“Kalite asla bir tesadüf değil, daima akıllı bir gayretin sonucudur.”

2011 YILI FAALİYET RAPORU

Tüccar; milletin emeği ve üretimi kıymetlendirmek için; eline ve zekasına
emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır.

Mustafa Kemal ATATÜRK – 1923

Karaman Ticaret Borsası, 28 yıldır alanında lider olan ve varlığını başarıyla sürdüren bir kurum olarak
gelenekselleşen hizmet anlayışını geliştirmek, tarım sektörü ve tarım piyasaları konusundaki tecrübesine
dayanarak faaliyetlerini çeşitlendirerek etkinleştirmek anlayışı ile çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.
Karaman Ticaret Borsası, kurumsal gelişimini ve faaliyetlerini daima üyelerinin ve sektörün ihtiyaçlarına
cevap verme ekseninde belirlemektedir. Ülkemiz ve bölgemizde tarım ve tarıma dayalı sanayinin
gelişmesine katkı sağlamak amacıyla, piyasa ekonomisi ve demokrasi ilkelerini savunan, hukuka saygılı bir
bakış açısı temelinde, Meclisimizin ve Yönetim Kurulumuzun girişimleri, Borsamızın tüm değerli üyelerinin ve
çalışanlarının katkıları ile 2011 yılı faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.
Çeşitli platformlarda üreticimizin, tüccarımız ve ilimiz sorunları dile getirilmiş, çözüm önerileri ortaya
koyulmuştur. Üyelerimizin çeşitli sorularına çare bulmak için gayret sarf edilmiştir. Kamu hizmeti yürüten
mesleki bir kuruluş olarak her zaman en iyi hizmeti vereceğimizi , gerek ülke ekonomisi ve gerekse tarım
sektörünün içinde bulunduğu sorunları tespit etme, bu sorunlar için doğru ve zamanında çözüm önerileri
sunma, teknolojik yenilikleri bu sorunların çözümüne entegre etme misyonunu üstlenirken, geçmişten bu
güne hep aynı hassasiyet içerisinde olmanın ve üzerine düşen görevi yerine getirme çabası göstermenin
haklı gururunu taşımaktadır.
2011 yılı faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür eder, Yönetim Kurulumuzun 2011
yılı faaliyetlerini ve sonuçlarını sunarız.

KARAMAN TİCARET BORSASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
EKREM BAŞTUĞ

KARAMAN İLİ TARİHÇESİ
Karaman kentinin ilk kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber yapılan arkeolojik kazılar
neticesinde, önemli bir yerleşim bölgesi, ticaret ve kültür merkezi olduğuna dair belgeler bulunmuştur.
Karaman ve çevresinin M.Ö.8000 yıllarında yerleşik iskana sahip olduğu ortaya konulmuştur. İl; Hititler
zamanında bir askeri ve ticaret merkezi olmuş daha sonra Firigya ve Lidyalıların egemenliğine geçmiş,
M.Ö.322’de Yunan Kralı Perdikkos ve Filippos’un işgaline uğramıştır.
Karamanoğulları Anadolu Selçuklu Devletinin zayıflamasından ve yıkılmasından sonra bağımsızlıklarını ilan
edip Karamanoğlu Devletini kurmuşlardır. Karamanoğulları OĞUZ’ların SALUR boyuna mensuptur. 24. Oğuz
boyu şunlardır. 1. Kayı 2. Bayat 3. Alkaevli 4. Karaevli 5. Yazır 6. Döğer 7. Dondurga 8. Yaparlı 9. Avşar 10.
Kızık 11. Beğdili 12. Karkın 13. Bayındır 14. Biçene 15. Çavuldur 16. Çepni 17. Salur l8. Eymür l9. Alayuntlu
20. Üreğir 21. Iğdiz 22. Büğdüz 23. Yuva 24. Kınık. Bu 24 boy 6 ata da birleşir. 1. Günhan 2. Ayhan 3.
Yıldızhan 4. Gökhan 5. Dağhan 6. Denizhan. Şehir Klasik dönemlerde LARENDE Olarak bilinir. Larende, 1256
da Karamanoğulları devletinin başkenti olmuştur. Larende, Cumhuriyet Döneminde KARAMAN adını almıştır.
Karamanoğlu Mehmet Bey Konya civarında Moğollarla yaptığı savaşı kazanarak Konya’yı Moğol
işgalinden kurtarmış ve Karamanoğlu Devletinin başkenti yapmıştır. O tarihlerde Anadolu Selçuklularının
resmi dili Arapça, edebiyat dili Farsça idi. Yönetenlerle yönetilenler arasında dil konusunda büyük
farklılıklar meydana gelmişti. Dil farkı büyük reaksiyonlar doğurdu. Hacı Bektaşi Veli, Tapduk Emre, Yunus
Emre, Aşık Paşa, Sarı Saltuk ve Karamanoğlu Mehmet Bey başta olmak üzere daha birçok kültür tarihinin
büyük simaları Türk kültür ve medeniyetinin tahrip edilmekte ve yok edilmekte olduğunu görerek, siyasi ve
kültürel taarruza geçmişlerdir. Karamanoğlu Mehmet Bey Türk Milliyetçilik tarihine altın harflerle yazılması
gereken 13 Mayıs 1277 yılında yayınladığı bir fermanla Türkçenin zaferini sağlamıştır. Bu fermanla “Bu
günden sonra hiç kimse sarayda, divanda, meclislerde ve seyranda Türk dilinden başka dil kullanmaya”
diyerek Türkçeden başka konuşulan ve yazılan dilleri yasaklamıştır.
Bugün Karaman halkının civar yerleşim bölgelerine nazaran daha düzgün bir lisan kullanmasını bu
fermanda yazmak lazımdır.
Karamanoğulları devletinin sınırları, en güçlü olduğu zamanlarda, Karaman, Konya, Sivas, Kayseri, Niğde,
Adana, Antakya, Silifke, Anamur, Mut, Gülnar, Alanya, Gazipaşa, Antalya, Isparta, Beyşehir’e kadar
uzanıyordu.
Karamanlılar kuvvetli düşmanlarının karşısında sarp yerlere bilhassa Toros dağlarına çekilerek
korunurlar ve tehlike geçince tekrar İçel ve Larende (Karaman) tarafına geçerlerdi. Geçitler vasıtasıyla
Konya’ya ulaşan ticaret kervan yollarını kontrol eden Karamanlılar, Ceneviz, Kıbrıs ve Malta tacir lerinden
aldıkları vergiler ile mühim bir gelir temin ediyorlardı. Lamos, Silifke, Anamur, Manavgat gibi kendilerine
ait limanlardan tahsil ettikleri gümrük resmi önemli gelirlerdendi. Karamanoğullarının Alaaddin Bey’den
itibaren hedeflerinin gümüş sikkeleri görülmektedir.
Hıristiyan alemi tarafından kutsal sayılan ve antik şehir olarak bilinen DERBE kenti Avrupalı hıristiyan
turistlerin dikkat ve ilgisini çekiyor. (Derbe Karaman’a bağlı Aşıran köyü yakınlarında yer alır)
Hıristiyanların Hz. İsa Peygamber’den sonra kendilerine dini lider olarak bildikleri MICHAEL Derbe’de
yatmaktadır. Burayı ve MICHAEL’in kabrini ziyaret edenler Hıristiyan inancına göre kendilerinin hacı
oldukları edinilen bilgiler arasındadır. Karaman 15 Haziran 1989 tarihinde Türkiye’ nin 70. Vilayeti
olmuştur.

COĞRAFYA
Karaman 37.11 kuzey enlemleri, 33.15 doğu boylamları arasında İç Anadolu Bölgesi’nin güneyinde
yer alır. Kuzeyinde Konya, Güneyinde Mersin, Doğusunda Ereğli, Batısında ise Antalya yer alır. Orta
Toroslar’ın kuzey eteğindedir. Güneyi ve doğusu dağlık, kuzeyi ovalıktır. Yüzölçümü 9.393 kilometre kare,
denizden yüksekliği 1033 metredir.

KARAMAN'IN GENEL YAPISI
Tarih boyunca birçok medeniyete beşiklik eden Karaman, tarihi zenginlikleri ile Anadolu’nun önemli yerleşim
yerlerinden birisi olmuştur. Karaman, Konya Vilayetine bağlı bir sancak merkezi iken, Kanuni Sultan
Süleyman döneminde, ilçe merkezi olmuştur. Köklü tarihi geçmişi olan, ilim ve kültür merkezliği yapmış
Karaman Cumhuriyetin ilanından sonra Konya iline bağlı ilçe merkezi iken 15 Haziran 1989 tarihinde
çıkarılan 3578 sayılı Kanun ile Türkiye'nin 70. ili olmuştur.

Karaman ilinin kuzeyinde Konya, güneyinde İçel ve batısında Antalya yer alır. Merkez, Ayrancı ve
Kâzımkarabekir ilçelerinin toprakları İç Anadolu Bölgesi sınırlarında yer alan Orta Anadolu havzasında,
Başyayla, Ermenek ve Sarıveliler ilçelerinin toprakları Akdeniz Bölgesi sınırları içerisinde yer alan Göller
havzasında yer almaktadır. Deniz seviyesinden yüksekliği 1033 m’ dir

Egemen olan iklim yapısı, genelde yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlı olan karasal iklim
yapısıdır. Yıllık yağış ortalaması 326 mm.dir. Ancak ilin batı ve güneyinde, Orta Toros Dağları’nın Göksu ve
kolları tarafından derin bir şekilde yarıldığı vadi tabanlarında, yazları sıcak ve kurak, kışları ise ılık ve yağışlı
geçen Akdeniz iklim özellikleri de görülür. Yağışlar genellikle ilkbahar ve kış aylarında, yağmur ve kar
şeklinde yağmaktadır.

Karaman, İç Anadolu Bölgesinin güneyinde; 36o 28’ ve 37o 32’ kuzey paralelleri ile 32o 32’ ve 34o 07’ doğu
meridyenleri arasında yer almaktadır. Yüzölçümü 9.590 km² olan Karaman, Türkiye yüzölçümünün (783.577
km²) % 1,2’sini kaplamaktadır. Deniz seviyesinden ortalama yüksekliği 1033 m.dir. Biri merkez ilçe olmak
üzere toplam 6 ilçe, 10 kasaba ve 160 köyden oluşmaktadır. Toplam nüfusu 230.145 dir

Karaman ilinde sanayi, ticaret, bitkisel üretim, arıcılık ve ormancılık en fazla istihdam yüzdesine sahip iktisadi
faaliyet kolları olarak ön plana çıkmaktadır. Karaman ilinde sanayi daha çok tarıma dayalı olarak gelişmiş ve
bu çerçevede imalat-gıda sanayisinin alt grubu olan bisküvi ve bulgur sanayisinde, ülke üretiminde önemli bir
konuma gelmiştir.

