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Yönetim Kurulumuz, 2017 Yılında Kahramanmaraş’ın sorunlarına odaklanarak rekabet gücü yüksek, 

daha modern ve yaşanılır bir kent haline gelmesi için, ülkemizin makro hedeflerine ulaşmasına 

Kahramanmaraş’ın daha fazla katkı sağlaması için Yönetim Kurulumuzca gerçekleştirilen ve ilişikte 

takdim olunan 2017  Yılı Faaliyet Raporunun müzakeresi ile; onayı hususu tasviplerinize arz olunur. 
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KAHRAMANMARAġ TĠCARET VE SANAYĠ ODASI  

YÖNETĠM KURULU  

2017 YILI FAALĠYET RAPORU 

 

GĠRĠġ 

Sanayileşmenin ilk tohumlarını Cumhuriyetin ilk dönemlerinde dokumacılık sanayii ile atan 

Kahramanmaraş bugün, endüstrileşmede ortaya koyduğu olağanüstü başarı ile her yıl 6 milyar dolar 

sanayi hacmi ve 40 milyar liralık aktif büyüklüğe ulaşmıştır.  

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

ve istikrar ortamı, Kahramanmaraş’ın kalkınma sürecini hızlandırmıştır.  

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

sektörlerinde büyük ölçekli yatırımlarla Türkiye’nin önder illeri arasına giren Kahramanmaraş, 24 

şirketiyle, en büyük 1000 sanayi kuruluşu sayısı bakımından Türkiye’de ilk 8 şehir arasında yer 

almaktadır.   

Kahramanmaraş, 290 ihracatçı şirketiyle, 2017 yılında %9,5 gelişme kaydederek 948 milyon dolar 

ihracat gerçekleştirmiştir.  

Kahramanmaraş ekonomisinin lokomotifi tekstil sektörünün ihracatı ise %0,79 artış gerçekleşerek 610 

milyon dolara ulaşmıştır. Metal eşya sektörü %34,63 artarak yatay bir seyir izleyerek 131,6 milyon 

dolar, hazır giyim %2,17 azalarak 60,6 milyon dolar ve kağıt sektörü %41,79 artışla 61,6 milyon dolar 

ihracata imza atmıştır.  

Burada özellikle çimento ihracatımızın %46 oranında artması, iklimlendirme sektörünün %88 gelişme 

göstermesi de sektörel yelpazenin genişlemesi adına sevindirici gelişmelerdir.  

İtalya, Mısır, Almanya, Bulgaristan ve Portekiz en çok ihracat yapılan ülkelerdir. İhracatın yarısına 

yakını bu ülkelere gerçekleştirilmiştir. Burada dikkat çeken bir başka konu ise Çin’e yapılan ihracatın 

%207 oranında artarak 16 milyon dolara ulaşmış olmasıdır. Bu da ihracat pazarlarının artması 

açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirilmektedir. 

2017 yılında Kahramanmaraş’ta açılan şirket sayısı 808, kapanan şirketler ise 205 olarak kayda 

geçmiştir.  

Tatırım teşvik müracaatlarında geçen yıla göre %31,7 oranında düşüş olsa da yaklaşık 1,3 milyar 

liralık reel sektör yatırımı öngörülmektedir.  

İl geneli istihdam ise geçen yılın aynı ayına göre %6,6 artış göstererek 148.905 kişiye ulaşmıştır.  

Hükümetin ekonomiye yönelik tedbirlerden en önemlisi KGF kefaletinin artırılmasıdır. 250 milyar 

lira’ya kadar yeni kefalet hacmi oluşturularak finansal açıdan özellikle KOBİ’ler rahat bir nefes 

almıştır. Bu kaynaklar, üretim ve ihracat artışı ile büyümeye ciddi ölçüde katkı sağlamıştır.  

Kahramanmaraş’ta ise hazine garantili bu kaynaktan 2.575 firma yararlanarak 1,9 milyar lira kredi 

kullanmıştır. Böylece, çok önemli bir parasal genişleme ve buna bağlı üretim ve ticaret artışı 

oluşmuştur.  

Buna ilaveten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde odalarımızın ve borsalarımızın 

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

sayesinde 226 firmamız tarafından 20 milyon lira kredi kullanılarak ticari canlılığa önemli bir destek 

sağlanmıştır. 

