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K urtuluş Savaşı’nın kahramanı olan 
Kahramanmaraş sanayide yatırım 
hamlesi başlatarak ekonomik kal-
kınmanın da kahramanı olarak ta-

rihe geçti. Kahramanmaraş bugün, 17 milyar 
liralık ekonomisiyle Türkiye’nin en büyük 24., 
sanayide ise 6,5 milyar liralık GSYH ile 19. bü-
yük kenti.

Bütün bu başarıların arkasında Kahraman-
maraş’ın ekonomi politikalarına tam uyum 
kabiliyeti ve özellikle aldığı teşvikleri doğru 
şekilde değerlendirme ahlâkı bulunuyor.

Ekonomik kalkınmanın anahtarı rolünü ba-
şarıyla sürdürdüklerini belirten Kahramanmaraş 
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Serdar Zabun, “En büyük hedefimiz sanayileş-
mede ilk 10 şehir arasında yer almak” diyor.

Kahramanmaraş Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ahmet Duran Balsuyu da “Kah-
ramanmaraş’ın tanıtımı daha etkili yapılmalı. 
Kentin turistik yerleri tanıtılmalı. Yatırımcıları 
ilimize çekerek markalı ürünler yaratılmalı” 
şeklinde konuşuyor.

MARKA KENT

Sanayide yatırım hamlesi başlatan Kahramanmaraş, ekonomik kalkınmanın da kahramanı oldu. 5084 
sayılı Teşvik Yasası, Kahramanmaraş’ta yeni bir yatırım hamlesi için önemli bir itici güç oluşturdu. Kent 
bu süreçte 20 milyar liralık reel sektör yatırımı ile ilave 100 bin kişilik istihdam sağladı. 

KAHRAMANMARAŞ
EKONOMİK KALKINMANIN KAHRAMANI:
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MARKA KENT

vererek düşmana boyun eğmeyen Maraş, 
daha sonra yoksulluk kıskacına takılmıştı. 
Amerika’da yaşanan Büyük Buhran’ın etki-
lerinin yavaş yavaş azalmaya başladığı ve 
ithalatın kısmen serbest bırakıldığı 1930’ların 
son senesinde, Almanya’nın Polonya’yı işgali 
ile başlayan ve 100 milyondan fazla askeri 
personelin dâhil olduğu II. Dünya Savaşı’na 
katılan ülkeler tüm ekonomik, endüstriyel 
ve bilimsel güçlerini bu savaş uğruna sefer-
ber etti. Bu durumdan en fazla etkilenenler, 
Türkiye gibi sanayisini henüz kuramamış 
ülkelerdi. Maraş yine ağırlaştırılmış yokluk 
yıllarını yaşamaya devam etti. 

Türkiye’de ekonomi politikalarının de-
ğişmeye başladığı 50’li yıllar ve dışa açılım 
politikası, bugünkü Kahramanmaraş eko-
nomisinde çok önemli bir dönüm noktası 
oldu. 1955 yılında ilk fabrikanın temellerini 
atan Maraş, 1972’de ikinci fabrikayı kurdu. 
24 Ocak kararlarıyla 80’li yılları ve Gümrük 
Birliği ile 90’lı yılları, 5084 Sayılı Teşvik yasası 
ile 2000’li yıllarını fabrika kurmakla geçirdi. Ve 
bugün bin sanayi tesisinin faaliyet gösterdiği 
dev bir endüstri merkezi haline geldi. 

Kurtuluş Savaşı’nın kahramanı olan kent, 
yokluk yıllarından entegre sanayi tesislerine 
uzanan bir ekonomik kalkınmanın kahra-
manı olarak tarihe geçti. Kahramanmaraş 
bugün, 17 milyar liralık ekonomisiyle Türki-
ye’nin en büyük 24., sanayide ise 6,5 milyar 
liralık GSYH ile 19. büyük kenti. 

Türkiye’nin en başarılı 11. kenti
Ekonomide genel olarak 20. sıralarda 

yer alan Kahramanmaraş, büyük şirketler 
kategorisinde önemli bir başarı gösterdi. 
Kahramanmaraş’ın en büyük 1000 şirket içe-
risinde 21 şirketi ile bu kategoride Türkiye’nin 
en başarılı 11. kenti. Bunun mutlaka devam 
etmesi gerektiğine inanıyorum. ‘Büyük şir-
ketlerimizin artması ekonomik kalkınmasının 
anahtarıdır’ diye düşünüyorum. 

Sanayi yatırımlarında Türkiye’de 
yeriniz nedir? Oda olarak Marka 
Kent olma yolunda önceliğinizi 
belirtir misiniz?