İDARİ YAPI
MERKEZ

Karaman Merkez ilçenin yüz ölçümü 5266 km2 olup 2011 yılı adrese dayalı nüfus sayımı verilerine göre
merkezde 138.135 kişi yerleşim göstermektedir.
Karaman Merkez, Ayrancı, Başyayla, Ermenek, Kazımkarabekir, Sarıveliler olmak üzere 6 ilçeden oluşur.
AYRANCI
Ayrancı İlçemizin yüz ölçümü 2.480 km2’dir. Ayrancı, tarihte Hititlerin sınırları içinde, daha sonra da Asurlular
Krallığının toprakları arasında bulunmuştur.
Ayrancı tarihte Türkler tarafından fethedilen yerler arasına ilk defa Karaman oğulları zamanında katılmıştır.
Karaman oğlu beyleri Ayrancıyı çiftlik olarak kullanmışlardır. Bugünkü Melikli köyünün bulunduğu yörede
Melik Bey ve Musa köyünde de Musa Beyler yaşamışlardır. Toroslara kadar uzanan vadi üzerinde 12 köprü
bulunmaktadır ki yapı tarzı Osmanlı mimarisinin izlerini taşımaktadır. Yavuz Sultan Selim, Şah İsmail ile
savaşmak için doğuya giderken Konya, Karaman, Ayrancı, Ereğli yolunu takip etmiştir. Ayrancı’da toplu
yerleşik düzene geçiş, Osmanlı Padişahlarından sonra yaptıkları bir antlaşmaya göre Osmanlı topraklarına
210 hanelik bir aile yerleştirin teklifi üzerine Ereğli ilçesinin güney batısı ile Karaman arasına bugünkü
Ayrancı’ya yerleştirilmiştir.
4 il ve 5 ilçe kurulması hakkında 3578 sayılı kanunun 15.06.1989 tarihinde T.B.M.M’de kabul edilmesi ve
Resmi Gazetenin 20202 sayılı nüshasında 21.06.1989 tarihinde Cumhurbaşkanının onayı, Başbakan ve
Bakanlar Kurulunun imzası ile yayımlanarak söz konusu tarihten itibaren Türkiye’nin mevcut ilçeleri arasına
katılmıştır.
Ayrancı ilçesi de İç Anadolu’nun karakteristik özelliklerini taşır. Halkın tek geçim kaynağı tarım ürünlerine,
tarla mahsullerine dayanır. Ekim yapılan tahılların başında arpa, buğday gelir. Pancar ekimi de
yapılmaktadır.
Sulama genelde Ayrancı barajından gelen suyla yapılır. Bahçecilik de gelişmiştir. Elma ve kayısı başta
olmak üzere beyaz kiraz yetiştirilir. Barajın Ayrancı’ya uzaklığı 5 km’dir. Divle suyu üzerine kurulmuş baraj bu
akarsuyun kollarından olan Kocadere ve Buğdaylı deresinin sularını toplamaktadır.

BAŞYAYLA
Başyayla İlçemizin yüz ölçümü 102 km2’dir. İlçenin kesin kuruluşu bilinmemekle birlikte insanların yaşadığı
mağaralar dikkate alındığında tarihinin M.Ö.5000-6000 yıllarına dayandığı tahmin edilmektedir. İlçe Orta
Torosların eteklerinde bir vadi içerisinde kurulmuş yeşil ve şirin bir beldemizdir. 1967 yılına kadar köy olan,
1967-1989 yılları arasında da Ermenek ilçemize bağlı bir kasaba olan Başyayla, 1989 yılında ilçe olmuştur.
İlçe, Karamanoğlu Beyliği zamanında Ermenek’e bağlı önemli bir yerleşim alanı olmuştur. Bugün ilçede
hayvancılık, ziraat (özellikle elma, kiraz üretimi olarak meyvecilik) en önemli gelir kaynağıdır. 1990 yılında
700 bin ton elma ve 2000 ton kiraz ihracatından yaklaşık 8 milyar lira gelir elde edilmiştir.
İlçede el değmemiş tarihi ve turistik değerler, önemli yayla ve mesire yerleri mevcuttur. Bunların en
önemlileri Tozmugar ve Dibekli yaylalarıdır. Tozmugar’daki mağarada sarkıt ve dikitler mevcut olup, ilçeye
ayrı bir güzellik katmaktadır. Başyayla’da Hisarönü, Söğütcük, Keben ve Tozansu gibi piknik ve mesire
yerleri de vardır.
İlçede okuma yazma oranı yüksektir. Modern şehircilik çalışmaları devam etmektedir. Devamlı gelişme
halinde olan ilçenin Merkez nüfusu 5.032’dir.
Başyayla ilçemiz, 7.5.1967 tarihinde Kirazlıyayla ve Başköy köylerinin birleşmesiyle belediyelik olmuş ve
Başyayla ismini almıştır. İdari yönden Kirazlıyayla, Başköy, Göztepe, Yenimahalle ve Şirindere olmak üzere
5 mahalleye ayrılmış durumdadır.
Yörede “AKTEPE” adı verilen yükselti üzerinde kaleyi andıran doğal bir yığınak mevcut olup, Romalılar
devrinde burada bir Şato-Kale mevcudiyeti ihtimal dahilindedir.

ERMENEK

Ermenek İlçemizin yüz ölçümü 1.103 km2’dir. Ermenek tarihte ilk yerleşimin görüldüğü yerlerden
birisidir.Tarihi kalıntılardan çıkarılan sonuçlara göre mağara devrinden kalma eserler vardır. İlk Ermenek’in
bugün ölü şehirlerin görüldüğü kayalar üzerine işlenmiş resimlerin bulunduğu inöğlesi mevkiindeki düzlükte
kurulduğu anlaşılmaktadır.
“Ermenek” ismi üzerinde birçok rivayet vardır. Ermenek’in ilk adının “Marassa” sonraları da “Maraspolis”
olduğu tespit edilmiştir. M.Ö.1320 yılında da Hititler’in eline geçmiştir. M.Ö.1180 yılında da Ergler’in
hakimiyetine daha sonra M.Ö.458 de Yunanlıların, M.Ö.396’da Perslerin eline geçmiştir. M.Ö.103 yılında
Romalıların yönetimine geçmiş olup, Roma imparatoru Augustus zamanında şehir “Germanikopolis” diye
anılmaya başlamıştır. Ermenek’in kuzeyindeki kale ile Şehirler’deki kale kralların şatosu olmuştur. Roma
imparatorluğu ikiye ayrıldıktan sonra Ermenek, doğu Roma İmparatorluğu hudutları içinde kalmıştır. 842
yılında Abbasilerin eline geçen Ermenek’in daha sonra Selçukluların hakimiyeti altındaki topraklara dahil
edilmiştir (1228). Selçuklular bölgeye Türkmen aşiretler yerleştirmeye başladılar. Aşiretler içinde en kalabalık
olanı Karamanoğulları Nure Sofi başkanlığında ve oğullarının önderliğinde Karamanoğulları bölgenin hakimi
oldular. Karamanoğulları, Osmanlı hakimiyetine geçtikten sonra l466 yılında Ermenek, Osmanoğullarının
yönetimine geçti. 1500 yıllarında da Karaman livasının bir kazası olan Ermenek, 1845 yılında Karaman
eyaletine bağlı İçel sancağının merkezi oldu.
İkinci meşrutiyetten sonra 1908’de bağımsız İçel sancağının kazası 1917’de Konya’ya bağlanmış, 1989
yılında ise Karaman iline bağlanmıştır.
Ermenek’in ekonomik yapısını etkileyen en önemli faktör ormanlarla kaplı olması, dolayısıyla, orman
ürünlerinden elde edilen gelir yanında meyvecilik ve kömürün başka il ve ilçelere satışından elde edilen
gelire dayanır.
Ağaç cinsi olarak çam, meşe, köknar, koçaş, yalman ormanları çok ağaca sahiptir. Ayrıca yalman (dikenlik,
katranlı, tekeçatı, üçbölük) ormanları da zengindir. Meyve olarak elma, ceviz, armut, nar ve incir elde edilir.
Tarla ürünü olarak buğday, mısır, susam, soğan başlıca bitkilerdir. Ermenek’in yeraltı kaynakları da çok
zengindir. Linyit, krom, manganez, simli kurşun başlıca madenleridir. İlçenin Pamuklu köyünde linyit ocağı
açılmış olup bol miktarda kömür çıkarılmaktadır. Hayvancılıkta önemli geçim kaynaklarının başında gelir.
Çünkü Ermenek’e bağlı köyler geniş yaylalara sahip olduğundan buralarda hayvancılık yapılır.
Herhangi bir sanayi tesisi bulunmamaktadır. Ermenek’e bağlı köylerde çalışan erkek işgücünün büyük bir
kısmı sonbahardan Haziran ayına kadar Akdeniz ve Ege bölgesindeki şehirlerde tarım işçisi olarak çalışırlar.
Ermenek’in köylerinde fidancılık ilerlemiş durumdadır. Yetiştirilen kirazlar iyi kalitede olup ihraç edilmektedir.
Sonuç olarak Ermenek diğer il ve ilçelere kereste, ceviz, meyve, deri, bal ve hayvan ürünleri, kömür
satmaktadır. Yetiştirdiği buğday yetmediği için dışarıdan almaktadır.

KÂZIMKARABEKİR
Kâzımkarabekir İlçemizin yüz ölçümü 296 km2’dir. Konya ile Karaman arasında bir geçit yeri olan
Kâzımkarabekir tarihi araştırmalardan elde edilen sonuçlara göre Hititlere kadar uzanan çağlar boyu çeşitli
medeniyetlere beşiklik etmiştir. Romalılar tarafından bir üs olarak kullanılmıştır.
Tarihte ismi (GAFERİYAT) olan ve anlamı bilim meclisi olarak tanımlanan ilçe eskiden bir kültür merkezidir.
Selçuklular devrinde bir kaza merkezi olarak adlandırılmıştır. Karamanoğulları döneminde bir ticaret merkezi
olmuştur. Osmanlılar devrinde ise gelişerek bir şehir hüviyeti almıştır. Tarihi araştırmalarda bulunan ve
üzerinde 1260 tarihi bulunan “KAZA-YI GAFERİYAT” bu gelişmeleri doğrulamaktadır. Şark Fatihi,
Kazımkarabekir Paşa buralıdır.
1989 yılında Karaman il olmasına paralel olarak Kazımkarabekir’de 4 il ve 5 ilçe kurulması hakkında 3578
sayılı ve 15.06.1989 tarihli kanun ve TBMM kabulü ile ilçe olmuş, Resmi Gazetenin 20202 sayılı nüshasında
21.06.1989 tarihinde Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar Kurulu Üyelerinin imzasıyla yayınlanmış ve
Türkiye’nin mevcut ilçeleri arasına katılmıştır.İlçenin ekonomik durumu tamamen tarım ve hayvancılığa
bağlıdır. Bunun yanında nakliyecilik de ön planı almaktadır. Bununla beraber hiç bir yöremizde bulunmayan
taş ocağı da çok yaygın olup, ekonomiye büyük katkı sağlamaktadır.

SARIVELİLER
Sarıveliler İlçemizin yüz ölçümü 343 km2’dir. Sarıveliler ilçemiz, Turcalar ve Küçükkarapınar köylerinin
birleşmesiyle 1967 yılında kasaba olmuş, 1989 yılında da ilçe olmuştur. İlçe Ermenek’e 47 km, Karaman’a
ise 212 km. uzaklıktadır. İlçe nüfusu 5.200’dür. Sarıveliler, Ermenek-Göktepe yolu kenarında Hadim’e ayrılan
yol kavşağında kurulmuştur.
İlçenin Romalılar devrinde kurulmuş olabileceği tahmin edilmektedir. İlçe, yeşillikler arasında serpiştirilmiş
evleri ve genişçe bir saha üzerinde yayılmış durumda olup, görünüş itibariyle güzel ilçelerimizdendir. Ekime
elverişle toprakları az olduğundan daha çok hayvancılık, son zamanlarda da meyvecilik yapılmaktadır. Balı,
kirazı, cevizi meşhurdur. Otlak ve meralarıyla tanınmış Barçın yaylası bu ilçemizdedir.Hayvancılığa bağlı
olarak Kilimcilik ve halıcılık da yapılmaktadır.
İlçenin rakımı 1600’dir. Bu özelliği ile kışlar sert ve uzun geçer. Yaz ayları ise oldukça serindir. Havası güzel,
temiz sulama suları boldur. İçme suyu ise güzel ve soğuktur.
İlçe kuzeyden güneye doğru engin ve geniş bir vadiye açılır. Başdere boğazı denilen bu vadide yaz
aylarında haftada bir gün “Cuma günü” Pazar kurulur. Başdere pazarı denilen bu pazara çevre köylerden ve
Ermenek merkezden hatta komşu kaza Taşkent’ten alış veriş için gelirler. Büyük bir kalabalık toplanır,
bilhassa Barçın yaylasında yaşayan aşiretlerin her türlü ihtiyaçlarını temin ettiği ve ürettiklerini sattığı yer bu
pazardır. Pazarda halk topluca Cuma Namazı kılar birlik ve beraberlik de pekiştirilmiş olur. Cuma Namazı
kılındıktan sonra halk yavaş yavaş pazarı boşaltmaya başlar. Göktepe Köristan’ı gezilmeye, görülmeye
değer tarihi, turistik ve mesire yeridir. Dilek Dede Mağarası, Göksu mesire ve piknik yeri görülmeye değer
yerlerdendir.

