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Karaman T caret Borsası Yönet m Kurulu ve Mecl s le b rl kte yoğun b r çalışma dönem n ger de bıraktık. Ger de bıraktığımız bu çalışma dönem nde lg l yasal düzenlemeler n
b ze verd ğ görev, yetk ve sorumlulukların yanı sıra l m z ekonom k, sosyal ve kültürel
konularda üyel r m z ve l m z lg lend ren b rçok konuda borsamız olarak çözümün b r
parçası olmaya çalıştık.
Köklü ve güçlü tarımsal üret m potans yel geçm ş ne sah p olan Karaman’ımız gerek
yurt ç büyük pazarlara olan yakınlığı, gerek coğrag konumu ve tarıma dayalı sanay alt
yapısıyla tüm zorlukların üstes nden geleb lecek deney m ve b r k me sah pt r.
Tarımsal üret m potans yel m z le tarımsal ürünler n pazarlanması ve tarıma dayalı
sanay tes sler n n daha yukarı sev yelere taşınması ve daha güçlü b r konuma kavuşab lmes
ç n hep m ze büyük görevler düşmekted r. Bunu l m z n tüm d nam kler le el b rl ğ ve ortak
akılla daha çok çalışarak gerçekleşt receğ z.
Karaman T caret Borsası kuruluşundan bugünkü hal ne gelene kadar geçen süreçte
görev alan herkes n gerek borsamız gerekse de l m ze çeş tl katkıları oldu. Heps ne b r kez
daha teşekkür eder m. İnşallah b zler de onların ördüğü duvara yen tuğlalar eklemeye devam
edeceğ z.
32’ nc yılını yaşadığımız Karaman T caret Borsamız, bölgem z ekonom s nde, kural
hâk m yet n savunarak kurumsallaşmaya ve bu öneml dönüşümün gerçekleşmes ne katkı
veren ş dünyamızın değerler n bünyes nde bulunduran büyük b r cam adır.
Karaman T caret Borsası olarak çalışma arkadaşlarımızla beraber üstlenm ş olduğumuz bu büyük sorumluluğun hakkını vermek ç n gece gündüz demeden üyeler m ze ve
bölgem ze verd ğ m z sözler gerçekleşt rmeye çalışacağız. Başta üyeler m z olmak üzere,
tüm organlarımız ve bölgem ze h zmet veren kurum kuruluşlar dâh l herkese müteşekk r z.
Önümüzdek süreç yen projeler m z şek llen p hayata geç r leceğ b r dönem
olacaktır. Borsamız olarak yaptığımız çalışmalarda hep yanımızda h ssett ğ m z borsamız s z
değerl üyeler ne, mecl s m ze, yönet m kurulumuza, d s pl n kurulu üyeler m ze ve personel m ze teşekkür ed yorum.
Saygılarımla
KARAMAN TİCARET BORSASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
EKREM BAŞTUĞ
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TİCARET BORSALARININ TANIMI

