
kullanabilecektir. 

Yapılan sözleşme ile gıda kodeksine uygun, tamamen doğal 
süt, salep ve şekerden imal edilen kendine özgü aroması, 
tadı ve görselliği olan «Maraş Dondurması»nın bu 
özelliklerinin korunması hedefiyle «Maraş Dondurması» 
coğrafi işaretine ilişkin bu ürünü üreten, satışa sunan ya da 
menüsünde, kartvizitinde, ambalajında, tabelasında, ticari 
unvanında vb. yerlerde bu adı kullanan ya da satış, 
pazarlama, reklam, promosyon vb. faaliyetlerinde bu adı 
kullanan ve kullanmak isteyenler için bu işaretin kullanımı 
ile ilgili işlemlerde uygulanacak kullanım ve denetime ilişkin 
usul ve esaslar düzenlenmiştir. 



KIRMIZI BİBER MEZAT PROGRAMI 

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ile Maraş Biberi 
Kümelenmesi iş birliğinde, çiftçilerin ürünlerinin satıldığı 
Odun Pazarı'nda "Maraş Biberi Mezatı Etkinliği" 
düzenlenmiştir. 

‘Maraş Biberi’ne tanıtımına katkı sağlamak amacıyla biberi 
yetiştirip, kurutan ve fabrikaların işlemesi için hazır hale 
getiren çiftçiler, ilk mahsullerini pazara indirmiştir.  

«Maraş Biberi» acısı, aroması, lezzeti ve kendine has diğer 
özellikleriyle dünyanın takdir ettiği biberlerden birisidir.  

Kahramanmaraş ve çevresindeki illerde «Maraş Biberi» 
olarak  üretilen biberler Türkiye'deki üretimin yüzde 83'ünü 
karşılamaktadır. 

Yıllara göre değişiklik gösterse de kentimizde yıllık 30 bin 
ton civarında pul ve toz biber üretimi yapılmaktadır. 

Kahramanmaraş’ta 70 biber işleme tesisi ekonomiye katkı 
sağlamaktadır. 



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) ve oda-
borsaların gerçekleştirdiği KOBİ finansman projesi 
“TOBB Nefes Kredisi” tekrar başlatılmıştır. 

Koronavirüs salgınının iş dünyasına etkilerini azaltmak 
ve Oda üyelerinin finansman ihtiyaçlarını karşılamak 
amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
öncülüğünde, daha önce de Oda ve Borsaların 
katkılarıyla 6 defa kullanıma sunulan “TOBB Nefes 
Kredisi” projesi tekrar hayata geçirilmiştir. 

TOBB ve DenizBank protokolü kapsamında, 
Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin 
sınırlanmasına katkı sunmak amacıyla, KOBİ’lere düşük 
faizli kredi sağlamak için ‘TOBB Nefes Kredisi’ projesi 
uygulamaya konulmuştur. 

TOBB ve DenizBank, bu hassas süreçte elini tekrar taşın 
altına koyarak, TOBB ve KGF desteğinde yıllık yüzde 7,5 
faiz oranı ile kredi kullandırıp, KOBİ’lere nefes 
aldırmıştır. 

KORONAVİRÜS İLE MÜCADELEDE KOBİ’LERE BÜYÜK NEFES

Kredinin, 2020 senesinde 6 ila 8 ay anapara ve faiz ödemesi 
olmayacak şekilde tasarlanmış, geri ödemesi ise 2021’de 
aylık eşit 12 taksitle yapılacaktır. 

TOBB’nin öncülüğünde, Oda ve Borsaların katkılarıyla 
gerçekleştirilen yeni Nefes Kredisi basın tanıtım toplantısı 
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılarak 
kamuoyuna duyurulmuştur. 



Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nda iplik sanayi, 
dokuma, boya ve kasar sanayi, örme ve konfeksiyon 
sanayiinde faaliyet gösteren firmalar Tekstil Sektörü Ortak 
Akıl Toplantısı’nda bir araya gelmiştir.

TEKSTİL SANAYİCİLERİ KMTSO’DA BULUŞTU

Toplantıda sektörün genel durumu, yatırım, üretim, ihracat 
ve istihdam alanındaki gelişmeler ve öncelikli sorunlar, 
Covid-19 salgınının sektöre etkileri ile salgın sonrası yeni 
döneme ilişkin görüş ve önerilere yer verilmiştir. 

Alınan kararlar ve öneriler rapor halinde ilgili bakanlıklara 
ve kurumlara iletilmiştir. 



Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nda (KMTSO) gıda 
sektöründe faaliyet gösteren firmalar Gıda Sektörü Ortak 
Akıl Toplantısı’nda bir araya gelmiştir. 

Toplantıda, gıda ana sektörü altında süt ürünleri, yağ, çırçır, 
yem sanayi, toptan ve perakende gıda ticareti, tarımsal 
ürünler ticareti, hayvansal ürünler ticareti, yiyecek içecek 
hizmetleri alt sektörlerinin genel durumu, öncelikli sorunlar 
ve yeni döneme ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır. 

GIDA SANAYİCİLERİ KMTSO’DA BULUŞTU

Video konferans aracılığıyla gerçekleştirilen toplantıda 
sektörün genel durumu, yatırım, üretim, ihracat ve istihdam 
alanındaki gelişmeler ve öncelikli sorunlar, Covid-19 
salgınının sektöre etkileri ile salgın sonrası yeni döneme 
ilişkin görüş ve önerilere yer verilmiştir. 

Alınan kararlar ve öneriler rapor halinde ilgili bakanlıklara 
ve kurumlara iletilmiştir. 



Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nda (KMTSO) 
inşaat ve bağlı sektörlerde faaliyet gösteren firmalar İnşaat 
Sektörü Ortak Akıl Toplantısı’nda bir araya gelmiştir. 

Alınan kararlar ve öneriler rapor halinde ilgili bakanlıklara 
ve kurumlara iletilmiştir. 

İNŞAAT SEKTÖRÜ KMTSO’DA BULUŞTU
Video konferans aracılığıyla gerçekleştirilen toplantıda, 
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’na bağlı yapı 
sanayi, bina yapım ve teknik hizmetler, bayındırlık ve teknik 
hizmetler, inşaat malzemeleri ticareti, mühendislik mimarlık 
faaliyetleri sektörlerinin mevcut durumu ve öncelikli 
sorunlarına ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır. 



Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nda (KMTSO) 
hizmetler sektöründe faaliyet gösteren firmalar Ortak Akıl 
Toplantısı’nda bir araya gelmiştir. 

HİZMETLER SEKTÖRÜ KMTSO’DA BULUŞTU

Video konferans aracılığıyla gerçekleştirilen Toplantıda, 
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’na bağlı akaryakıt 
ve yakacak maddeleri ticareti, tekstil ürünleri ticareti, 
otomotiv ve yan ürünleri ticareti, taşımacılık, finans 
kurumları sigortacılar emlakçılar, sağlık kuruluşları, eğitim 
hizmetleri alanlarında faaliyetlerini sürdüren firmaların ve 
sektörün durumu ve sorunlarına ilişkin değerlendirmeler 
yapılmıştır.

Alınan kararlar ve öneriler rapor halinde ilgili bakanlıklara 
ve kurumlara iletilmiştir. 



Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nda metal ve enerji 
alanlarında faaliyet gösteren firmalar Ortak Akıl 
Toplantısı’nda bir araya gelmiştir. 

METAL VE ENERJİ SEKTÖRLERİ KMTSO’DA BULUŞTU

Video konferans aracılığıyla gerçekleştirilen toplantıda, 
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’na bağlı metal 
mutfak eşya sanayi, demir çelik ve yan ürünleri sanayi, 
plastik ve orman ürünleri sanayi, demir çelik eşya sanayi, 
bilgisayar ve elektronik ürünler ticareti, dayanıklı tüketim 
malları ticareti, enerji üretim dağıtım ve satış alanlarında 
faaliyetlerini sürdüren firmaların ve sektörün durumu ve 
sorunlarına ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır.

Alınan kararlar ve öneriler rapor halinde ilgili bakanlıklara 
ve kurumlara iletilmiştir. 



«YAPILANDIRMA YASASINI BİZ TALEP ETTİK»

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) ile 
Kahramanmaraş Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü işbirliği ile 
“7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 
uygulaması ile ilgili bilgilendirme programı yapılmıştır. 

Kahramanmaraş Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Harun 
Akbakaban, SGK yapılandırmaları hakkında Kahramanmaraş 
Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine bir sunum 
gerçekleştirmiştir. 

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Şahin Balcıoğlu yapılandırmanın yararlarını 
üyelerine anlatarak “Böyle bir yapılanmanın gerek 
olduğunu söylüyorduk. 

Meslek komitesi toplantılarımızda, anketlerimizde 
yaptığımız toplantılarda arkadaşlarımızın talebi bu 
yöndeydi. Ve biz de bu talepleri hem ilgili bakanlara hem de 
Odalar Birliğine bildirme suretiyle bunun da takipçisi 
olmuştuk. Bu yasa arkadaşlarımızın talepleri doğrultusunda 
çıktı. Umarım herkes faydalanacaktır. 

Soğuk havalar korkutuyor. Üçüncü dalgadan bahsediliyor, o 
yüzden bu yapılanma elimizde olan üç kuruşu devlete olan 
borcumuzu ödemek yerine sermayemizi elimizde tutup 
borcunuzu taksitle ödeme imkânı sunuyor. Ben öncelikle bu 
yasayı bizim arkadaşlarımızın istediği doğrultuda çıkaran 
Cumhurbaşkanımıza ve Bakanımıza teşekkür ediyorum. 
Sayın müdürümüze böyle bir konuda bize destek oldukları 
için Sayın SGK Müdürümüze teşekkür ediyorum.” diye 
konuşmuştur. 



KMTSO VE KSÜ EĞİTİME DESTEK PROTOKOLÜ İMZALADI
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) ile 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) arasında 
Eğitime Destek Burs Protokolü imzalanmıştır. 

Protokol, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Tekstil Mühendisliği 
Bölümü'nü nitelikli öğrencilerin tercih etmesini sağlamak, 
öğrencilerin başarılarını teşvik etmek, tekstil ve hazır 
giyimde öncü olan Kahramanmaraş’ta bilgi, beceri ve 
donanım sahibi tekstil mühendislerinin yetiştirilmesine 
katkıda bulunmak amacıyla öğrencilere burs verilmesini 
öngörmektedir. 

Bu kapsamda sağlanacak olan burs, ilk 15 (onbeş) 
tercihinde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Tekstil Mühendisliği 
Bölümü'nü tercih eden ve kesin kayıt yaptıran öğrenciler 
içerisinden, en yüksek puan aldığı tespit edilen ilk 10 
öğrenciye verilecektir. 



KMTSO İLE ZİRAAT BANKASI ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerinin ticari 
mal alım satımlarında kolay finansman imkânı için Ziraat 
Bankasının “Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı 
Projesi” kapsamında işbirliği protokolü imzalanmıştır.

Projenin ana amacı tedarikçi ve alıcıların banka üzerinde 
oluşturulan kapalı devre bir sisteme tanımlanarak, alım-
satım işlemlerinin Ziraat Bankası garantörlüğünde 
gerçekleştirilmesi ve böylece tahsilat konusunda her iki 
tarafın da riski sıfıra indirilmesidir.

Tedarik Zinciri Finansmanı, satıcılar açısından tahsilat 
riskinin sıfıra indirilmesi, esnek vade ve taksit imkânları ile 
daha fazla satış yapabilme imkânı, alıcılar açısından ise 
finansmana kolay erişim, ödemeleri taksit ve vadeler ile 
yapma imkânı, kredi/çek kullanmadan kendi tedarikçisi ile 
banka üzerinden ticaret yapması, artan kredi limitleri gibi 
avantajlar sağlamaktadır. 



KMTSO WHATSAPP DANIŞMA HATTI KURULDU

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, Koronavirüsün
ekonomik ve sosyal yaşama etkisinin azaltılması 
kapsamında, “KMTSO Whatsapp Danışma Hattı” 
kurulmuştur. 

Üye şirketlerin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi ve 
Kahramanmaraş’ın daha refah, daha modern, yaşam şartları 
yüksek bir kent olması ideali ile çalışan Kahramanmaraş 
Ticaret ve Sanayi Odası, yaklaşık 10 bin üye firmanın 
temsilciliğini üstlenerek, tüm ekonomik konularda üyelerine 
bilgi verme misyonunu sürdürmektedir. 

Pandemi dolayısı ile dünya genelinde olduğu gibi ülkemizin 
de ekonomide zor bir süreci yaşaması, firmaların soru ve 
sorunlara hızlı yanıt verilmesini zorunlu kılmaktadır. 
Türkiye’nin üretim ve ihracat merkezlerinden birisi olan 
Kahramanmaraş hızlı bir şekilde toparlamaya devam etse 
de pandeminin etkisi üretici, tacir ve esnaf kesimini 
derinden etkilemektedir. 

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerinin 
sorunlarına daha hızlı cevap verebilmek için “KMTSO 
Whatsapp Danışma Hattı” oluşturdu. Bu sayede içinde 
bulunduğumuz süreç itibari ile üyelerinin sorunlarına hızlı, 
doğru ve güvenilir şekilde çözüm üretmeyi hedeflemektedir. 

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası da pandeminin
ekonomiye ve istihdama etkisinin azaltılması için gerek saha 
araştırmaları ile ekonominin ve iş dünyasının nabzını 
tutarak gerek sorunları ve talepleri ilgili bakanlıklara 
ileterek çözüm yolları geliştirmiştir.

Bu kapsamda, üyelerinin sorunlarına, talep ve görüşlerine 
daha hızlı ulaşmak için “KMTSO Whatsapp Danışma Hattı”nı
kuran Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, kısa çalışma 
ödeneğine başvuruların hızlandırılması, Oda kaynaklarından 
oluşturulan nefes kredisi, vergi ve SGK erteleme ve 
yapılandırmaları gibi önem arz eden birçok konuda öncü rol 
üstlenmiştir.



‘YEREL İŞLETMENE SAHİP ÇIK’ KAMPANYASI

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) sürecinden etkilenen esnaflara 
destek olmak amacıyla, "Yerel işletmene sahip çık" 
kampanyası başlatılmıştır. 

Kampanyanın basın lansman toplantısında konuşan 
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin 
Balcıoğlu, Yerel esnafa destek çıkılması amacıyla kampanya 
başlattıklarını söyledi. Balcıoğlu şöyle konuştu: «Kapılar 
kapansa da biz birbirimizle hemhal olmak durumundayız. 
Aç isek paylaşmak, toksak sohbet etmek. Biz bu amaçla 
KOBİ'lere verilen nefes kredisi için odamızdaki paranın 
hepsini götürdük bankaya yatırdık. Banka bu paranın 10 
katından fazlasını üzerine koyarak, Odalar Birliğinin 
hazırladığı ve protokolünü imzaladığı bir sistemle nefes 
kredisini verdi. Devlet de bu süreçte elinden gelen birçok 
şeyi yaptı ve kısa çalışma ödeneğinde olduğu gibi yapmaya 
da devam ediyor. Ancak bunlarla birlikte maalesef krizde 
devam ediyor.»

Yasaklar, evde kalmalar ve bazı işletmelerin işlerinin 
sınırlanması gibi gerekli tedbirler uygulanmaya başlandığını 
aktaran Balcıoğlu, "Biz de ne yapabiliriz diye düşündük ve 
bu krizi yaşıyorsak bir nebze de olsa birbirimize sahip 
çıkalım istedik. 'Yerel işletmenize sahip çıkın' diye bir 
kampanya başlattık." ifadelerini kullandı. 

Balcıoğlu, "Yerel esnafımıza, yerel tüccarımıza destek 
olmalıyız. Her sabah bizim yanımızda olan, sabahları 
günaydın diyerek tebessüm ettiğimiz iş insanlarımıza, 
üzerimde yok sonra vereyim dediğimiz ve yeri geldiğinde 
bize veresiye defterini açan esnaflarımıza, bize en son kaça 
olur diye pazarlık ettiğimiz iş insanlarımıza sahip çıkalım. 
Ben herkesin gücünün yettiğince bu kampanyaya destek 
olmasını ve sahip çıkmasını rica ediyorum." diye konuştu. 



KAHRAMANMARAŞ GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU KODLAMA OKULU PROJESİ

TOBB Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu’nun 
Kodlama Okulu Projesi hayata geçirilmiştir. 

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO), 
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü, TOBB 
Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu ve 
Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi işbirliği ile Kodlama Okulu 
Projesi uygulamaya girmiştir. 

TOBB Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu ve 
Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi tarafından yürütülecek 
proje, Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi öğrencilerine hafta 
sonlarında verilecek temel kodlama eğitimini 
kapsamaktadır.

Üç farklı seviyede gerçekleştirilecek eğitim programı 
kapsamında 1. ve 2. seviyelerde 32’şer saatlik, 3. seviyede 
ise 40 saatlik uzaktan bağlantı ile 2020-2021 dönemi 
boyunca yapılacak eğitimle gençlerin animasyon ve 
bilgisayar oyunlarını tasarlayabilecek seviyeye ulaşmaları 
hedeflenmektedir. 

Proje ile çeşitli robotlar ve elektronik sistemler 
tasarlanabilecek ve drone, otomasyon sistemleri, akıllı 
sistemler, uzaktan kumandalı araçlar, giyilebilir teknoloji 
gibi projeler yapılabilecektir.