KAYNAK:KARAMAN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLAR

Sıra No

Baraj ve Hes Adı

1

Gödet Barajı

2

Deliçay Barajı

3

Ayrancı Barajı

GÖDET BARAJI
Barajın Yeri
Akarsuyu
Amacı
İnşaatın (başlama-bitiş)
yılı
Gövde dolgu tipi
Gövde hacmi
Yükseklik (talvegden)
Normal su kotunda göl
hacmi
Normal su kotunda göl
alanı
Sulama alanı
Güç
Yıllık Üretim

Karaman Merkez
Gödet
Sulama
1984 - 1988
Kaya Dolgu
5,90 hm3
64,7 m
160,16 hm3
6,72 km2
16 000 ha
MW
GWh

DELİÇAY BARAJI
Barajın Yeri
Akarsuyu
Amacı
İnşaatın (başlamabitiş) yılı
Gövde dolgu tipi
Gövde hacmi
Yükseklik (talvegden)
Normal su kotunda göl
hacmi
Normal su kotunda göl
alanı
Sulama alanı
Güç
Yıllık Üretim

Karaman Merkez
Gödet
Sulama
1984 - 1988
Kaya Dolgu
5,90 hm3
64,7 m
160,16 hm3
6,72 km2
16 000 ha
MW
GWh

AYRANCI BARAJI
Barajın Yeri
Akarsuyu
Amacı
İnşaatın (başlama-bitiş)
yılı
Gövde dolgu tipi
Gövde hacmi

Ayrancı-Karaman
Buğdaylı
Sulama
1956 - 1958
Toprak Dolgu
2,308 hm3

Yükseklik (talvegden)
Normal su kotunda göl
hacmi

30,70 hm3

Normal su kotunda göl
alanı

2,36 km2

Sulama alanı
Güç
Yıllık Üretim

34,0 m

5 438 ha
MW
GWh

İBRALA BARAJI
Barajın Yeri
Akarsuyu
Amacı
İnşaatın (başlama-bitiş)
yılı

Yeşildere-Karaman
İbrala Deresi
Sulama, Taşkın, İçme Suyu
1998-2012

Gövde dolgu tipi

Kaya Dolgu

Gövde hacmi

8,08 hm3

Yükseklik (talvegden)
Normal su kotunda göl
hacmi

134,0 hm3

Normal su kotunda göl
alanı

6,9 km2

Sulama alanı
Güç
Yıllık Üretim

8 700 ha
MW
GWh

49,0 m

ERMENEK BARAJI
Barajın Yeri
Akarsuyu
Amacı
İnşaatın (başlama-bitiş)
yılı

Karaman
Göksu
Enerji
2002 - 2009

Gövde dolgu tipi

İnce Beton Kemer

Gövde hacmi
Yükseklik (talvegden)
Normal su kotunda göl
hacmi

4 582 hm3

Normal su kotunda göl
alanı

58,74 km2

Sulama alanı
Güç
Yıllık Üretim

KAYNAK : KARAMAN DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

0,272 hm3
210,0 m

ha
306,5 MW
1 047,8 GWh

KARAMANDA TARIM
İlimizin geniş verimli topraklara sahip olması bölge insanının tarıma olan ilgisini artırmıştır. Cumhuriyet
öncesinde at, eşek, katır ve öküz gibi hayvanlar kullanılarak ilkel şartlarda tarım yapılmıştır. Fenni gübreler,
zirai alet ve ekipmanlar ve zirai mücadele ilaçları bilinmiyordu. Sulama ise hemen hemen yok denecek kadar
azdı. Hayvancılıkta düşük verimli ırklar kullanılıyor, bakım ve besleme meraya salınarak yapılıyordu. Tarıma
dayalı işletmecilik yok denecek kadar azdı.
Cumhuriyet dönemi ile birlikte, özellikle 1950’li yıllardan başlayarak eski ve düşük verimli köy çeşidi
tohumların yerine verimli ve kaliteli tohum çeşitleri getirilmiştir. Traktör, pulluk, tırmık, mibzer, römork ve
sürgü gibi tarımsal aletler az da olsa kullanılmaya başlanılmıştır. 1960’lı yıllardan itibaren sulama, gübreleme
ve ilaçlamaya geçilirken traktör kullanımı artmaya başlamış, biçerdöver, patos gibi hasat makineleri tarımda
yerini almıştır. 1970’li yıllardan sonrada daha modern tarımsal alet ve ekipmanlar ile yüksek verimli yeni
çeşitler ve yeni teknolojiler kullanılmaya başlanılarak verimde önemli artışlar sağlanmıştır. 1980’li yıllardan
itibaren de tarıma dayalı sanayi kurulmaya başlanarak daha büyük adımlar atılmıştır.
‘’Milli ekonominin temeli ziraattır’’ görüşü doğrultusunda, özellikle Karaman Valiliği’nin, Karaman Ticaret
Borsası’nın, Karaman Ziraat Odası’nın tarıma vermiş oldukları desteklerle tarım ve hayvancılığın
geliştirilmesi için eğitim, yayım, hastalık ve zararlılarla mücadele, koruma kontrol, ürün satışlarında fiyat
disiplini ve haberleşmesinin yaygınlaştırılması, girdi temini, destekleme, tohum temizleme, ürün fiziki
analizleri, mera ıslahı ve projeli işletmecilik gibi konularda çalışmalar bütün hızıyla devam etmektedir.
Karaman’da üretilmekte olan hububat çeşitlerinden özellikle Anadolu Durum Buğdayı (makarnalık buğday)
dediğimiz Karaman sanayisinde bulgur yapımında kullanılan çeşit, Karaman’a özgü iklim ve coğrafik yapı
nedeni ile gerek verim gerekse kalite yönünden Türkiye’nin en kaliteli buğdayı olarak kendisini kanıtlamış bir
buğday çeşididir.

Karaman’da Elma Üretimi

Elma tarımı için, ekolojik şartların son derece uygun olduğu Karaman’da pazara yönelik elma üretimi 1950’ li
yıllarda yabani elmaların aşılanması ile başlanmış daha sonra çöğür üzerine aşılı fidanların getirilip dikilmesi
ile elma bahçeleri oluşmaya başlamıştır. İl Tarım Müdürlüğü kayıtlarına göre 1955 yılında 30 hektar kapama
elma bahçesi mevcut iken elmacılığın karlı bir üretim kolu olması sebebiyle 1969 yılında çiftçilerimizin
taleplerini karşılamak amacıyla Karaman Meyve Fidanlığının tesis edilip elma fidan üretimine başlaması,
1990 yılından sonra İl Özel İdaresi ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından sağlanan kaynaklardan
çiftçilerin fidan ihtiyaçlarının karşılanması ve Tarım ve Köy işleri Bakanlığınca verilen desteklerle kapama
elma bahçeleri tesisi hızla artmış 2008 yılına gelindiğinde 17.939 hektar kapama elma bahçesine ulaşmıştır.
Meyve veren ağaç sayısı 1976 yılında 252.000 iken bu rakam 1990 yılında 1.417.850 adede yükselmiştir.
Karaman’da 1990 yılı elma yetiştiriciliğinde değişim ve dönüşümün başladığı yıllar olmuş 1990 yılında M 9
anacı üzerine aşılı 1 dekar tam bodur elma bahçesi ve MM 106 anacı üzerine aşılı 2 dekar yarı bodur elma
bahçesi tesisi edilmiştir. İlimiz 1994 yılında 2.529.560 meyve veren ağaç sayısı ve 314.275 ton üretimi ile
ülkemizde birinci olmuş bu yıldan sonra ülke üretiminde devamlı ilk üç sırada yer almıştır. İlimizde 2000’ li
yıllardan sonra eski klasik sistem tamamen terk edilerek ülkemizin ve dünya pazarlarının kabul ettiği elma
çeşitleriyle damlama sulama sistemlerinin kurulu olduğu tam bodur ve yarı bodur elma bahçeleri tesis
edilmeye başlanmıştır. İlimizdeki elma bahçelerinin % 70’inin tamamına yakınını damla sulama sistemi ile
sulanan yarı bodur ve tam bodur elma ağaçları oluşturmaktadır.
Karaman’da elma bahçeleri tesisi; 1950 yılında çöğür üzerine aşılı Starking, Golden ve Amasya çeşitlerinin
dikilmesiyle başlamıştır.1980 – 1990 yılları arası çöğür üzerine aşılı Spur çeşitlerin yetiştirilmesine devam
edilmiştir. Mevcut elma çeşitleri çok fazla değişmeden1990 – 1995 yılları arasında MM – 106 ve MM – 111
klon anaçları üzerine aşılı spur çeşitlerle, 1999 dan sonra M – 9 klon anaçlar üzerine aşılı Vista Bella,
Jerseymac, Summer Red, Gala, Elstar, Topred, Jonagold, Braeburn, Fuji gibi ekonomik değeri olan elma
çeşitleri ile yeni bahçelerin tesisi başlamıştır. Halen M – 9 ve MM – 106 anaçlar üzerine aşılıçeşitler ile elma
bahçesi tesisleri kurulmaya devam edilmektedir.Isparta,Karaman,Niğde,Antalya (Korkuteli ve Elmalı),Denizli
(Çivril) elma yetiştiriciliği konusunda ilk 5 sırada yer almaktadır.

TAHILLAR
Buğday: İlk yetişme döneminde (ilkbaharda) yağış ister. Olgunlaşma ve hasat döneminde kuraklık gerekir.Bu
özelliğinden dolayı Karadeniz kıyılarında tarımı yapılamaz.Ayrıca düşük sıcaklıklardan dolayı Doğu Anadolu
Bölgesinin yüksek yerlerinde tarımı yapılamaz. Bunların dışında bütün bölgelerimizde tarımı yapılabilir.Yazlık
ve kışlık olmak üzere 2’ye ayrılır
Arpa: Soğuğa ve sıcağa dayanıklıdır. Bundan dolayı buğdayın yetişebildiği her yerde yetişir. Ayrıca düşük
sıcaklıktan dolayı buğdayın yetişemediği Doğu Anadolu’nun yüksek yerlerinde de tarımı yapılabilir. Üretim en
fazla İç Anadolu Bölgesinde gerçekleşir.(yaklaşık %40’ı) Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri izler.
Mısır: Yetişme döneminde bol su ister. Bundan dolayı yurdumuzda sulama imkanı olan bütün her yerde
tarımı yapılabilir. Yağ elde edilmeye başlandıktan sonra tarımı Akdeniz Bölgesinde hızla gelişmiştir
Çeltik(Pirinç): Çeltik ilk çimlenme döneminde bol su ister. Hasat döneminde kuraklık gerekir.
Yurdumuzun sıcaklık şartları çeltik tarımına elverişlidir. Fakat su sorunu vardır. Bu sebeple tarımı akarsu
kenarlarında gelişmiştir. Çeltik tarım alanlarında sivrisinek çok geliştiğinden ekim alanları devletin
kontrolündedir (yerleşim birimleri çevresinde tarımına müsaade edilmemektedir.)
Çavdar: Serin yayla iklimi ister. Yem sanayisinde kullanılır. En fazla tarımı İç Anadolu Bölgesinde gelişmiştir.
Yulaf: Besin sanayinde,hayvan yemi olarak ve yüksek alkollü içeceklerin imalinde kullanılır.Üretimde İç
Anadolu İlk sıradadır.

BAKLAGİLLER
Nohut: İlk yetişme döneminde yağış ister. Hasat döneminde kuraklık gerekir. Yurdumuz iklim şartları genelde
nohut tarımına elverişlidir. En fazla tarımı İç Anadolu Bölgesinde yapılmaktadır. Bu bölgemizi Akdeniz ve
Ege Bölgeleri takip etmektedir.
Mercimek: Kuraklığa dayanıklı olduğu için en fazla tarımı G. Doğu Anadolu Bölgesinde gelişmiştir. Mercimek
üretimimizin yarıdan fazlası bu bölgeden karşılanır (Kırmızı Mercimek). Üretimde ikinci bölgemiz İç Anadolu
Bölgesidir(yeşil mercimek).
Fasulye: Yurdumuzda sulama imkanı olan her yerde tarımı yapılabilir. Üretimde en büyük paya sahip
bölgemiz İç Anadolu’dur.