Kahramanmaraş’ta dört adet organize 
sanayi bölgemiz var. Bunların bir kısmı yapım 
aşamasında. Ancak bu bölgelerin dışında 
geniş alana yayılmış dört sanayi alanımız 
daha bulunuyor. Erkenez, Aksu, Kılılı ve Pa-
zarcık sanayi bölgelerinin her biri yine OSB 
niteliğindedir. 

“HEDEFİMİZ SANAYİLEŞMEDE 
İLK 10 ŞEHİR ARASINA GİRMEK”
Ekonomik kalkınmanın anahtarı rolünü başarıyla sürdürdüklerini 
belirten Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Serdar Zabun, “En büyük hedefimiz sanayileşmede ilk 10 şehir 
arasında yer almak” diye konuştu.

K ahramanmaraş Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ser-
dar Zabun, “Hükümetimizin sun-
duğu istikrar fırsatını en iyi şekilde 

değerlendiren Kahramanmaraş, bunu ekono-
mik kalkınmaya dönüştürdü. Yeni, güçlü teşvik 
programı ile daha fazlasını yapabiliriz” dedi.

“Hedefimiz sanayileşmede ilk 10 şehir 

arasında yer almak” şeklinde konuşan Serdar 
Zabun, sorularımızı yanıtladı.

Kahramanmaraş, bugün Türkiye’nin 
en güçlü sanayi merkezleri arasında 
yer alıyor. Bu başarının sebeplerini 
öğrenebilir miyiz?

Kurtuluş Savaşı’nda büyük bir mücadele 
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Ticaret ve Sanayi Odası’na bağlı 29 sek-
törde 9 bin üyemiz, 1000 sanayi kuruluşu ve 
150 bin kişilik istihdam ordusuyla Kahraman-
maraş Türkiye’nin imalatta en çok istihdam 
üreten şehirleri arasında yer alıyor. 

Odamız 90 yıllık çınar
Kahramanmaraş’ta, tekstil, gıda, çimen-

to, metal ve kağıt sektörlerinde çok önemli 
bir kurulu kapasite bulunuyor. Dinamik, dü-
rüst, teşviki son kuruşuna kadar Türkiye’ye 
yatırım için harcayan girişimcileri sayesinde 
tekstilde, metal mutfak eşyalarında, enerjide, 
gıdada, kağıt sanayiinde, çimento sektörün-
de yüksek kapasitesi ile lider konuma ulaştıK. 
En büyük hedefimiz ise sanayileşmede ilk 10 
şehir arasında yer almak.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın kentiniz için önemi nedir?

Dünyada sayıları 12 bini bulan ticaret ve 
sanayi odaları, iş dünyasının en büyük tem-
silcisidir. Apolitik yapısıyla üyelerinin daha 
üretken ve daha rekabetçi olmaları, birbirleri 
ile işbirliğini kuvvetlendirmeyi amaçlayan 
kurumlardır.

1926 yılında Belediye’nin bir odasında, 
30 kadar üyesi ve Maraş Ticaret Odası adıyla 
kurulan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi 
Odası, bugün Türk iş dünyasının en güçlü 
temsilcileri arasında bulunuyor. 

Özel sektörün ekonomide küresel reka-
bet koşullarına uyumunu güçlendirmek ana 
amacı ile yola çıkan Kahramanmaraş Ticaret 
ve Sanayi Odası, 9 bin üyesi ve dev sanayi te-
sislerinden en küçük işletmelere kadar ulaşan 

hizmet yelpazesi ile ekonomik kalkınmanın 
anahtarı rolünü başarıyla sürdürmektedir. 

Kahramanmaraş’ın kentsel marka ve 
rekabet gücünü artırmak, ekonomik per-
formansını sürdürülebilir kılmak, sanayiden 
turizme, enerjiden tarıma, her sektörde mev-
cut potansiyeli Türkiye ekonomisine kazan-
dırmak ve Kahramanmaraş’ın daha modern 
altyapı ile güçlü şirketlerle küresel ticaretten 
daha fazla pay alması için projeler üreten 
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, 
bugün tam 90 yaşında bir çınar…

Kahramanmaraş’ın katma değerini 
artıran sektörleri ve bunun paralelinde 
Odanızın çalışmalarını anlatır mısınız?