KMTSO’DA KÜRESEL MARKALARLA SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKSTİL KONUŞULDU

Sanayileşmenin hız kazanmasıyla birlikte kaynakların 
tüketimi ve atık üretimi hızla artarken, pek çok ülke gerekli 
önlemleri şimdiden almak için ‘sürdürülebilirlik’ kavramına 
öncelik vermeye başlaması tekstilin üretim merkezi 
Kahramanmaraş’ı harekete geçirmiştir. 

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO), 
sürdürülebilir üretimin modelinin tüm modern endüstri 
merkezlerini olduğu gibi Kahramanmaraş’ı da etkileyecek 
olması sebebiyle konuyu birinci gündem maddesi olarak 
belirlemiştir.

Bu kapğsamda, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ve 
43 ülkede 2 bin 300'den fazla hazır giyim mağazasına sahip 
H&M (Hennes&Mauritz) işbirliği imkanlarını geliştirmek 
için “Tekstilde Sürdürülebilirlik ve Yeni Dönem Stratejiler" 
konulu program düzenlenmiştir. 

Tüm modern endüstrilerde olduğu gibi, sürdürülebilirlik, 
Kahramanmaraş’ta tekstil üreticilerinin de önemli gündem 
konularından birisi olarak değerlendirilmektedir.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO), 
sürdürülebilir üretimin modelinin tüm modern endüstri 
merkezlerini olduğu gibi Kahramanmaraş’ı da etkileyecek 
olması sebebiyle konuyu birinci gündem maddesi olarak 
belirledi. 

Sanayileşmenin hız kazanmasıyla birlikte kaynakların 
tüketimi ve atık üretimi hızla artmaktadır. Çoğu ülke gerekli 
önlemleri şimdiden almak için “sürdürülebilirlik” kavramına 
önem vermeye başlamıştır. 

Tüm modern endüstrilerde olduğu gibi, sürdürülebilirlik, 
Kahramanmaraş’ta tekstil üreticilerinin de önemli gündem 
konularından birisi olarak değerlendirilmektedir.



İHRACATI GELİŞTİRME 
ÇALIŞMALARIMIZ



İHRACAT DESTEK OFİSİ

Türkiye’nin ihracat odaklı kalkınma hedefleri kapsamında 
ihracat yapan firma sayısının artırılması amacıyla Ticaret 
Bakanlığı ve TOBB işbirliğiyle hayata geçirilen İhracat 
Destek Ofisleri, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
da aralarında bulunduğu 21 ilde 30 Oda ve 1 Borsa’da 
faaliyet göstermektedir.

KMTSO İhracat Destek Ofisi, başta kadın ve genç 
girişimciler olmak üzere ihracat yapmamış ve/veya 
sürdürülebilir ihracat gerçekleştirememiş üyelerimizin 
uluslararası pazara girmelerine katkıda bulunmak ve 
ihracatı KOBİ'lerden başlayarak bütün iş dünyasına yaymak 
amacıyla birebir ve düzenli iletişime dayalı bir bilgilendirme 
hizmeti vermektedir.

Üyelerimizin kısa zamanda ihracat gerçekleştirerek 
uluslararası pazara girmelerine katkıda bulunmak ve 
ihracatı KOBİ'lerden başlayarak bütün iş dünyasına yaymak 
hedefi ile KMTSO İhracat Destek Ofisinde, ihracat yapmak 
ve/veya ihracatını geliştirmek için desteğe ihtiyaç duyan 
tüm üyelere sonuç odaklı hizmetler sunulmaktadır. 

İşletmelerde uygulamalı olarak firmaya özel ihracat yol 
haritası oluşturulmakta, ihracat destekleri ve pazar 
araştırmaları konusunda enformasyon ve asistanlık hizmeti 
verilmektedir. 



HEDEF PAZARLARA YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası şehrin 
küresel pazarlardaki konumunu gücendirmek adına 
çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. 

Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı işbirliği ile hedef 
ülkelerin pazarlarının tanıtımını gerçekleştirilmiştir. 

Oda üyelerinin hedef pazarlara girişleriyle ilgili 
bilgilendirilmeleri, söz konusu pazarlardaki iş yapma 
kültürü ve dış ticaret mevzuatı hakkında doğrudan 
fikir sahibi olmaları amacıyla ABD, Fransa, Güney 
Kore, Gürcistan, Polonya, Ukrayna gibi hedef 
pazarlarda daha önce görev yapmış ticaret 
müşavirleri ve ticaret ataşeleri sunumlar eşliğinde 
bilgi ve görüşlerini aktarmıştır.

Bilgilendirme toplantısının ardından hedef pazarlar ile ilgili 
detaylı bilgi almak isteyen KMTSO üyesi firmalar ticaret 
müşavirleri ve ticaret ataşeleri ile ikili görüşme yapmıştır.  

Görüşmelere, Paris Ticaret Müşaviri Fahriye Özlem Nudralı, 
Kiev Ticaret Müşaviri Haydar Koçak, Varşova Ticaret 
Müşaviri Okay Öztürk, Houston Ticaret Ataşesi Ahmet Zafer 
Gülşen, New York Ticaret Ataşesi Özgür Çelikel, Seul Ticaret 
Müşavir Yrd. Muhammet Alper Atilla, Tiflis Ticaret Müşavir 
Yrd. Kerim Özgün Hemdil ile Ticaret Bakanlığı uzmanları 
Evren Subaşı ve Sibel Beliktay katılmıştır. 



Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, ihracatın 
geliştirilmesine destek olmak amacıyla Akdeniz İşletmeler 
Ağı Projesi kapsamında «İhracat Satış Kampı Danışmanlık 
Programı» düzenlemiştir. 

KMTSO Eğitim Salonunda gerçekleştirilen program ile 5 
hafta boyunca, Oda üyelerine yönelik hedef pazar 
tespitinden uluslararası firmalar ile iletişime kadar birçok 
alanda eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmiştir.  

Kahramanmaraş’ın ihracatını geliştirmek, şirketlerde 
çalışanların bu konudaki bilgi ve becerilerini geliştirmek, 
gereksinim duyulan nitelikli iş gücünün yaratılmasına 
katkıda bulunmak amacıyla 5 haftalık Sertifikalı “İhracat 
Satış Kampı Danışmanlık Programı”nı başarıyla tamamlayan 
kursiyerlere sertifikalarını KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Şahin Balcıoğlu vermiştir. 

İHRACAT SATIŞ KAMPI DANIŞMANLIK PROGRAMI

Avrupa İşletmeler Ağı Projesi kapsamında, Kahramanmaraş 
Ticaret ve Sanayi Odası ve Novo Danışmanlık işbirliğinde 
düzenlenen eğitim programıyla Oda üyelerinin, sektörün 
içinden ve konusunda uzman kişilerden alacağı eğitimle 
yurtdışı pazarlara açılmaya hazır hale gelmesi ve dış ticaret 
yetkinliklerini artırarak alternatif pazarlardaki fırsatları 
yakalamaları hedeflenmektedir. 



Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
İstanbul’da Türk Eximbank ve İhracatçı Birlikleri ile bir 
araya gelerek ihracata yönelik destekler ve ihracatın 
güçlendirilmesi için gerekli çalışmalar hakkında 
görüşmeler yapmıştır. 

Heyet, merkezi İstanbul’da bulunan Türk Eximbank 
(Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.), Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM), İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri 
İhracatçıları Birliği (İTHİB) ve İstanbul Demir ve Demir Dışı 
Metaller İhracatçıları Birliği’nde (İDDMİB) temaslarda 
bulunmuştur. 

Heyet, ilk olarak İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet 
Öksüz’le bir araya gelerek küresel ve ulusal ölçekte 
ticaretin durumuna ilişkin değerlendirmeler yapmıştır. 
Toplantıda, Kahramanmaraş ekonomisinde tekstil 
sektörünün önemi vurgulandı ve kurumlar arası 
işbirliğinin artırılmasına yönelik fikir alışverişinde 
bulunulmuştur.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Öztiryaki ile görüşen 
KMTSO Heyeti, Kahramanmaraş’ın metal mutfak eşyaları 
sektöründeki ağırlığına değinmiştir. 

KMTSO HEYETİ EXIMBANK YÖNETİMİ İLE BİRARAYA GELDİ

Heyet, TİM Dış Ticaret Kompleksi’nde son ziyaretini TİM 
Başkanı İsmail Gülle’ye gerçekleştirerek güncel ekonomik 
gelişmeler ve küresel ticareti olumsuz etkileyen koşulları 
değerlendirmiştir. KMTSO ve TİM faaliyetleri hakkında 
sunumlar yapılan toplantıda, TİM Başkanı İsmail Gülle, 
Kahramanmaraş’ta Eximbank Şubesi açılmasıyla ilgili talebin 
destekçisi olduklarını ve şube açılışı ile birlikte aylık ihracat 
rakamları açıklaması programını birlikte gerçekleştirmek 
üzere Kahramanmaraş’a gelebileceklerini belirtmiştir.

Son olarak Türk Eximbank Genel Müdürü ve üst düzey 
yöneticileriyle Bankanın Genel Müdürlüğü’nde toplantı 
yapılmıştır. Toplantıda ihracatçılarımızdan gelen şube açılış 
talebiyle ilgili değerlendirmelerde bulunulmuştur. 
Kahramanmaraş’ın mevcut ihracat potansiyelini artırmak 
üzere şube açılmasının Kahramanmaraş ihracatı için itici güç 
olabileceği belirtilmiştir. 



DIŞ TİCARET EĞİTİMİ

10-11 Haziran 2020 tarihlerinde 13.00 – 14.30 saatleri arasında Ticaret 
Bakanlığı ve Odamız organizasyonuyla Zoom üzerinden online “Dış Ticaret 
Eğitimi” düzenlenmiştir.
Ticaret Bakanlığı İhracatı Geliştirme Uzmanı Asım ÇALIŞ tarafından verilen 
eğitimin konuları ; Nasıl ihracatçı olunur?, İhracatta risk analizi ve 
risklerden korunma yöntemleri ve Değişen yönleriyle yeni dönem teslim 
şekilleri (INCOTERMS 2020)’dir. 



Odamız organizasyonuyla, Avrupa işletmeler Ağı Desteğiyle Zoom
üzerinden online “Dış Ticaretin Finansmanı” eğitimi düzenlenmiştir.
Eğitim Çankaya Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Öğretim 
Elemanı Fedai UZUN tarafından verilmiştir.
İhracat yapan üyelerimize yönelik ; Dış Ticarette Ödeme  Yöntemleri,
Dış Ticaretin Finansmanı ve  Dış Ticaretin Alternatif Finansmanı 
konuları işlenmiştir.

DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI EĞİTİMİ 



Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, İhracat Destek Ofisi girişimleriyle “Yeni Nesil 
İhracat” stratejisi doğrultusunda Oda üyelerine özel TradeAtlas web sitesi hizmetlerinde 
indirimli avantajı sağlanacak.
KMTSO üyelerinin İthalatçı ve ihracatçı arama hizmetlerinden daha etkin şekilde 
yararlanmalarını teminen KMTSO ve TradeAtlas arasında protokol imzalandı.  KMTSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu ve Tradeatlas.com Genel Müdür Ali Emek'in 
katılımı ile imzalanan protokol kapsamında Oda üyelerinin siteye aidat ücretlerinde 
Ticaret Bakanlığı’nın desteğinin yanında %10 ilave indirim sağlanacak.
Protokol imza töreninde konuşan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, 
Pandemiden dolayı ihracat pazarlarına ulaşmanın zor hale geldiğini belirterek “Bugün 
yine hayırlı bir iş için buradayız. Odamızın İhracat Destek Ofisi’ndeki arkadaşlarımızın 
yoğun gayretiyle, yönetimdeki arkadaşlarımızın desteği ile bir ilki yaşayacağız. 
Pandemiden dolayı biliyorsunuz pazara gitmek, pazara ulaşmak, müşteriyi bulmak, 
müşteriyi araştırmak oldukça zor bir hale geldi. Bizim bunu nasıl yapabileceğimizi, 
ticaretin nasıl devam edeceğini ama her hâlükârda da bunu ne kadar sağlıklı ve ayakları 
yere basar olması gerektiğini bildiğimiz için neler yapılabileceğini araştırdık. Bunun 
akabinde TradeAtlas firmasıyla böyle bir anlaşma hazırladık.” şeklinde konuştu.

KMTSO’DAN İHRACATÇILARA YENİ NESİL DESTEK



YAZILIM SEKTÖRÜ PROJE  HAZIRLIK TOPLANTISI  

Kahramanmaraş Teknokent yönetimi ve yazılım firmalarının 
uluslararası pazarda daha etkin rol almalarına yönelik yapılacak faaliyet 
ve projeler değerlendirildi.



Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) ve Türk Eximbank işbirliği ile 
ihracatçılar ve Eximbank arasında köprü oluşturacak şubelere bir yenisi daha 
ekleniyor.

Türkiye’deki hizmet ağını genişletme açılımı yapan Türk Eximbank, 
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın uzun süredir devam eden 
girişimleriyle 21. şubesini Kahramanmaraş’ta açacak.

Eximbank’ın Kahramanmaraş şubesi, Türk Eximbank’ın hedefleri arasında yer alan 
yeni finansman ürünlerinin ihracatçılara sunulmasına önemli katkılar sağlayacak. 
Şube ile bölge ihracatçıları, bankanın kredi ve sigorta programları hakkında daha 
hızlı ve güncel bilgilere ulaşabilecek.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, 
Kahramanmaraş’ın Türkiye’nin en güçlü sanayi merkezleri arasında yer aldığını ve 
tekstil sektörü başta olmak üzere birçok alanda entegre fabrikalarla ekonominin 
kahramanı olduğunu vurguladı.

EXIMBANK KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ AÇILIYOR



Türkiye’nin ekonomik kalkınması ve ihracatla büyümesinde önemli katkıları olan 
Kahramanmaraş, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıkladığı “81 İlde İhracata İlk Adım 
Programı” kapsamında pilot iller arasında yer aldı.
KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, program kapsamında, pilot iller arasında yer alan 
Kahramanmaraş’ın, üretim ve ihracattaki başarı grafiğini yükselterek ekonomide daha 
büyük başarı hikayeleri yazacağını söyledi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 81 ilde henüz ihracat yapmamış ancak ihracat potansiyeli 
olan firmalara ilk ihracatlarını yapmaları için ilk adımı atmalarında yanlarında olmak 
amacıyla geliştirilen “81 İlde İhracata İlk Adım Programı”nın tanıtımını yaptı.
Programın ilk aşamasını oluşturan pilot uygulamaya katılmak üzere Adana, 
Kahramanmaraş, Konya, Manisa ve Samsun illerinde, üretim kapasitesi yeterli olduğu 
halde daha önce hiç ihracat yapmamış ya da son 10 yılda bir kez ihracat yapmış 2 bin 
773 firmanın ihracat potansiyeli olduğu tespit edildi.

KAHRAMANMARAŞ İHRACATTA YENİ BAŞARI HİKAYELERİ YAZACAK



E-TİCARET, E-İHRACAT VE MİKRO 
İHRACAT EĞİTİMİ

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odamız Eğitim salonunda korona virüs 
tedbirlerine uyularak , İhracat Destek Ofisi organizasyonunda, Avrupa İşletmeler 
Ağı (EEN-EASTMED) desteğiyle üyelerimizin ihracatlarını farklı elektronik 
pazarlama kanalları ile arttırması amacıyla Malatya Turgut Özal Üniversitesi Dr. 
Öğretim Üyesi İnanç ALİKILIÇ’ın anlatımıyla ele alınacağı bir eğitim  
düzenlenmiştir.

E-TİCARET, E-İHRACAT VE MİKRO İHRACAT EĞİTİMİ



TEKNİK TEKSTİL İNCELEME ZİYARETİ 

Şehrimizde teknik tekstili geliştirmek ve yakın zaman önce başlatılan 
Savunma Sanayi hamlesini katkı sağlamak amacıyla Yönetim Kurulu 
Başkanımız Şahin Balcıoğlu ve TOBB Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu   
Ege Üniversitesi Tekstil Bölümünü , Teksmer "Teknik Tekstil Uygulama 
Merkezi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği ziyaretlerinde 
bulundular. Teknik tekstil alanındaki çalışmalar değerlendirildi. İşbirliği 
olanakları görüşüldü. 



ULUSLARARASI TEKSTİL MAKİNELERİ FUARINI GERÇEKLEŞTİRDİK

Odamız koordinatörlüğünde ilkini 2014 yılında gerçekleştirdiğimiz,  6.sı 
organize edilen Kahramanmaraş 6.Uluslararası Tekstil Makineleri KTM 
2020 Fuarı gerçekleştirildi.  Yeni normalin Avrupa ve Türkiye'deki ilk 
Tekstil Makinaları fuarı oldu.