SANAYİ BİTKİLERİ
Şeker Pancarı : Yurdumuzda tarımı 1925 yılında Uşak’ta başlamıştır (ilk fabrika Uşak’ta 1926 yılında
kuruldu). Bugün fabrikaların kurulduğu her yerde tarımı yapılmaktadır. Belirli iklim ve toprak isteği yoktur.
Sulama imkanı olan her yerde tarımı yapılabilir. Üretimde 1. İç Anadolu Bölgesidir.

Ayçiçeği: İlk yetişme döneminde su , hasat döneminde kuraklık ister. Bundan dolayı Doğu Karadeniz kıyıları
hariç bütün bölgelerimizde sulama ile tarımı yapılır. Üretimde 1. Marmara Bölgesi (Ergene Bölümü). 2.
Karadeniz Bölgesi (Orta Karadeniz) 3. İç Anadolu Bölgesi’dir.

DİĞER TARIM ÜRÜNLERİ
Elma: Üzümden sonra yetişme alanı en geniş olan meyvedir.(üzümden sonra soğuğa en dayanıklı bitkidir)
Bütün bölgelerimizde tarımı yapılabilir. Karaman,Isparta,Niğde,Antalya,Denizli,Nevşehir,Amasya,Tokat,
Kastamonu, Bursa, Burdur, önemli elma üretim merkezlerimizdir.Bölge olarak İç Anadolu ve Akdeniz,
üretimin büyük bölümünü karşılar.

Badem: Kıraç arazilerde yetişebilmektedir. Bütün bölgelerimizde tarımı yapılabilmektedir. En fazla İç
Anadolu Bölgesinde Niğde –Nevşehir çevresinde gelişmiştir.

YUMRULU BİTKİLER
Patates: Kumlu topraklarda iyi yetişir. Bütün bölgelerimizde tarımı yapılabilir. En fazla tarımı İç Anadolu
Bölgesinde gelişmiştir ( Nevşehir). Ayrıca Ödemiş-İzmir, Sakarya, Trabzon, Erzurum diğer önemli patates
üretim merkezlerimizdir.

Soğan: Farklı iklim koşullarına sahip olan Türkiye’de Doğu Anadolu Bölgesi hariç hemen her bölgede kuru
soğan yetiştiriciliği yapılmakla beraber, yoğun olarak İç Anadolu, Akdeniz’in Doğusu, Orta Karadeniz ve
Marmara Bölgesi’nde yapılmaktadır.

TİCARET BORSALARININ TANIMI
Borsa genel anlamda pazar demektir. Ancak, borsayı diğer pazarlardan ayıran özellik, borsadaki alım
satımların belirli usul ve esaslara göre cereyan etmesi , dolayısıyla borsanın teşkilatlanmış, organize edilmiş
bir pazar olmasıdır.
Ticaret borsaları;
•

Standardize edilmiş, tiplere ayrılmış ya da numuneyle malın tümünü temsil edebilen

•

Ticari potansiyeli (Üretimi, tüketimi ithalatı, ihracatı ve dağıtımı) yüksek olan

•

Dayanıklı ve stoklanmaya elverişli bulunan

•

Arz ve talebi değişken olan

•

Alım satımı serbest rekabet şartları içinde ve önceden belirlenmiş asgari miktarlar üzerinden toptan
yapılan

•

Arz ve talebin belli yer ve zamanlarda karşılaşmasıyla gerçek piyasa fiyatının oluştuğu.

Tarımsal ürün piyasalarıdır.

TİCARET BORSALARININ GÖREVLERİ
•

Borsaya dahil maddelerin, borsada alım satımını düzenlemek ve tescil etmek,

•

Borsaya dahil maddelerin her günkü fiyatlarını tespit ve ilan etmek,

•

Alıcı ve satıcının teslim ve tesellüm ve tediye bakımından yükümlülüklerini belirlemek

•

Borsa işlemlerinde geçerli olan genel kaideleri tespit etmek,

•

İhtilaflarda hakemlik yapmak,

•

Yurt içi ve yurt dışı borsa ve piyasaları takip ederek fiyat haberleşmesi yapmak,

•

Borsaya dahil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit etmek üzere laboratuvar ve teknik bürolar
kurmak ve katılmak,

•

Borsaya ait örf ve adetleri tespit ve ilan etmek.

TİCARET BORSALARININ SAĞLADIĞI YARARLAR
Serbest piyasa kuralları çerçevesinde arz ve talebin karşılaşmasını sağlayarak hem üretici hem tüccar için
piyasada gerçekçi fiyatların oluşmasını sağlarlar. Bu durumda ticaret borsaları hem üreticinin hem de
tüketicinin mal ve hizmetini optimal bir şekilde değerlenmesine yardımcı olur.
•

Üreticiler mallarını daha kolay pazarlama imkanı bulurlar.

•

Tüccarlar almak istedikleri ürünleri arzuladığı evsaf ve fiyat üzerinden borsada bulabilirler.

•

Ticaret borsaları spot satışların yanında vadeli işlemlere de imkan vererek, zaman içinde fiyatların
istikrarlı olmasını ve dengelenmesini sağlarlar.

•

Taraflar arasında doğan herhangi bir anlaşmazlık seri ve adil bir şekilde sonuçlandırılır.

•

Ürünler güvenilir şekilde borsa kantarlarında tartılır, borsa laboratuvarlarında tahlil edilir.

•

Tüccarların alış ve satış fiyatları arasında oluşan karın saklanmaması dolayısıyla vergi kayıpları
oluşmaması,

BORSALARA ÖZGÜ İŞLEVLER
•

TAHKİM: Alım satım sonucundaki anlaşmazlıkların yasal yollar denenmeden önce borsa hakem
heyetleri tarafından çözüme kavuşturulmaları, borsacılık sisteminin emtia ticaretine kazandırdığı dikkate
değer bir katma değerdir.

•

BELİRLENMİŞ İŞLEM KURALLARI: Alım satım örf ve adetleri ticari tarafların tecrübe birikimi sonucu
ortaya koydukları, ticari tarafların haklarını koruyucu, birbirlerine karşı yetki ve sorumluluklarını belirleyici
kurallar bütünüdür. Bunların devamlılığı ve uygulanmasını Borsalar denetler.

BORSA KONUSU OLABİLECEK MADDELER
•

HUBUBAT : Buğday, Arpa, Çavdar , Yulaf, Mısır, Pirinç

•

HUBUBAT MAMÜLLERİ : Un, Kepek, Bulgur

•

BAKLİYAT VE MAMÜLLERİ : Kuru fasulye , Mercimek , Nohut

•

YAĞLI TOHUMLAR : Ayçiçeği

•

BİTKİSEL YAĞLAR : Zeytinyağı, Ayçiçek yağı, Mısırözü yağı

•

KURU MEYVELER : Kuru Üzüm

•

YAŞ MEYVE ve SEBZELER: Elma,soğan,patates

•

TEKSTİL HAMMADDELERİ : Pamuk

•

KASAPLIK CANLI HAYVANLAR : Kuzu, Koyun, Dana, Sığır

•

HAM DERİLER : Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Derileri

•

ÇEŞİTLİ MADDELER : Zeytin, Yumurta, Peynir

•

KIRMIZI ETLER : Kuzu, Koyun, Dana, Sığır

KARAMAN TİCARET BORSASI ORGANLARI
Ticaret borsaları demokratik esaslara göre yerinde yönetilen kuruluşlardır.
Meclis: Üyeler arasından seçilen 14 kişiden oluşur.
Yönetim Kurulu : Meclis üyeleri arasından seçilen 5 kişiden oluşur.
Disiplin Kurulu: Üyeler arasından seçilen 6 kişiden oluşur.
Seçimler 4 yıllık dönemler için yapılır.

❖

Borsa Meclisi 14 kişiden oluşur . Borsaya kayıtlı üyeler tarafından seçilen Meclis Başkanı bir yada iki başkan
yardımcısı belirler. Borsa meclisinin göreve başlaması ile birlikte 5 kişiden oluşan Yönetim Kurulu üyeleri ile
Yönetim Kurulu Başkanı meclis üyeleri arasından seçilir.Belirlenen Yönetim Kurulu üyeleri de kendi arasında bir
başkan,bir veya iki başkan yardımcısını seçer.

❖

Borsayı temsilde Yönetim Kurulu Başkanı,protokolde ise Meclis Başkanı temsil eder.Başkanların bulunmadığı
zamanlar da ise başkan yardımcıları bu görevi yürütmekle sorumludurlar.

BORSANIN KURULUŞU
Karaman'a Ticaret Borsası'nın kuruluşu 21.04.1984 tarihinde ilk seçimler yapılarak, Borsa Meclisi ve
Yönetim Kurulu oluşturulmuş,21.05.1984 tarih ve 84/148 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın kararıyla
Karaman Ticaret Borsası'nın kuruluş aşaması resmen tamamlanmıştır.
Karaman Ticaret Borsası’nın yönetim ve organizasyonu 5174 Sayılı Kanunla belirlenmiştir. Meclis Başkanı,
üyeleri, meclisin görev ve yetkileri ile Yönetim Kurulu Başkanı, üyeleri, Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri,
5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununda belirlenmiştir.

BORSA BİNAMIZ
Borsamız Hasan Özkaymak Buğday Pazarında satış salonu laboratuvar, kantar, toplantı salonu ve
servislerin bulunduğu 1200 M2 Kapalı alanı mevcut olan kendi binasında üyelerine hizmet vermektedir.

MECLİS: Borsa Meclisi dört yıl için seçilecek üyelerden oluşur. Meclis, kendi üyeleri arasından dört yıl için
başkan ile bir veya iki başkan yardımcısı ile katip üye seçer. Meclis üyeliğine seçilen gerçek kişiler ile tüzel
kişilerin gerçek kişi temsilcileri, aynı faaliyet alanında bulunan odalar ve borsaların meclisleri ile 17.7.1964
tarihli ve 507 sayılı Kanuna göre kurulmuş odaların ancak birinde görev alabilirler.
Meclis başkanı ve yardımcıları yönetim kurulu ve disiplin kurulu başkan ve üyeliğine seçilemezler.Üst üste iki
dönem meclis başkanlığı yapmış olanlar, aradan iki seçim dönemi geçmedikçe aynı göreve yeniden
seçilemezler.
BORSA MECLİSİNİN GÖREVLERİ
Borsa meclisinin görevleri şunlardır:
a) Borsa yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerini seçmek.
b) Kendi üyeleri arasından Birlik genel kurulu delegelerini seçmek.
c) Yönetim kurulu tarafından yapılacak teklifleri inceleyip karara bağlamak.
d) Uyulması zorunlu meslekî kararlar almak.
e) Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf, adet ve teamülleri tespit ve ilân etmek.
f) Aylık mizanı ve aktarma taleplerini incelemek ve onaylamak.
g) Üyeleri arasında veya üyelerin yapmış oldukları sözleşmede yer alması halinde bu sözleşmelerle ilgili
olarak çıkan ihtilafları çözmek üzere tahkim müesseseleri kurmak, mahkemeler tarafından istenecek hakem
ve bilirkişi listelerini onaylamak.
h) Borsaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin kurulu tarafından teklif edilecek cezaları karara bağlamak.
ı) Yıllık bütçe ve kesin hesapları onaylamak ve yönetim kurulunu ibra etmek, sorumluluğu görülenler
hakkında takibat işlemlerini başlatmak.
j) Taşınmaz mal almaya, satmaya, inşa, ifraz, tevhit ve rehin etmeye, ödünç para almaya, kamulaştırma
yapmaya, okul ve derslik yapmaya, bu Kanun hükümleri çerçevesinde şirket ve vakıf kurmaya veya kurulu
şirketlere ortak olmaya karar vermek.
k) Borsa iç yönergesini kabul etmek ve Birliğin onayına sunmak.
l) Yönetim kurulunca borsaya kayıt zorunluluğuna veya üyelerin derecelerine ilişkin olarak verilecek kararlara
karşı yapılan itirazları incelemek ve kesin karara bağlamak.
m) Mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonları ve danışma kurulları kurmak.
n) Yurt içi ve yurt dışı sınaî, ticarî ve ekonomik kuruluşlara üye olmak ve kongrelerine delege göndermek.
o) Tahsili imkânsızlaşan alacakların takibinden vazgeçme veya ölen, ticareti terk eden ve borsaya olan aidat
borçlarını, yangın, sel, deprem ve benzeri tabiî afetler gibi, iradesi dışında meydana gelen mücbir
sebeplerden dolayı ödeme güçlüğü içinde olan üyelerin aidat borçlarının ve gecikme zamlarının affı ve/veya
yeniden yapılandırılmaları ile Borsa veya üyeler adına açılacak davalar konusunda yönetim kurulundan
gelen teklifleri inceleyip karara bağlamak ve gerekli gördüğünde bu yetkisini yönetim kuruluna devretmek.
p) Borsa çalışmalarına veya Türk ekonomik hayatına önemli hizmetler vermiş kimselere meclisin üye tam
sayısının üçte ikisinin kararıyla şeref üyeliği vermek.
r) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Meclis Toplantımızdan bir görüntü
✓