Borsa genel anlamda pazar demekt r. Ancak, borsayı d ğer pazarlardan ayıran özell k,
borsadak alım satımların bel rl usul ve esaslara göre cereyan etmes , dolayısıyla borsanın
teşk latlanmış, organ ze ed lm ş b r pazar olmasıdır.
T caret borsaları;
Standard ze ed lm ş, t plere ayrılmış ya da numuneyle malın tümünü tems l edeb len
T car potans yel (Üret m , tüket m thalatı, hracatı ve dağıtımı) yüksek olan
Dayanıklı ve stoklanmaya elver şl bulunan
Arz ve taleb değ şken olan
Alım satımı serbest rekabet şartları ç nde ve önceden bel rlenm ş asgar m ktarlar
üzer nden toptan yapılan
Arz ve taleb n bell yer ve zamanlarda karşılaşmasıyla gerçek p yasa f yatının oluştuğu
tarımsal ürün p yasalarıdır.
Borsa den ld ğ nde genell kle h sse senetler n n şlem gördüğü menkul kıymet borsaları
akla gelmekted r. Ancak t caret borsaları le menkul kıymet borsaları arasında farklar
bulunmaktadır. İk s n b rb r nden ayıran en temel fark; t caret borsalarında z ra ürünler n
şlem görmes d r.
5174 sayılı kanuna göre borsa, borsaya dah l maddeler n alım satımı ve borsada oluşan
ﬁyatlarının tesp t, tesc l ve lanı şler yle meşgul olmak üzere kurulan kamu tüzel k ş l ğ ne
sah p kurumlardır
T caret borsaları, hukuk mevzuatla sınırları bel rlenm ş mal ve dar özerkl ğe sah p
kurumlardır. B r başka fadeyle; devlete herhang b r parasal yük get rmeden kend ler kaynak
yaratan, kullanan, hatta kamu kuruluşlarına kaynak aktaran kuruluşlardır. Ayrıca, kend
üyeler arasından seç mle gelm ş kurullar tarafından yönet lmekted r. T caret Borsaları aynı
zamanda p yasa ekonom s n n öneml b r parçasıdır. Çünkü, t caret borsalarında, tarım
ürünler n n ﬁyatları, arz-talep koşullarına göre oluşmaktadır.
Daha ayrıntılı b r tanımla, t caret borsalarını, standard ze ed lm ş veya numuneyle malın
heps n n tems l ed ld ğ ; üret m , tüket m , thalatı, hracatının büyük oranlarda yapıldığı
dayanıklı ve stoklamaya elver şl olan, alım-satımının rekabet şartları ç nde önceden
bel rlenm ş m ktarlar üzer nden toptan yapıldığı, organ ze tarımsal ürün pazarlarıdır.
2

TİCARET BORSALARININ GÖREVLERİ
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TİCARET BORSALARININ FAYDALARI
Ç ftç n n ürett ğ tarım ürünler p yasada gerçek değer ne ulaşır.
Ürünler n borsaya tesc l ve kaydı le devlet n bu ürünlerde stopaj, KDV ve verg kayıp ve
kaçakları önlen r.
T caret borsaları, önceden tahm n mümkün dalgalanmaları da st krara kavuşturur.
T caret borsalarında hracatçıya sten len kal te ve f yattak ürünler n bulunması mkanı
sağlanır.
T caret borsaları tüket c menfaatler n koruyarak üret m ve tüket m son derece yaygın
olan tarım ürünler n n bölge ve zaman bakımından f yat farklarını kısmen telaﬁ ederek,
tüket c n n menfaatler ne uygun ad l ve gerçek f yatların oluşumuna katkıda bulunur.
T caret borsaları üret c ler n, ürünler n çok m ktarda alıcı karşısında arz edeb ld kler ,
böylece o günkü şartlar ç nde, güvenle ve gerçek f yatla satab ld kler b r p yasadır. T caret
borsalarına sadece borsaya kayıtlı üyeler g reb l rler ve borsada şlem yapab l rler. Bu
sınırlamanın tek st snası tarım üret c ler d r. Bu sebeple, her borsada satıcıların öneml b r
bölümünü tarım üret c ler oluşturur.
Üyeler arasında meydana gelen anlaşmazlık
ve uyuşmazlıkları hakem heyetler sayes nde
ad l b r şek lde çözülür.
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KARAMAN TİCARET BORSASI ORGANLARI
T caret borsaları demokrat k esaslara göre yer nde yönet len kuruluşlardır.

luşur.

Mecl s: Üyeler arasından seç len 14 k ş den oluşur.
Yönet m Kurulu: Mecl s üyeler arasından seç len 5 k ş den oD s pl n Kurulu: Üyeler arasından seç len 6 k ş den oluşur.
Seç mler 4 yıllık dönemler ç n yapılır.