Kahramanmaraş 300 ihracatçı şirketiyle 
120 ülkeye 850 milyon dolar ihracat ger-
çekleştirdi. Bunun 586 milyon doları tekstil, 
98 milyon doları metal mutfak eşyaları, 61 
milyon doları hazır giyim ve 43 milyon doları 
kâğıt sektörlerince yapıldı. En fazla ihracat 
yapılan beş ülke ise 234 milyon dolar ile İtal-
ya, 57 milyon dolar ile Mısır, 45 milyon dolar 
ile Almanya, 50 milyon dolar ile Portekiz ve 
34 milyon dolar ile İspanya oldu. Burada 
hedef, sektörel çeşitliliği sağlamak ve her yıl 
5 milyar dolar ihracat yapmak. 

Enerji üretiminde lideriz
Elektrik üretiminde kapasite bakımın-

dan Türkiye lideri olan Kahramanmaraş ter-
mik, HES, GES ve RES olmak üzere toplam 
4.249 MW kurulu güç ve yıllık 22 milyar Kwh 
elektrik üretim kapasitesi ile bu sektörde çok 
önemli bir gücü elinde tutmaktadır. Elektrik 

üretiminde özel sektörün önünü açan ser-
bestleşme ile birlikte Kahramanmaraş bu 
alanda da çok önemli yatırımlara yöneldi. 

Kahramanmaraş, 22 milyar kWh termik 
ve hidrolik elektrik üretim kapasitesi ile orta-
lama 14 milyon konutun yıllık elektrik enerjisi 
ihtiyacını karşılayacak güce sahip. Tekstil sek-
törünün en önemli üretim merkezlerinden 
biri olan Kahramanmaraş Türkiye’de tekstil 
yatırımlarının yüzde 14’ünü tek başına ya-
pıyor. Üretimde özellikle pamuk ipliği ağırlık 
yapısı ile yüzde 27’nin üzerinde kapasiteye 
sahiptir. Bu oran, dokuma kumaşlarda %7, 
örme kumaşlarda %12’ye ulaşmıştır. 

Türk tekstil sektörü istihdamının %7,1’ini 
barından Kahramanmaraş, tekstil ürünleri 
ticaretinde %8, tekstil ürünleri ihracatında 
ise %7,4 pay almaktadır.

Çimento üretiminde 
yeni yatırımlar yapılıyor

Son dönemde sanayileşmede sektö-
rel çeşitliğe önem veren Kahramanmaraşlı 
girişimciler, yeni yatırımlar yapıyor. İki bü-
yük çimento fabrikası Kahramanmaraş’ı bu 
sektörde liderliğe taşıyarak Türkiye üretimi-
nin %10’una ulaştırdı. Diğer yanda iki kağıt 
fabrikasının toplam üretimi Türkiye üreti-
minin %20’sine erişerek bu alanda da çok 
önemli başarılara imza atıldı. Metal mutfak 
eşyalarında ise Türkiye’nin toplam üretiminin 
yüzde 60’ını karşılayan Kahramanmaraş bu 
sektörde Avrupa’nın en büyük üreticilerine 
sahip. Çaydanlıktan cezveye, tencereden 
semavere, emaye ürünlerden teflona çok 
geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor.

Kahramanmaraş, bugün 
bin sanayi tesisinin faaliyet 
gösterdiği dev bir endüstri 

merkezi haline geldi.
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MARKA KENT

Kahramanmaraş’ın turizm alanında en 
önemli alternatif alanlarından birisi de su 
sporları. Bu potansiyeli harekete geçirmek 
adına barajlarımızda tesisleşmenin artırılma-
sı önem arz ediyor. 

Şehrimize gelen turistlerin damak zev-
kine yeni bir boyut kazandıran Maraş ye-
mekleri, Kahramanmaraş’ın zengin ve gizli 
kalmış bir kültür hazinesinin izlerini taşıyor. 
Bu topraklarda hüküm süren uygarlıkların 
bir mirası olarak sunulan Maraş yemekleri 
300’ün üzerinde çeşide sahiptir. 

Sanayileşme sürecinde teşviklerin 
faydasını gördünüz mü?

2005 yılında hükümetimizin yatırımları 
ve istihdamı teşvik amacıyla uygulamaya 
koyduğu 5084 sayılı teşvik kanunu başarılı bir 
şekilde uyguladık. Bazı illerde yatırımları ve is-
tihdamı teşviki amacıyla çıkarılan ve ilk başta 
Kahramanmaraş’ın kapsam dışı olduğu, daha 
sonra Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Oda-
sı’nın yoğun çalışmaları sonucu yasa kapsa-
mına dahil olduğu 5084 sayılı Teşvik Yasası, 
Kahramanmaraş’ta yeni bir yatırım hamlesi 
için çok önemli bir itici güç oluşturdu.  

