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TOBB Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu 2019-2022 dönemi olarak seçimlerimizi 2019 Şubat 

ayında gerçekleştirdik. Toplam 67 üyeden oluşan ve 18-40 yaş arası, hemen her sektörden genç iş 

insanlarının, akademisyenlerin ve öğrencilerin bir araya gelmesiyle oluşan kurulumuz bu süreden 

itibaren şehrin ekonomik ve sosyal anlamda gelişmesi adına faaliyetlerine başlamıştır. İlk etapta 

girişimcilik kültürünü geliştirmek ve mevcutta var olan girişimlerin daha iyi yerlere gelmesini 

amaçlayan projeler gündeme alınmıştır. Kurulumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde 

olup; Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Türkiye'nin 81 ilinde faal olan Genç Girişimciler Kurulları arasında Kahramanmaraş Genç Girişimciler 

Kurulu aktif ve yoğun faaliyetleri ile ön plana çıkmaktadır. 

 

Bu görevi yerine getirmek üzere oluşturulan 8 ayrı çalışma grubuyla öncelikli konulara gruplar 

halinde, üyelerimizin başarılı oldukları konular doğrultusunda çalışmalarımıza başladık. Bahsi geçen 8 

komitemiz şu ana başlıklarda faaliyet göstermektedir: 

 - Turizm komitesi 

 - Proje geliştirme komitesi 

 - Sosyal sorumluluk komitesi 

 - İletişim ve E-dergi komitesi 

 - Yatırım ve destekler komitesi 

 - Networking komitesi 

 - Girişimci Üniversiteler Komitesi 

 - Eğitim ve Seminerler Komitesi 

 

Bu başlıklar altında kurulumuzun seçimden sonra bugüne kadar gerçekleştirdiği faaliyetlerin detayları 

ise şu şekildedir: 
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1- Turizm Komitesi: 

* Şehrimizin doğal güzelliklerini keşfetmek üzere yerel off-road takımları ile anlaşarak gezilen ve 

keşfedilmiş/keşfedilmemiş doğal güzelliklerin fotoğraflanacağı ve turizm'e kazandırılması için 

değerlendirilecek olan bir rota belirlendi. Bu projemiz 2020 yılının bahar aylarında hayata geçirilecek 

ve şehrin turizm potansiyelini daha da yukarıya taşıyacaktır. 

* Şehrimizin doğal, kültürel, tarihi ve gastronomik değerlerini bir çatı altında toplayacak bir turizm 

envanteri oluşturuldu. Akabinde bu değerleri şehrimize gelecek yerli ve yabancı turistlere bir rehber 

olması amacıyla bir web sitesinde yayınlayarak çok kıymetli bir veri kaynağı oluşturuldu. 

* Kahramanmaraş'ın en uygun bütçe ile en çok kitleye ulaşabileceği ve farkındalık oluşturmak 

anlamında en etkili yolu olarak gördüğümüz #maraşıgeziyorum etiketi ile tüm değerlerimizi bir çatı 

altında toplayarak etkisi büyük olan sosyal medya hesaplarımızdan paylaşmaya başladık. Orta vadede 

şehrimizin tüm paydaşlarını da kapsayacak ve bir çatı oluşum haline gelecek olan bu projede 

Kahramanmaraş'ın tüm değerlerini dileyen herkes kolaylıkla erişerek bu kaynaktan 

faydalanabilecektir. Bu projede şehrimizin Valilik, Büyükşehir ve ilçe Belediyeleri, Emniyet müdürlüğü, 

Üniversitelerimiz ve tüm STK kuruluşları başta olmak üzere Kahramanmaraş'ın turizm alanındaki tüm 

paydaşlarını bu etkinliğe davet ederek bu anlamda büyük bir sinerji oluşturduk. 

 

* Kurumumuzun koordinatör odası Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ile TOBB Kahramanmaraş 

Kadın Girişimciler Kurulu'nun ortak projesiyle Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen 

ve turizme kazandırılan tarihi Zabun konağı için ise kurul ve komite üyemiz bir girişimcimiz tarafından 

kiralanarak işletilmeye başlanması da kurulumuz adına bir başka gurur verici başarıdır. 

* Kahramanmaraş'ın göz bebeği Germenicia Antik kenti'ni geliştirmek ve turizme kazandırmak adına 

yapılan, Valiliğimiz ve şehrimizin Milletvekili Sayın Mahir Ünal önderliğinde organize edilen 

çalıştaylara da kurulumuz ve komitemiz adına da aktif bir şekilde katılmaktayız. 