2011 Yılında Borsa Meclis toplamda 12 adet toplantı düzenlemiştir.

MECLİS ÜYELERİ

YÖNETİM KURULU:
BORSA YÖNETİM KURULU
Borsa yönetim kurulu, meclis üyeleri arasından seçilen 5 üyeden oluşur.
Meclis kendi üyeleri arasından yönetim kurulunun başkanını, asıl ve yedek üyelerini tek liste halinde seçer.
Yönetim kurulu, kendi üyeleri arasından dört yıl için bir veya iki başkan yardımcısı ve bir sayman üye seçer.
Üst üste iki dönem yönetim kurulu başkanlığı yapmış olanlar, aradan iki seçim dönemi geçmedikçe aynı
göreve yeniden seçilemezler.
Bir odanın yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, aynı zamanda başka bir oda veya borsanın meclisinde de
görev alamazlar.
BORSA YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

Borsa yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
a) Mevzuat ve meclis kararları çerçevesinde borsa işlerini yürütmek.
b) Bütçeyi, kesin hesabı ve aktarma tekliflerini ve bunlara ilişkin raporları borsa meclisine sunmak.
c) Aylık hesap raporunu borsa meclisinin incelemesi ve onayına sunmak.
d) Borsa personelinin işe alınmalarına ve görevlerine son verilmesine, yükselme ve nakillerine karar vermek.
e) Disiplin kurulunun soruşturma yapmasına karar vermek, bu Kanun uyarınca verilen disiplin ve para
cezalarının uygulanmasını sağlamak
f) Hakem, bilirkişi ve eksper listelerini hazırlamak ve onaylanmak üzere meclise sunmak.
g) Bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen belgeleri tasdik etmek.
h) Borsanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadî ve sınaî durumu hakkında yıllık rapor hazırlayıp
meclise sunmak.
ı) Hazırladığı borsa iç yönergesini meclise sunmak.
j) Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeyi yapmak, çalışma alanı içindeki ticarî ve sınaî faaliyetlere ait
endeks ve istatistikleri tutmak ve meclisçe belirlenen maddelerin piyasa fiyatlarını takip ve kaydetmek ve
bunları uygun vasıtalarla ilân etmek.
k) Borsa personelinin disiplin işlerini bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen esas ve usuller çerçevesinde
karara bağlamak.
l) Yüksek düzeyde vergi ödeyen, ihracat yapan, teknoloji geliştiren üyelerini ödüllendirmek.
m)Bütçede karşılığı bulunması kaydıyla sosyal faaliyetleri desteklemek ve özendirmek, bağış ve yardımlarda
bulunmak, burs vermek, meclis onayı ile okul ve derslik yapmak.
n) Hakem veya hakem heyeti seçmek.
o) Bu Kanunla ve sair mevzuatla borsalara verilen ve özel olarak başka bir organa bırakılmayan diğer
görevleri yerine getirmek.
Borsa yönetim kurulunun yetkilerinin devri
Borsa yönetim kurulu, gerekli hallerde, yetkilerinden bir kısmını başkana, üyelerinden birine veya birkaçına
yahut genel sekretere devredebilir.

Yönetim Kurulu Toplantımızdan bir görüntü
✓

2011 Yılında Borsa Yönetim Kurulumuz toplamda 51 adet toplantı düzenlemiştir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

GENEL SEKRETERLİK:
Karaman Ticaret Borsası personelinin sevk ve idaresi, eğitimi, gelişimi ve verimliliğinin artırılması, borsa
organlarının öngördüğü süreler içersinde düzenli olarak mevzuatın toplanması, kararların icrası, borsa tüzel
kişiliğini ilgilendiren her konuda gereken bilgi ve belgelerin sağlanması ve gerekli görülenlerin ilgili organlara
sunulması, borsa üyelerinin mesleklerine dair sorunlarının ve yürürlükteki mevzuata uygun isteklerini
değerlendirmeye alarak, Yönetim Kurulu'na ve Meclis'e raporlanması işlerini yürütür.
Bütün borsa personelinin amiridir.

TESCİL SERVİSİ:
Borsaya tabi maddelerin en az miktarları üzerinde yapılan alım satım muamelerinin (ithalat, ihracat, alım
satım) borsalara tescili zorunludur. Tescil işleminin yapılabilmesi için alıcı ve satıcıdan en az birinin borsaya
kayıtlı olması gerekmektedir. Tescil işlemi, alım satım muamelesinin gerçekleşmesinden itibaren en geç otuz
gün içinde tescil ettirilir. Bu süre içinde tescil zorunluluğunun yerine getirilmemesi durumunda tescil ücreti
yüzde elli fazlasıyla tahsil olunur.
Tescil ücreti net tutar (KDV'siz tutar) üzerinden binde ikidir.Yasal sürenin geçmesi durumunda %50
gecikme zammı uygulanır. İhracat tescillerinde tescil ücreti alınmaz. Alım satım beyannamesi üç nüsha
olarak düzenlenir. Kasaplık canlı hayvanlar,et, ithalat ve ihracat muamelerinin tescilleri için ayrı tescil
beyannamesi kullanılır.

✓

Tescil servisimizce 2011 Yılında 12.066 adet tescil yapılmıştır.

KALİTE VE ŞİKAYET POLİTİKAMIZ
•

Üyelerimizin ihtiyaç ve beklentilerine hitap eden yüksek standartta borsa hizmetleri sunmak,

•

Çiftçilerimizin emeği ve alın terine saygı göstermek,

•

Çiftçilerimizin ürünlerinin değerini bulmasını sağlamak,

•

Mer’i mevzuat ve mesleki kurallara uygunluktan taviz vermemek,

•

Türk tarımının ve bölge tarımının gelişmesine katkıda bulunacak faaliyetlerde bulunmak ve bu
faaliyetlere ilişkin her türlü işbirliğine açık olmak,

•

Şeffaflık, tarafsızlık, insana saygı, güler yüz, etkin iletişim, bilgiye önem verme ve hızlı çalışmanın
hizmet kalitesini belirleyen önemli unsurlar olduğunun bilincini taşımak,

•

Doğal çevremizin kirlenmesini önlemek, kaynaklarımızı verimli kullanmak, çevre sağlığı ve güvenliğini
sağlamanın gelecek nesillere karşı önemli bir sorumluluğumuz olduğu bilinciyle çalışmak,

•

Değişimi yönetebilmek için değişen şartlar karşısında kalite ve çevre yönetim sistemimizin,
hizmetlerimizin ve faaliyetlerimizin etkinliğini sürekli iyileştirmektir.
Geri bildirimleri hizmetlerimizi geliştirmek için üyelerimize mali yükümlülük getirmeden değerlendirmek

KARAMAN TİCARET BORSASI
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Gerçek Kişi
1.İştigal konuları arasında borsa kotasyonuna tabii maddelerin alım veya satımının olduğunun tescilini
gösterir
Türkiye Ticaret Sicili gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi'nin aslı veya onaylı örneği
ya da sicil tasdiknamesi.
2. Noter tasdikli imza sirküleri,
3. Muhtar onaylı ve fotoğraflı ikametgah ilmühaberi ile Nüfus Cüzdanı örneği,
4. Yeni çekilmiş üç adet fotoğraf,
5. Vergi levhası fotokopisi veya vergi kaydını gösterir belge,
6. Mevzuatla istenen ve gerekli görülecek diğer belgeler.

Tüzel Kişi
1. Tescil ilanının yayınlandığı Ticaret Sicili Gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da ticaret sicili
tasdiknamesi,
2. Tescil ilanında yayınlanmamışsa noter tasdikli ana sözleşme örneği,
3. Temsilcilerin noter tasdikli imza sirküleri,
4. Temsilcilerin muhtar onaylı ve fotoğraflı ikametgah ilmühaberi,
5. Temsilcilerin yeni çekilmiş üç adet fotoğrafı,
6. Vergi levhası fotokopisi veya vergi kaydını gösterir belge,
7. Mevzuatla istenen ve gerekli görülecek diğer belgeler.

✓

2011 Yılında 8 üye askıya alınmış,23 üye silinmiş,2 üye askıdan indirilmiş 31 yeni üye kaydı
yapılmıştır. 2011 yılı sonu itibari ile 192 üyemiz bulunmaktadır.

HİZMET STANDARDIMIZ
Sıra No Hizmetin Adı

Hizmetin
Tamamlanma Süresi
(en fazla)

Hizmetin
Bedeli

5 iş günü

Dereceye Göre
Kayıt Ücreti

Dilekçe

10 Dakika

-

Bilgi Güncelleme Formu

10 Dakika

-

Başvuru Sırasında İstenen Belgeler
Tüzel Kişiler İçin:
1-Tescil İlanının yayınlandığı Ticaret Sicil
Gazetesinin aslı veya onaylı örneği yada
Ticaret Sicil Tasdiknamesi.
2-Tescil İlanında yayınlanmamışsa noter
tasdikli ana sözleşme örneği.
3-Temsilcilerin noter tasdikli imza sirküleri.
4-Temsilcilerin Muhtar onaylı ve fotoğraflı
ikametgah il muhabiri.
5-Temsilcilerin yeni çekilmiş 3 adet fotoğrafı.
6-Vergi Levhası fotokopisi veya Vergi kaydını
gösterir belge
7-Mevzuatla istenen ve gerekli görülen diğer
belgeler.

1

2
3

ÜYELİK
İŞLEMİ

BELGE
HAZIRLAMA
BİLGİ
GÜNCELLEME

Gerçek Kişiler için:
1-İştigal konuları arasında borsa kotasyonuna
tabi maddelerin alım satımının olduğunu
gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar
sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneği veya
Sicil Tasdiknamesi.
2-Noter Tasdikli imza Sirküsü.
3-Muhtar onaylı ve fotoğraflı ikametgah il
muhabiri ile Nüfus cüzdanı örneği.
4-Yeni çekilmiş üç adet fotoğraf.
5-Vergi levhası fotokopisi veya Vergi kaydını
gösterir belge.
6-Mevzuatla istenen ve gerekli görülen diğer
belgeler.

4

TESCİL
İŞLEMİ

Alım Satım Evrakı (Fatura, Müstahsil Makbuzu)

5 Dakika

5

ÜYELİK
İPTALİ

1-Dilekçe
2-İşi Bırakma yoklama tutanağı
3-Ticaret Sicilinden veya Esnaf Sicilinden
alınmış sicil terk belgesi

30 Dakika

Belge
Tutarının
%0,2 (Binde
iki)si
Aidat borcunun
dönem olarak
hesaplanan
miktarı

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru
yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin
bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yeri veya ikinci müracaat yerine başvurunuz.