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, şehrin kalkınması, reel sektörün yatırım ve üretim 

anlamında önünün açılması adına 2017 çok önemli çalışmalara imza atmıştır.  
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ÖZEL SEKTÖRÜN TEMSĠLĠ 

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu, şehrin makro ekonomik sorunlarını yetkili 

makamlara ve özellikle Hükümet yetkililerine ileterek, iş dünyası ile ilgili bakanları Odada ağırlayarak 

bürokratik ve teknik meseleleri ortadan kaldırmak için çaba sarf etmektedir.  

Ekonomi şûralarında ve ilde yapılan çalıştaylarda iş dünyasının taleplerini dile getirerek ulaşımdan 

tarıma birçok alanda şehrin yeni yatırımlardan ve desteklerden azami ölçüde faydalanması için gayret 

gösterilmiştir.  

Bu kapsamda, lojistik merkezi, ulaştırma kampusu, hayvancılıkta düve desteği gibi takip edilen birçok 

konu hayata geçmiş bulunmaktadır.  

Bundan sonra da bu çalışmalar, iş dünyası adına lobi faaliyetleri artarak sürdürülecektir.  

Diğer yanda, Kahramanmaraş’ın önde gelen sektörlerini biraraya getirerek önemli konuların masaya 

yatırması sağlşanmıştır. Aynı zamanda, sektörde faaliyet gösteren şirketler, kendi aralarında istişare 

etme ve işbirliği yapma imkanı bulmuştur. Tekstil, inşaat, tarım ve gıda sektörlerinde gerçekleştirilen 

sektör buluşmaları en önemli örneklerdir.   

 

BÖLGESEL ĠġBĠRLĠĞĠ 

Bölgesel kalkınma adına, işbirliği ortamının oluşmasına katkı sağlanmıştır. Birçok önemli ekonomik 

konular bölgedeki oda ve borsalarla istişare ederek çözüme kavuşturulmuştur.   

Gaziantep ilindeki oda ve borsalar ile yapılan temaslar, ziyaret programları ve yapılan işbirliği 

görüşmeleri en önemli çalışmalar arasındadır. 

 

BASIN SEKTÖRÜ ĠLE ĠLĠġKĠLER 

Basın sektörü, ülkenin gelişmesi, sosyal ve ekonomik kalkınması açısından çok önemli bir güç olarak 

görülmektedir. Bu gücü, doğru ve etkin şekilde kullanmak, milletin yararına olacak konularda aktive 

etmek gerekmektedir.  Özellikle son yıllarda basın; toplumsal konularda çok önemli bir pozisyonda 

yer almıştır.  

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu olarak basın camiası ile ilişkiler dürüst, açık 

ve tarafsız şekilde sağlam bir zeminde yürütülmüştür.  

Gerek basın toplantıları gerekse ikili görüşmelerde şehrin önemli meseleleri ana gündemi oluştururken 

basın sektörünün sorunları da her zaman önemli kalemlerden birisi olmuştur.   

 

EĞĠTĠM VE SEMĠNERLER 

Üyelerimize yönelik eğitim programlarımız çok yoğun ilgi görmektedir. Üyelerimizin kurumsal 

gelişimini sağlamak adına 2017 yılında 50’ye yakın etkinlik kapsamında 4 bin kişiye eğitim ve 

seminer hizmeti sunulmuştur.  

Kişisel gelişim, dış ticaret, özel sektöre yönelik destekler, KOSGEB imkanları, finansal raporlama, 

elektronik ticaret, mülakat teknikleri, yönetici asistanlığı, bireysel emeklilik, güvenli gıda, satış ve 

pazarlama teknikleri, finansal kiralama, Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri gibi birçok alanda 

üyelerimizin eğitim alarak bilgilenmeleri sağlanmıştır.   
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SOSYAL YARDIMLAR 

Türkiye Odalar Borsalar Birliği ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası katkısı ile maddi durumu 

elverişsiz öğrencilere giyim yardımı gerçekleştirilmiştir.  

 

Yine, öğrencilerimizin istifadesine sunulmak üzere, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin kitap 

fuarından 600 adet kitap satın alarak okul müdürlerimize teslim edilmiştir.   

Emniyet güçlerimizin kullanımına sunulmak üzere, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü’ne araç 

alımında bulunulmuştur.   

 

ÜNĠVERSĠTE-SANAYĠ ĠġBĠRLĠĞĠ 

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

Proje Pazarı ile Kariyer Günü etkinlikleri bu yıl da yapılmıştır.  

Burada amaç, bilgiyi ticarileştirmek adına genç üniversitelileri projeli çalışmaya yönlendirmektir. 

