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Kahramanmaraş Ticaret ve 
Sanayi Odası çeşitli sektörleri 
bünyesinde toplamıştır.

TEKSTİL SEKTÖRÜ
Bir çok sektörde dünya ile ya-

rışan Kahramanmaraş, tekstil 
sektörünü başı çektiği 1000’e 
yakın sanayi tesisleriyle 115 ül-
keye ihracat yapan, 246 ihracatçı 
şirketi ile 2 milyar dolar dış tica-
ret gerçekleştirmektedir. Kah-
ramanmaraş’ta son 10 yılda 590 
özel sektör yatırımı gerçekleşti-
rilmiş, bu anlamda 5,5 milyar do-
lar yatırım harcaması yapılmıştır. 
Özellikle son 10 yılda özel sektö-
rün oluşturduğu sanayi büyük-
lüğü ile istihdam 3 kat büyüyerek 
45 binden 130 bin seviyesine, ih-
racat ise ihracat 230 milyon do-
lardan 900 milyon dolara yüksel-
miştir.

METAL MUTFAK EŞYALARI
İkinci büyük sektör, metal 

mutfak eşyalarında ise Türki-
ye’nin toplam üretiminin yüzde 
60’ını karşılayan Kahraman-
maraş, dondurma ile öne çıkan, 
franchise sektörüne yeni bir so-

luk getiren gıda sektöründe ve 
coğrafi işaret markasıyla Türki-
ye’nin en güvenilir kırmızıbiber 
ve baharat ürünleri Kahraman-
maraş’ta üretilmektedir. İki yıl-
dır düzenlediğimiz tarım fuarla-
rı, sektörün ihracat pazarlarına 
ulaşmasında çok önemli bir aracı 
görev üstlenmektedir.

 
ENERJİ ÜRETİMİ
Kahramanmaraş’ın kuzey böl-

gelerinde gerek kamu gerek özel 
sektör eliyle çok ciddi enerji ya-
tırımları gerçekleştirilmiştir. Af-
şin-Elbistan termik santralleri ve 
özel sektörce işletilen 33 hidroe-
lektrik santrali bulunmaktadır. 
Kahramanmaraş bu yatırımlarla 
Türkiye’nin kurulu elektrik gü-
cünün yüzde 8’ne sahip bulun-
makta ve 81 ilin lideri konumun-
dadır.

TARIM
Toprağının yüzde 34’ü orman-

larla kaplı; Türkiye’nin doğal or-
kidelerinin üçte birini yetiştiren 
Kahramanmaraş, Hollanda ve 
İngiltere’nin toplamından daha 
fazla endemik bitki çeşitliliğine, 

Türkiye’nin en büyük 4. ovasına 
ve 4. büyük su havzasına sahip 
bulunmaktadır. 

Bu özellikleri ve 350’den baş-
layıp 3000’e kadar artan rakımı 
sayesinde modern meyvecilik 
alanında kurumsal yatırımcılara 
müthiş bir fırsat ve organizasyon 
kabiliyeti sunmaktadır. 

Ülkemizde yaklaşık 6 milyon 
insanımızın geçim kaynağı olan 
tarım sektörü, hem ülkemizde 
hem de dünyada insan nüfusu-
nun hızla artmasıyla stratejik bir 
üretim alanı olmaya başlamıştır. 
Yapılan öngörüler, 2050 yılına 
kadar sadece dünya nüfusunun 
doyurulabilmesi için tarımsal 
üretimin %70 oranında artması, 
gelişmekte olan ülkelerde ise bu 
oranın %100 seviyesine çıkması 
gerektiğini işaret etmektedir.

Yaklaşık 2,5 milyar liralık ta-
rımsal üretime sahip olan Kah-
ramanmaraş, üretimdeki et-
kinliğini, markalaşma sürecini, 
paketleme yatırımlarını ve pa-
zarlama ağlarını mutlaka geliş-
tirmek, modern uygulamaları 
hayata geçirmek zorundadır.    
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Truva, Yüzüklerin Efedisi, Har-
ry Potter gibi dünyaca ünlü film-
lerde kullanılan çarıkların imal 
edildiği Kahramanmaraş, doğal 
ve tarihi güzelliklerin yanısıra; 
Osmanlı ordularının erzak ve ça-
rık gereksinimini karşılayan ve 
16. yüzyıldan bu döneme hizmet 
veren Kapalı Çarşı’da bulabile-
ceğiniz ceviz oyması sandıklar 
ve kuyumculuk ürünleri ayrı bir 
çekim merkezi olarak durmak-
tadır. Kuyumcular Çarşısı’ndaki 
Maraşlı ustaların ellerinde işle-
nen yıllık 40 ton altın ülkemizin 
hemen her şehrinde vitrinlerdeki 
yerini korumaktadır.
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