KOTASYON LİSTEMİZ
EN AZ MİKTAR
1

HUBUBAT
Arpa, Buğday, Çavdar, Darı, Mısır, Yulaf

2

3

HUBUBAT MAMÜLLERİ
Arpa kırması, Buğday kepeği, Makarna, Bulgur, Razmol

100-kg

Buğday unu

144-kg

BAKLİYAT VE MAMÜLLERİ
Kuru fasulye, Mercimek, Nohut

4

100-kg

YAĞLI TOHUMLAR
Ayçiçeği

5

100-kg

100-kg

ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ
Kuru soğan, Patates

100-kg

HAYVANSAL GIDA MADDELERİ
Büyükbaş et

50-kg

Küçükbaş et

16-kg

Peynir
Yumurta
6

Elma

9

100-kg
1000-kg

ORMAN MAHSÜLLERİ
Tomruk

8

500 Adet

KURU VE YAŞ MEYVELER
Kuru üzüm

7

17-kg

10 m3

TEKSTİL HAMMADDELERİ
Tiftik, Yapağı, Yün

25-kg

Pamuk İpliği

100-kg

KASAPLIK CANLI HAYVANLAR
BÜYÜKBAŞ CANLI HAYVANLAR
Boğa, Buzağı, Dana, Düve, İnek, Malak, Manda, Öküz, Tosun

50-kg

KÜÇÜKBAŞ CANLI HAYVANLAR
Keçi, Koyun, Kuzu, Oğlak
10

13-kg

HAM DERİLER
BÜYÜKBAŞ KASAPLIK HAYVAN DERİLERİ
Deve Derisi, Malak Derisi, Manda Derisi, Sığır Derisi
KÜÇÜKBAŞ KASAPLIK HAYVAN DERİLERİ

50-kg

11

Keçi Derisi, Koyun Derisi, Kuzu Derisi,

5 adet

Oğlak Derisi

7 adet

ÇEŞİTLİ MADDELER
Büyükbaş Ham, Büyükbaş İşlenmiş Bağırsaklar

25 Adet

Küçükbaş Ham, Küçükbaş İşlenmiş Bağırsaklar

10 Adet
100-kg

Kimyon

NUMUNE ALIMI
Müstahsil, ürününü Borsada satmak üzere kamyon veya traktör ile borsamız kantarına gelir.Otomatik
numune sondası vasıtası ile aracın değişik yerlerinden ürünün tamamını temsil edecek kadar numune
alıp,laboratuvarda içinde analizi yapılmak üzere hazır duruma getirilir.
Aynı zamanda, alınan ürünün bilgisayara aşağıdaki şekilde kayıtları yapılır.
- Aracın plakası
- Müstahsilin adı-soyadı
- Ürünün cinsi
- Ürünün tahmini miktarı
olmak üzere satışa sunmak için iki nüsha tanzim fişi düzenlenir.
Sırasıyla cihazlarda; hektolitre, rutubet, protein ve gluten tayini yapılır. Göz ile süne kontrolünden sonra
tespit edilen analiz sonuçları bilgisayara işlenir. İşlenen bilgiler bilgisayar ağı vasıtasıyla satış salonundaki
bilgisayarlarda satışa hazır duruma gelir.

SATIŞ SALONU
Salonda bir araya gelen alıcı ve satıcılar açık arttırma ile işlem yapma imkanı bulurlar. Burada satışa
sunulan buğdayın laboratuvarımızda, fiziksel ve kimyasal analizi yapılır. Analiz yoluyla ortaya çıkarılan
özellikler alıcı ve satıcıların görebileceği şekilde elektronik ortamda panoya yansıtılır. Bu yöntem sayesinde
ürünlerin daha sağlıklı bir şekilde alış verişi gerçekleşmektedir.
Laboratuvarda işlemi tamamlanmış numuneler satışı gerçekleştirilmek üzere satış salonumuzda bekletilir.
Satış salonu görevlileri salonda bulunan tüm alıcılara numuneleri sıra ile gösterir. Alıcılar satış görevlilerinin
getirmiş oldukları ürün numunelerini inceler. Alıcıların incelemeleri ve almaya karar vermeleri sonucunda
satış görevlileri alıcı rakipler arasında iki alıcının da duyabileceği ses miktarı ile açık artırmayı gerçekleştirir.
Bu işlem ürünün en yüksek fiyatı bulacağı ana kadar tüm alıcılar arasında gerçekleştirilir.

SATIŞ SONRASI İŞLEMLER
Satışa sunulan ürünün satışı bittiğinde ürünün satıldığı ilan edilir. Müstahsile, ürünün hangi firma
tarafından alındığını ve fiyatı yüksek sesle açıklanır. Müstahsil de satışı kabul ettiğinde tescil personeli; tescil
beyannamesini düzenler ve satış akdi gerçekleşmiş olur.
Numunenin bir kısmı, numune poşetine boşaltır ve üzerine Tanzim Fişinin bir nüshası,analiz sonuç
kağıdını koyarak poşet yapıştırılır.Numunenin diğer kısmı da, Borsamız tarafından mesai bitimine kadar şahit
Numune olarak saklanır. Müstahsile satış Tanzim fişi verilir; Müstahsil ürününü, sattığı firma deposuna teslim
etmek için Satış Salonundan ayrılır.
Daha sonra gün sonu işlemleri ve borsamız satış salonunda oluşan fiyatlar borsamız tarafından çeşitli
basın yayın organları aracılığı ile duyurulur.

KANTAR
Gönderilen, alınan, dağıtılan veya üretilen malların tartıldığı bunlarla ilgili kayıtları tutulduğu birimdir. Araç
tartımında araç bilgisi üretici bilgileri ve numune bilgileri alınır.Kantarımızın kalibrasyon işlemleri 2 yılda bir
Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

KARAMAN TİCARET BORSASI
LABORATUVAR
Laboratuvarımız, Karaman Ticaret Borsası üyelerine, Karaman Organize Sanayi Bölgesinde bulunan
fabrikalara-işletmelere ve Karaman civarı köylerimizde çiftçilik yapan üreticilerimize hizmet amacıyla
kurulmuştur. Borsamız kotasyonuna tabii ürünlerin fiziksel ve kimyasal analizleri laboratuvarlarımız da
yapılabilmektedir.
Laboratuvarımız bünyesinde 2010 yılından bu yana Ziraat Mühendisi ve Hububat Eksperi istihdam
edilmektedir.
Üyelerimize vermekte olduğumuz hizmetin güvenilir, tarafsız ve hızlı sonuçlandırılması ve sürekli olarak
geliştirerek sunulması sağlanmaktadır. Bunun için laboratuvarlarımız da son teknoloji cihazlarla donatılmış
sistemler kullanılmaktadır.

BORSAMIZ
LABORATUVARINDA
KULLANIM ALANLARI:

KULLANDIĞIMIZ

CİHAZLAR

ve

PERTEN 9500 :
Hububatta protein rutubet, kül, yaş gluten, sedimantasyon ve hektolitre analizleri yapılabilmektedir.

SERDIA NEPTUN PICK-UP PROBE (OTOMATİK NUMUNE ALMA SONDASI)
Bu araç sayesinde; otomatik kumanda yöntemiyle istenilen derinlikte sağa ve sola hareket ederek hava
akımıyla yaklaşık 1 litrelik numune alınabilmektedir. Kasaya zarar vermemesi için tabanı hissedebilen özel
güvenlik mekanizması bulunmaktadır.
PERTEN LABORATORY MILL 3100
Laboratuvar değirmeni 3100 darbe tipi değirmendir. Buğday, tüm tahıllar ve yağlı tohumları yüksek hızla
%25’e kadar rutubetli numuneleri rahatlıkla öğütebilir. Gluten, Gluten ındex, Protein, yağ ölçümlerine uygun
numune hazırlar. Vakum sistemi çevreyi tozdan korur.

PERCON INFRAMATIC 8600 ASH
Buğday unu ve öğütülmüş ürünlerde; protein, nem, kül tayinlerinin 10 saniyede belirlenmesinde kullanılır.
Hafızasında 103 ürünlük kalibrasyon bulunur. Dijital ekranlı olup yazıcısı ve klavyesi üzerinde mevcuttur.

PERTEN GLUTOMATİK 2200
Ekmek yapımında önemli bir kalite kriteri olan gluten miktarı tayininde kullanılmakta olan otomatik gluten
yıkama sistemidir. Çift test başlıklı olup 2 testi 10 dakikadan daha kısa bir sürede tamamlar.
PERTEN SANTRİFÜJ 2015
Gluten index tayini için kullanılır. Gluten kalitesini ve paçal oranlarını belirler. 1 dakikada 6000 devir yapar.

NÜVE NS 104 SAF SU CİHAZI
Laboratuvar çalışmalarında, bazı araştırma ve standart işlemlerinde ihtiyaç duyulan arıtılmış su temininde
kullanılır. Şehir şebeke suyu ile çalışan metalik su damıtıcılar, suyu kaynatıp önce buharlaştırmakta daha
sonra buharlaşan suyu tekrar yoğunlaştırarak damıtık su elde etmektedir. Cihazın kapasitesi 4 lt/saat’ tir.
NÜVE FN 500 ETÜV
Cihaz ortam sıcaklığı ile 250 derece arasında ayar edilen sıcaklığa ulaşabilmektedir. Özellikle 100 – 250
derece arasında belirtilen toleranslar dahilinde stabil sıcaklıklar oluşturulabilmekte ve bu sıcaklıklar istenilen
ayarda verilen süre bitimine kadar ısısını muhafaza edebilmektedir. Kuru hava sıcaklığı ile sterlize edilebilen
bütün aletlerin sterlizasyonunda ve her türlü kurutma ve ısıtma amaçlı işlemlerde kullanılmaktadır.
METTLER GB 802 HASSAS TERAZİ
Laboratuvar analiz işlerinde kullanılan hassas elektronik tartı cihazıdır. 810 g. Kapasiteli olup 0,01 gram
tartım hassasiyetindedir.
PFEUFFER HE 50 PORTATİF NEM ÖLÇER
Elektronik olarak çalışan portatif olarak taşınabilen nem ölçme cihazıdır. Alınan numuneyi dökme sistemi ile
değil ezerek veya ufalayarak yaptığı için hata payı en az seviyededir. Un ile 13 çeşit hububat ve yağlı
tohumların nen ölçüm işine 5 saniye gibi kısa bir zamanda ulaşılabilmektedir.
BUĞDAY MAKASI
Paslanmaz metalden imal edilmiştir. Üç parçadan oluşmaktadır. Buğdayı ortadan ikiye bölmesi ile o
numunenin sertliğinin tayini konusunda yardımcı bir alettir.

GAC 2100 (OTOMATİK RUTUBET ve HEKTOLİTRE ÖLÇÜM CİHAZI)
GAC 2100 gelişen teknolojisinin sayesinde, buğday ve diğer hububatlarda; Rutubet, sıcaklık ve hektolitre
ölçümlerini hızlı ve hassas olarak gerçekleştirebilmekte. Yazıcısından çıktı alınabilmektedir.

HEKTOLİTRE
Alınan buğday numunesinde yapılan test sonucu o numunenin hektolitre bazında yüzde değerini verir.
Borsamızda tam elektronik ve klasik olmak üzere iki adet hektolitre cihazı mevcut olup, genelde elektronik
cihazla ölçüm yapılmaktadır. Klasik cihazın tartım işlemi elektronik terazi ile yapılmaktadır. Tartı cihazı çok
hassas olup 10 mg’a kadar tartım yapmaktadır.
NUMUNE BÖLÜCÜ
Tamamen bakırdan imal edilmiş olup numuneyi homojen olarak iki eşit parçaya böler, alt kısımda bulunan iki
adet toplama kabında işleme hazır hale getirilir.
ELEK TAKIMI
Alınan numunenin ilk etapta yabancı maddelerden ve kırık tanelerden ayrışmasında kullanılır. Fiziki analizde
numune hakkında ilk değerlendirme yapılmış olur.