* Şehrimizin turizm potansiyelini geliştirmek için en önemli noktalardan birisi olan ulaşım konusunda 

da çalışmalarımızı aralıksız sürdürmekteyiz. Ülkemizin gurur kaynağı Türk Hava Yolları ile yaptığımız 

görüşmeler neticesinde şehrimizin ihracattaki ve turizmdeki büyük potansiyelini dile getirdik. 

Akabinde hazırladığımız sonuç raporunu Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odamızın Yönetim 

Kuruluna sunduk. Bu doğrultuda konunun üzerine hassasiyetle eğilen başta Ticaret ve Sanayi 

Odamızın Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Serdar Zabun olmak üzere bir yazı ve rapor hazırlanarak Türk 

Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanına sunulmuştur. Bu yazıda Kahramanmaraş'ın turizm potansiyeli 

ve şehrimizin 1 milyar Dolarlık ihracat hedefini daha yukarıya taşıma niyetimiz açıkça belirtilmiştir. 

Ayrıca 2023 yılında yapılacak olan Uluslararası Expo 2023 etkinliği için de çalışmaların büyük önem arz 

ettiği bildirilmiştir.  
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2- Sosyal Sorumluluk Komitesi: 

* Kahramanmaraş şehir olarak köklü tarihine ve gelenek göreneklerine hala sıkıca bağlı bir şehirdir. 

Bir çok büyük şehirde anlamını kaybederek sadece tatil yapmak olarak görülen fakat aslında bir araya 

gelmek, yardımlaşmak ve paylaşmak için olan dini bayramlarımızda hala bu geleneği sürdüren nadir 

şehirlerden birisidir. Biz de kurul olarak bu noktaya dikkat çekmek ve bu kültürü unutturmamak adına 

şehrimizdeki huzur evleri ve çocuk esirgeme kurumlarının sakinlerini bayramlarda ziyaret ederek 

bayramlaşma kültürümüzü devam ettirmek üzere bir proje gerçekleştirdik. 

* Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, TOBB Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu ve TOBB 

Kahramanmaraş  Kadın Girişimciler Kurulu olarak tüm üyelerimizin katılımıyla ülkemizin geçtiği zor 

zamanlarda bir nebze de olsa destek olabilmek adına Kızılay'a kan bağışında bulunduk. 

* Geleceğe Nefes kampanyası doğrultusunda kurulumuzun 67 üyesi adına 67 fidan bağışlayarak bu 

projeye katkıda bulunduk. 

* Şehrimizdeki ihtiyaç sahibi okullara ve Üniversitemiz'e kütüphanelerinde Girişimcilik Köşesi adı 

altında kitaplar hediye ederek bir okumaya ve girişimciliğe katkıda bulunmayı amaçladık. Bu projemiz 

2020 yılının başında faaliyete geçmiş olacaktır. 

* Ülkemizde bir özel kanalda yayınlanan yarışmada tüm soruları bilerek bir ilke imza atan ve büyük 

ödülü kazanan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Arda Ayten'i 

kurulumuzda misafir ederek okumayı çok sevmesi sebebiyle kitap ödülü ile ödüllendirip kendisine 

şehrimize olumlu katkıları için plaket verdik. 

* Yine şehrimizi gururlandıran Avrupa 23 yaş altı halter şampiyonu Melike Günal ile Dünya Paralimpik 

yüzme şampiyonası Dünya 3.sü Sevilay Öztürk'ü kurulumuzda misafir edip kendilerine plaket verdik. 

* Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk 

Onkoloji Servisi’nde tedavi görmekte olan çocuklar için gerekli tıbbi cihazları temin ederek hastane 

envanterine ekledik. 

* Kahramanmaraş’ın farklı ilçelerindeki ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ayakkabı yardımında 

bulunduk. 

* TEGV ile ortak proje geliştirmek üzere kurulumuz içerisinde bir ekip kuruldu. TEGV ile bu işbirliğimiz 

kapsamında Ateşböceği Eğitim Tır’ının Kahramanmaraş eğitim programının açılışına katıldık. 

3- Eğitim ve Seminerler Komitesi 

* 2019 Eylül ayında başlayarak 2020 Ocak ayına kadar sürecek olan eğitim ve seminerler serisinde 

şehrimize ve girişimcilerimize faydalı olacağını düşündüğümüz 30 başlıkta eğitim ve seminerler 

düzenledik. Düzenlenen ve düzenlenmeye devam edecek olan eğitimlerde şehrin ve ülkenin temel 
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ihtiyaçlarını belirleyerek bu alanlarda son derece uzman ve bilinen isimlerle çalıştık. Aynı zamanda 

oluşturulan bu program için Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odamız aracılığıyla başvurulan Avrupa 

işletmeler ağı (Europe Enterprise Network) projesi kapsamında aldığımız hibe ile hem ülkemize 

kaynak girişi sağlanmış hem de bu kaynak şehrin ve ülkemizin kalkınması amacında en doğru şekilde 

kullanılmıştır.  