IRAK ÜLKE GÜNÜ 

Bölgemiz ve Ülkemiz ihracatında ilk 10’da yer alan Irak Pazarına yönelik olarak 
işbirliği imkanlarını artırabilmek, ticaret hacmimizi geliştirebilmek ve Irak Pazarı 
hakkında üyelerimizi bilgilendirmek üzere Odamız Fuaye alanında maske ve 
sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde “IRAK ÜLKE GÜNÜ” Toplantısı 
gerçekleştirilmiştir. 
Toplantıya Ticaret Bakanlığı Bağdat Ticaret Müşaviri Ferdi Yayla,  Irak 

Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi T.Akram Salman ve  Dış 
Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye – Irak İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi 
Recep Çalışkan katılmıştır.



TORİNO FASHİONMATCH 2020 B2B PROGRAMI 

Tekstil ve moda endüstrisi içinde iş ortaklıklarının oluşturulmasını 
kolaylaştıran Avrupa İşletmeler Ağı projesi kapsamında Odamızın da 
dahil olduğu Avrupa İşletmeler Ağı Akdeniz Konsorsiyumu katkılarıyla 
5-8 Ekim 2020 tarihlerinde Torino FashionMatch 2020 Eşleştirme 
Programı düzenlendi. Etkinlik, projeler için ortaklar bulmak, ticari 
ortaklıkları geliştirmek, yeni pazarlar keşfetmek, bilgi, fikir, yenilikleri 
paylaşmaları için moda ve tekstil alanında faaliyet gösteren 
işletmeleri bir araya getirmek amacı ile yapıldı.  Beşincisi düzenlenen  
etkinlik bu yıl sanal olarak gerçekleştirildi ve  ikili görüşme 
etkinliklerine sanal olarak katılım fırsatı sağlandı. 



Video konferans bağlantısıyla “TradeAtlas ile İhracat Odaklı Hedef Pazar 
Araştırması ve Müşteri Bulma Yöntemleri" webinarı gerçekleştirildi.

TRADEATLAS’DA MÜŞTERİ BULMA EĞİTİMİ 



YAZILIM SEKTÖRÜ PROJE TANITIM TOPLANTISI 

KMTSO'da Covid-19 önlemlerine uygun olarak, HİSER-Hizmet Sektörü 
Rekabet Gücünün Artırılması Projesi hakkında yazılım sektör temsilcileri ile 
ön değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. 
İlimizde, teknoloji odaklı inovasyon, AR-GE,bilişim ve yazılım sektörlerinde 
faaliyet gösteren ve küresel pazara açılmayı hedefleyen Odamız (üretici) 
üyelerine yönelik olarak firmaların yeni pazarlara erişimlerinin sağlanması, 
birlikte çalışma alışkanlıklarını geliştirerek oluşturulacak değer zincirine 
katılımlarının sağlanması, yurtdışı Pazar tecrübelerinin geliştirilmesi ve 
nihayetinde ihracatlarının artırılması amacıyla Ticaret Bakanlığı destekleriyle 
Kahramanmaraş Bilişim Teknolojileri  kümesi oluşturulacaktır.
Proje  kapsamında analizlerle belirlenen pazarlar için İkili iş görüşmeleri, 
firma/kurum ziyaretleri gerçekleştirilmesi ve eğitim/danışmanlık hizmetleri 
planlanacaktır.



H&M İLE TEKSTİLDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE YENİ DÖNEM 
STRATEJİLER TOPLANTISI 

İTHİB ve  H&M işbirliğinde Avrupa Sürdürülebilirlik Müdürü Hülya Sevindik 
Özyiğit sunumuyla ZOOM bağlantısıyla "Tekstilde Sürdürülebilirlik ve Yeni 
Dönem Stratejiler" konulu toplantısı gerçekleştirildi.  



TEKSTİL MAKİNELERİ VE YAN SANAYİ (UR-GE) İHTİYAÇ ANALİZİ 
RAPORU TASLAĞI SUNUM TOPLANTISI 

Kümedeki 15 firma temsilcisinin yer aldığı toplantıda Tekstil 
Makineleri ve Yan Sanayi (UR-GE) İhtiyaç Analizi Raporu taslağı 
üyelerimize sunuldu. Firma temsilcileriyle birlikte değerlendirme ve 
analizler yapıldı. Projenin faaliyetleri görüşüldü



MATCH2PACH 2020 B2B PROGRAMI

Avrupa İşletmeler Ağı projesi kapsamında Odamızın da dahil olduğu 
Avrupa İşletmeler Ağı Akdeniz Konsorsiyumu katkılarıyla Match2Pach 
2020 B2B Programı Eşleştirme Programı düzenlenmiştir. Etkinlik, 
projeler için ortaklar bulmak, ticari ortaklıkları geliştirmek, yeni pazarlar 
keşfetmek, bilgi, fikir, yenilikleri paylaşmaları için bir araya getirmeyi 
amacıyla düzenlenmiştir.
İkili görüşme etkinliklerine sanal olarak katılım sağlanmıştır.



İŞ DÜNYASININ 
SÖZCÜLÜĞÜNDE LİDER OLMAK

STRATEJİK HEDEF-2



ÜYELERİN İLGİLİ HER PLATFORMDA 
TEMSİL EDİLMESİ

STRATEJİK FAALİYET 2.1



Koronavirüs salgını ile mücadeleye katkı sağlamak ve 
salgının etkilerini azaltmak için iş dünyasının destekleri 
artarak devam ediyor. 

Sağlık Bakanlığı ve valilikler aracılığıyla sağlık çalışanlarına 
destek amacıyla birçok şirket ve kurum yardımda 
bulunmaktadır. 

KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE İŞ DÜNYASINDAN SAĞLIK 
ÇALIŞANLARINA DESTEK

Kahramanmaraş iş dünyası da sağlık çalışanları için harekete 
geçerek Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası 
koordinasyonu ile korucuyu ekipman temin etmiştir. 

Tekstil sektöründe faaliyet gösteren Kipaş Mensucat, İskur
Tekstil ve Lutuf Mensucat firmalarının işbirliği ile üretimi 
gerçekleştirilen 5 bin koruyucu tulum ve bot 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama 
ve Araştırma Hastanesi’ne hibe edilmiştir. 



CUMHURBAŞKANIMIZIN TEŞRİFLERİYLE GERÇEKLEŞEN, TOBB TÜRKİYE EKONOMİ 
ŞURASI’NA 3 TEMEL SORUNUMUZU YAZILI OLARAK İLETTİK: UÇAK SEFERLERİ, 

ISLAH OSB PROJELERİMİZ, YATIRIM YERİ SORUNU



ŞEHRİMİZE GELEN İÇİŞLERİ BAKANIMIZ SÜLEYMAN SOYLU’YA GÜNCEL 
MESELELERİ ANLATTIK



ULAŞTIRMA ÇALIŞTAYI'NDA, ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI SN. ADİL 
KARAİSMAİLOĞLU’NA KAHRAMANMARAŞ İŞ DÜNYASININ ULAŞTIRMA İLE İLGİLİ 

TALEPLERİNİ İLETTİK



TİCARET BAKANIMIZ SN. RUHSAR PEKCAN’LA TİCARİ HAYATIN SORUNLARINI 
KONUŞTUK. 



SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANIMIZ SN. MUSTAFA VARANK’LA SANAYİ 
SEKTÖRÜNÜN SORUNLARINI VE TALEPLERİNİ KONUŞTUK



SAĞLIK BAKAN YARDIMCISI’NA COVID-19’UN MESLEK HASTALIĞI OLMADIĞINI VE 
YALAN BEYANLA TEMASLI YAZDIRMANIN EKONOMİYE ZARARLARINI ANLATTIK

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) tanımıyla, işyeri ortamında 
bulunan faktörlerin etkisi ile meydana gelen hastalıkların 
ortak adı meslek hastalığıdır. 

Meslek hastalığının yapılan işin niteliğinden veya yürütüm 
koşullarından kaynaklanmış olması gerekmektedir. Buna 
karşın, Covid-19 bulaşının meslek hastalığı olarak 
değerlendirilmesi yönündeki lobi faaliyetlerinin bazı 
çevrelerce yürütülmesi reel sektörün moral, motivasyon ve 
geleceğe inancını baltalamaktadır. 

Koronavirüs’ün, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı (kolluk 
kuvveti) ve Ticaret Bakanlığı ekiplerince sürekli olarak sıkı 
sıkıya denetlenen işletmelerimizde üretilmediği, virüsün 
işletmeye dışarıdan geldiği çok açıktır. 

İşverenlerimiz, salgının hızının kesilmesi için işyerlerinde 
alınması gereken tüm tedbir ve kurallara, insanların sosyal 
yaşamlarından çok daha sıkı şekilde uyum göstermektedir. 

İşçilerin temaslı olarak birbirlerini yazdırmaları sonucu tüm 
sektörde iş gücü kaybı oluşturuyor. Bunun önüne geçilmesi 
gerekmektedir.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği "Temaslıların 
Doğru Bilgilendirilmesi" konulu genelge ile İçişleri Bakanlığı, 
temas ettikleri kişiler hakkında eksik ya da yalan beyanda 
bulunan koronavirüs tanılı kişiler hakkında cezai işlem 
yapılacağını ve bu kişileri, üç aydan iki yıla kadar hapis veya 
adlî para cezası ile cezalandırılacağını duyurmasına karşın 
yalan beyanla iş arkadaşlarını temaslı olarak bildirimlerden 
dolayı özel sektör kuruluşları zor durumda kalmaktadır.

Birçok sanayi tesisi ve ticari işyerlerinde birbirini temasta 
olunmadığı halde yalan beyanla temaslı bildiren kişilerden 
dolayı %50’leye varan işgücü eksikliği ve buna bağlı üretim 
ve ticaret hacmi kaybı oluşmaktadır. 



FİLYASYON EKİPLERİNİN DÜZENLEDİĞİ RAPORLAR 

Koronavirüs (Covid-19) salgının başlaması ile birlikte 
ülkemizde salgına karşı mücadelede Sağlık Bakanlığımızın ve 
sağlık çalışanlarımızın üstün gayreti ve fedakar çalışmaları iş 
dünyamızca takdirle takip edilmektedir. 

Toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından salgının 
oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile 
sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında 
tutma amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Meclislerinde “Covid-
19 hastalığı sebebiyle PCR pozitif ve temaslı çıkan hastalar 
ve karantina altında bulunan özel sektör çalışanlarının 
istirahat raporlarının aile, filyasyon ve hastane hekimleri 
tarafından elektronik ortamda düzenlenmesine” karar 
verilmesi çok yerinde bir uygulamadır. 

Bu kapsamda, filyasyon ekiplerince, “İş kazası/Hastalık: 
Z03.9 - Şüpheli hastalık veya durum için gözlem, 
tanımlanmamış” tanı kodları ile sağlık raporları 
düzenlenmektedir. 

SGK’nın 2020/12 sayılı genelgesinde açıkça ifade edilmiş 
olmasına karşın raporlardaki söz konusu ifade yanlış 
anlaşılmaya mahal vermektedir. ‘İş Kazası’ ifadesi özel 
sektör çalışanlarınca yanlış algılanmakta, iş kazasına maruz 
kaldığı zannıyla işçiler işverenlere karşı olumsuz tutum 
takınabilmektedir. 

Meslek hastalığının yapılan işin niteliğinden veya yürütüm 
koşullarından kaynaklanmış olmasının aranması gerektiği 
bilinmektedir.

Ancak, son dönemde bu yönde artan girişimler, pandemi
sürecinin olumsuz etkileriyle başa çıkmaya çalışan reel 
sektörün moral, motivasyon ve geleceğe inancını 
baltalamaktadır. Yanlış algıya sebep olabilecek uygulamalar 
da iş dünyasını zor durumda bırakmaktadır. 

Bu itibarla, filyasyon ekiplerince düzenlenen raporlarda, 
otomatik olarak yan yana çıkan ‘İş Kazası’ ve “Hastalık” 
ifadelerinin ayrı seçenek olarak sağlık ekiplerince 
kullanılabilmesi için ilgili yazılım programında düzenleme 
yapılması için Sağlık Bakanlığı ile yapılan yazışmalar 
sonucunda sorunları çözülmüştür. 



KRONİK RAHATSIZLIĞI OLAN ENGELLİLERİN ÇALIŞTIRILMASI 

Kovid-19 pandemisi ile birlikte ülkemizde çalışma hayatına 
dair birçok düzenleme yürürlüğe girmiştir. Ekonominin 
tekrar toparlanmasını sağlayan Sosyal Koruma Kalkanı 
kapsamında sağlanan destek ve yardımlar, finansal 
kaynaklar ve özellikle kısa çalışma ödeneği gibi sektörleri 
canlı tutan araçlar, doğru adımlardır.

Bununla birlikte, kısa çalışma ve nakdi ücret desteğinin 
uygulanmasında bazı sorunlar yaşanmaktadır. 

Emekli ve engelli olup bir işyerinde sosyal güvenlik destek 
primi ödeyerek çalışan işçiler, kendisinden işsizlik sigortası 
primi kesilmediğinden kısa çalışma ödeneğinden hiçbir 
şekilde faydalanamadıkları için iş yerinden istifa edip, başka 
bir işyerinde sigortasız çalışmak suretiyle yaşamlarını 
sürdürmek zorunda kalmaktadır.

Diğer yanda ise Mart ayı itibariyle özellikle akciğer, kalp, 
koah, böbrek yetmezliği gibi kronik rahatsızlığı olan ve aynı 
zamanda engelli kadrosunda çalışanlar kronik rahatsızlıkları 
dolayısıyla fiilen çalışamamaktadır. 

Bu kişiler, kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmekte, 
ancak günlük ortalama brüt kazancının %60'ı kadar ödenek 
aldıkları için geçim sıkıntısı ile karşı karşıya kalarak bu kişiler 
de iş yerinden istifa edip, başka bir işyerinde sigortasız 
çalışmak durumunda kalmaktadır. 

Bu durumda, hem işçi sosyal güvence sistemi dışında 
kalmakta hem de 50 ve daha üzerinde işçi çalıştıran 
işletmeler %3 oranında engelli çalıştırma yükümlülüğünü 
yerine getirememektedir. 

Bu açığı kapatmak için İşkur’a müracaat edilse de, İşkur’da
da yeteli sayıda engelli bulunmamaktadır. 

Bu itibarla, emekli olup engelli statüsünde olan kişilerin 
nakdi ücret ya da kısa çalışma ödeneğinden 
yararlanmalarının sağlanması, kronik rahatsızlığı olan ve 
aynı zamanda engelli kadrosunda çalışanlar için de 
ortalama brüt kazancının tamamı kadar ödenek verilmesi 
bütün sorunları çözecektir. Böylelikle, kayıt dışı istihdamın 
da önüne geçilecektir. 



KÜLTÜR VE TURİZM BAKAN YARDIMCISI SN. AHMET MİSBAH DEMİRCAN İLE 
TURİZM DEĞERLERİMİZİ KONUŞTUK



ÇİMENTO SEKTÖRÜ İLE İLGİLİ ULUSAL ÇAPTA VİDEO KONFERANS YOLUYLA 
YAPILAN ‘TÜRKİYE EKONOMİSİNİ İNŞA EDENLER’ TEMALI ANADOLU 

BULUŞMALARI PROGRAMINA MECLİS BAŞKANIMIZLA BİRLİKLTE EV SAHİPLİĞİ 
YAPTIK



BLOOMBERG YAYININA KATILARAK EKONOMİK GELİŞMELERİ YORUMLADIK



Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Şahin Balcıoğlu, İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı 
(İSO) sanayi sektörünün en önemli verilerini oluşturan 
“Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasının 
sonuçlarını değerlendirdi.

Yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Sanayi Odası (İSO) 
tarafından gerçekleştirilen ‘Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu 2019 Araştırması’na göre geçen yıla göre 2 firma 
aratarak Kahramanmaraş’tan 11 firmanın ilk 500 firma 
arasında yer aldığını söyledi.

ŞİRKETLERİMİZ BÜYÜDÜKÇE EKONOMİMİZ VE İSTİHDAM İMKANLARIMIZ DA BÜYÜYOR

Listede yer alan firmaları tebrik eden Balcıoğlu, 
“Kahramanmaraşlı sanayicilerimiz tüm gücüyle Türkiye’nin 
ve Kahramanmaraş’ın ekonomik ve sosyal kalkınması için 
çalışıyor, üretiyor, ihracat yapıyor. COVID-19 salgını 
sürecinde dahi istihdamını düşürmeyen, üretim ve 
ihracatını sürdürmek için gayret gösteren, pazar arayışlarını 
artıran şirketlerimizi gönülden tebrik ediyorum. Hiç şüphe 
yok ki, şirketlerimiz büyüdükçe ekonomimiz ve istihdam 
imkanlarımız da büyüyor. Kahramanmaraş’ın gerçek 
manada kalkınması ve yüksek katma değerli üretimle 
insanımıza daha iyi bir gelecek sunması büyük 
şirketlerimizin sayısının artmasına bağlı.” dedi. 



GAZİANTEP TİCARET ODASI İLE İŞBİRLİĞİ İMKANLARINI VE BÖLGE EKONOMİSİ 
HAKKINDA GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDUK



PANDEMİ SÜRECİNDE KAMUDAN TALEPLER VE GERÇEKLEŞENLER

Pandemi sürecinde özel sektörün ihtiyaç ve sorunları 
saha araştırmaları ile haftalık olarak takip edilmiştir. 

Özel sektörün sorunları ve talepleri rapor halinde 
hazırlanarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile ilgili 
bakanlıklara iletilmiştir. 