Borsa Mecl s 14 k ş den oluşur. Borsaya kayıtlı üyeler
tarafından seç len Mecl s, b r başkanı le b r veya k başkan
yardımcısı ve kât p üyey kend üyeler arasından seçer.
Borsa mecl s n n göreve başlaması le b rl kte 5 k ş den
oluşan Yönet m Kurulu Üyeler le Yönet m Kurulu
Başkanı mecl s üyeler arasından seç l r. Yönet m Kurulu Üyeler de kend üyeler arasından b r veya k
başkan yardımcısı le b r sayman üye seçer.
Borsayı tems lde Yönet m Kurulu Başkanı, protokolde se Mecl s Başkanı tems l eder.
Başkanların bulunmadığı zamanlar da se
başkan yardımcıları bu görev yürütmekle sorumludurlar.
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KARAMAN TİCARET BORSASI ORGANİZASYON ŞEMASI

YÖNETİM VE DENETİM ORGANLARI ORGANİZASYON ŞEMASI

Akreditasyon
İzleme
Komitesi

Hesapları
İnceleme
Komisyonu

Disiplin
Kurulu

Karaman
Ticaret
Borsası Meclisi

Yönetim Kurulu
Genel Sekreterlik

İDARİ BİRİMLER ORGANİZASYON ŞEMASI
KARAMAN TİCARET
BORSASI MECLİSİ

MECLİS BAŞKANI

YÖNETİM KURULU
YÖNETİM KURULU
BAŞKANI
POLİTİKA TEMSİL
SORUMLUSU
GENEL SEKRETER

KALİTE YÖNETİM
TEMSİLCİSİ

AKREDİTASYON
SORUMLUSU

ŞİKAYET YÖNETİM
TEMSİLCİSİ

BASIN İLETİŞİM
GÖREVLİSİ

BİLGİ İŞLEM
SORUMLUSU

MUHASEBE
MÜDÜRÜ

İSTATİSTİK
VE TESCİL
MEMURU

KAYIT VE
TESCİL
MEMURU

LABORATUVAR
SORUMLUSU

LABORANT - EKSPER
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ŞOFÖR

KANTAR
MEMURU

TEMİZLİK
PERSONELİ

BORSA MECLİSİNİN GÖREVLERİ

MECLİS:
Borsa Mecl s dört yıl ç n seç lecek üyelerden oluşur. Mecl s üye sayısı borsa üye sayısına göre
bel rlenmekted r. Mecl s, kend üyeler arasından dört yıl ç n başkan le b r veya k başkan yardımcısı
le kat p üye seçer. Mecl s üyel ğ ne seç len gerçek k ş ler le tüzel k ş ler n gerçek k ş tems lc ler , aynı
faal yet alanında bulunan odalar ve borsaların mecl sler le 17.7.1964 tar hl ve 507 sayılı Kanuna göre
kurulmuş odaların ancak b r nde görev alab l rler.
Mecl s başkanı ve yardımcıları yönet m kurulu ve d s pl n kurulu başkan ve üyel ğ ne seç lemezler.
BORSA MECLİSİNİN GÖREVLERİ
a) Borsa yönet m kurulu ve d s pl n kurulu üyeler n seçmek.
b) Kend üyeler arasından B rl k genel kurulu delegeler n seçmek.
c) Yönet m kurulu tarafından yapılacak tekl er nceley p karara bağlamak.
d) Uyulması zorunlu meslekî kararlar almak.