SEDİMANTASYON ÖLÇME CİHAZI
3,2 gram unun, bromfenol çözeltisi ve özel olarak hazırlanmış laktik asit çözeltileri ile karışımı sonucu un
taneciklerinin gluten kalitesine göre şişmesi ve belirli zaman içerisinde çökmesiyle miktarının ölçülmesi
işlemidir. Cihaz her iki yana dakikada 40 salınım hızla sallanarak çalışmaktadır.

KARAMAN TİCARET BORSASI LABORATUVARINDA 2011 YILINDA
YAPILAN FAALİYETLER
18–29 Nisan 2011 tarihleri arasında iki personelimiz Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’nün açmış
olduğu Hububat Eksper eğitimini başarıyla tamamlayıp Hububat Eksperi olmaya hak kazanmıştır.
Karaman TMO ile Karaman Ticaret Borsası 2011 yılı hububat alım döneminde TMO borsamız satış
salonunda alımlarını gerçekleştirmiştir.
Toprak Mahsulleri Ofisi ile ortak yapılan alım zamanı dışında 2011yılı içerisinde laboratuvarımız da yapılan
ürün analiz sayıları da şu şekildedir:
12345-

Makarnalık Buğday
Ekmeklik Buğday
Arpa
Un
Mısır

: 3200
: 1350
: 1600
: 490
: 2950

adet
adet
adet
adet
adet

SERTİFİKALARIMIZ

ISO 9001 standardı, her 5 yılda bir ISO tarafından gözden geçirilmekte ve uygulayıcıların görüşleri ve
ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılarak yeniden yayınlanmaktadır. Kuruluşun imajının
güçlenmesi, rekabet gücünün artması, yönetimin etkinliği, kalite bilincinin oluşması, daha iyi bir
dokümantasyon, sistematikleşmek, etkinlik ve üretkenlik artışı ile maliyetlerin azaltılması, kamu yararını ön
planda tutarak temsil ettiğimiz özel sektör camiasının menfaatlerini korumak, serbest piyasa ekonomisi
çerçevesinde özel sektörün iç ve dış pazarlarda rekabete açılmasını sağlamak, çağın teknolojisini
yakalayarak sürdürülebilir bir sanayileşme politikası doğrultusunda özel sektörü ihracata dönük üretime
yönlendirmek, hizmet kalitesini üst seviyede tutabilmek ve Kalite Yönetim Sistemine uygun şekilde hizmet
sağlayabilmek için çalışanlarımızın eğitimini ve motivasyonunu sağlamak, müşterilerimizin ve
çalışanlarımızın memnuniyetini arttırmak, Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına uyulmasını ve etkinliğinin
sürekli iyileştirilmesini sağlamaktır.

Akreditasyon bir ürünün ya da hizmetin, piyasanın talep ettiği şartlara, standartlara, yönetmeliklere
uygunluğunu göstermek üzere o ürün veya hizmet için yapılan deney, analiz, muayene ve belgelendirme
işlemlerini yapan kuruluşların resmi bir otorite tarafından uluslararası kriterlere göre denetlenerek teknik ve
idari yeterliliklerinin onaylanması ve belli aralıklarla denetlenmesi işlemidir. Sistemin amacı, Türk Oda/Borsa

Sisteminin; Oda/Borsalar arasında kalite bilincinin yerleştirilmesi,Sistemimizin iş dünyası nezdinde
saygınlığının ve hizmet türlerinin artırılması, hizmet kalitelerinin iyileştirilmesi, Oda Sistemlerinin birbirine
yakınlaşmanın sağlanması suretiyle Avrupa Oda/Borsa Sistemine uyumunun sağlanmasıdır.

EĞİTİMLER
Borsamız 2011 yılında çalışanlarına ve üyelerine yönelik verilen eğitimlerin daha da artmasını sağlayarak
toplamda 152 saat eğitimle çalışan başına 30 saat

; 471 saat eğitimle de üye başına 2,5 saat yıllık

ortalamaya ulaşmıştır.

OCAK

Eğitimin adı

Kişi başına
düşen eğitim
zamanı:saat

Kobilerde finansman

Katılan sayısı
Süre
3
2

6

Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma

3

2

6

Pazarlama ve Satış teknikleri

3

2

6

2

6
24

4

8
8
8
8
32

2

4
0
4

2

Dış Ticaret ve e ticaret

Eğitimin adı
TS EN ISO 9001:2008 Eğitimi
Prosedürler Eğitimi
Kalite Politası eğitimi
Ürün Satış eğitimi

Eğitimin adı
KKYDP Eğitimi

3
6
ŞUBAT
Katılan sayısı
4
4
4
4
16
MART
Katılan sayısı
2
0
2

Süre
2
2
2
2

Süre
2
0

Eğitimin adı
Hububat Eksper Kursu

NİSAN
Katılan sayısı Süre
2
40
0
0
2
TEMMUZ

Eğitimin adı
Numune Alma Eğitimi
Ürün Analiz Eğitimi

0
0

80
0
0
80

Katılan sayısı Süre
4
2
2
2
0
0

8
4
0

6

12

40

2

İNTERNET SİTEMİZ
Borsamız Türkiye‟ de sadece birkaç borsa gibi sürekli kendini yenilediğini ispatlarcasına ilimizi ve
borsamızı çağımızın gereksinimi haline gelen sanal bir ortam olan internete de taşımasını bilmiştir.
Değerli halkımızın ilimizin sosyo-ekonomik ve kültürel özellikleri ile borsamız hakkındaki bilgileri ile
gerçekleştirdiği faaliyetleri sürekli ve güncel olarak bulabileceği bu sitemize www.karamantb.org.tr
adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca gerek sitemizle ve gerekse borsamızla ilgili dilek ve şikayetlerinizi
elektronik posta adresimiz olan bilgi@karamantb.org.tr ‟ye gönderebilirsiniz. Bu doğrultuda size en kısa
zamanda cevap vermeye çalışacağız. 2011 yılı sonu itibariyle bu sitemizin ziyaretçi sayısı da 7566 kişi
olmuştur.

T.C.
KARAMAN TİCARET BORSASI

Ürünlere Göre İşlem Hacmi
Tarih:

01/01/2011 - 31/12/2011
Maddelerin Cins ve Nev'ileri

Sayfa:
Br.

Miktarı

Tutarı

1-5

Tescil Ücreti

BAKLİYAT VE MAMÜLLERİ
BURÇAK
KG

BURÇAK Toplamı:

1,160.00

812.00

1.62

1,160.00

812.00

1.62

FASÜLYE
KG

34,673,813.40

71,391,356.72

126,909.57

FASÜLYE Toplamı:

34,673,813.40

71,391,356.72

126,909.57

FİĞ
KG

FİĞ Toplamı:

3,700.00

5,740.00

11.48

3,700.00

5,740.00

11.48

MERCİMEK
KG

MERCİMEK Toplamı:

1,858,054.90

3,483,851.85

6,942.14

1,858,054.90

3,483,851.85

6,942.14

8,147,708.05

24,179,755.14

47,849.02

24,179,755.14

47,849.02

NOHUT
KG

NOHUT Toplamı:

8,147,708.05

BAKLİYAT VE MAMÜLLERİ Toplamı:

44,684,436.35

99,061,515.71

181,713.83

HAM DERİLER VE BAĞIRSAKLAR
KÜÇÜKBAŞ HAM DERİLER
AD

KÜÇÜKBAŞ HAM DERİLER Toplamı:

120.00

600.00

1.19

120.00

600.00

1.19

120.00

600.00

1.19

T.C.
KARAMAN TİCARET BORSASI

Ürünlere Göre İşlem Hacmi
Tarih:

01/01/2011 - 31/12/2011

Sayfa:

Maddelerin Cins ve Nev'ileri

Br.

Miktarı

Tutarı

2

-5

Tescil Ücreti

HUBUBAT
YULAF
388,739.00

253,161.16

500.09

388,739.00

253,161.16

500.09

1,215,130.00

584,222.63

1,166.39

ÇAVDAR Toplamı:

1,215,130.00

584,222.63

1,166.39

HUBUBAT Toplamı:

514,504,322.76

KG

YULAF Toplamı:
ÇAVDAR
KG

296,734,204.26

472,268.84

HUBUBAT MAMÜLLERİ
BONKALİTE
KG

BONKALİTE Toplamı:

320,950.00

171,403.35

342.80

320,950.00

171,403.35

342.80

26,674,053.20

24,573,369.65

32,675.26

26,674,053.20

24,573,369.65

32,675.26

37,853,053.00

15,014,953.93

30,029.88

37,853,053.00

15,014,953.93

30,029.88

59,958,480.00

46,868,873.43

60,213.06

BULGUR
KG

BULGUR Toplamı:
BUĞDAY KEPEĞİ
KG

BUĞDAY KEPEĞİ Toplamı:
BUĞDAY UNU
KG
ÇVL

7,810.00

337,675.00

675.35

60,888.41

BUĞDAY UNU Toplamı:

59,966,290.00

47,206,548.43

KG

39,081,745.60

30,754,474.73

54,243.38

39,081,745.60

30,754,474.73

54,243.38

MAKARNA URUNLERI
MAKARNA URUNLERI Toplamı:
RAZMOL
KG

RAZMOL Toplamı:

125,200.00

43,820.00

87.64

125,200.00

43,820.00

87.64

TRİTİKALE
KG

36,940.00

18,100.60

36.20

TRİTİKALE Toplamı:

36,940.00

18,100.60

36.20

KG

250,696.50

270,975.59

541.95

250,696.50

270,975.59

541.95

144,045.00

154,666.40

309.32

144,045.00

154,666.40

309.32

İRMİK

İRMİK Toplamı:

ŞEHRİYE
KG

ŞEHRİYE Toplamı:

T.C.
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Ürünlere Göre İşlem Hacmi
Tarih:

01/01/2011 - 31/12/2011

Sayfa:

Maddelerin Cins ve Nev'ileri

Br.

Miktarı

Tutarı

3

-5

Tescil Ücreti

HUBUBAT MAMÜLLERİ
HUBUBAT MAMÜLLERİ Toplamı:

164,452,973.30

118,208,312.68

179,154.84

KASAPLIK CANLI HAYVANLAR
KASAPLIK BÜYÜKBAŞ CANLI HAYVANLAR
KG

92,515.00

1,091,320.41

AD

1,358.00

3,349,785.18

5,489.72

93,873.00

4,441,105.59

7,667.77

KG

105,202.00

1,112,135.00

2,199.80

AD

3,209.00

1,123,796.50

2,121.87

108,411.00

2,235,931.50

4,321.67

202,284.00

6,677,037.09

11,989.44

3,521,867.00

677,849.55

1,342.31

KASAPLIK BÜYÜKBAŞ CANLI HAYVANLAR Toplamı:

2,178.05

KASAPLIK KÜÇÜKBAŞ CANLI HAYVANLAR

KASAPLIK KÜÇÜKBAŞ CANLI HAYVANLAR Toplamı:

KASAPLIK CANLI HAYVANLAR Toplamı:

KOTASYON DIŞI ÜRÜNLER
KOTASYON DIŞI DİĞER ÜRÜNLER
KG
TON

KOTASYON DIŞI DİĞER ÜRÜNLER Toplamı:

27,320.00

5,939.60

11.55

3,549,187.00

683,789.15

1,353.86

YAŞ MEYVELER
KG

YAŞ MEYVELER Toplamı:

38,565,344.48

24,606,611.73

46,772.05

38,565,344.48

24,606,611.73

46,772.05

61,900,098.18

123,631.66

YAŞ SEBZE
KG
AD

547,545,603.00
600.00

600.00

1.20

123,632.86

YAŞ SEBZE Toplamı:

547,546,203.00

61,900,698.18

KG

5,796,269.00

1,425,757.45

2,807.09

5,796,269.00

1,425,757.45

2,807.09

ÇEŞİTLİ ÜRÜNLER
ÇEŞİTLİ ÜRÜNLER Toplamı:

KOTASYON DIŞI ÜRÜNLER Toplamı:

595,457,003.48

88,616,856.51

174,565.86

KURU MEYVELER
KABAK ÇEKİRDEĞİ
KG

KABAK ÇEKİRDEĞİ Toplamı:

388.80

0.00

388.80

0.00

KURU İNCİR
KG

1,150.00

1,725.00

3.38

KURU İNCİR Toplamı:

1,150.00

1,725.00

3.38

T.C.
KARAMAN TİCARET BORSASI

Ürünlere Göre İşlem Hacmi
Tarih:

01/01/2011 - 31/12/2011

Sayfa:

Maddelerin Cins ve Nev'ileri

Br.