Bu talepler 102 maddede özetlenmiş ve 64’ü hayata 
geçirilirken 38’i ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. 

 VERGİ ÖDEMELERİNİN ERTELENMESİ
 SGK ÖDEMELERİNİN ERTELENMESİ
 İSTİHDAM DESTEKLERİ
 İHRACATA YÖNELİK DESTEKLER
 FİNANSAL DESTEKLER
 BANKALARIN FİNANSMAN PAKETLERİ
 EKONOMİYE SAĞLANAN DİĞER DESTEKLER



İŞVEREN MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

Bir işyerinde işverene bir hizmet sözleşmesi ile bağlı ve 
Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa tabi çalışanların 
yükümlülüklerini yerine getirmesi esnasında uğrayacağı 
zararlar için işverene düşen hukuki sorumluluktan doğan 
maddi sorumluluğu teminat altına alan İşveren Mali 
Sorumluluk Sigortası; 

• İşverene bir hizmet akdiyle bağlı olarak çalışan, Sosyal 
Sigortalar Kurumu'na tabi işçiler ve onların hak sahipleri 
tarafından talep edilebilecek tazminat taleplerini,

• Sosyal Sigortalar Kurumu'nun sağladığı yardımların 
üstünde ve dışında kalan tazminat taleplerini,

• Sosyal Sigortalar Kurumu'nun açacağı rücu davaları 
sonucunda, ödeme yükümlülüğü doğan tazminatlar ile 
mahkeme masrafları ve avukatlık ücretlerini kapsamaktadır.

Bir çalışan Korona virüsü kapmışsa, çalışan, mesleki 
hastalıktan kaynaklı olarak ücret yerine geçici iş görmezlik 
tazminatı, geçici toplam maluliyet tazminatı, makul ve 
gerekli tıbbi tedavi giderleri ile bunun neticesinde, ortaya 
çıkması halinde daimi maluliyet veya ölüm tazminatına 
(solunum kapasitesinin azalması vb.) hak 
kazanabilmektedir.  

Ancak, İşveren Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında 
salgın hastalık tanımı bulunmadığından sigorta şirketleri 
Koronavirüs dolayısıyla oluşacak tazminatları teminat 
kapsamına dışında bırakma yönünde irade sergilemektedir. 

İçinde yaşadığımız son derece olağanüstü koşullarda, 
Koronavirüs’e maruz kalan işçilerce veya bundan dolayı ölen 
işçinin yakınlarınca açılan davalarda işveren aleyhine 
verilecek kararlara istinaden doğacak tazminatların İşveren 
Mali Sorumluluk Sigortası kapsamında değerlendirilerek 
işverene düşen hukuki sorumluluğun teminat altına 
alınması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması 
konusunda girişimlerde bulunulmuştur. 



ZORUNLU SIĞINAK VE SOSYAL MEKANLAR 

Sığınak Yönetmeliği’nin 7. maddesine göre emsal hesabına 
konu alanı 3 bin m2’den fazla olan her türlü imalat ve 
sanayi tesislerinde serpinti sığınakları yapılması zorunludur. 

Aynı maddede, “Emsal hesabına konu alanı 3000 m2 ve 
üzerinde olan tarım, hayvancılık, imalat ve sanayi 
tesislerinin doğrudan üretimle ilgili yapılarının hangilerinde 
sığınak yeri aranıp aranmayacağına ilişkin genel kurallar, ilin 
konumu, bölgenin özelliği ve tesislerin ülke ve bölge 
açısından stratejik önemi de değerlendirilerek İl İdare 
Kurullarınca karar altına alınır ve kararın bir örneği 
uygulanmak üzere ilgili idarelere gönderilir.”
hükmü yer almaktadır. 

Öte yanda, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 19. 
maddesine göre fabrika ve benzeri sanayi tesislerinde 
kullanıcıların, çalışanların veya müşterilerin ihtiyaçlarının 
karşılanması amacıyla mescit, bebek emzirme yeri, çocuk 
bakım ve oyun alanı ve kullanıcı sayısına göre umumi 
tuvalet için gerekli mekan ayrılır. 
Bu mekânların tamamlayıcısı olan abdest alma mekânları ile 
diğer gerekli mekânların, kolay ve erişilebilir bir yerde bu 
mekânlarla birlikte yer alması zorunludur.
Bu hususlarla ilgili olarak hangi alanlarda sığınak yeri aranıp 
aranmayacağına ilişkin genel kuralların, Planlı Alanlar İmar 
Yönetmeliği’nde belirlenen zorunlu sosyal mekanların konut 
dışı kentsel çalışma alanı gibi sanayi lejantında olmayan 
yerlerde uygulanıp uygulanmayacağı ve ruhsatlandırma 
aşamasında nasıl bir yol izleneceği konusunda üyelerimiz 
adına Belediyelerimizden görüş talep edilmiştir. 



MEDOS SİSTEMİNDE YAŞANAN SORUNLAR

AB dışındaki diğer serbest/tercihli ticaret anlaşması ortaklarımıza (Mısır, Bosna Hersek, Moldova, Malezya, Gürcistan, İran 
gibi) yönelik MEDOS sisteminde düzenlenen menşe ve dolaşım belgelerinin gümrük vizesi bölümünün gümrük 
memurlarınca ıslak imzalanmaması Mısır tarafından tarife dışı engel olarak üyelerimizin sevkiyatlarında sorunlara yol 
açmaktadır. 

Mısır gümrük yetkililerine üyelerimizin tüm itirazları ve MEDOS üzerinden düzenlenen menşe ve dolaşım belgelerine 1 
Temmuz 2020 tarihinden itibaren ıslak imza tatbik edilmeyeceği hususunun Türkiye`nin AB haricinde tercihli ticaret ortağı 
olan ülkelerin yetkili makamlarına Bakanlığınızın 09.06.2020 tarih ve 54857040 sayılı yazıları ile iletmiş olmasına karşın 
MEDOS sisteminde düzenlenen menşe ve dolaşım belgelerinin gümrük vizesi kutusunda ıslak imza aramaya devam 
edilmiştir.  

Konunun önemine istinaden Mısır tarafındaki gümrük idaresi ile gerekli koordinasyonun ve bilgilendirmenin sağlanarak 
ihracatçılarımızın önünün açılması, limanlarda malların uzun süre bekletilmesinden kaynaklı demuraj gibi ilave mali 
yüklerin oluşmaması ve bekleyen malların bir an önce Mısırlı müşterilere ulaştırılması adına ilgili bakanlıklara yönelik 
girişimler yapılarak sorun çözüme kavuşturulmuştur. 



HAVAALANI ALTYAPISNIN İYİLEŞTİRİLMESİ VE UÇAK SAYISININ ARTIRILMASI
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Ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasında önemli bir 
yeri olan Kahramanmaraş, havayolu ulaşımı konusunda 
da gelişmekte olan bölgelerden birisidir. 
DHMİ Kahramanmaraş Havalimanı, 1993 yılında arsa 
istimlaki yapılarak 1994 yılında temeli atılmıştır. 
12.10.1996 tarihinde meydan inşaatı tamamlanarak 
24.12.1996 tarihinde DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından 
hizmete açılmıştır.
2015 yılında gerçekleştirilen yaklaşık 650.000 m2 ilave 
kamulaştırma sonrası Aralık 2016’da yapımına başlanan 
yeni terminal binası ve mütemmim tesisleri, 30.01.2019 
tarihinde hizmete sunulmuştur. 
Kahramanmaraş, havayolu ulaşımında çok kazançlı bir 
pazar haline gelmiştir. Yıllık yolcu sayısı 300 bine, doluluk 
oranı ise %83’e ulaşmış bulunmaktadır.

Bu itibarla, Kahramanmaraş Havalimanı’nda teknik 
altyapının iyileştirilmesi, ILS (Aletli İniş Sistemi) kurulumu 
ve çalıştırılması ile sefer iptallerinin önüne geçilmesi 
konusunda teknik çalışmalar yürütülmüştür. 

Buna ilave olarak Kahramanmaraş’ın Ankara ve İstanbul 
sefer sayısının artırılması, Antalya ve İzmir seferleri için 
planlama yapılması konusunda girişimler 
sürdürülmektedir.  

Meydan pistimizde 2300 mt pist uzunluğu mevcuttur ve 
tüm pistte basit ışıklandırma vardır. Havayolu şirketleri 
meydan pist kısalığı, rüzgar şiddeti ve yönü, ILS alternarif
iniş sistemlerini kullanarak meydan limitlerini 
belirlemektedir.
Kahramanmaraş Havalimanında hava trafiğinin kontrolü, 
uluslararası havacılık kurallarına göre Türkiye Hava 
Sahası’ndaki uçuş emniyeti ve akışının temini amacıyla 
havalimanımız 25/07 pistleri için VOR/DME, NDB/DME 
aletli yaklaşma usulleri ve 07/25 pistleri için uyduya dayalı 
seyrüsefer sistemi olan RNAV/GNSS yaklaşma prosedürleri 
bulunmaktadır.
VOR sistemi gündüz saatlerinde kullanılabilmekte fakat 
daha gelişmiş bir sistem olan RNAV tercih edilmektedir. 
RNAV sistemi uydu uçak arası sinyal alışverişi ile 
çalıştığından sık sık sinyal kesintisi yaşanmakta ve divertlere
neden olmaktadır.
Kaptanlar gündüz saatlerinde RNAV kesintisi olduğunda 
görerek yaklaşmayı yapsalar da gece uçuşlarında çevredeki 
dağlardan dolayı bu riski almamaktadır.
Kahramanmaraş Havalimanı’na istenilen saatlerde iniş  
yapabilmesi için pistin 700 m. daha uzatılması, basit 
ışıklandırmanın hassas ışıklandırmaya çevrilmesi ve ILS 
sisteminin takılması çok önemlidir. 

SEFER SAYISI SEFER İPTAL SAYISI



KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ

Sanayi sitelerinin bakanlık kredi oranının artırılması önem arz etmektedir. 
Küçük esnafların büyümesi ve düzenli sanayi sitelerine kavuşmasını teminen Bakanlık kredi oranının artırılması 
Kahramanmaraş’ın en önemli beklentileri arasında yer almaktadır.

Ayakkabıcılık gibi sektörlerin sanayileşmesi için kalkınmada öncelikli yörelerde %70 olarak uygulanan üstyapı 
kredilendirme oranının artırılması sektörlerin önünü açacaktır. Küçük esnafların %30’luk kısmı karşılamak için sermaye 
yeterliliği bulunmamaktadır.
Faiz oranı yıllık % 1, geri ödeme süresi 2 yılı ödemesiz toplam 15 yıldır. Bu bakımdan 2 yıl ödemesiz dönemin de 
uzatılmasında yarar bulunmaktadır. 



ENDÜSTRİYEL ORTAK ATIK SU ARITMA TESİSİ

Aksu çayı havzasının su kalitesinin artırılması gerekmektedir. Endüstriyel kaynaklı atık sulara yönelik bir yönetim sistemi 
geliştirilmesi beklenmektedir. 

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından korunan Aksu çayı havzasının mevcut su kalitesinin iyileştirilmesine dönük 
kalıcı çözüm sağlanabilmesi adına;

Maliyeti 580 milyon TL (60 Milyon Euro) civarında olan bu projenin yap-işlet-devret modeli ile hayata geçirilmesi ve bunun 
için de Hazine garantisine ihtiyaç duyulmaktadır. 



EKONOMİ VE TEŞVİK 
POLİTİKALARINA YÖNELİK LOBİ 

FAALİYETLERİ YAPILMASI

STRATEJİK FAALİYET 2.2



KAHRAMANMARAŞ’TA YATIRIM YERİ SORUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN ORGANİZE 
SANAYİ BÖLGELERİNİN DURUMU VE ALTERNATİF YENİ ALANLAR KONUSUNDA 

ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Kahramanmaraş’ta orman ve tarım arazilerinin 
yoğunluğu ve Büyük Ovaların Korunması ile ilgili Karar 
nedeniyle yeni yatırımlar için sanayi alanları 
üretilememektedir. Bu sorun yatırımların önündeki en 
büyük engeldir.

Bu doğrultuda, yatırım yeri sorunun çözüme 
kavuşturulması ve mevcut alanlarda yaşanan sıkıntılar ve 
yeni alanlara dair teknik çalışmalar yürütülmüştür. 

Bu kapsamda, tüm parselleri dolu olan Türkoğlu’nda ilave 
alanların sanayiye açılması, yine tüm parselleri dolu olan 
Kahramanmaraş OSB Genişleme Sahasının açılması, 
Tekstil İhtisas OSB’nin yatırıma açılması, Onikişubat’ta
ilave sanayi alanları açılması, Pazarcık’ta ilave sanayi 
alanları açılması, atış alanı olarak kullanılmakta olan 
arazinin (Tomsuklu mevkii) sanayi alanına 
dönüştürülmesi için çözüm önerileri geliştirilmiştir. 

Kahramanmaraş’ta ilk organize sanayi bölgesi çalışması, 
Bakanlar Kurulu’nun 15.07.1976 tarih ve 7/12207 sayılı 
kararı ile Merkez ilçede (şimdi Onikişubat) kurulması 
planlanmıştır. 

Altyapı çalışmalarına 1995 yılında başlanmış 2001 yılında 
altyapısı tamamlanmış ve 2003 yılında yatırıma açılmıştır. 
Organize sanayi bölgesi kurulması çalışmaları şehrin 
sanayileşme hızının gerisinde kalmıştır. 

Bu süreçte, Aksu ve Erkenez bölgeleri sanayileşmiştir. 
2009 yılında kurulan Türkoğlu OSB yaklaşık 10 yıllık bir 
sürecin sonunda hizmete açılarak yatırımlar başlamış 
bulunmaktadır. 



KAHRAMANMARAŞ’TA YATIRIM YERİ SORUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN ORGANİZE 
SANAYİ BÖLGELERİNİN DURUMU VE ALTERNATİF YENİ ALANLAR KONUSUNDA 

ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Organize sanayi bölgeleri dışında kurulu olan sanayi 
tesislerinin organize sanayi bölgesine dönüşümünü 
gerçekleştirmek ve OSB'lerin ortak altyapı kurarak 
sağladığı avantajlardan yararlanabilmelerine imkan 
tanımak amacıyla, Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'na 
ve Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’ne 
'Islah Organize Sanayi Bölgeleri' başlığıyla geçici madde 
eklenerek gerekli mevzuat altyapısı oluşturulmuştur. 

İlgili mevzuat kapsamında, Kahramanmaraş’ta mevcut 
sanayi alanlarının (Aksu, Erkenez-1, Erkenez-2) 
altyapısının güçlendirilmesi ve özellikle çevre sorunlarının 
çözülmesi, endüstriyel atık su projelerinin hayat 
geçirilmesi amacıyla Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi 
Odası yaklaşık 12 milyon m2 alanı kapsayan Islah OSB 
projeleri hazırlanarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
nezdinden çalışmalar sürdürülmektedir. 



ÇINARLI OSB PROJESİ

Kahramanmaraş’ta yeni sanayi yatırımları için alternatif 
arazi bulunamamaktadır. Verimli tarım arazileri ve Büyük 
Ovaların Korunması ile ilgili Karar nedeniyle yeni yatırımlar 
için sanayi alanları üretilememektedir.

Bu sebeple, Kahramanmaraş’ta sanayileşmeye açılabilecek 
arazilerin belirlenmesinde yarar bulunmaktadır. 

İlimiz Dulkadiroğlu ilçesi Çınarlı Mahallesinde bulunan ve 2. 
Ordu birliklerinin atış ve tatbikat alanı olarak kullanılan 
orman vasıflı yaklaşık 1.847 (18.472.925,29 m2) hektar 
büyüklüğündeki bölgenin eşdeğer büyüklükte alternatif bir 
tatbikat alanı tahsis edilmek şartıyla, sanayi alanı olarak 
değerlendirilmesi düşünülmektedir.

Kahramanmaraş Valiliği, Kahramanmaraş Büyükşehir 
Belediyesi ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
müşterek girişimleri ile Milli Savunma Bakanlığı’ndan ilimize 
bir heyet gönderilmiştir. Heyet, bölgedeki alternatif 
alanların incelemesini tamamlamış, ancak olumsuz karar 
çıkmıştır. İlimiz milletvekillerinin Milli Savunma Bakanlığı ile 
görüşmeleri devam etmektedir. 

Kahramanmaraş tekstil sektöründe ülke ekonomisine ciddi 
oranda katma değer sağlamaktadır. Bölgenin sanayi alanı 
olarak tanımlanması ile ilimizin kısa, orta ve uzun vadeli 
yatırım alanı problemi ortadan kalkmış olacağı gibi 40 bin 
kişilik yeni istihdam sağlanacağı değerlendirilmektedir. 
Yapılacak yatırımlar neticesinde ülkemiz ekonomisine ivme 
kazandırarak ihracat artışı sağlanacaktır.



Gelişen sanayi üretiminin sürdürülebilir hale getirilmesi, ekonomiye ve istihdama sağlanan katkının artırılması için 
Kahramanmaraş merkezde hizmet verecek ikinci organize sanayi bölgesi çalışmaları 2007 yılında başlatılmıştır. 