e) Çalışma alanları ç ndek t carî ve sınaî örf, adet ve teamüller tesp t ve lân etmek.
f) Aylık m zanı ve aktarma talepler n ncelemek ve onaylamak.
g) Üyeler arasında veya üyeler n yapmış oldukları sözleşmede yer alması hal nde bu
sözleşmelerle lg l olarak çıkan ht la arı çözmek üzere tahk m müesseseler kurmak, mahkemeler
tarafından stenecek hakem ve b l rk ş l steler n onaylamak.
h) Borsaya kayıtlı üyeler hakkında d s pl n kurulu tarafından tekl f ed lecek cezaları karara
bağlamak.
ı) Yıllık bütçe ve kes n hesapları onaylamak ve yönet m kurulunu bra etmek, sorumluluğu
görülenler hakkında tak bat şlemler n başlatmak.
j) Taşınmaz mal almaya, satmaya, nşa, fraz, tevh t ve reh n etmeye, ödünç para almaya, kamulaştırma yapmaya, okul ve dersl k yapmaya, bu Kanun hükümler çerçeves nde ş rket ve vakıf kurmaya
veya kurulu ş rketlere ortak olmaya karar vermek.
k) Borsa ç yönerges n kabul etmek ve B rl ğ n onayına sunmak.
l) Yönet m kurulunca borsaya kayıt zorunluluğuna veya üyeler n dereceler ne l şk n olarak
ver lecek kararlara karşı yapılan t razları ncelemek ve kes n karara bağlamak.
m) Mesleklere ve sorunlara göre ht sas kom syonları ve danışma kurulları kurmak.
n) Yurt ç ve yurt dışı sınaî, t carî ve ekonom k kuruluşlara üye olmak ve kongreler ne delege
göndermek.
o) Tahs l mkânsızlaşan alacakların tak b nden vazgeçme veya ölen, t caret terk eden ve borsaya
olan a dat borçlarını, yangın, sel, deprem ve benzer tab î afetler g b , rades dışında meydana gelen
mücb r sebeplerden dolayı ödeme güçlüğü ç nde olan üyeler n a dat borçlarının ve gec kme
zamlarının aﬀı ve/veya yen den yapılandırılmaları le Borsa veya üyeler adına açılacak davalar
konusunda yönet m kurulundan gelen tekl er nceley p karara bağlamak ve gerekl gördüğünde bu
yetk s n yönet m kuruluna devretmek.
p) Borsa çalışmalarına veya Türk ekonom k hayatına öneml h zmetler verm ş k mselere mecl s n
üye tam sayısının üçte k s n n kararıyla şeref üyel ğ vermek.
r) İlg l mevzuatla ver len d ğer görevler yer ne get rmek.
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KARAMAN TİCARET BORSASI MECLİSİ

Mecl s Başkanı

Mecl s Başkanı Yrd.

Kat p Üye
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Mecl s Başkanı Yrd.