Kariyer günleri ile üniversite mezunlarını iş dünyası ile biraraya getirerek, ilde işgücü kalitesinin 

artırılması hedeflenmektedir.  

 

15 TEMMUZ HAĠN DERBE GĠRĠġĠMĠ 

Türkiye, 15 Temmuz hain darbe gecesinde tarihe altın harflerle geçecek yeni bir destan yazmıştır.  

Milli mücadele ruhunun yeniden tecelli ettiği o gece, Yüce Türk Milleti, milli iradenin üzerinde hiçbir 

güç tanımayacağını dünyaya kanıtlamıştır.  

15 Temmuz hain FETÖ’nün darbe girişiminin yıldönümünde, ilimiz sivil toplum kuruluşlarıyla 

birlikte yapılan açıklamalar ve iki hafta boyunca, farklı etkinliklerle, Kahramanmaraş Valiliği ile 

birlikte yapılan şehit ailelerine yönelik yemek programı, hazırlanan afişlerle, demokrasi yürüşüyü ve 

nöbetlerle 15 Temmuz ruhu canlı tutulmuştur.  

 

TÜRK EXIMBANK ĠRTĠBAT BÜROSU  

Kahramanmaraş’ta ihracatı desteklemek adına Oda binasında Türk Exİmbank’ın bürosu 

oluşturulmuştur. Hükümetin ekonomiye ve özellikle ihracata yönelik en önemli desteklerinden birisi 

Türk Eximbank’ın mali yapısının ve ürünlerinin güçlendirilmesidir.  

Şehrimizde, Türk Eximbank’ın ihracat kredi ve sigorta ürünleri konusunda üyelere daha yakın hizmet 

sunmak için Eximbank irtibat bürosu yapılandırılmıştır. En kısa sürede de şubeye dönüşümü 

gerçekleştirilerek hizmet yelpazesi genişletilecektir.   

 

KAHRAMANMARAġ’IN TANITIMI 

Şehrin tanınırlığını artırmak amacıyla, farklı illerde gerçekleştirilen fuarlarda kahramanmaraş en iyi 

şekilde temsil edilmiştir.  

Ankara Atatürk Kültür Merkezi’ndeki Kahramanmaraş Tanıtım Günleri, her yıl Antalya’da 

düzenlenen Yörex Yöresel Ürünler Fuarı, İstanbul’da Emitt Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve 

Seyahat Fuarı, Ankara’da Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi, İzmir’de Travel Turkey Turizm Fuar ve 

Kongresi gibi birçok organizasyonda, Kahramanmaraş’ın zenginlikleri, şehrin kültürü ziyaretçilere 

sergilenmiştir.  
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FUARLAR   

Kahramanmaraş’ın üretim ve ticaret kabiliyetini pekiştirerek ulusal ve küresel pazarlarda daha iyi bir 

konum elde edebilmek adına şehirde yapılan fuarlar çok önemli bir rol oynamaktadır.  

Tekstil, tarım, inşaat, kuyumculuk gibi alanlarda yoğunlaşan bu fuarlar Kahramanmaraş için ticari 

alanda yeni koridorlar açmaktadır. 

Bu itibarla, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulunca, bu fuarların organizasyonu 

en önemli çalışma alanlarından birisi olarak değerlendirilmekte, gerekli teknik ve idari destek 

sağlanmaktadır.  

 

ÖDÜL VE GELENEKSEL ĠFTAR PROGRAMLARI 

Ekonominin Kahramanları Ödül Töreni ve İstişare Toplantısı’nda başarılı işadamlarına ödül takdim 

edilmiştir. Ekonomi alanında 29, medya dalında ise 1 kuruluş ödüle layık görülmüştür.  

Aynı zamanda iş dünyasının ve kentin önemli meseleleri ve gelecek hedefleri de bu toplantıda 

konuşulmuştur.  

Odamızın geleneksel hale gelen geleneksel iftar organizasyonu ile Kahramanmaraş’ın iş, siyaset ve 

bürokrasi dünyası buluşturulmuştur. Burada tüm kesimleri aynı platformda bir araya getirerek 

şehrimiz ile ilgili konular tüm yönleriyle istişare edilmiştir.   

 

SEKTÖREL ÇALIġMALAR 

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu olarak üzerinde önemle durulan bir çalışma 

konusu savunma sanayiidir.  