Kahramanmaraş bu süreçte 20 milyar li-
ralık reel sektör yatırımı ile ilave 100 bin kişilik 
istihdam sağladı. Ve bugün, Kahramanma-
raş’ın bu alanda ortaya koyduğu olağanüstü 
başarı herkesçe malum. Bu süreçte, Kah-
ramanmaraş, istihdamını üç kat, ihracatını 
dört kat artırarak büyük bir başarı hikayesine 
imza attı. Hükümetimizin sunduğu istikrar 
fırsatını da en iyi şekilde değerlendiren Kah-
ramanmaraş, bunu ekonomik kalkınmaya 
dönüştürdü. Yeni, güçlü teşvik programı ile 
daha fazlasını yapabiliriz.

Huzurlu bir yaşam, sağlam endüstriyel 
altyapı ve finansal hizmetler bakımından 
Türkiye’nin en yatırım yapılabilir kenti olan 
Kahramanmaraş, Türkiye İstatistik Kurumu 
verilerine göre en güvenli şehirler arasında 
dördüncü sırada yer alıyor. 

Bu da güvenlik kavramının, küresel öl-
çekte önceliğinin arttığı bir dönemde yatı-
rım güvenliği bakımından Kahramanmaraş’ı 
eşsiz kılıyor. 

Maraş dondurması
dünyanın her yerinde

Maraş dağlarının esintisini yüzyıllardır 
içinde saklayan Maraş Dondurması, 37 üre-
tim tesisiyle şehri lezzet durağına dönüştü-
rüyor. Dünyanın her yerinden gelen turistler, 
meşhur Maraş Dondurması’nı ve Mr. Bean’in 
Maraş dondurmacısı ile imtihanını tecrübe 
etmeden gidemiyor. Amerika’dan Avustral-
ya’ya yayılan unvanını, Maraş Dondurması 
sonuna kadar hak ediyor.   

Kahramanmaraş topraklarında yetişen, 
Türk mutfağının vazgeçilmez tadı, sağlık ve 
lezzet sembolü olan; Kahramanmaraş eko-
nomisi için büyük önem taşıyan “Maraş Bi-
beri”, ilimizin coğrafi işareti olarak tescillenmiş 
olup, ilimizin ismi ile tüm dünyaya tanıtımı 
yapılan ve artık bir marka olan ürünümüzdür.

Maraş Biberi’ni tescil ettirdik
Bu coğrafyanın insanlığa en ‘acı’ arma-

ğanıdır Maraş Biberi. Türk ve dünya mut-
faklarının vazgeçemediği bir lezzet olan bu 
ürünün Coğrafi Patenti Kahramanmaraş 
Ticaret ve Sanayi Odası’na ait olup, farklı iklim 
karakterlerinin eşsiz bileşkesidir.

Kuyumculukta, İstanbul’dan sonra ve 
ayakkabı sektöründe özellikle bayan ayak-
kabı gruplarında İzmir’den sonra en güçlü 
kapasiteye sahip. Kuyumculukta 450 firma 
yılda 50 ton altın işliyor. Ayakkabı sektörün-
de ise 195 üretici yılda 3 milyon çift üretim 
gerçekleştiriyor. 

13 bin yıllık tarihi miras 
Kahramanmaraş’ın başka bir potansiyeli 

ise turizm sektörüdür. Öyle bir şehir düşünün 
ki tam 13 bin yıllık tarihi mirasa sahip olsun. 
Roma imparatorluğu döneminden kalma 
Germenicia antik kenti mozaik eserleri, bu 
mirasın en büyük parçasıdır. Geçmişin izlerini 
günümüze yansıtan bu hazinenin büyük bir 
proje marifetiyle gün yüzüne çıkarılmasını 
ve Türkiye’nin en büyük açık hava müzele-
rinden birisi olarak dünya turizmine kazan-
dırılmasını bekliyoruz. Tarih boyunca birçok 
medeniyete ev sahipliği yapan Kahraman-
maraş şiirin başkenti olarak da anılmaktadır. 

Necip Fazıl, Erdem Bayazıt, Sezai Karakoç, 
Abdurrahim Karakoç, Bahattin Karakoç, Aşık 
Mahzuni Şerif, Cahit Zarifoğlu, Nuri Pakdil, 
Hayati Vasfi Taşyürek ve Aşık Yener gibi onlar-
ca şair bu coğrafyada doğup yetişmiş ve Türk 
edebiyatına sayısız eserlerle hizmet etmişler-
dir. İnanç turizmin en önemli destinasyonları 
arasında olan Eshab-ı Kehf ve bu olayın vuku 
bulduğu mekan olan Kahramanmaraş Afşin 
Eshab-ı Kehf Külliyesi, Bizans döneminde 
olduğu gibi Selçuklular’ın fethinden sonra 
da Hıristiyanlar ve Müslümanlar tarafından 
kutsal bir mekan kabul edilip önemli bir 
ziyaret yeri olmuştur.