Bahsi geçen eğitimler ana başlıklarıyla şu şekildedir: 

Temel Dış Ticaret eğitimi, Kişisel verilen korunması Kanunu hakkında bilgilendirme semineri, KOSGEB 

ve EXİMBANK destekleri semineri, Evraksız Gümrük işlemleri hakkında bilgilendirme semineri, 

İşletmelerde sosyal medya yönetimi semineri, işletmelerde siber güvenlik semineri, hedef pazar 

tespiti ve müşteri bulma saha çalışması, müşteri memnuniyeti ve satış becerisi eğitimi, uluslararası 

ticari sözleşmelerin hazırlanması ve uyuşmazlıkların çözümü yolları semineri, inovasyon ve 

motivasyon semineri, aile şirketlerinin kurumsallaşması semineri, Aile şirketlerinde kurumsallaşma 

atölye çalışması, MS Office ve Google documents eğitimi, dijitalleşen ekonomide rekabet ve ahlak 

semineri ve TOBB işbirliğiyle düzenlenen Boost with Facebook eğitimi. 

4- Proje Geliştirme Komitesi 

* Kahramanmaraş'ın el emeği ürünlerini katma değerli hale getirmek ve pazarlarını geliştirmek adına 

yapılan Yöresel ürünlerin E-ticaretle buluşması projesi kapsamında büyük E-ticaret siteleri ile 

işbirlikleri görüşülmüş olup bu proje için bütçe ve altyapı hazırlıkları devam etmektedir. 

* Şehrimizdeki Üniversitelerin öğrencileri ile kurulumuzun üyeleri'nin işyerleri kapsamında detaylı bir 

stajyer ve istihdam programı hazırlanmakta olup, kurul üyelerimiz ile mezun olmak üzere olan 

öğrenciler arasında birebir mentorluk programı ve staj programı için Üniversitemiz ile altyapı 

çalışmalarımız devam etmektedir. 

* Tarım'ın genç elleri projesi adını verdiğimiz bu projede, Belediyelerimiz, Üniversitemizin Ziraat 

fakültesi ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi odası işbirliğinde, ihtiyaç sahibi ilkokul ve liseleri 

hedefleyerek buradaki öğrencilerle beraber Ziraat fakültesinin öğretim görevlileri ve öğrencileri ile 

yenilikçi tarım ürünlerinin üretilmesi üzerine bir proje gerçekleştirdik. Burada amaç ülkemizin en 

büyük ihtiyacı olan üretim konusunda bilinci artırmak ve akabinde Belediyelerimizden tahsis edilecek 

yerlerde yapılan üretimlerin daha sonra bir pazar yeri kurularak şehrimizdeki hayırsever iş insanları 

tarafından satın alınmasını sağlamaktır. Buradan elde edilecek gelir yine seçilen pilot okulların 

yenilenmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına aktarılacaktır. Bu sayede hem üretmeyi hem de 

üretilen ürünlerin ticaretini yapmayı genç nesillere öğretmek ve aynı şekilde Ziraat fakültemizde 

yapılan yenilikçi tarım çalışmalarını da ön plana çıkartmaktır. 
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* Kahramanmaraş’ın kurtuluşunun 100. Yılı sebebiyle düzenlediğimiz ve oldukça fazla ilgi gören “100 

Yıllık Kahramanlık Tarihine Yolculuk” isimli sergide Kahramanmaraş’ın tarihi ile ilgili gün yüzüne 

çıkmamış fotoğraflar ve çeşitli tarihi objeleri Kahramanmaraş Ticaret Odası’nda sergiledik. 

5- İletişim ve E-dergi Komitesi 

* İlk etapta kurulumuzun kurumsal kimlik çalışması yapılarak sosyal medya hesapları aktif hale 

getirilmiştir. Burada amaçlanan dijitalleşen Dünya'ya ayak uydurarak sesimizi mümkün olduğunca 

fazla kişiye ulaştırmaktır.  

* Hesaplarımızdan motivasyon artırmak amacıyla girişimciliğe dair özlü sözler paylaşılarak bu 

konudaki farkındalığı artırmak amaçlanmıştır. 

* Sonraki aşamada girişimcilik ve iş hayatına yönelik kitap tavsiyeleri verilmek üzere çalışma 

yapılmıştır ve başlanmıştır. 

* Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nın, TOBB Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulunun ve 

TOBB Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Kurulunun faaliyetlerini, şehrimizin turizm rotalarını, 

şehirdeki sosyal ve kültürel aktiviteleri, bilgilendirici köşe yazılarını ve yatırım veya destek bekleyen 

fikirleri paylaştığımız bir E-dergi içeriği üretildi. Burada amaç basılı yayın organı olması dışında daha 

çok kişiye hitap edebilmek adına dijital bir içerik oluşturmaktı. Bu da gerçek okunma sayısını ve 

etkileşimi daha doğru hesaplamamıza olanak vermiştir. Her 3 ayda bir yayınlanan bu içeriğe ilk 

sayısında 3500 üzerinde erişim olmuştur ve ülkemizin bir çok Oda ve Borsasında, Genç Girişimciler 

Kurullarında paylaşılmıştır. 2. Sayımızı 2020 yılı Şubat ayında hem dijital hem de video içerikli 

formatta yayınladık. 

*Şehrimizin ulusal yayın yapan televizyon kanalı Aksu TV ve kurulumuzun ortak çalışması olan “Yolun 

Başındakiler” isimli televizyon programı üç bölümü çekilerek yayınlandı. 

6- Yatırım ve Destekler Komitesi 

* Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'na sunduğumuz projemizde SODES programı desteği ile 

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde Teknoloji girişimciliği merkezi kurmak için proje 

başvurusu yaptık. Bu kapsamda talep edilen 2.5 Milyon Türk Lirası bütçe kalkınma ajansı onayından 

geçerek ilgili Bakanlıkta onay aşamasındadır. Proje detay ve amaçları ekte bilgilerinize sunulmuştur. 

Burada yatırım bedelinin %10'una karşılık gelen 250.000 Türk Lirası katkı Kahramanmaraş Ticaret ve 

Sanayi Odamız tarafından karşılanacaktır. Uygun görülmesi halinde projenin şehrimizin ticari ve 

ihracat hedeflerine büyük katkı sağlayacağı ve şehrimizin bölgedeki bir girişimcilik merkezi olacağına 

inancımız tamdır. 
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7- Networking (Ağ oluşturma) Komitesi 

* Komitemiz tarafından organize edilen proje kapsamında 1 Ekim 2019 tarihinde çok büyük bir 

katılımla Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odamız'da "İş dışı buluşmalar" kapsamında bir etkinlik 

organize edilmiştir. Şehrimizin birlik ve beraberliğini artırmayı, ortak iş yapma kültürünü geliştirmeyi 

hedefleyen bu organizasyonda şehrimizin bürokratları, Sivil toplum kuruluşları, iş insanları, Genç ve 

Kadın girişimcileri ve şehrin diğer tüm paydaşları bir araya gelerek güzel bir paylaşım ortamı 

oluşturulmuştur. Gelen olumlu tepkiler üzerine bu organizasyonu 6 ayda bir yapmak üzere karar 

alınmış olup bu etkileşimi artırarak sürdürmek hedeflenmektedir. 

* Ülkemizin Savunma Sanayi alanında en önemli kuruluşlarından olan Aselsan ve TAİ ile iletişime 

geçilerek bu kurumlara tedarikçi olabilmek adına ziyarette bulunulması organize edilmiştir. Burada 

şehrimizin üretim gücü ile Cumhurbaşkanlığımızın çok kıymetli yerli ve milli üretim amacı 

doğrultusunda buluşulmuştur. Yapılan çalışmalar raporlanarak şehrimizin ilgili firmalarına sunulmuş 

ve işbirliği yapabilecek firmalar ile iletişim sağlanmıştır. 

* Ankara’da kurulan Genç Kahramanmaraşlılar Derneği (Genç-MAR), Genç KASİAD ve Genç MÜSİAD 

Kahramanmaraş Şubesi ile birlikte gerçekleşen toplantıya ev sahipliği yaptık. 

*Sn.Cumhurbaşkanımız’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen Türkiye’nin Yerli Otomobili TOGG lansmanına 

katıldık. Burada TOGG ile ilgili bilgiler edinerek kurulumuzun projeye verebileceği destekler 

konusunda ilgililerle istişarede bulunduk. 

 

8- Girişimci Üniversiteliler Komitesi 

* Şehrimizin ve ülkemizin önemli değeri olan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve İstiklal 

Üniversitesinde öğrenim gören ve akademisyenlik yapan kurul üyelerimiz aracılığıyla üniversite ve iş 

dünyası arasında köprü olacak projeleri hayata geçirmek için çalışmalar yürütülmektedir. 

* Tarım'ın genç elleri ve stajyer kariyer programları için bu komitemiz aktif olarak çalışmaktadır. 

* Yaptığımız tüm eğitim ve seminerleri Üniversitelerimizde de duyurup katılımları ve oradaki 

gençlerin de hem kurulumuza hem de iş dünyasına kazandırılması amaçlanmıştır. 

 

TOBB Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu adına saygılarımla, 

Aykut Balcıoğlu 

TOBB Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu Başkanı 