Şehrimizin sanayileşmesine ivme kazandırmak bakımından savunma sanayi konusunda ön çalışmaları 

sürdürülmektedir.  

Şehrin sanayi altyapısı ve ulaşım imkanları itibariyle, savunma sanayiinde ciddi bir altyapı 

bulunmaktadır. Bu itibarla, savunma sanayine hızlı şekilde adapte olabilecek sektör ve şirketlerle 

görüşmeler devam etmektedir. 

Bir başka önemli sektörel çalışma ise Maraş Biberi Kümelenme Projesi’dir. Odamız adına coğrafi 

marka tescili bulunan bu ürünümüzle ilgili olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile 

birlikte yürütülen  bu projede, Maraş Biberi’nin markalı olarak satışa sunulması amacıyla paketleme 

tesisi kurulumu tamamlanmıştır.  

Diğer tarafta, Maraş Dondurması tescil süreci son aşamaya getirilmiştir. Başvurumuz Türk Patent ve 

Marka Kurumunca kabul edilerek ilan süreci tamamlanmıştır.  

Türk Patent Kurumu ile birlikte gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. Bu çalışmalar tamamlanıp resmi 

olarak Maraş Dondurması Odamız adına tescillenmiş olacaktır. 

 

ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGELERĠ ÇALIġMALARI 

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

 Elbistan Organize Sanayi Bölgesi (2009-Yatırımlar devam ediyor) 

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

 Elbistan Besi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (Bakanlık Onayında) 

 Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (Başvuru Aşamasında) 
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 Metal İşleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (Hazırlık Aşamasında) 

 Islah OSB Projeleri (Erkenez, Aksu, Kılılı) 

 

TEKSTİL İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 

Şehrimizin ekonomik performansını sürdürülebilir kılmak, üretim ve ihracat potansiyelini harekete 

geçirmek, Kahramanmaraş’ın sanayileşmede yeni bir kulvara girerek ekonomi liginde üst sıralara 

çıkmasını sağlamak, Kahramanmaraş’ın toplam organize sanayi alanını 11 milyon metrekareye 

ulaştırmak ve böylece sanayileşmenin tarımsal üretime olumsuz etkilerini azaltmak, nihai olarak, 

sürdürülebilir sanayi üretimi ile Kahramanmaraş’ın ve Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına 

katkı sağlamak amaçlarıyla, resmi işlemleri 2012 yılında Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası 

tarafından %50 ortağı olarak başlatılan toplam 497 ha alana sahip Tekstil İhtisas Organize Sanayi 

Bölgesi yatırımcıların başvurularına açılmıştır.  

Bu süreçte, 75 yatırımcı 375 ha'lık arsa talebinde bulunmuş ve bunlardan uygun görülen 62 firmaya 

Müteşebbis Heyet tarafından ön tahsis gerçekleştirilmiştir. 

 

GIDA İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 

Kahramanmaraş ilinde faaliyet gösteren gıda sanayicileri; (Dondurmacılar, Biberciler, Tarhanacılar, 

Pastacılar, Hazır-Yemek Firmaları, Baharatçılar, Unlu Mamuller ve Pastacılar vb. ) ve yeni gıda sanayi 

yatırımcılarının bir araya getirileceği; Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile kümelenmenin 

yaratacağı ekonomik sinerjiyi daha da arttırmak,  her türlü girdinin kolay bulunabilmesini sağlamak, 

ihtiyaçların ortak olması, tedarikçilerin yakınlığı, atıkların benzer olmasından dolayı avantajlarıyla 

maliyetleri azaltmak, uzmanlaşmış işgücü teminini gerçekleştirmek ve pazarlama olanaklarının 

kolaylaştırılması ile ilimiz gıda sanayicilerinin gıda alanında ihtisaslaşmasını sağlayarak ilimiz, 

bölgemiz ve ülkemiz ekonomisine katma değer sağlamaktır. 

Kahramanmaraş Valiliğimiz ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Gıda İhtisas OSB 

konusunda teknik hazırlıklar yürütülmektedir. Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesi Çobanoğlu 

Mahallesi Ömerağa Mevkii 121/1 parselde bulunan 1552 dönüm alana sahip arazi ve alternatif diğer 

alanlar değerlendirilmektedir.  

 

ISLAH OSB PROJELERİ 

Bunların dışında Erkenez, Aksu, Kılılı gibi sanayi bölgeleri ile ilgili olarak da ıslah osb müracaatları 

yeni çıkacak olan yönetmeliğe göre revize edilerek yeniden projelendirilecektir. Böylece daha düzenli 

bir sanayileşmenin altyapısı oluşacaktır. 