Teşvik Yasası, 
Kahramanmaraş’ta yeni 
bir yatırım hamlesi için 

itici güç oldu.  



Turizm ve diğer fuarlarda ilimizi tanıtmak 
için gerekli çalışmalar yapıyoruz. Kahraman-
maraş’ın ürünlerinin tanıtımını gerçekleştiri-
yoruz. Yöreye özel ürünlerin coğrafi işaretle-
rinin tescili çalışmalarımız sürüyor.

Kahramanmaraş’ta öncelik nelere 
verilmeli?

Kahramanmaraş’ın tanıtımının daha 
etkili yapılarak ilin turistik yerleri tanıtılmalı. 
Yatırımcıları ilimize çekerek markalı ürünler 
yaratılmalı. İlimizi Kayseri’ye bağlayan yolu-
muzun bir an önce bitirilip; Kahramanma-
raş Karadeniz’den Akdeniz’e bağlanmalı, 
eski İpek Yolu güzergâhının oluşturulması 
gerekiyor. İlimizde üretimi yapılan ürünlerin 
markalaşarak ile katkı sağlanması çalışma-
ları yapılmalı.

Kentinizin tarım ve hayvancılık 
potansiyelini değerlendirebilir 
misiniz?

Kahramanmaraş’ta dondurmanın ana 
maddesi olan süt hayvancılığı gelişmektedir. 
Kahramanmaraş tarımdan sanayiye geçiş ya-
pan illerden biridir. Türkiye iplik üretiminin ya-
rısına yakınını üretmektedir. Geçmişte pamuk 
ekimi çok fazla idi. Bununla beraber pamuğu 
işleyen çırçır işletmeleri çoktu. Zamanla bu 
çırçır işletmeleri tekstil fabrikalarına dönüştü 
ve sanayiye geçiş oldu.

Tarım hala Kahramanmaraş’ta devam 
etmektedir. Pamuk, mısır, buğday, şeker pan-
carı, çerezlik ayçekirdeği ve kırmızı biber üre-
timi yapılmaktadır. Bu arada meyvecilik de 
Kahramanmaraş’ta gelişmektedir. Göksun ve 
çevresinde elma üretimi, Andırın ve çevre-
sinde ağustos ayında kiraz üretimi yapılarak 
ihraç edilmektedir.

Su ürünleri balık üretiminde de Kahra-
manmaraş gelişmekte ve ihracata yönelik 
üretim yapılmaktadır.
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K ahramanmaraş Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ah-
met Duran Balsuyu, “Turizm 
ve diğer fuarlarda ilimizi ta-

nıtmak için gerekli çalışmalar yapıyoruz. 
Kahramanmaraş’ın ürünlerinin tanıtımını 
gerçekleştiriyoruz” diye konuştu. Ahmet 
Duran Balsuyu sorularımızı yanıtladı.

Kentinizin Marka Kent 
olması için yaptığınız çalışmaları 
öğrenebilir miyiz?

Bazı şehirler fakirleşiyor, bazıları zenginle-
şiyor. Bazı şehirler küçülüyor, bazıları büyüyor 
ve modernleşiyor. Bazı şehirler göç veriyor, 
bazıları da göç alıyor...

Kahramanmaraş ise tarımdan sanayiye 
geçiş yapan hem tarımı devam ettiren 
hem de sanayide gelişen bir şehir. Kenti-
miz büyüyor, zenginleşiyor, çok fazla göç 

“YATIRIMCILARI İLİMİZE 
ÇEKEREK, MARKALI 
ÜRÜNLER YARATILMALI”
Kahramanmaraş Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet 
Duran Balsuyu, “Kahramanmaraş’ın tanıtımı daha etkili yapılmalı. 
Kentin turistik yerleri tanıtılmalı. Yatırımcıları ilimize çekerek 
markalı ürünler yaratılmalı” dedi.

alıyor ve göç vermiyor.
Kahramanmaraş sanayide tekstili, dün-

yaca ünlü dondurması, altın işlemesi, bibe-
ri, çelik mutfak eşyasıyla, denizi olmaması-
na rağmen 15 ülkeye ihracatı ile öne çıkıyor. 
Kentimiz ayrıca su ürünleri üretiminde de  
Marka Kent olmak için uğraş veriyor