Üye

Üye

Üye

Üye

Üye

Üye

Üye

Üye

Üye

Üye

YÖNETİM KURULU
Borsa yönet m kurulu, mecl s üyeler arasından seç len 5 üyeden oluşur. Mecl s kend üyeler
arasından yönet m kurulunun başkanını, asıl ve yedek üyeler n tek l ste hal nde seçer. Yönet m kurulu,
kend üyeler arasından dört yıl ç n b r veya k başkan yardımcısı ve b r sayman üye seçer.
B r oda veya borsanın yönet m kurulu başkanı ve üyeler , aynı zamanda başka b r oda veya
borsanın mecl s nde de görev alamazlar.
BORSA YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ
a) Mevzuat ve mecl s kararları çerçeves nde borsa şler n yürütmek.
b) Bütçey , kes n hesabı ve aktarma tekl er n ve bunlara l şk n raporları borsa mecl s ne sunmak.
c) Aylık hesap raporunu borsa mecl s n n ncelemes ve onayına sunmak.
d) Borsa personel n n şe alınmalarına ve görevler ne son ver lmes ne, yükselme ve nak ller ne
karar vermek.
e) D s pl n kurulunun soruşturma yapmasına karar vermek, bu Kanun uyarınca ver len d s pl n ve
para cezalarının uygulanmasını sağlamak
f) Hakem, b l rk ş ve eksper l steler n hazırlamak ve onaylanmak üzere mecl se sunmak.
g) Bu Kanunda ve lg l mevzuatta öngörülen belgeler tasd k etmek.
h) Borsanın b r yıl ç ndek faal yet ve bölges n n kt sadî ve sınaî durumu hakkında yıllık rapor
hazırlayıp mecl se sunmak.
ı) Hazırladığı borsa ç yönerges n mecl se sunmak.
j) T caret ve sanay ye a t her türlü ncelemey yapmak, çalışma alanı ç ndek t carî ve sınaî
faal yetlere a t endeks ve stat st kler tutmak ve mecl sce bel rlenen maddeler n p yasa ﬁyatlarını
tak p ve kaydetmek ve bunları uygun vasıtalarla lân etmek.
k) Borsa personel n n d s pl n şler n bu Kanunda ve lg l mevzuatta öngörülen esas ve usuller
çerçeves nde karara bağlamak.
l) Yüksek düzeyde verg ödeyen, hracat yapan, teknoloj gel şt ren üyeler n ödüllend rmek.
m) Bütçede karşılığı bulunması kaydıyla sosyal faal yetler desteklemek ve özend rmek, bağış ve
yardımlarda bulunmak, burs vermek, mecl s onayı le okul ve dersl k yapmak.
n) Hakem veya hakem heyet seçmek.
o) Bu Kanunla ve sa r mevzuatla borsalara ver len ve özel olarak başka b r organa bırakılmayan
d ğer görevler yer ne get rmek.
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YÖNETİM KURULU

Yönet m Kurulu Başkanı
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Yönet m Kurulu Başkan Yardımcısı

Yönet m Kurulu Başkan Yardımcısı

Yönet m Kurulu Sayman Üye

Yönet m Kurulu Üye

GENEL SEKRETERLİK
Karaman T caret Borsası personel n n sevk ve dares , eğ t m , gel ş m ve ver ml l ğ n n
artırılması, borsa organlarının öngördüğü süreler çers nde düzenl olarak mevzuatın
toplanması, kararların crası, borsa tüzel k ş l ğ n lg lend ren her konuda gereken b lg ve
belgeler n sağlanması ve gerekl görülenler n lg l organlara sunulması, borsa üyeler n n
meslekler ne da r sorunlarının ve yürürlüktek mevzuata uygun stekler n değerlend rmeye
alarak, Yönet m Kurulu'na ve Mecl s'e raporlanması şler n yürütür. Bütün borsa personel n n
am r d r.
2016 Yılında 4 personel toplantısı yapılmıştır.
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TESCİL SERVİSİ
Borsaya tab maddeler n en az m ktarları üzer nde yapılan alım satım muameleler n n ( thalat, hracat, alım satım) borsalara tesc l
zorunludur. Tesc l şlem n n yapılab lmes ç n alıcı ve satıcıdan en az b r n n
borsaya kayıtlı olması gerekmekted r. Tesc l şlem , alım satım muameles n n gerçekleşmes nden
t baren en geç otuz gün ç nde tesc l ett r l r. Bu süre ç nde tesc l zorunluluğunun
yer ne get r lmemes durumunda tesc l ücret
yüzde ell fazlasıyla tahs l olunur.
Tesc l ücret net tutar (Verg s z tutar) üzer nden b nde k d r.
Yasal süren n geçmes durumunda %50
gec kme zammı uygulanır. İhracat tesc ller nde tesc l ücret
alınmaz. Alım satım
beyannames üç nüsha olarak düzenlen r.
Kasaplık canlı hayvanlar, et, thalat ve hracat
muameleler n n tesc ller
ç n ayrı tesc l beyannames kullanılır.
Tesc l serv s m zce 2016
Yılında 7.390 adet tesc l beyannames düzenlenm şt r.
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KOTASYON LİSTEMİZ
KARAMAN TİCARET BORSASINA KOTE EDİLEN MADDELER VE EN AZ MİKTARLARI
1