 

TĠCARET VE FUAR MERKEZĠ PROJESĠ 

Şehrin ticaret kabiliyetini, fuar ve kongre kültürünü geliştirmek adına ticaret ve fuar merkezi projesi en 

büyük hedeflerden birisidir. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürütülecek olan bu 

projede, ticaret merkezi, yeni fuar alanları, kongre ve sergi sarayı gibi birimlerin oluşması 

öngörülmektedir.  

 

YURTDIġI Ġġ VE FUAR PROGRAMLARI 

Kahramanmaraş’ın ihracatını artırmayı amaçladığımız yurtdışı iş ve fuar programları yeni pazarların 

kapısını aralamak adına çok önemli bir fırsat sunmaktadır.   
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Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, Tayvan’dan Berlin’e, Dubai’den Las Vegas’a, brezilya’dan 

Çin’e dünyanın her yerinde yeni müşteriler yeni pazarlar bularak alternatif üretmeye çalışmaktadır.  

Bugüne kadar 20 organizasyon ile yurtdışı fuar ve iş görüşmesi kapsamında 389 işadamımızın yeni 

pazarlara erişimi sağlanmıştır.  

2018 yılında da aynı hızla yeni pazarlar ve yeni müşteriler bulmak için sanayici ve işadamlarımız ile 

bu programlara devam edilecektir.  

 

NEFES KREDĠSĠ 

Finansmana erişim konusunda elimizi taşın altına koyarak KOBİ’lerimizin üzerindeki yüksek faiz 

baskısını azaltmak, finansal daralmayı ortadan kaldırmak ve ticari hareketlilik sağlamak amacıyla, 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin öncülüğünde nefes kredisi adı altında yeni bir finansal araç 

oluşturarak 5,5 milyon lira kaynak sağlanmıştır.  

Gelen taleplerin yoğunluğu üzerine Yönetim Kurulu olarak bu kaynak 16,5 milyon lira’ya 

çıkarılmıştır.  

2017 yılında ilimiz oda ve borsaları ile TOBB işbirliğinde oluşturulan bu kaynak sayesinde 226 firma 

tarafından 20 milyon lira kredi kullanılarak ticari canlılığa önemli bir destek sağlanmıştır. 

 

KAHRAMANMARAġ VE EKONOMĠSĠ ĠLE ĠLGĠLĠ DETAYLI RAPORLAR 

Siyasetçilerimizi ve bürokratlarımızı güçlü şekilde enforme ederek Kahramanmaraş’ın sorunlarına 

odaklanma açısından koordinasyonu ve konsantrasyonu artırmak amacıyla Kahramanmaraş Ticaret ve 

Sanayi Odası Yönetim Kurulu olarak her toplantıda, her platformda, detaylı raporlar ve sunumlarla 

Kahramanmaraş’ın rekabet gücü yüksek, daha modern ve yaşanılır bir kent haline gelmesi için 

siyasetçilerimizi ve bürokratlarımızı bilgilendirerek sorunların çözümüne katkı sağlamaya 

çalışılmıştır.  

 

DEĞERLENDĠRME 

Ülkemizin makro hedeflerine ulaşmasına Kahramanmaraş, daha fazla katkı sağlayabilecektir. 

Ekonomik büyüme bakımından birçok Anadolu şehrine örnek olan Kahramanmaraş, sorunlarının 

çözümü ve geleceğe atılacak sağlam adımlarla daha güçlü ve daha rekabetçi bir yapıya kavuşarak 

kalkınmada anahtar rol oynamaya devam edecektir. 

2018 yılı Türkiye için hızlı bir kalkış ve toparlanma yılı olacaktır. Türkiye hızlı bir şekilde 2018 

yılında zemin kazanacak ve tekrar bir çıkış yaşayacaktır.  

2017 yılında Hükümetimizin çok ciddi ekonomik hamleleri olmuştur. Bunlar 2018’de meyvelerini 

verecektir. 2017 yılının 3. Döneminde çift haneli büyüme bunun en büyük işaretidir. Ekonomide ve 

diğer alanlarda yapısal reformlara devam ederek Türkiye yeni bir çağın başlangıcını yaşayacaktır. 

Terörden arındırılmış sınırlar ve daha güçlü bir küresel politika ile Türkiye yepyeni kapılar açacaktır. 

 