Miktarı

Tutarı

4-5

Tescil Ücreti

KURU MEYVELER
ÇEREZ
KG

ÇEREZ Toplamı:

1,000.00

0.00

1,000.00

0.00

ÜZÜM KURU
KG

ÜZÜM KURU Toplamı:

KURU MEYVELER Toplamı:

111,467.00

696,560.20

1,386.55

111,467.00

696,560.20

1,386.55

114,005.80

698,285.20

1,389.93

KÜSPELER
KÜSPELER
KG

1,597,650.00

44,366.73

88.72

KÜSPELER Toplamı:

1,597,650.00

44,366.73

88.72

KÜSPELER Toplamı:

1,597,650.00

44,366.73

88.72

TEKSTİL HAMMADDELERİ
TİFTİK
KG
TİFTİK Toplamı:

TEKSTİL HAMMADDELERİ Toplamı:

1,165.00

6,264.00

12.53

1,165.00

6,264.00

12.53

1,165.00

6,264.00

12.53

3,829,701.60

4,265,467.76

8,447.23

4,265,467.76

8,447.23

YAĞLI TOHUMLAR
AYÇEKİRDEĞİ
KG
AYÇEKİRDEĞİ Toplamı:

3,829,701.60

HAŞHAŞ
KG

HAŞHAŞ Toplamı:

YAĞLI TOHUMLAR Toplamı:

964.50

0.00

964.50

0.00

3,830,666.10

4,265,467.76

71,224.50

986,396.86

8,447.23

ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
ET
KG
AD

ET Toplamı:

4.00

71,228.50

13,386.14

1,967.94
26.77

999,783.00

1,994.71

700.00

1.38

KABAK ÇEŞİTLERİ
KG

5,000.00

T.C.
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Ürünlere Göre İşlem Hacmi
Tarih:
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Sayfa:

Maddelerin Cins ve Nev'ileri

Br.

Miktarı

Tutarı

5

-5

Tescil Ücreti

ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
KABAK ÇEŞİTLERİ Toplamı:

1.38

5,000.00

700.00

1,569,760.00

614,079.82

1,210.15

614,079.82

1,210.15

PATATES
KG

PATATES Toplamı:

1,569,760.00

PEKMEZ- AĞDA ÇEŞİTLERİ
KG

PEKMEZ- AĞDA ÇEŞİTLERİ Toplamı:

28,942.10

0.00

28,942.10

0.00

PEYNİR
KG
PEYNİR Toplamı:

142,050.00

1,882,932.17

3,764.78

142,050.00

1,882,932.17

3,764.78

227,040.00

76,052.82

149.76

76,052.82

149.76

SOĞAN
KG

SOĞAN Toplamı:

227,040.00

SÜT ÜRÜNLERİ
LT

SÜT ÜRÜNLERİ Toplamı:

31,979,048.95

21,022,053.64

41,828.81

31,979,048.95

21,022,053.64

41,828.81

TAHİN ÇEŞİTLERİ
KG

TAHİN ÇEŞİTLERİ Toplamı:

42,712.85

0.00

42,712.85

0.00

TURŞU ÇEŞİTLERİ
KG

TURŞU ÇEŞİTLERİ Toplamı:

6,000.00

0.00

6,000.00

0.00

YUMURTA
AD

82,630,170.00

3,025,689.93

6,051.39

YUMURTA Toplamı:

82,630,170.00

3,025,689.93

6,051.39

KG

522,930.00

1,020,088.00

2,020.22

522,930.00

1,020,088.00

2,020.22

ZEYTİN ÇEŞİTLERİ

ZEYTİN ÇEŞİTLERİ Toplamı:

ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ Toplamı:

117,224,882.40

28,641,379.38

57,021.20

ÇEŞİTLİ MADDELER
KİMYON
51,193.00

200,110.76

400.12

KİMYON Toplamı:

KG

51,193.00

200,110.76

400.12

ÇEŞİTLİ MADDELER Toplamı:

51,193.00

200,110.76

400.12

GENEL TOPAM

643,154,400.08

1,087,053.73

YILLIK İŞLEM HACİMLERİ
643.154.400,08

479.586.010,27
395.295.906,26
330.210.127,43
234.067.839,95

2007

2008

2009

2010

2011

2011 Yılında Karaman Ticaret Borsasına Enfazla Tescil Ücreti Ödeyen 10 Gerçek ve Tüzel Kişi

SIRA
NO

FİRMA ÜNVANI

İŞLEM TUTARI

TESCİL ÜCRETİ

1

KOMGIDA KOMBASSAN GIDA İHT. MAD. VE PETROL

74,208,511.99

138,583.66

2

TÜRKIYE SEKER FABRIKALARI A.S. EREGLI SEKER FABRIKASI

61.140,831.11

122,140.31

3

DURU BULGUR GIDA SAN TİC.A.Ş.

59,155,101.47

86,239.72

4

KARAKAŞ TARIM ÜRÜNLERİ TİC.TUR.LTD.ŞTİ.

33,323,875.11

58,170.47

5

BİRLİK PAZARLAMA SAN.TİC.A.Ş.KARAMAN ŞUBESİ

32,549,427.01

32,823.02

6

GARA SADIK TARIM GIDA HAY.YEM.SAN.LTD.ŞTİ.

15,621,002.29

31,039.38

7

MEHMET SAMTAR

17,611,409.62

26,731.94

8

MEHMET BOZKIR

14,123,885.93

26,214.52

9

RAMAZAN BÜYÜKEKEN

12,969,273.96

25,656.25

10

YK GÜLEÇ GIDA TARIM NAK.SAN.LTD.ŞTİ.

8,577,600.22

16,149.90

BASINDA BORSAMIZ

BORSAMIZA YAPILAN ZİYARETLER

Valimiz Sayın. Süleyman Kahraman borsamızı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.Yön. Kr. Bşk. Ekrem
Baştuğ, Meclis Bşk. Hüseyin Yıldızbaş ve Yön. Kr. Üyesi Mustafa Özan’la bir araya gelen Sayın. Süleyman
Kahraman , Karaman Ticaret Borsası’nın çalışmalarıyla ilgili ve ilimiz tarım ve hayvancılığındaki çeşitli gelişmeler
hakkında görüş alışverişinde bulundu.

06/08/2011 Cumartesi günü Saat 11:30’da Karaman Ak Parti milletvekili Sn. Mevlüt Akgün Ticaret Borsamızı
ziyaret etti. Pazar esnafı ile bir araya gelen Akgün buğday fiyatlarındaki esneklik, ofisin alım politikası, buğday
pazarının genişlemesi üzerinde yapılan çalışmalar hakkında çeşitli öneri ve istekleri değerlendirdikten sonra kısa
bir bilgilendirme toplantısı yaparak borsamızdan ayrıldı.

Karamanoğlu Mehmet Bey'in Türkçeyi resmi dil ilan etmesinin 734.Yıldönümü olan Türk Dil Bayramı ve Yunus
Emre'yi anma etkinlikleri çerçevesinde ilimize Borsamız ve Karaman Ticaret ve Sanayi Odası tarafından misafir
edilen 21 ülke ve 3 özerk bölgeden oluşan 45 kişilik girişimci grubu 13/05/2011 Cuma günü Saat:11:00'da
borsamızı ziyaret etti.

Kısa bir süre önce TOBB Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Harun Karacan
05/05/2011 Perşembe günü Saat:14.00'da borsamızı ziyaret etti.

12 Haziran 2011'de yapılacak genel seçimler öncesinde Karaman Ak Parti Milletvekili adayı Lütfi Elvan
borsamızı parti yönetimi ve beraberindeki heyeti ile ziyaret etti.

12 Haziran 2011 Genel Seçimler öncesinde CHP’den aday adaylığını açıklayan Fikret ÜNLÜ heyeti ile 01
NİSAN 2011 Cuma günü saat:10:30’ da borsamızı ziyaret etti.

İFTAR YEMEĞİ

Karaman Ticaret Borsası üyeleri ile 19/08/2011 Cuma günü Mabeyn Restaurant’ta verilen iftar yemeği ile bir
araya geldi.

FUARLAR

Karaman Ticaret Borsası 01 - 04 Aralık 2011 tarihleri arasında Antalya Expo Center’ de 11. kez düzenlenen
Avrasya’ nın en büyük tarım fuarı Growtech Eurasia fuarına üyelerini ücretsiz olarak götürdü.

11-16 Nisan 2011 tarihlerinde Karaman Ticaret Borsası Meclis üyelerimiz Moskova’ daki tarım fuarına katıldı.

BORSAMIZ YENİLİKLERİ

❖

Laboratuvarımızdaki cihazlarımızın uygunluk,doğru sonuç ve daha iyi hizmet verebilmesi için her yıl
düzenli olarak kalibrasyon işlemlerini gerçekleştirdik.

❖

Yeniden oluşturulması planlanan Buğday Pazarı hakkında gerekli somut adımları attık.

❖

TOBB.net Borsa Tescil modülünü kullanarak üyelerimizin net bir şekilde stok takibi ve stopaj
durumlarının kontrolünü sağladık.

❖

TOBB.net Borsa Üyelik modülünü kullanarak verilecek belgeler,üyelik bilgi güncellemeleri ve diğer
işlemlerle ilgili üyelerimize daha hızlı hizmet verdik.

❖

TOBB.net Borsa Muhasebe modülünü kullanarak hedeflere ulaşmak için gerekli mali planların
yapılması aylık mizanlar,mali tablolar,dönem sonu bilançosu ve yıllık gelir gider tablolarının
hazırlanmasını sağladık.

❖

Genç üyelerimizden Genç Girişimciler Kurulu oluşturduk.

❖

2011 yılın da 2010 yılına oranla üye sayımızda %13 oranında artış sağladık.

❖

Tescil ve üye aidatlarının tahsilatı konusunda kredi kartı uygulamasını getirerek üyelerimize ödeme
konusunda kolaylık sağladık.

❖

Kaliteli hizmet vermek için yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde Akreditasyon belgesini aldık.

❖

Üyelerimizi gerçekleştirilen tarım fuarı organizasyonlarına götürerek bilinçlenmelerini,aynı zamanda
da kaynaşma ve dayanışmalarının arttırılmasını sağladık.

❖

Karaman Ticaret Borsası Antalya Expo Center’de düzenlenen ve konaklanmanın da sağlandığı
Avrasya’ nın en büyük tarım fuarı Growtech Eurasia fuarına üyelerini ücretsiz olarak götürerek bir
ilke imza attı.

❖

Üyelerimizi duyurular ve organizasyonlarla ilgili otomatik sms ve mail sistemi ile bilgilendirilmelerini
sağladık.

❖

Yayınladığımız günlük bültenler ile internet ortamında bilgi akışını sağladık.

❖

Üyelerimize borsamızda işlem gören ürünlerin günlük toplam işlem hacimleri ve fiyatlarının
yayınlanması ve dağıtılmasını sağladık.

❖

Günümüz teknolojisi paralelinde gerekli ekipmanların borsamıza kazandırılmasını sağladık.

❖

Kaliteli hizmet için; personelimize gerekli eğitimlerin verilmesini sağladık.

❖

2011 yılın da 2010 yılına oranla tescil ücretlerinde %23 oranında artış sağladık.

❖

Hizmet kalite anlayışımızı geliştirmek adına,üyelerimizin şikayet,öneri ve isteklerini dile getirdikleri
üye memnuniyet anketleri düzenledik.

İLETİŞİM
KARAMAN TİCARET BORSASI
Adres: Hasan Özkaymak Buğday Pazarı No:2 KARAMAN

Tel: 0 338 213 37 69 - 213 61 83
Faks: 0 338 213 58 92
Mail: info@karamantb.org.tr & karamantb@tobb.org.tr