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

2

3

HUBUBAT MAMÜLLERİ
Arpa Kırması, Buğday Kepeğ , Makarna, Bulgur, Razmol

100 - kg

Buğday Unu

144 - kg

BAKLİYAT MAMÜLLERİ
Kuru Fasulye, Merc mek, Nohut

4

100 - kg

YAĞLI TOHUMLAR
Ayç çeğ

5

100 - kg

100 - kg

ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ
Kuru Soğan, Patates

100 - kg

HAYVANSAL GIDA MADDELERİ
Büyük Baş Et

50 - kg

Küçük Baş Et

16 - kg

Peyn r

17 - kg

Yumurta
6

7

KURU VE YAŞ MEYVELER
Kuru Üzüm

100 - kg

Elma

1000 - kg

ORMAN MAHSÜLLERİ
Tomruk

8

9

500 adet

10 m³

TEKSTİL HAMMADDELERİ
T ft k, Yapağı, Yün

25 - kg

Pamuk İpl ğ

100 - kg

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

50 - kg

KÜÇÜKBAŞ CANLI HAYVANLAR
Keç , Koyun, Kuzu, Oğlak
10

13 - kg

HAM DERİLER
BÜYÜKBAŞ KASAPLIK HAYVAN DERİLERİ
Deve Der s , Malak Der s , Manda Der s , Sığır Der s

50 - kg

KÜÇÜKBAŞ KASAPLIK HAYVAN DERİLERİ
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Keç Der s , Koyun Der s , Kuzu Der s

5 adet

Oğlak Der s

7 adet

ÇEŞİTLİ MADDELER
Büyükbaş Ham, Büyükbaş İşlenm ş Bağırsaklar

25 adet

Küçükbaş Ham, Küçükbaş İşlenm ş Bağırsaklar

10 adet

K myon

100 - kg
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ÜYELİK
KARAMAN TİCARET BORSASINA ÜYELİK KAYDI İÇİN GEREKLİ BELGELER
Gerçek K ş
1.İşt gal konuları arasında borsa kotasyonuna tab maddeler n alım veya satımının olduğunun
tesc l n göster r, Türk ye T caret S c l gazetes veya Türk ye Esnaf ve Sanatkarlar S c l Gazetes 'n n aslı
veya onaylı örneğ ya da s c l tasd knames .
2. Noter tasd kl mza s rküler .
3. Muhtar onaylı ve fotoğra ı kametgâh lmuhaber le Nüfus Cüzdanı örneğ .
4. Yen çek lm ş üç adet fotoğraf.
5. Verg levhası fotokop s veya verg kaydını göster r belge.
6. Mevzuatla stenen ve gerekl görülecek d ğer belgeler.
Tüzel K ş
1. Tesc l lanının yayınlandığı T caret S c l Gazetes n n aslı veya onaylı örneğ ya da t caret s c l
tasd knames .
2. Tesc l lanında yayınlanmamışsa noter tasd kl ana sözleşme örneğ .
3. Tems lc ler n noter tasd kl mza s rküler .
4. Tems lc ler n muhtar onaylı ve fotoğra ı kametgâh lmuhaber .
5. Tems lc ler n yen çek lm ş üç adet fotoğrafı.
6. Verg levhası fotokop s veya verg kaydını göster r belge.
7. Mevzuatla stenen ve gerekl görülecek d ğer belgeler.
31/12/2016 Tar h t bar yle Borsamıza kayıtlı 266 faal ve 30 askıda olmak üzere 296 üyem z
bulunmaktadır.
2016 yılında 12 üyel k kaydı, 19 üyen n askı şlem ve 12 üyen n ter n yapılmıştır.
2016 yılında üyeler m zle let ş m ç n 9406 adet SMS atılmıştır.