İlgili mevzuat gereği il genelinde OSB’lerde %75 doluluk oranı şartının bulunması ve o tarihte yapımı devam eden Elbistan 
OSB’nin bu şartı sağlamaması nedeni ile Kahramanmaraş 2. OSB çalışması Tekstil İhtisas OSB olarak ihtisas statüsünde 
projelendirilerek; 11.05.2015’te, Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Kahramanmaraş 
Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasının iştiraki ile kurulmuştur. 

TEKSTİL İHTİSAS OSB



TÜRKOĞLU’NDA İLAVE SANAYİ ALANLARI

Türkoğlu İlçemiz konum olarak Kahramanmaraş-Adana 
karayolu üzerinde konuşlu bulunmakta olup, kamu ve özel 
sektör yatırımları ile cazibe merkezi haline gelmiştir. 
Türkoğlu Organize Sanayi Bölgesi, Gıda Organize Sanayi 
Bölgesi, Türkoğlu Lojistik Merkezi, tarımsal alanda kalkınma 
kooperatifleri ve birçok sanayi kuruluşu ile sanayi ve 
tarımda yatırım bölgesi olmuştur. 

Türkoğlu ilçesi sınırlarında Uygulama İmar Planında yaklaşık 
555 hektar Sanayi Alanı bulunmakta olup, bu alanların 
yüzde 90’lık kısmında aktif olarak üretim yapılmaktadır.
Sanayi yatırımları bakımından birçok avantajı ile dikkat 
çeken Türkoğlu, yatırım yeri taleplerine cevap veremez 
durumda bulunmaktadır. Yatırımlara açılabilecek ilave alan 
çözümleri ile bu bölge yatırımcılara nefes aldıracaktır. 

Bölge, düz arazi olarak sanayi tesisi kurulması için elverişli 
olup altyapı bakımından hazır konumdadır. 

Türkoğlu Organize Sanayi Bölgesi’nin genişleme alanı olarak 
yaklaşık 233 hektar olan Eski Kahramanmaraş - Adana 
karayolu ile şu an kullanılan Kahramanmaraş - Adana 
karayolu arasındaki kısım düşünülmektedir. 
Kahramanmaraş - Adana karayoluna cepheli olduğundan 
yatırıcılar için cazibe alanı olacağı düşünülmektedir. Çok 
hızlı şekilde hizmete açılarak Kahramanmaraş’ın üretim ve 
ihracatına katkı sağlayacaktır. 

Türkoğlu Organize Sanayinin genişleme alanı olarak 
Türkoğlu-Ceceli arasındaki yaklaşık 48 hektarlık alan 
önerilmektedir. 



KAHRAMANMARAŞ OSB GENİŞLEME SAHASI 
Onikişubat İlçesi’nde faaliyet gösteren Kahramanmaraş OSB %90 yakın oranda doluluk oranına ulaşmış ve yeni yatırım 
taleplerine yanıt veremez hale gelmiştir. 

Kahramanmaraş OSB’ye ilave olarak genişleme sahalarının açılması ve yeni OSB projelerinin hayata geçirilmesi elzemdir.
Onikişubat’ta arazi, arsa fiyatlarının yüksekliği ve Kahramanmaraş OSB’nin mali kaynaklarının kısıtlı olması nedeniyle 
mevcut OSB’nin kuzey bitişiğinde bulunan yaklaşık 70 ha. genişleme alanının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yatırım 
programına alınarak sanayiye açılması Kahramanmaraş’ın üretim ve ihracatına ciddi ölçüde katkı sağlayacaktır. 



ONİKİŞUBAT’TA İLAVE SANAYİ ALANI

Onikişubat İlçesi’nde faaliyet gösteren Kahramanmaraş OSB %90 yakın oranda doluluk oranına ulaşmış ve yeni yatırım 
taleplerine yanıt veremez hale gelmiştir. 

Kahramanmaraş OSB’ye ilave olarak yeni OSB projelerinin hayata geçirilmesi elzemdir. Yeni OSB olarak, Onikişubat İlçesi 
Selimiye (Türkoğlu-Araplar) Mahallesi 105 Ada 1 Parsel sınırları içerisinde 200 hektar mera alanının planlanması 
önerilmektedir. 

Adana yolu üzerinde Gazi Mustafa Kemal bulvarı olarak çevre yoluna bağlanan yol Selimiye mahallesi doğrultusunda 
devam ederek çalışma alanına ulaşılmaktadır.



PAZARCIK’TA İLAVE SANAYİ ALANLARI

Pazarcık İlçesi’nde gerek bölge gerekse komşu illerin yatırım taleplerine cevap verecek nitelikte alanlar mevcut olup, imar 
plan ve uygulamaları yapıldığı halde üretime geçilememektedir. 

Kızkapanlı bölgesinde yer alan sanayi alanları ildeki diğer OSB’lerin üretime geçmesiyle birlikte güçlü bir alternatif alan 
olarak değerlendirilebilecektir. 

Kızkapanlı bölgesi, Kahramanmaraş merkeze yaklaşık 50 km., Pazarcık merkeze 10 km mesafede bulunan alan, Maliye 
Hazinesine ait 430 ha büyüklüğündedir. Parseller 50-200 dönüm arasında bulunmaktadır. 

Alanda, imar planı ve imar uygulaması işlemleri 2018 yılı itibari ile tamamlanmıştır. Mevcut haliyle altyapı yatırımları 
yapılarak kullanılabileceği gibi ileriye dönük yeni OSB projesi olarak da değerlendirilebilecektir. Gaziantep sınırında olan bu 
bölge Gaziantep yatırımcıları tarafından da talep görecektir. Bugünkü şartlarda işgücü potansiyeli düşüktür. 



AYAKKABI İMALATÇILARI SATICILARI SAYA ÇANTA SARACİYELERİ VE DERİ İŞLERİ 
KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ

Kahramanmaraş’ta yılda ortalama 6-8 milyon çift ayakkabı 
üretilmektedir. Bu üretimin büyük kısmı bayan ayakkabısı 
olup küçük esnaflarca yapılmaktadır. 

Kahramanmaraş İlinde ayakkabıcılık sektöründe 195 adet 
firma faaliyet göstermektedir. Sektör 4.500 kişi istihdam 
sağlamaktadır. 

Üretim metodu emek yoğun bir şekilde devam etmekte 
olup makineleşme oranı %25’dir. 

Küçük esnafların büyümesi ve düzenli sanayi sitelerine 
kavuşmasını teminen kurulan S.S. Kahramanmaraş Ayakkabı 
İmalatçıları Satıcıları Saya Çanta Saraciyeleri Ve Deri İşleri 
Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi 2006 yılında ihdas 
edilmiş ancak henüz faaliyetlerine başlayamamıştır.

Proje ile sektörde üretimin güçlendirilmesi ve özellikle 
makineleşmenin artırılması  hedeflenmektedir. Küçük 
esnaflar endüstrileşme ve markalaşma süreci 
hızlandırılacaktır. 

Bu kapsamda, sanayi sitesi kurularak daha büyük üretim 
alanlarının tahsis edilmesi ve firmaların kurumsallaşması 
sağlanacaktır. 



İNŞAAT MALZEMELERİ İHTİSAS KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ

Günümüz şehircilik anlayışının bir diğer parçası olan 
şehirlerin rekabetçiliği konusu burada önem kazanmaktadır. 
Şehirlerimizin rekabetçiliğini geliştirmesi, üretim ve yaşam 
alanlarının iyi planlanmasına ve sürdürülebilir altyapı 
hizmetlerinin üretilebilmesine bağlı bulunmaktadır.  

Yaşam ve sanayi alanlarının ayrıştırılarak yeniden 
planlanması, ihtisas üretim alanları, sektörel ticaret 
merkezleri ve sosyal donatılarının yapılması, geniş organize 
sanayi bölgeleri için endüstri alanları üretilmesi bu 
bakımdan çok önemlidir. 

Ülkemizde, sanayi sitesi uygulamalarından önce esnaf ve 
sanatkârlarımız; plansız ve denetimsiz bir şekilde 
yapılaşmış, mahalle ve sokakların izbe köşelerinde sıkışıp 
kalmış, oldukça dağınık yapıda, her türlü sağlık 
koşullarından ve çağdaş ticaret anlayışından uzak dükkân ve 
atölyelerde, zor şartlarda üretim yapmaktadır. Bu koşullarda 
gösterilen faaliyetler, başta insan sağlığını tehdit etmiş, 
ayrıca çevre kirliliği ve plansız kentleşme gibi olumsuz 
sonuçların doğmasına neden olmuştur.

Bu doğrultuda, ilimizdeki inşaat malzemeleri üretici ve satıcı 
firmaların daha modern ve kaliteli üretim, insan sağlığı ve 
çevrenin korunması adına ihtiyaç duyulan işyeri büyüklüğü 
ile altyapı taleplerini karşılayan, çalışanların ve hizmet 
alanların ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal donatılara sahip, 
kent estetiğini bozacak görüntü ve gürültü kirliliği 
yaratmayan, ulaşım imkanı geliştirilmiş, atık yönetimine 
dair planlama imkanı getiren, yerleşim alanları dışında 
oluşturulacak planlı sanayi alanlarına taşınması 
hedeflenmektedir. 

Ayrıca, belediyecilik hizmetlerinin önünü açacak, 
rekabetçiliği ve yeniliği destekleyecek, sosyal sorumluluk 
bilincini güçlendirecek, yatırım ve üretimin, istihdam ve 
ihracatın önünü açabilecektir. 



MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTILARI YAPILDI.

Genişletilmiş Meslek Komiteleri toplantısı yapılarak Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin sorunları, ihtiyaç ve 
talepleri istişare edilmiştir. Toplantıda;
 Ticaret Bakanlığı
 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
 İçişleri Bakanlığı
 Hazine ve Maliye Bakanlığı
 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
 Tarım ve Orman Bakanlığı’nı ilgilendiren konular rapor haline getirilerek ilgili mercilere iletilmiştir. 



TİCARET BAKANLIĞI’NI İLGİLENDİREN KONULAR

1. TİCARİ HAYATTA GÜVEN PROBLEMİ ÇÖZÜLMELİ
Ticari hayatta büyük oranda güven bunalımı yaşanmaktadır. Art niyetli kişilerin gittikçe çoğaldığı günümüzde, kısa sürede 
büyük hedeflere ulaşma, köşeyi dönme arayışı, merdivenin basamaklarını sıçrayarak çıkma isteği ticarette ahlaki ilkeleri 
yok etmektedir. 
Her alanda olduğu gibi iş hayatında da her gün ahlaksızlığın değişik örneklerini görmek mümkün. Artık verilen sözlerin, 
bulunulan vaatlerin önemi kalmamıştır. Öyle ki insanlar kime güveneceklerini, kiminle iş yapacaklarını şaşırmış 
durumdadır. “Dürüst satıcı”, güzel ve nostaljik bir slogan olarak geçmişte kalmıştır. Maalesef, yasalarımız dürüstü koruma 
niteliğinden uzaktır. 
Ticarette oluşan güvensiz ortamın ortadan kaldırılması için yasal düzenleme yapılmalı ve ticaret ile yasalar reforme
edilerek dürüst alıcı ve satıcıyı koruyan, art niyetli insanları caydırıcı tedbirleri bir an önce almak zorundayız.

2. ÇEK VE SENETLERE YENİDEN İTİBAR GETİRİLMELİ
Türkiye’de vadeli kullanılan çek, kağıt para gibi bir emisyon hacmi oluşturmaktadır. Tüccarımız çeki bir vadelendirme aracı 
gibi kullanarak piyasada ekstra bir sirkülasyon sağlar. 
Ülkemizde ticari hayatta yoğun şekilde kullanılan çek ve senetlerin itibarı kaybolmuştur. Bu da piyasa için çok önemli olan 
‘çek ve senet emisyonunu’ küçültmektedir. 
Özellikle pandemi döneminde yapılan düzenlemeler kapsamında infazların durdurulması ile piyasada bu ödeme araçları ile 
ilgili güven ortamı daha da azalmıştır. Hapisten başka, caydırıcılığı yüksek farklı uygulamalar da olmak zorundadır. 
İş dünyası çek ve senetle oluşturduğu ve iç piyasamızı ayakta tutan bu emisyonun artmasını talep etmektedir. Bunun için 
de çekin itibarını geri kazandırmalı ve çek ve senedin güven algısını artırarak iç piyasadaki hacmimizi yeniden yakalamak 
zorundayız.

3. TÜRK MALLARINA UYGULANAN GAYRİRESMİ  AMBARGOLAR ÖZEL SEKTÖRÜ 
ZOR DURUMDA BIRAKMAKTADIR

Mısır ve Suudi Arabistan pazarları Kahramanmaraş’ın ihracatında %15 gibi yüksek bir paya sahiptir. Bu iki ülke başta olmak 
üzere Ortadoğu ülkelerinin ticaret kurallarına aykırı uygulamalarla ihracatımızı engellemeye çalışması sektörleri zor 
durumda bırakmaktadır.
Türk ürünlerine karşı boykot çağrıları, vergi artışları, gümrüklerde bekletme şeklindeki uygulamalar, ihracatımızı olumsuz 
etkilemektedir. 
Bu ülkelerle ticaretin sorunsuz devam etmesi ülkemiz için çok önemlidir. İşleri sekteye uğrayan üyelerimiz Ortadoğu 
ülkeleri ile ihracatın yeniden önünün açılması ve getirilen engellerin kaldırılmasını beklemektedir. 



İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NI İLGİLENDİREN KONULAR

1. YALAN BEYANLA TEMASLI YAZDIRMA

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI’NI İLGİLENDİREN KONULAR

İşçilerin temaslı olarak birbirlerini yazdırmaları sonucu tüm sektörde iş gücü kaybı oluşturuyor. Bunun önüne geçilmesi 
gerekmektedir.
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği "Temaslıların Doğru Bilgilendirilmesi" konulu genelge ile İçişleri Bakanlığı, temas 
ettikleri kişiler hakkında eksik ya da yalan beyanda bulunan koronavirüs tanılı kişiler hakkında cezai işlem yapılacağını ve 
bu kişileri, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılacağını duyurmasına karşın yalan beyanla iş 
arkadaşlarını temaslı olarak bildirimlerden dolayı özel sektör kuruluşları zor durumda kalmaktadır. 
Birçok sanayi tesisi ve ticari işyerlerinde birbirini temasta olunmadığı halde yalan beyanla temaslı bildiren kişilerden dolayı 
%50’leye varan işgücü eksikliği ve buna bağlı üretim ve ticaret hacmi kaybı oluşmaktadır. 

1. YATIRIM YERİ EN BÜYÜK ENGEL

Kahramanmaraş’ta tarım arazilerinin yoğunluğu ve Büyük Ovaların Korunması ile ilgili Karar nedeniyle yeni yatırımlar için 
sanayi alanları üretilememektedir. Bu sorun yatırımların önündeki en büyük engeldir. 
Önümüzdeki yüz yıllık süreçte kentin sanayi yatırımlarının karşılanması ve insani, çevresel bakımdan sürdürülebilirliği 
yüksek geniş yatırım alanlarının oluşturulması stratejik öneme sahiptir.

2. ISLAH OSB’LERİN ÖNÜ AÇILMALI

Kahramanmaraş’ta mevcut sanayi alanlarının (Aksu, Erkenez) ıslah OSB’ye dönüştürülmesinde bürokratik engellerle 
karşılaşılmaktadır.
Mevcut sanayi bölgelerinin Islah OSB’ye dönüştürülmesi için Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın çalışmaları 
devam etmektedir.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından üretim alanlarının 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda sanayi alanı 
olarak belirlemiş olmasına karşın ilgili mevzuat alt ölçek (1/1000 ve 1/5000 ölçekli) imar plan tadilatlarının da sanayi 
lejandına dönüştürülmesini zorunlu kılmaktadır. 
Bu da çok uzun ve zorlu bir bürokratik süreç anlamına gelmektedir. 
Bu parsellerde hali hazırda sanayi tesisleri faaliyetlerine devam etmektedir. Islah OSB tüzel kişiliği oluştuğunda zaten 
1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planlarını yapacaktır. 
Bu itibarla, ülkemizde sanayi altyapısının güçlendirilmesi için Islah OSB ilk başvuru dosyasında üst ölçek (çevre düzeni 
planları) planlarının yeterli sayılmasında çok büyük yarar bulunmaktadır.

3. İLÇE BAZLI TEŞVİKLER TÜM İLLERE UYGULANMALI 
Teşvik sisteminde, uzun süredir talep edilen ilçe bazında sınıflama ve teşviklerin ilçe bazında tasarlanması için ilk adım 
atılmıştır.  İlçe bazındaki teşvik için 53 ilin bazı ilçeleri sınıflanmıştır. Aralarında Kahramanmaraş’ın da bulunduğu 28 il ise
kapsama girmemiştir.
Bu illerin 16’sı hali hazırda 6. bölge teşviklerinden yararlandıkları için bu kapsama dahil olmamış, diğer illerde ise, kriter 
olarak sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksine göre ilçelerin bulundukları ilin gelişmişlik düzeyinin altında bulunmaları 
olarak uygulandığından otomatik olarak kapsam dışında kalmıştır.  
Geriye kalan 12 ilin de ilçe bazlı teşvik sistemine dahil edilmesi geri kalmış ilçelerdeki ekonomik potansiyeli harekete 
geçirecek kalkınmaya katkıda bulunacaktır.



HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI’NI İLGİLENDİREN KONULAR

1. SALGIN SÜRECİNDE VERİLEN DESTEK SÜRDÜRÜLMELİ 

Salgının yarattığı hasar ve açmakta olduğu yaraların çok çabuk onarılması önem arz ediyor. Bunu hızlı yapabildiğimiz ve 
toplum olarak kurallara ve alınan tedbirlere uyum sağladığımız sürece dünyanın değişmekte olan dengesi içerisinde güçlü 
bir konuma sahip olabiliriz.
Normalleşme sürecinde ekonomiye verilen desteğin, üreticiye sunulan imkanların devam etmesi çok önemli. Ticari 
canlılığın sağlanması kadar sanayi ve tarım alanlarında çok güçlü adımların atılması ve bu krizi fırsata çevirecek reformları
hayata geçirmemiz küresel düzlemde gücümüzü artıracaktır. 

2. TÜM KAMUDAN GECİKMİŞ ALACAKLAR ÖDENMELİ
Şirketlerin belediyeler ve diğer kamu kurumlarından alacaklarının ve hakediş ödemeleri ile KDV alacakları dahil tüm 
kamudan gecikmiş alacakların nakden veya ödenemiyorsa tahville ödenmesi ekonomik döngünün devamı için önem arz 
etmektedir. 
Bazı sektörler, dövizle alım yaparak kamu ihalelerinde TL ile satış yapmakta ve gerek dövizde ani yükseliş gerekse iki yılı 
bulan uzun tahsilat süreleri nedeniyle birçok firma iflasın eşiğine gelmektedir. 
Mükelleflerin almaları gereken başta devreden KDV iadeleri olmak üzere tüm kamu alacakları finansman sıkıntısı 
yaşamakta olan reel sektör açısından çok önemlidir. İş dünyamızın beklentisi yeni normale geçişte alacak ve iade 
süreçlerinin kolaylaştırılması ve hızlandırılmasıdır. 

3. MEDİKAL SEKTÖRÜ ALACAKLARININ ÖDENMESİNİ İSTİYOR
Pandemi döneminde virüsün yayılmasını engellemek amacıyla medikal ürünlerin temini noktasında yoğun çalışmalar 
yürüten sektör temsilcileri, kamu ve üniversite hastanelerinin uzun dönemdir bekleyen birikmiş alacaklarının zaman 
kaybedilmeden ödenmesini talep etmektedir.
Bunun yanı sıra ihale yükümlülüklerinin yerine getirilmesine rağmen hak edişlerin bir kısmından (%30-%60 aralığında) 
iskonto adıyla feragat edilmesi şartıyla ödemelerin yapılabileceği bildirilmektedir. Sektörün bu iskontoyu karşılama gücü 
bulunmamaktadır. 

4. KAMU İHTİYAÇLARININ DMO TARAFINDAN SAĞLANMASININ MECBUR 
KILINMASI ÖZEL SEKTÖRÜ ZOR DURUMDA BIRAKIYOR

Tüm kamu kurumu ihtiyaçlarının (belediyeler hariç) Devlet Malzeme Ofisi (DMO) tarafından sağlanmasının mecbur 
kılınması özel sektörü büyük ölçüde sıkıntıya sevk etmektedir. 
Bu durumdan en çok etkilenecek kurumların başında, tıbbi malzeme ve tıbbi cihaz yani medikal sektörü gelmektedir. 
Sektör temsilcileri bu karardan sonra, kamu hastanelerinin ve üniversitelerin kendi ihtiyaçları için ihale açmalarının, alım 
yapmalarının neredeyse imkânsız hale geldiğini ifade etmektedir. 
Kamudan kronikleşmiş alacak sorunu devam eden medikal sektörü, özellikle üniversite ve kamu hastaneleri ihalelerine 
girip malzeme sağladıkları halde alacakları vadelere bağlanan ve hem döviz kuru hem de enflasyon karşısında eriyen 
sektör, uzun süredir sorunlarına çözüm ararken kamu alımlarında devre dışı kalma gibi ilave sorunlarla karşı karşıya 
gelmiştir. 



5. KONUTTA FAİZ, TAPU HARCI VE KDV İNDİRİMİ GETİRİLMELİ 

Pandemi sürecinde yapılan faiz indirimleri ile birlikte konut stoku azalmış ancak özellikle yeni konut satışında durgunluk 
devam etmektedir. 
Konut satışlarının canlandırılması adına daha önce uygulanan KDV indirimi ve tapu harcı indiriminin yeniden uygulanması, 
yükselen konut kredisi faizlerinin cazip hale getirilmesi çok yararlı olacaktır. 

6. DEMİR VE ÇİMENTOYA KDV İNDİRİMİ YAPILMALI

İnşaat sektörü, demir ve çimento zamlarıyla zor bir döneme girmiş bulunmaktadır. Önlem olarak demir ve çimentoda 
yüzde 18’lik KDV oranının %8’e indirilmesi beklenmektedir. 
İnşaat sektöründe faiz indirimi yapılarak sağlanan hareketlilikten sonra demir ve çimentoya gelen zamlar nedeniyle yeni 
bir durgunluğa girilmemesi için KDV indirimi şeklinde teşvik talep edilmektedir. 

7. ENGELLİ ARAÇ MATRAHI ARTIRILMALI

Pandemi süreciyle sıfır araç üretiminde yaşanan sıkıntılarla birlikte yeni araç piyasasında ciddi sorunlar oluşmuştur. 
Artan talep ve dövizdeki yükseliş beraberinde fiyat artışlarını getirmektedir. Fiyatların yükselmesine karşın engelli araç 
matrahının aynı kalması sebebiyle engelli araç satışları da ciddi oranda düşmüştür. 
Engelli bireylerin sağlık raporları ile durumunu belgelemesi ile araç alımında ÖTV’den muaf tutulmaktadır. 
Sektörün yeniden canlanmasını teminen, mevcut durumda 303 bin 200 Türk Lirası olan engelli araç matrahının artırılması 
çok yararlı olacaktır. 

8. KARAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞINA DESTEK
Pandemi dolayısı ile faaliyeti tamamen duran ve halen yüzde 50 yolcu kapasitesi ile faaliyetine devam eden karayolu yolcu 
taşımacılığı, bu süreçten direk etkilenen sektörlerin başında gelmektedir.  
Sektörde, faaliyetin durması ile ciddi gelir kaybı oluşmuştur. Yüzde 50 yolcu kapasitesi bilet fiyatlarının artırılması ile 
kapatılmaya çalışılmış olmasına karşın sorun çözülememiştir. 
Bazı yolcuların pahalı fiyat yüzünden seyahat edememesi bir kısım yolcunun ise yüksek bilet fiyatı yüzünden uçakları tercih 
etmesi sebebi ile ciddi yolcu ve gelir kaybı meydana gelmiştir. 
Bir diğer sorun ise halkın salgın korkusu sebebi ile seyahat etmemesi sonucu oluşan yolcu ve gelir kaybıdır. 
Bütün bu sorunların çözüme kavuşturulması için; 
• Akaryakıtta indirim (ÖTV desteği), 
• Vergi, SGK gibi ödemelerin ertelenmesi 
• Yüzde 50 kapasite kısıtlamasının kaldırılması çok yararlı olacaktır.



Sigortacılık sektörü, gerek yapılan yatırımlardan dolayı gerekse de iş dünyası ve bireylerin risklerini yönetmelerine yardımcı 
olarak sosyal ve ekonomik açıdan kritik bir rol üstlenmektedir. Bu rolünden dolayı da ekonominin dayanıklılığı açısından 
oldukça büyük öneme sahiptir.
Türkiye sigortacılık sektörü, 2007 yılında çıkarılan 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu kapsamında faaliyetlerini sürdürmektedir. 
Sektörün temel çizgileri bu Kanun ile belirlenmiş ve sigorta acentelerinin başka bir iş kolunda ek faaliyet göstermesi 
tamamen yasaklanmıştır. 
Bu çerçevede oluşturulmuş olan kurallara tam uyum sağlamak suretiyle işlerini yürüten acenteler, son yıllarda 
ekonomideki dalgalı büyüme performansı ve kişi başına gelirdeki artış trendinin duraksaması, son dönemde ise Covid-19 
salgını nedeniyle oldukça zor bir süreçten geçmektedir. 
Bununla birlikte, sektörde faaliyet gösterecek olanların 4 yıllık üniversite ya da en az 2 yıllık sigortacılık bölümü mezunu 
olması, sektörde en az 2 yıl tecrübesi bulunması, ilgili kanunlara tam hakim olması şartları uygulanmaktadır.
Ancak, 9 Mayıs 2020 tarihinde uygulamaya alınan Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine 
Yapılan Sigortacılık Sözleşmeleri ile Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik haksız rekabete sebep olmuş, hayat ve motorlu taşıt sigortası dışında tüm branşlarda acente dışı satış 
kanallarının satış yapabilmelerinin yolu açılmıştır.
Bu Yönetmelik ile asıl işi sigorta acenteliği olmayan kurumlara 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’na aykırı olmasına rağmen 
yetki verilmektedir. Bu düzenleme ile 2007 yılından bu yana sektöre getiren disiplin ve yüksek kalitenin kaybolmasına 
sebebiyet verilmektedir. Acenteler dışında ehil olmayan poliçe satış kanallarının devreye alınması sektöre ivme 
kaybettirecek riskler taşımaktadır. 
Bu nedenlerle sigorta acenteleri, olağan üstü risklerle dolu bu Yönetmelik’in değişikliğinin acilen iptalini beklemektedir.

9. MESAFELİ SİGORTA SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMENİN İPTALİ 
BEKLENİYOR

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI’NI İLGİLENDİREN KONULAR

1. COVID-19 MESLEK HASTALIĞI DEĞİLDİR
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) tanımıyla, işyeri ortamında bulunan faktörlerin etkisi ile meydana gelen hastalıkların ortak 
adı meslek hastalığıdır. Meslek hastalığının yapılan işin niteliğinden veya yürütüm koşullarından kaynaklanmış olması 
gerekmektedir.
Buna karşın, Covid-19 bulaşının meslek hastalığı olarak değerlendirilmesi yönündeki lobi faaliyetlerinin bazı çevrelerce 
yürütülmesi reel sektörün moral, motivasyon ve geleceğe inancını baltalamaktadır. 
Hemen her gün ana haber bültenlerinde yeni bir düğün, nişan, halay, asker uğurlama, taziye gibi sosyal mesafe kurallarının 
her herhangi bir şekilde uygulama imkanı olmayan etkinlik haberlerini ve karantina ihlallerini üzülerek ve endişe ile 
izlemekteyiz. 
Koronavirüs’ün, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı (kolluk kuvveti) ve Ticaret Bakanlığı ekiplerince sürekli olarak sıkı sıkıya 
denetlenen işletmelerimizde üretilmediği, virüsün işletmeye dışarıdan geldiği çok açıktır. İşverenlerimiz, salgının hızının 
kesilmesi için işyerlerinde alınması gereken tüm tedbir ve kurallara, insanların sosyal yaşamlarından çok daha sıkı şekilde 
uyum göstermektedir. 
Unutulmamalıdır ki, işletmelerdeki makinelerin virüs üretme becerisi ve kapasitesi olamaz. Bu itibarla, Covid-19’un meslek 
hastalığı olarak nitelendirilmesinin kesinlikle uygulama dışı tutulması gerekmektedir. 



2. NİTELİKLİ İŞGÜCÜ AÇIĞI VAR

Kahramanmaraşlı sanayicinin ve ticaret erbabının en önemli sorunu nitelikli işgücü açığıdır. Bu sorun ülke genelinde de 
oldukça yoğun şekilde hissedilmektedir. 
Ancak, Kahramanmaraş gibi sanayileşme süreci devam eden ve hizmet sektörlerinde gelişimini sürdüren kentlerde bu 
durum daha vahim boyutlara ulaşmıştır. Bu sorunun çözümü için acilen politik düzeyde tedbir alınması beklenmektedir.

3. KRONİK HASTA VE ENGELLİLERİN ÇALIŞTIRILMASI

Kovid-19 pandemisi ile birlikte ülkemizde çalışma hayatına dair birçok düzenleme yürürlüğe girmiştir. Ekonominin tekrar 
toparlanmasını sağlayan Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında sağlanan destek ve yardımlar, finansal kaynaklar ve özellikle 
kısa çalışma ödeneği gibi sektörleri canlı tutan araçlar, doğru adımlardır.
Bununla birlikte, kısa çalışma ve nakdi ücret desteğinin uygulanmasında bazı sorunlar yaşanmaktadır. 
Emekli ve engelli olup bir işyerinde sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışan işçiler, kendisinden işsizlik sigortası primi
kesilmediğinden kısa çalışma ödeneğinden hiçbir şekilde faydalanamadıkları için iş yerinden istifa edip, başka bir işyerinde 
sigortasız çalışmak suretiyle yaşamlarını sürdürmek zorunda kalmaktadır.
Diğer yanda ise Mart ayı itibariyle özellikle akciğer, kalp, koah, böbrek yetmezliği gibi kronik rahatsızlığı olan ve aynı 
zamanda engelli kadrosunda çalışanlar kronik rahatsızlıkları dolayısıyla fiilen çalışamamaktadır. Bu kişiler, kısa çalışma 
ödeneğinden yararlanabilmekte, ancak günlük ortalama brüt kazancının %60'ı kadar ödenek aldıkları için geçim sıkıntısı ile 
karşı karşıya kalarak bu kişiler de iş yerinden istifa edip, başka bir işyerinde sigortasız çalışmak durumunda kalmaktadır. 
Bu durumda, hem işçi sosyal güvence sistemi dışında kalmakta hem de 50 ve daha üzerinde işçi çalıştıran işletmeler %3 
oranında engelli çalıştırma yükümlülüğünü yerine getirememektedir. 
Bu açığı kapatmak için İşkur’a müracaat edilse de İşkur’da da yeteli sayıda engelli bulunmamaktadır. 
Bu itibarla, emekli olup engelli statüsünde olan kişilerin nakdi ücret ya da kısa çalışma ödeneğinden yararlanmalarının 
sağlanması, kronik rahatsızlığı olan ve aynı zamanda engelli kadrosunda çalışanlar için de ortalama brüt kazancının tamamı 
kadar ödenek verilmesi bütün sorunları çözecektir. Böylelikle, kayıt dışı istihdamın da önüne geçilecektir.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI’NI İLGİLENDİREN KONULAR

1. ÇİĞ SÜT FİYATLARININ ARTIRILMASI GEREK

Kahramanmaraş 324 bin ton süt üretimi ile Türkiye’nin önemli süt üreticisi illerinden birisidir. Aynı zamanda, dondurma 
sektöründeki konumu nedeni ile önemli bir süt kullanıcısıdır. 
Yem ve diğer girdi maliyetlerinin artmasına karşın Ulusal Süt Konseyi’nin çiğ süt tavsiye fiyatlarını sabit tutması tarım ve 
hayvancılıktan geçimini sağlayan kesimleri zor durumda bırakmaktadır. 
Ulusal Süt Konseyi, Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı Hakkında Kararı ile süt fiyatını 2,30TL olarak belirlemiş ve yılsonuna kadar zam 
yapmama kararı almıştır. Bu da süt üreticilerine olumsuz yansımaktadır.  
10 Ekim'de yapılan Ulusal Süt Konseyi toplantısında 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak bir tavsiye kararı açıklayacağı 
belirtilmiştir. Yem fiyatlarına gelen son zamlarla üreticilerin 1 Ocak tarihine kadar bu fiyatlarla üretim yapması çok zor 
görünmektedir.





YEŞİL PASAPORT SÜRESİNİN UZATILMASI 

İhracat, ekonomik kalkınmanın sağlanması ve yüksek milli 
gelire ulaşmanın en önemli yollarından birisidir. Ülkemiz de 
bu anlayış ve dünya ticaretindeki payını artırma amacıyla 
ihracatı desteklemeye devam etmektedir. 

Hükümetimizin özellikle ihracata verdiği en önemli 
desteklerden birisi hiç şüphesiz ihracatçılarımıza yeşil 
pasaport imkanı getirilmesidir. 

Bu kapsamda, yıllık ortalama ihracatı 500 bin ile 10 milyon 
dolar arasında olan firmaların bir, 10 milyon dolar üzeriyle 
25 milyon dolar arasında olan firmaların iki, 25 milyon dolar 
üzeriyle 50 milyon dolar arasında olan firmaların üç, 50 
milyon dolar üzeriyle 100 milyon dolar arasındaki firmaların 
dört, 100 milyon dolar üzerinde olanların ise beş yetkilisine 
yeşil pasaport verilebilmektedir. 

Böylelikle, 22 binin üzerinde yeşil pasaporta sahip 
ihracatçımız dünyanın birçok yerinde vize almadan 
kolaylıkla pazara girme imkanı bulmaktadır. 

Bununla birlikte, Kovid-19 pandemisi, dünya genelinde her 
geçen gün etkisini güçlendirirken, gündelik yaşamı 
değiştiren salgın nedeniyle sınırlar kapatılmış, uçuşlar 
durdurulmuş, ticari faaliyetler askıya alınmıştır. 

