
KAHRAMANMARAġ TĠCARET VE SANAYĠ ODASI 

FAALĠYET RAPORU 

2016 

 

KMTSO 

14.02.2017 
 
 
 
  

 



1 

 

ĠÇĠNDEKĠLER 
 

2017 YILI GELĠR GĠDER BÜTÇESĠ 
 
 

 
i. SUNUġ.……….……………………………………………………………….…......2 

 
ii. GĠRĠġ………………...…………………………………………………………..……3 

 
1. YURTDIġI Ġġ VE FUAR PROGRAMLARI….………………………………..……4 

 
2. EĞĠTĠM VE SEMĠNERLER……………….…………………………………………4 

 
3. ĠNSAN KAYNAKLARININ GELĠġTĠRĠLMESĠ…………………….………….......4 

 
4. TEKSTĠL MAKĠNELERĠ FUARLARI (KTM) ……………………………………..4 

 
5. TEKSTĠL ĠHTĠSAS ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ…………………………….5 

 
6. 15 TEMMUZ’DA HAĠN DERBE GĠRĠġĠMĠ.………………………………………..5 

 
7. 15 TEMMUZ ġEHĠTLERĠNE DESTEK…………………………………………….5 

 
8. ġEHĠT ÇOCUKLARINA BURS………………………………………………….…5 

 
9. BAYIRBUCAK TÜRKMENLERĠNE YARDIM…………………………………….6 

 
10. TALEPLERĠMĠZĠ ANKARA’YA ĠLETTĠK………………………………………….6 

 
11. NEFES KREDĠSĠ……………………………………………………………………..6 

 

12. KAHRAMANMARAġ VE EKONOMĠSĠ DETAYLI RAPORLARI…......………..6 

 

13. DEĞERLENDĠRME………………………………………………………………….6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

 
 
 
Meclis BaĢkanlığına; 
 
 
 
Yönetim Kurulumuz, 2016 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 2016  Yılı Faaliyet Raporunun 
müzakeresi ile; onayı hususu tasviplerinize arz olunur. 
 

 
 

KahramanmaraĢ Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu 
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KAHRAMANMARAġ TĠCARET VE SANAYĠ ODASI YÖNETĠM KURULU  

2016 YILI FAALĠYET RAPORU 

 

GĠRĠġ 

80’li yıllarda başlayan sanayileşme ve özellikle son 10 yılda, 5084 sayılı teşvik yasasında 

ortaya koyduğu başarı olağanüstüdür. 

 

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.  

 

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

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

22 şirketiyle, en büyük 1000 sanayi kuruluşu sayısı bakımından Türkiye’de ilk 11 şehir 

arasında yer almaktadır.   

 

Kahramanmaraş, 280 ihracatçı şirketiyle, 2016 yılında %10 gelişme kaydederek 870 milyon 

dolar ihracat gerçekleştirmiştir. Kahramanmaraş ekonomisinin lokomotifi tekstil sektöründe 

ise %10,27 artış gerçekleşerek tekstil ihracatı 586 milyon dolara ulaşmıştır. Metal eşya 

sektörü yatay bir seyir izleyerek 97,8 milyon dolar, hazır giyim %24,2 gelişme sağlayarak 

61,2 milyon dolar ve kağıt sektörü %3 artışla 43,5 milyon dolar ihracata imza atmıştır.  

 

En fazla ihracat yapılan 5 ülke ise 234 milyon dolar ile İtalya, 57 milyon dolar ile Mısır, 45 

milyon dolar ile Almanya, 50 milyon dolar ile Portekiz ve 34 milyon dolar ile İspanya olmuştur. 

 

2016 yılında Kahramanmaraş’ta açılan şirket sayısı 924, kapanan şirketler ise geçen yıla 

göre %9 gerileme kaydederek 248 olarak kayda geçmiştir.  

 

Geleceğe güvenle bakmak adına yatırım teşvik müracaatlarındaki gelişme umut vericidir. 

Geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 3 kat artış sağlayan yatırım teşvik müracaatları 600 

milyon TLden 1,8 milyar TL’ye ulaşmıştır.  

 

İlimiz geneli istihdam ise geçen yılın aynı ayına göre %2,5 artış göstererek 139.693 kişiye 

ulaşmıştır.  

 

 

 

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.   

 

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.  
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2017 yılında da aynı hızla yeni pazarlar ve yeni müşteriler bulmak için sanayici ve 

işadamlarımız ile bu programlara devam edilecektir.  

 

EĞĠTĠM VE SEMĠNERLER 

Üyelerimizin kurumsal gelişimini sağlamak adına 2016 yılında 50’ye yakın etkinlik 

kapsamında 3800 kişiye eğitim ve seminer hizmeti sunulmuştur. Bu eğitim ve seminerler dış 

ticaretten ar-ge’ye birçok alanda bilgilendirme hizmeti olarak sunulmaktadır.   

 

ĠNSAN KAYNAKLARININ GELĠġTĠRĠLMESĠ 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ile birlikte uygulamaya konulan İntörn Mühendislik 

ve açılışını gerçekleştirdiğimiz TOBB Fen Lisesi, nitelikli insan kaynaklarının oluşumunda çok 

önemli bir paya sahip olacaktır.  