ÜYE AİDAT İŞLEMLERİ

5174 Sayılı Kanun gereğ nce, Karaman T caret Borsası'na kayıtlı bulunan şahıs ﬁrmalarından ve
ş rketlerden her yıl, Yıllık a dat k eş t taks tte tahs l ed l r.
A datların 1.Taks tler n n son ödeme günü 30 HAZİRAN, 2. Taks tler n n son ödeme günü 31
EKİM'd r.
Zamanında ödenmeyen a datlara 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahs l Usulü Hakkında Kanun
uyarınca günlük gec kme zammı uygulanır.
A datlar Borsa üyel ğ devam ett ğ sürece tahakkuk ve tahs l ed l r.
YILLIK AİDAT
Karaman T caret Borsası üyeler ne aşağıdak tar fe esas alınarak yıllık a dat tahakkuk ed l r.
2016 YILI KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TARİFESİ
Kayıt Ücret
1. Derece
2. Derece
3. Derece
4. Derece
5. Derece
6. Derece
7. Derece

700,00 ₺
350,00 ₺
300,00 ₺
250,00 ₺
220,00 ₺
200,00 ₺
190,00 ₺

Yıllık A dat
700,00 ₺
350,00 ₺
300,00 ₺
250,00 ₺
220,00 ₺
200,00 ₺
190,00 ₺

Değ ş kl kler n B ld r lmes
Borsalara kayıt zorunluluğu bulunanlar, durumlarında meydana gelen ve Türk T caret Kanununa
göre tesc l ve lânı gereken her türlü değ ş kl ğ , gerçekleşmes nden t baren b r ay ç nde, kayıtlı
oldukları borsalara b ld rmek zorundadır.
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LABORATUVAR
Laboratuvarımız, Karaman T caret Borsası üyeler ne, Karaman Organ ze Sanay Bölges nde bulunan
fabr kalara- şletmelere ve Karaman c varı köyler m zde ç ftç l k yapan üret c ler m ze h zmet amacıyla kurulmuştur.
Borsamız kotasyonuna tab ürünler n ﬁz ksel ve k myasal anal zler laboratuvarlarımız da yapılab lmekted r.
Laboratuvarımız bünyes nde 2010 yılından bu yana Z raat Mühend s ve Hububat Eksper st hdam
ed lmekted r.
Üyeler m ze vermekte olduğumuz h zmet n güven l r, tarafsız ve hızlı sonuçlandırılması ve sürekl olarak
gel şt rerek sunulması sağlanmaktadır. Bunun ç n laboratuvarlarımız da son teknoloj c hazlarla donatılmış
s stemler kullanılmaktadır.

BORSAMIZ LABORATUVARINDA KULLANDIĞIMIZ CİHAZLAR ve KULLANIM ALANLARI:

PERTEN IM 9500
Inframat c 9500 c hazında NIT (Yakın Kızılötes İlet m ) tekn ğ kullanmış ve
b rçok üründe b rçok parametren n 1 dak kadan kısa sürede alınmasını
sağlamıştır. Aynı zamanda günümüz teknoloj s n n faydalarından "uzak
kontrol" mekan zmasını kullanarak ortak ağda buluşan c haz s stemler yapısını
başarıyla uygulamıştır.
Buğday, arpa, mısır ve daha b rçok üründe, öğütmeye gerek duymadan 1
dak kadan kısa sürede; Prote n, Rutubet, Hektol tre Ağırlığı, Gluten,
Sed mantasyon, Yağ değerler n n alınmasını sağlar.
T cket yazıcısı le sonuçlar çıktı olarak alınab l r veya d rek b lg sayar
bağlantısı yapılab l r.
W ndows XP şlet m s stem ve ağ let ş m le uzaktan kontrol ed leb l r ve
ortak ağda kullanılab l r.