Küresel ticaret ve dolayısıyla Türkiye ihracatı bu süreçte çok 
büyük kayıplar yaşamıştır. Kapıların kapanması ile birlikte 
firmalarımız da ihracat pazarlama faaliyetlerini askıya almak 
zorunda kalmıştır. 

Türkiye genelinde son 3 aylık dönemde ihracatta yüzde 
33’ün üzerinde gerileme yaşanırken ilimizde bu oran yüzde 
38’e dayanmıştır. 

Bu itibarla, ihracatçı şirketlerimizin ihracat pazarlamasında 
etkinliğinin artırılması adına hususi damgalı pasaport 
sürelerinin en az 6 ay uzatılması veya pasaport verilebilmesi 
için gerekli olan asgari ihracat tutarlarının hesaplanmasında 
pandemi dönemine ilişkin verilerin dikkate alınmaması için 
Ticaret Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunulmuştur. 



KENTSEL TANITIMA YÖNELİK 
ÇALIŞMALARIMIZ



"MARAŞ İŞİ" TANITIM PROGRAMI İLE SİM SIRMA TANITILDI

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen 
Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 
100. Yılı kutlama etkinlikleri kapsamında ‘Maraş işi 
sim sırma’ tanıtım programı düzenlendi. 
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) 
organizasyonu ile düzenlenen programda modacı 
Dilek Hanif onur konuğu olarak katıldı. Asil Çağıl 
koreografisi ile Maraş işi sim sırma tasarımları, 
izleyenleri adeta geçmişin derinliklerine taşıdı.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası fuayesinde 
gerçekleştirilen "Maraş İşi Defilesi ve Sergisi"ne
Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, 
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı 
Hayrettin Güngör, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, 
KMTSO Başkanı Serdar Zabun, KMTSO Meclis 
Başkanı Hanefi Öksüz ve çok sayıda davetliler katıldı.



ENDER SARAÇ’IN KATILDIĞI PROGRAMLARLA TARHANA, PAÇA VE BİBERİMİZİ 
TANITTIK



ANADOLU HALK MUTFAKLARI ARAŞTIRMACISI ADNAN ŞAHİN İLE GÜNAYDIN 
RESTORANLARI KURUCU ORTAĞI CÜNEYT ASAN KAHRAMANMARAŞ’IN YÖRESEL  

LEZZETLERİNİ HASATINDAN SUNUMUNA YERİNDE GÖRMELERİ İÇİN MİSAFİR 
ETTİK. NTV HALKIN MUTFAĞI PROGRAMINDA KAHRAMANMARAŞ’I TANITTIK. 



TİM VE AKİB İLE BİRLİKTE DOKUMA KUMAŞ TASARIM YARIŞMASINI YAPTIK



YANAN ORMANLARIMIZIN YERİNE AĞAÇ DİKTİK



MUHARREM AYINDA AŞURE KAYNATTIK



TURİZMDE, MOZAİK ALANLARININ TURİZME AÇILMASI VE KÜLTÜR TURİZMİNİ 
CANLANDIRACAK PROJE ÇALIŞMALARIMIZ SON AŞAMAYA GELDİ

Germanicia Mozaiklerinin dağınık bir şekilde 
ziyarete açılması lojistik ve teknik olarak sorunlara 
yol açmaktadır. 
Kazısına başlanması gereken ilk alan mozaiklerin 
yoğun olarak var olduğunu bilinen Bağlarbaşı 
Mahallesi 8009. Sokakta yer alan 2424 ada 2-3 
parsel etrafında olmalıdır. Öncelikle ada bazında, 
sonrasında kalıntıların yayılımına göre çalışmalar 
gerçekleştirilmelidir. 
Bu bölge ulaşım olarak ana artere yakın olup kazısı 
planlanan alanda kazılar gerçekleştirilip alan ortaya 
çıkartıldığında alanlar ana yol ile birleşeceği için ara 
sokaklara ulaşım sorunu da çözülmüş olacaktır. 
Bu çalışmalar sonrasında kente dair bir sonraki 
çalışmalar konusunda yol haritası da belirlenmiş 
olacaktır. 
Ayrıca bahsedilen alanlar ile daha önce ziyarete 
açılmış/açılacak alanlar arasında bağlantı yolları da 
planlanması gerekmektedir.



ESHABI KEHF’İN UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİNE GİRMESİ İÇİN 
ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR 



GAVUR GÖLÜ

Gavur gölü çok zengin fauna ve floraya sahip bir kuş cennetidir. 
Gavur Gölü’nün turizm potansiyelinin tam olarak kullanılması ve bu bölgenin çekim merkezi haline gelmesi için imkanlar 
seferber edilmelidir. 
Gavur Gölü’nün turizm potansiyelinin tam olarak kullanılması ve bu bölgenin çekim merkezi haline gelmesine yönelik ilk 
etapta yapılması gerekenler;
Antik fil’ temalı müze çalışması, 
Kuş gözlemevi ve araştırma merkezi
Haber ve dergi yayın çalışmaları ile 
Tanıtım faaliyetlerinin yoğunlaştırılması hedeflenmelidir



UĞUR BÖCEKLERİ 

Uğur Böcekleri popülasyonu çok önemli bir fauna değeridir. Bu hassas doğal kaynağın korunması ve aynı zamanda turizme 
kazandırılması gerekmektedir. 
Bu hassas doğal kaynağın bilimsel önemi biyologlarca tespit edilmeli ve bir statü ile korumaya alınmalıdır. 
Bu bölgeye sınırlı sayıda randevulu turlar (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden randevu alınması şartı getirilebilir) serbest 
bırakılabilir. 
Randevulu çok özel turlar olması bu turlara olan ilgiyi artırabilir ve fiyatını yüksek tutulmasını sağlayabilir. 
Bu durum medyatik sonuçlar doğurabilir. 



KAHRAMANMARAŞ COĞRAFYASI VE ENDEMİK BİTKİLERİ

Kahramanmaraş, 14.346 km2'lik yüz ölçümü ile Türkiye’nin 11. büyük şehridir. Merkez ilçe deniz seviyesinden 568 m. 
yükseklikte olup, ilin kuzey kesimleri oldukça dağlıktır. Yeryüzü şekilleri genellikle Güney Doğu Torosların uzantıları olan 
dağlarla bunlar arasında kalan çöküntü alanlarından oluşmaktadır. 
Arazi yüksekliği 350 metreden 3000 metreye kadar çıkan kent, geniş ovalara sahiptir.
Eşsiz doğası, fauna ve florasıyla Kahramanmaraş, Akdeniz’de özellikle fauna ve flora araştırmalarının en büyük çekim 
merkezi olma potansiyelini taşımaktadır. 
Birçok ayırt edici özelliğinin yanında, Kahramanmaraş’ın çiçekli bitkileri İngiltere ve Hollanda’dan daha fazla. 
İlde, 2500 çeşit doğal olarak yetişen çiçekli bitki bulunuyor. Bir diğer önemi ise bu bitkilerin sayısal çokluğu yanında, 500
adedinin Türkiye’ye özgü yani endemik olması. 
Bu endemik bitkilerin bir kısmı da sadece Kahramanmaraş’ta doğal olarak yetişmekte ve hatta bunların 25 tanesi adlarını 
bile Kahramanmaraş ve ilçelerinden, dağlarından alıyor. 



Kahramanmaraş'ta turizm sektörünün ekonomik ve sosyal 
kalkınmaya katkısının güçlendirilmesi amacıyla geliştirilen 
proje sürdürülebilir kırsal turizmde model ve öncü bir 
konsepte sahip olacaktır. 

Proje, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) desteği ile 
gerçekleştirilecektir. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu ve DOĞAKA 
Genel Sekreteri Onur Yıldız projenin teknik destek 
sözleşmesini birlikte imzalayarak projeye start vermiştir. 

SÜLEYMANLI (ZEYTUN) KÜLTÜR KÖYÜ PROJESİ

Süleymanlı (Zeytun) Kültür Köyü Projesi, 
Kahramanmaraş'ta turizmin çeşitlendirilmesine 
ve turizm sektörünün ekonomiye ve sosyal 
kalkınmaya katkısının güçlendirilmesini 
hedeflemektedir. 

Bölgenin, sürdürülebilir kırsal turizmde model ve 
öncü bir konsept ile Avrupa düzeyinde turizm 
destinasyonu amaçlanmaktadır.

Yoğun olarak Ermeni yerleşim merkezi olan 
Süleymanlı bölgesinin tarihi değerlerinin turizme 
kazandırılmasının yanında, bölgenin ekolojik 
özelliklerini de turizme kazandırmak adına 
trekking rotası oluşturulması da planlanmıştır.

Süleymanlı Kültür Köyü Projesi ile yerli ve 
yabancı turistler, geçmişin izlerini her an 
hissedebilecek bir altyapıyı bulacak, tarihi 
yapıların hikayelerini bilinmeyen tüm yönleriyle 
kolaylıkla bulabilecektir.



COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERİMİZ 
(15’i TESCİLLİ, 6’sı BAŞVURU AŞAMASINDA)

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERİMİZ

Ürün Adı Tescil Ettiren Kurum Tescil Tarihi Türü

1 Maraş Biberi Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası 2002 Menşe

2 Maraş Dondurması Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası 2017 Menşe

3 Maraş Tarhanası Kahramanmaraş Ticaret Borsası 2010 Mahreç

4 Andırın Tirşiği Andırınlılar Derneği 2010 Mahreç

5 Çağlayancerit Cevizi Çağlayancerit Ziraat Odası 2011 Menşe

6 Maraş Burma Bileziği Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 2017 Mahreç

7 Hartlap Bıçağı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 2017 Mahreç

8 Kahramanmaraş Oyma Çeyiz Sandığı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 2017 Mahreç

9 Kahramanmaraş Yemenisi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 2018 Mahreç

10 Maraş File Nakışı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 2018 Mahreç

11 Maraş Sumak Ekşisi Akıtı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 2018 Mahreç

12 Maraş Çöreği Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 2018 Mahreç

13 Maraş İşi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 2020 Mahreç

14 Maraş Parmak Peyniri Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 2020 Mahreç

15 Maraş Fıstık Ezmesi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 2021 Mahreç

TESCİL SÜRECİ DEVAM EDEN ÜRÜNLER

Ürün Adı Başvuru Sahibi Kurum Başvuru Tarihi Türü

16 Maraş Ravanda Şerbeti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 2016 Mahreç

17 Maraş Naturel Sızma Zeytinyağı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 2016 Mahreç

18 Maraş Sarı Çeltik Pirinci Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 2016 Menşe

19 Maraş Urmu Dutu Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 2016 Menşe

20 Maraş Abbas İnciri Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 2016 Mahreç

21 Maraş Keçi Peyniri Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 2018 Menşe



TARIM VE HAYVANCILIK



HAYVANCILIK DESTEĞİ

Ancak, üreticilikte geleneksel yapı halen devam etmekte ve 
modern tekniklerde besicilik henüz tam anlamıyla 
gelişmemiş bulunmamaktadır. Çiftçi ailelerin büyük kısmı ek 
gelir elde etmek amacıyla az sayıda hayvancılıkla 
uğraşmaktadır. Kahramanmaraş’ta hayvancılık alanında çok 
büyük bir yatırım potansiyeli bulunmaktadır. 

Kahramanmaraş’ta hayvancılık sektörünün mevcut 
potansiyelinin tam olarak kullanılması ve ülkemiz et ve süt 
üretimine katkısının artırılması adına GAP, DAP, KOP ve 
DOKAP kapsamında bazı illerde uygulanan hayvancılık 
desteklerine Kahramanmaraş’ın dahil edilerek hayvancılık 
yatırımları, düve alımı, düve yetiştiriciliği gibi etkin teşvik 
unsurlarının burada da hayata geçirilmesi çok önemli bir 
itici güç olacaktır. 

Kahramanmaraş Ticaret  ve Sanayi Odası , T.C. 
Cumhurbaşkanlığı Strateji Ve Bütçe Başkanlığı nezdinden 
girişimlerini sürdürmektedir. 

Hayvancılık, Kahramanmaraş ekonomisinde ağırlıklı bir yere 
sahiptir. Sağladığı istihdam alanı, sanayie hammadde 
temini, vazgeçilmez gıda kaynağı olması ile sadece 
ekonomik değil, sosyokültürel açıdan da şehrimizde önemli 
bir sektör durumundadır. 

İlimizdeki değişik iklim kuşaklarındaki çeşitli yükseltilerdeki 
yaylalar hayvancılık için son derece elverişlidir. Özellikle 
kuzeyindeki dağlık bölgelerde ana geçim kaynağı 
hayvancılıktır. 

260 bin büyük baş, 976 bin küçükbaş olmak üzere toplam 1 
milyon 236 bin hayvan varlığına sahip olan Kahramanmaraş, 
Türkiye’nin hayvan varlığı bakımından 13. büyük kenti 
konumunda bulunmaktadır.

Mevcut potansiyelin kullanılması ve ülke ekonomisine 
katkının artırılması bakımından son dönemde modern 
hayvancılık tesis yatırımlarında önemli bir artış 
kaydedilmektedir. Buna bağlı olarak da son beş yılda 
hayvansal ürünler değeri 3 kat artarak 2,3 milyar liraya 
ulaşmıştır. 



AİLE ÇİFTÇİLİĞİ İLE TARIMSAL ÜRETİMİN YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ

Aile çiftçiliği aile temelli tüm tarımsal faaliyetleri kapsar ve 
Aile çiftçiliği bir aile tarafından yönetilen ve işletilen, 
kadınlar ve erkekler dâhil olmak üzere ağırlıklı olarak ailesel 
iş gücüne dayalı tarım, ormancılık, balıkçılık, meracılık ve su 
ürünlerine yönelik üretim faaliyetlerini kapsar ve kırsal 
kalkınmanın hemen her alanıyla bağlantılıdır. 

Aile çiftçiliği gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde gıda 
üretimi sektöründe tarımın en etkin unsurlarından biridir. 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 66. oturumunda 2014 
yılı resmi olarak “Uluslararası Aile Çiftçiliği Yılı” olarak ilan 
edilmiştir. 

Projede her yılın sonunda yeni yetiştiriciler sisteme dahil 
edilerek her bir aile işletmesinin altında sorumlu olacağı 
yeni aile işletmeleri kurulacak, böylece 5 yılın sonunda 
2400  aile işletmesinin projeye doğrudan katılması 
hedeflenmektedir. 

Proje kapsamında, aile çiftçiliğinin zirai üretim ve 
hayvancılık alanında iki desteklenmesi amaçlanmaktadır. 
Damızlık koyun/keçi yetiştirilmesi yoluyla temel ihtiyaçların 
karşılanması, tarımsal üretimde modern tekniklerin 
uygulanması temeline dayanmaktadır. 

Proje ile Kahramanmaraş’ta yoksulluk ve işsizliğin yaygın 
olduğu kırsal kesimde yaşayan kesimin oluşturduğu 150 aile 
işletmesine 1000 damızlık koyun, 500 damızlık keçi dağıtımı 
yapılarak akademisyen danışmanların uzmanlığı ve 
organizasyonunda koyun/keçi yetiştiriciliği ve sebze ve 
meyve üreticiliği öğrenilmesi sağlanacaktır. 



KANATLI SEKTÖRÜ YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ 

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Tarımsal Yatırım Rehberi verilerine göre İlimiz, 3.513.621 dekar tarım alanı 
ile Türkiye’nin toplam tarım alanının %1,5’ini kapsamaktadır. 2019 yılı itibariyle ÇKS’ye kayıtlı çiftçi sayısı 25.274’tür. İl, 
toplam büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığı ile ülke hayvan varlığının yaklaşık %1.8’ini karşılamaktadır.

İlimizde 1.145.490 adet büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı ile ülke hayvan varlığının yaklaşık %1,8’ini karşılamaktadır. 
İlimiz yıllık 20 milyon dolardan fazla tarım ve hayvancılık ürünü ihracatı yapmaktadır.

Mevcut durum itibariyle, yatırım için cazip fırsatlar sunmaktadır. Bunlardan bazıları; 
İlin tarımsal üretim çeşitliliğine imkan sağlayan ekolojik faktörler açısından, Akdeniz iklim kuşağından geçit 

bölgesine ve sert karasal iklime değin, ülkemizin hemen hemen tüm iklim çeşitliliğine sahip olması.

İlin gerek baraj gölleri (Menzelet, Sır, Kılavuzlu) gerekse kaynak suları (Tekir, Fırnız, Nergele,  Akdere, 
Mehmetbey vb.) açısından su ürünleri yetiştiriciliğine (Alabalık, yayın, sazan vb.) uygun olması.

İlin, Bitkisel ve hayvansal üretim yönünden yapılacak yatırımlar kapsamında; hammadde, insan kaynakları 
varlığı, finans kaynaklarına ulaşım kolaylığı, İşgücü temini kolaylığı 

Kanatlı eti tüketiminin yüksek olduğu Irak, Suudi Arabistan ve B.A.E. gibi pazarlara yakın olması dolayısıyla 
uluslararası pazarlarda lojistik avantajlarının olması,

Bu bağlamda, tarım ve hayvancılık sektörlerindeki yatırımcılar için Kahramanmaraş bir cazibe merkezi konumunda olup, 
yurtiçi ve yurtdışı talepler mevcuttur. Komşu illerde olduğu gibi, Kahramanmaraş ilinde de etlik piliç (broyler) yetiştiriciliği 
yatırımı yapmak isteyen yatırımcılar için IPARD-II Programı (10. Başvuru Çağrı İlanı) “101-3 Sektör kodlu Kanatlı Eti Üreten 
Tarımsal İşletmeler” dahilinde yeni kurulacak işletmeleri de içerecek şekilde çağrıda gerekli düzenlemelerin ivedilikle 
yapılması hususunda bilgileri ve gereği önemle arz olunur.