 

Teknokent, Üskim, Tekmer gibi projelerin yanında, mühendislik fakültesine yönelik burs 

programları ve yurtdışında yabancı dil eğitimi, kariyer günleri, ar-ge proje pazarı 

organizasyonları gibi çalışmalarımızla üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirerek nitelikli 

işgücü için ilimizde kariyer imkanlarını genişletilmektedir.  

 

TEKSTĠL MAKĠNELERĠ FUARLARI (KTM)  

Tekstil sektörünün önder şehirlerinden Kahramanmaraş’ta, 14 ülkeden dünyaca ünlü 150 

tekstil makinesi üreticisinin katılımıyla gerçekleştirilen tekstil makineleri fuarları türk tekstil 

sektöründe kahramanmaraş’ın ne denli güçlü olduğunu kanıtlamaktadır.  

 

Bunun devam etmesi amacıyla sektörün özellikle dış tehditlere karşı korunması, ithalata ek 

vergi konulması ve Pakistan gibi gelişmekte olan ülkelerin düşük maliyetle elde ettikleri ezici 

rekabete karşı yalnız bırakılmaması için girişimler gerçekleştirilmiştir.  

 

TEKSTĠL ĠHTĠSAS ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ 

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.  
 

15 TEMMUZ’DA 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.  
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Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası olarak bizler de; şerefli ordumuza sızmış asker 

görünümlü Fetö’cü hainlerin 15 Temmuz gecesi Türkiye’ye yaşatmaya çalıştıkları kabusun ilk 

dakikalarından itibaren bu darbe girişiminin karşısında ve Cumhurbaşkanımız, Hükümetimiz 

ve Meclisimizin yanında olduğumuzu gerek basın bildirileriyle; gerekse siz değerli sanayici ve 

işadamlarımız ve siyasetçilerimiz ile birlikte demokrasi meydanlarında tutulan nöbetlerle türk 

kamuoyuna ilan etmiş bulunmaktayız.  

  

15 TEMMUZ ġEHĠTLERĠNE DESTEK 

15 Temmuz şehitlerimiz için Başbakanlıkça başlatılan kampanya kapsamında; en yüksek 

bağışı yapan 10 ilin oda başkanları ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte yardım 

çeki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a takdim edilmiştir.  

 

ġEHĠT ÇOCUKLARINA BURS 

İlimizdeki şehit çocuklarımıza; 3 yıl boyunca yaklaşık 250 öğrencimize burs kararı alarak 

gözü yaşlı çocuklarımıza sahip çıkmayı ve ülkemize vatansever evlatlar olarak yetişmelerine 

katkı sağlamayı amaçladık. 

BAYIRBUCAK TÜRKMENLERĠNE YARDIM 

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Bayırbucak 

Türkmenlerine yardım kampanyasına Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası olarak 

üyelerimizin katkıları ile bir tır dolusu malzeme ile yardımda bulunarak zor durumdaki 

Türkmen kardeşlerimize yardım elimizi uzattık. 

 

TALEPLERĠMĠZĠ ANKARA’YA ĠLETTĠK 

Yatırım ve üretimin, isithdamın önünün açılması, rekabet gücünün yükseltilmesi, yeni üretim 

alanları oluşturulması, sıkıntılı sektörlerin rahatlatılması ve finansmana erişimin 

güçlendirilmesi amacıyla iş dünyası adına taleplerimiz başta Sayın Başbakanımız olmak 

üzere ekonomi yönetimine iletilerek çözüm yolları aranmıştır.  

 

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 sağladık. Gelen taleplerin yoğunluğu üzerine 

odamız Yönetim Kurulu’nun kararı ile bu kaynağı 16,5 milyon lira’ya çıkararak üyelerimizin 

hizmetine sunduk.  

 

KAHRAMANMARAġ VE EKONOMĠSĠ DETAYLI RAPORLAR 

Siyasetçilerimizi güçlü şekilde enforme ederek Kahramanmaraş’ın sorunlarına odaklanma 

açısından koordinasyonu ve konsantrasyonu artırmak amacıyla bizler her toplantıda, her 

platformda Sayın Başbakan Yardımcımız Veysi Kaynak başta olmak üzere Kahramanmaraş 

Valimiz, milletvekillerimiz, başsavcımız, emniyet müdürümüz, siyasi parti il ve ilçe 

başkanlarımız, büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde; 

koordinasyon sağlayarak detaylı raporlarla Kahramanmaraş’ın rekabet gücü yüksek, daha 

modern ve yaşanılır bir kent haline gelmesi için siyasetçilerimizi ve bürokratlarımızı 

bilgilendirerek sorunların çözümüne katkı sağlamaya çalıştık.  

 

DEĞERLENDĠRME 
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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. 

 

2017 yılı Türkiye için hızlı bir kalkış ve toparlanma yılı olacaktır. Türkiye hızlı bir şekilde 2017 

yılında zemin kazanacak ve tekrar bir çıkış yaşayacaktır. 2016 yılında Hükümetimizin çok 

ciddi ekonomik hamleleri oldu. Bunlar 2017’de meyvelerini verecektir. Ekonomide ve diğer 

alanlarda reformist yaklaşım devam ederek Anayasa Referandumu ile bunlar 

taçlandırıldığında Türkiye yeni bir çağın başlangıcını yaşayacaktır. Terörden arındırılmış 

komşular ve daha güçlü bir küresel politika ile Türkiye yepyeni kapılar açacaktır. 