MARAŞ BİBERİNE DESTEK

Baharatlık Kırmızı Biber sektöründe 70 fabrika ilimizde 
faaliyet göstermektedir.

Bu anlamda kırsal kalkınmaya çok önemli katkıda 
bulunmaktadır. Dolayısıyla istihdam açısından da 
Kahramanmaraş ekonomisine katkısı büyüktür. Bu fabrikalar 
Kahramanmaraş’ta 20 bin ailenin geçim kaynağını 
oluşturmaktadır.

Maraş Biberi’nin üretim ve kalitesinin artırılması için prim 
desteğine ihtiyacı bulunmaktadır. 

Maraş Biberi’nin üretim ve kalitesinin artırılması, kırmızı 
biber üretiminin canlandırılması için pamukta olduğu gibi 
prim desteği sağlanması tarımsal gelişime büyük bir katkı 
sağlayacaktır. 

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası bu konudaki 
girişimlerini sürdürmektedir. 

Acı Kırmızı Maraş Biberi olarak tanımlanan ‘Maraş Biberi’ 
başta rengi olmak üzere aroması ve acılık oranı ile dünyanın 
en kaliteli ve aranan biberi durumundadır. 

İlimiz, Baharatlık Kırmızı Biber üretimi, yıllara göre değişiklik 
göstermekle birlikte yaklaşık 30 bin ton düzeyindedir.

Odamız adına tescilli Maraş Biberi Coğrafi İşaret 
hinterlandında Kahramanmaraş’ın yanı sıra, Gaziantep, 
Hatay, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa yer almaktadır. 

Bu illerdeki üretim Türkiye üretiminin %83’üne tekabül 
etmektedir.

Kırmızı pul ve toz biber üretim kapasitesi bakımından 
Türkiye lideri olan Kahramanmaraş, 230 bin ton biberin 
%62’sini gerçekleştirmektedir. 



SERACILIĞIN DESTEKLENMESİ
Sebze, meyve ve çiçek gibi kültür bitkilerinin açıkta 
yetiştirme mevsimlerinin dışında, ekolojik faktörlerin 
kontrolü sayesinde yetiştirilmelerine imkan sağlayan 
seracılığın desteklenmesinde yarar bulunmaktadır. 

Ürün yetiştirmedeki olumsuzlukları ortadan kaldırmak veya 
minimum zararla üretimi sürdürülebilir kılmak için çeşitli 
yöntemlere başvurulmaktadır. Ürünleri seralarda yetiştirme 
bunlardan bir tanesidir. 

Yıl boyunca bitkisel üretim yapılmasına imkân veren, daha 
yüksek verim, kalite ve erkenci ürün ve daha kârlı bir tarım 
kolu olan “seracılık” alanında yenilikçi ve geniş çaplı 
destekleme sistemi oluşturulması çok büyük önem 
taşımaktadır.

Örtüaltı Yetiştiriciliğin Yaygınlaştırılması Projesi 
Sebze, meyve ve çiçek gibi kültür bitkilerinin normal açıkta 
yetiştirme mevsimlerinin dışında, ekolojik faktörlerin 
kontrolü sayesinde yetiştirilmelerine imkan sağlayan yapay 
yetiştirme mekânlarına “sera”; seralarda yapılan bitkisel 
üretime ise “seracılık” veya örtüaltı yetiştiriciliği adı 
verilmektedir.
Ürün yetiştirmedeki olumsuzlukları ortadan kaldırmak veya 
minimum zararla üretimi sürdürülebilir kılmak için çeşitli 
yöntemlere başvurulmaktadır. Ürünleri seralarda yetiştirme 
bunlardan bir tanesidir. Yıl boyunca bitkisel üretim 
yapılmasına imkân veren, daha yüksek verim, kalite ve 
erkenci ürün eldesinin bir sonucu, daha kârlı ve zevkli bir 
tarım kolu olan “seracılık” çok büyük önem taşımaktadır.
Proje ile seçilen ailelerin (özellikle kadınların) yenilikçi 
üretim çeşitleri ile (örtüaltı üreticiliği) ticari faaliyetlerinin 
geliştirilmesi ve sosyo-ekonomik anlamda güçlendirilmesi 
amaçlanmaktadır.
Proje kapsamında, 80 aileye sera temini sağlanacaktır. 
Projede ilk üretim sezonunda, sera başına bölgelere göre 
değişmekle birlikte 500-700 kg arasında üretim 
gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. 



TIBBI AROMATİK BİTKİLERİN YETİŞTİRİLMESİ VE İŞLENMESİ 

Tıbbi ve aromatik bitkiler insanlık var olduğu günden beri 
deneme yanılma yöntemleri, kimi zamanda profesyonel tıp 
aracılığı ile insan, hayvan ve hatta bitki sağlığı için 
kullanılmıştır.
Bugün, bazı kesimlerin alternatif tıp olarak adlandığı 
yöntemlerin de aslında pek çoğu eczacılık tıp ve moleküler 
biyoloji uzmanları tarafından bilimsel olarak kanıtlanarak 
insanların hayatına otoritelerden de onay alarak tekrar 
girmeye başlamıştır. 
Kahramanmaraş, coğrafi konumu, iklim ve bitki çeşitliliği, 
tarımsal potansiyeli, geniş yüz ölçümü sayesinde tıbbi ve 
aromatik bitkiler alanında önemli bir potansiyele sahiptir. 

Gelişmiş ülkelerdeki yerleşmiş bitkisel ilaç, bitki 
kimyasalları, gıda ve katkı maddeleri, kozmetik ve parfümeri 
sanayilerinin girdisini oluşturan pek çok bitkisel ürünü 
veren bitkilerin ilimiz florasında bulunması bu alanın 
desteklenmesini mümkün kılmaktadır. 
Dünyada her yıl yapılan ar-ge harcamalarında en büyük payı 
ilaç endüstrisi almaktadır. Bununla birlikte sentetik 
kimyasalların sağlık yönünden etkileri düşünüldüğünde, 
günümüzde kullanılan ilaçların birçoğunun etken maddesi 
konumundaki tıbbi ve aromatik bitkilerin önemi açıkça 
görülmektedir. 
Proje, seçilen ailelerin ve özellikle kadın çiftçilerin bu alanda 
üretim yapmalarını teşvik edecek eğitim programlarının 
sunulması ve fide dağıtımı temeline dayanmaktadır. 
Bu kapsamda, 150 aileye 1 milyon fide dağıtımı ve 
uzmanlarca tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştiriciliği 
konularında eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulacaktır. 



TOPRAKSIZ DİKEY TARIM UYGULAMALARININ ARTIRILMASI PROJESİ

Topraksız dikey tarım, kapalı alanlarda daha hızlı ve sağlıklı 
bir şekilde, çevreye zarar vermeden tarımsal üretim 
yapmayı sağlayan modern bir tarım modelidir. 
Bu model geleneksel tarımda kullanılan gübreyi, 
ilaçlamaları ortadan kaldırarak, bitki köklerine besinli su 
verip, sıfır ilaçlamayla, üretimin yapıldığı yerde satışı 
gerçekleştirerek tarımsal ihtiyaçları karşılamayı sağlar.
Proje ile kentsel ve kırsal yoksulluğun azaltılması amacıyla 
sosyal durumu zayıf olan grupların yaşam kalitesi ve 
sağlığını artıracak sürdürülebilir ilkelerin geliştirilmesi 
amaçlanmaktadır. 

Kahramanmaraş’ta ilk defa uygulanacağından ilk etapta 50 
aile ile başlayacak proje, pilot uygulama sonrasında 
yaygınlaştırılarak tüm ilçelerde 5000 aile ile sürdürülecektir. 
Pilot projede faydalanıcı olarak şehir merkezlerinde 
yaşayan, düşük gelir grubunda yer alan kişiler ve özellikle ev 
kadınları seçilecektir. 
Danışman kontrolünde eğitim, izleme ve destek olarak üç 
aşamada uygulanacak projede, ailelere topraksız dikey 
tarım sistemleri kurularak ve ilk sezonda çilek, renkli 
yapraklı marul, ıspanak, fesleğen, domates, kereviz gibi 10 
çeşit meyve ve sebze yetiştirilmesi süreci izlenecektir. 



KAHRAMANMARAŞ VE ÖTESİNDE 
ODA MARKASININ GÜCÜNÜN VE 

GÖRÜNÜRLÜĞÜNÜN ARTIRILMASI
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TEKSTİL KATI ATIKLARININ GERİ DÖNÜŞÜMÜ VE SİMBİYOZ MERKEZİ PROJESİ

Tekstil atıklarının geri dönüşümünün sağlanması ve diğer sektörlere hammadde kaynağı olarak kazandırılması için tekstil 
katı atık kazanım (geri dönüşüm) ve simbiyoz merkezi kurulması planlanmaktadır. 

Kahramanmaraş dünyanın en iyi markalarına kumaş, iplik hatta hazır giyim ürünleri üretmektedir. 
Tekstil sektöründe oluşan atıklar  incelendiğinde en fazla dikkati çeken atıklar; 
• Kompozit malzeme atıkları (emprenye edilmiş tekstil, elastomer, plastomer) 
• Doğal ürünlerden oluşan organik maddeler
• Organik çözücüler içeren perdah atıkları 
• Tehlikeli maddeler içeren boya maddeleri ve pigmentler
• İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan atıklar 
• İşlenmiş tekstil elyafı atıkları
• İşlenmemiş tekstil elyafı atıkları 
• Kompozit malzeme atıkları (emprenye edilmiş tekstil, elastomer, plastomer)’dir.

Projenin amacı, tekstil sektörünün üretim sonucu oluşan atıklarını, geri dönüşüm süreçlerine dâhil ederek başka 
sektörlerde hammadde kaynağı olarak kullanmasını sağlamaktır. 

Böylece hem atıkların çevreye vereceği zararın önüne geçilecek hem de atıkların geri dönüşümü ve hammadde kaynağı 
olarak kullanılması ile azalmakta olan sınırlı kaynakların etkin ve verimli kullanılması sağlanacaktır.



TASARIM MERKEZİ PROJESİ

Proje, kumaş tasarım ve stil araştırmasında uzmanlaşmış bir Tasarım Merkezi statüsünde olacaktır.
Kumaş (denim, non-denim, gömleklik ve örgü kumaş sektörüne yönelik fikirler, çözümler pazara bu merkez aracılığı ile 
sunulacaktır.
Bu merkez ile tekstil sektörünün tasarım gücünün geliştirilmesi, modaya yön veren marka şehirler arasında yer alması 
amaçlanmaktadır.
Merkez de yapılacak tasarım faaliyetleri ile bölgenin tasarımcı gücünün ön plana çıkarılması, tasarım alanında yeni 
tasarımcıların yetiştirilmesi, firmaların tasarım kabiliyetinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Merkez ile moda, tasarım ve sanat bilinci yüksek uluslararası pazarlar farkındalığı olan moda tasarımcıları yetiştirmek ve 
Türkiye’nin en temel endüstrilerinden tekstil ve hazır giyim alanına, sektörün geleceğine yön verecek yaratıcı ve yenilikçi 
işgücünü kazandırmaktır.





TEKNOLOJİ GİRİŞİMCİLİĞİ KULUÇKA MERKEZİ PROJESİ

Proje kapsamında teknoloji girişimciliği  konusundaki eğitim, mentörlük ve melek yatırımcılar ile ilgili olarak tüm ihtiyaçları 
tek bir merkezden sağlayabilen altyapılar oluşturulacaktır.  

Teknoloji alanındaki tüm gelişmeler ve yeni trendler proje kapsamında kurulacak olan kuluçka merkezinde hedef grupların 
bilgisine sunulacaktır. 

Proje, girişimcilik ve işletme kültürünün çok hızlı şekilde gelişimine öncülük edecektir. Dijital okur-yazarlık ve kişisel gelişim 
konularında eksikliği hissedilen sorunların çözümü için güçlü bir altyapı kurulacaktır. 

Proje, yoksulluk ve işsizlik gibi ana sosyoekonomik sorunların çözümüne de hızlı şekilde katkıda bulunacaktır. 
Yenilikçi iş fikirlerinin ticarileşmesi için çalışan ve girişimciliğin yaygınlaşması için mücadele eden sosyal yapı haline 
gelecektir. 



TİCARET VE FUAR MERKEZİ PROJESİ

Kahramanmaraş’ın ticari hayatına yeni bir soluk getirmek amacıyla geliştirdiğimiz Fuar, Kongre ve Ticaret Merkezi 
Projemiz, Kahramanmaraş’ın global piyasalara açılması ve fuar-kongre kültür ve turizminin geliştirilmesinde çok önemli 
katkılar sağlayacaktır. 
Türkiye’nin en sanayileşmiş illeri arasında önemli bir yere sahip bulunan Kahramanmaraş’ın ihracat pazarlaması, fuar, 
kongre ve defile gibi etkinlikler ve sanatsal faaliyetlerde de öne çıkmasında başrol oynayacaktır.



KAHRAMANMARAŞ ALTIN VE MÜCEVHERAT MERKEZİ PROJESİ



İNOVASYON VE YALIN ÜRETİM YETKİNLİK MERKEZİ PROJESİ

Projenin ana hedefi, Kahramanmaraş'taki sanayi işletmelerinin üretkenliğini ve katma değerini artırmak ve şehirde orta ve 
ileri teknoloji sektörleri geliştirerek yeni pazarlara erişim sağlamaktır. İş dünyasına gelişmiş iş hizmetleri sunan bir merkez 
oluşturulacaktır.

Özel sektörün ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmak için verimlilik, kalite ve yönetim kabiliyetlerinin 
güçlendirilmesi amacıyla geliştirilen proje, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) desteği ile Kahramanmaraş Ticaret ve 
Sanayi Odası (KMTSO) tarafından yürütülecektir. 

Proje ile üretim verimliliği, operasyonel mükemmellik ve sürekli iyileştirme kavramlarını firmaların içselleştirmesi ve birçok 
açıdan işletmelerin daha sağlıklı bir büyüme yapısına kavuşması sağlanacak.



AYAKKABI TASARIM MERKEZİ PROJESİ

• Projenin genel amacı, Kahramanmaraş ayakkabıcılık sektörünün rekabet gücünü artırarak ekonomik kalkınmaya 
katkıda bulunmak, özel hedefleri; firmaların tasarım kabiliyetini güçlendirmek, mevcut düşük kaliteli üreticilerin 
üretim kalitesini artırmak, mevcut daha kaliteli firmaların fason üretim yerine kendi markalı ürünlerini satmalarını 
sağlamak. 

– TASARIM YETENEĞİ: Sektörün en önemli ve güncel sorunu, düşük tasarım yeteneği ve teknik altyapı 
eksikliğidir. Katma değerin artırılması ve markalaşmanın güçlendirilmesi için bu sorunun çözülmesi gerekiyor.

– REKABET GÜCÜ: Kahramanmaraş'ta girişimcilerin rekabet gücünü artırmak için yoğun tasarım hizmetleri 
sağlayarak ayakkabı sektöründeki dönüşüm teşvik edilmelidir.

– İŞLETMELERE DESTEK: Ayakkabı endüstrisinin tasarım odaklı bir sektöre dönüşümü çok zor ve maliyetli bir 
süreç gerektirir ve işletmeler bunu tek başlarına yapamazlar.

– KATMA DEĞER: Bu projede önerilen tasarım merkezi, katma değerli ve ileri teknoloji açısından ayakkabı 
endüstrisinde önemli bir dönüm noktası olacaktır.

– TEKNİK ALTYAPI: Tasarım merkezi, ayakkabıcıların tek başlarına yapamayacakları teknik altyapı ve ekipmanı 
sağlayarak tasarım yeteneğini güçlendirecektir.

– TASARIMCI EĞİTİMİ: Tasarım merkezi, eğitim programları düzenleyerek tasarımcıların eğitimine katkıda 
bulunacaktır.



TEKSTİL MAKİNELERİ VE YAN SANAYİ İHRACATININ GELİŞTİRİLMESİ 
UR-GE PROJESİ

İlimizde faaliyet gösteren tekstil makineleri ve yan sanayi üreticilerinin ihracatını ve uluslararası rekabet seviyelerini 
artırmak amacıyla, Ticaret Bakanlığı destekleri ve koordinasyonun ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile 
“Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE)” programı kapsamında proje çalışmaları başlatılmıştır.

Bu projeyle, işbirliği kurumları önderliğinde bir araya gelen firmalar, uluslararası pazarlara girmek ve rekabet güçlerini 
artırmak için uzman ve danışmanlar eşliğinde ihtiyaçlarını belirleyerek, somut adımları atabilme imkânı bulmakta, birlikte 
hareket ederek ortak sorunlarına ortak çözümler üretme, uluslararası platformlarda bölgesel güç oluşturma ve ortak 
ihracat faaliyetleri gerçekleştirebilmektedir. 