PERTEN DA 7250

Her türlü gıda ürünler nde , yağlı tohumlar ve d ğer hububatlarda ,
kepek , küspe g b yem ve y yecek hammaddeler nde, un, toz ve pelet
yem g b son ürünlerde nem , prote n , kül , yağ , selüloz , n şasta , enerj vb.
anal zler yapab lecek şek lde tasarlanmıştır.
3 san ye ç nde sonuç ver r. Anal z esnasında k myasal ve sarf
malzeme kullanılmaz, toz ve rutubet geç rmez. Modem aracılığı le
uzaktan yardım alınab l r.
B lg sayarlı b r s stemd r. İsveç malıdır.

SERDIA NEPTUN PICK-UP PROBE
(OTOMATİK NUMUNE ALMA SONDASI)
Bu araç sayes nde; otomat k kumanda yöntem yle sten len
der nl kte sağa ve sola hareket ederek hava akımıyla yaklaşık 1
l trel k numune alınab lmekted r. Kasaya zarar vermemes ç n
tabanı h ssedeb len özel güvenl k mekan zması bulunmaktadır.
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LABORATUVAR
BORSAMIZ LABORATUVARINDA KULLANDIĞIMIZ CİHAZLAR ve KULLANIM ALANLARI:

PERTEN LABORATORY MILL 3100
Laboratuvar değ rmen 3100 darbe t p değ rmend r. Buğday, tüm
tahıllar ve yağlı tohumları yüksek hızla %25’e kadar rutubetl numuneler
rahatlıkla öğüteb l r. Gluten, Gluten ındex, Prote n, yağ ölçümler ne
uygun numune hazırlar. Vakum s stem çevrey tozdan korur.

PERCON INFRAMATIC 8600 ASH
Buğday unu ve öğütülmüş ürünlerde; prote n, nem, kül tay nler n n
10 san yede bel rlenmes nde kullanılır. Hafızasında 103 ürünlük
kal brasyon bulunur. D j tal ekranlı olup yazıcısı ve klavyes üzer nde
mevcuttur.

PERTEN GLUTOMATİK 2200
Ekmek yapımında öneml b r kal te kr ter olan gluten m ktarı
tay n nde kullanılmakta olan otomat k gluten yıkama s stem d r. Ç ft test
başlıklı olup 2 test 10 dak kadan daha kısa b r sürede tamamlar.

PERTEN SANTRİFÜJ 2015
Gluten ndex tay n ç n kullanılır. Gluten kal tes n ve paçal oranlarını
bel rler. 1 dak kada 6000 dev r yapar.

NÜVE NS 104 SAF SU CİHAZI

Laboratuvar çalışmalarında, bazı araştırma ve standart
şlemler nde ht yaç duyulan arıtılmış su tem n nde kullanılır.
Şeh r şebeke suyu le çalışan metal k su damıtıcılar, suyu
kaynatıp önce buharlaştırmakta daha sonra buharlaşan suyu
tekrar yoğunlaştırarak damıtık su elde etmekted r. C hazın
kapas tes 4 lt/saat’ t r.
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LABORATUVAR
BORSAMIZ LABORATUVARINDA KULLANDIĞIMIZ CİHAZLAR ve KULLANIM ALANLARI:

NÜVE FN 500 ETÜV

C haz ortam sıcaklığı le 250 derece arasında ayar ed len sıcaklığa
ulaşab lmekted r. Özell kle 100 – 250 derece arasında bel rt len
toleranslar dah l nde stab l sıcaklıklar oluşturulab lmekte ve bu
sıcaklıklar sten len ayarda ver len süre b t m ne kadar ısısını muhafaza
edeb lmekted r. Kuru hava sıcaklığı le sterl ze ed leb len bütün aletler n
sterl zasyonunda ve her türlü kurutma ve ısıtma amaçlı şlemlerde
kullanılmaktadır.

METTLER GB 802 HASSAS TERAZİ
Laboratuvar anal z şler nde kullanılan hassas elektron k tartı
c hazıdır. 810 g. Kapas tel olup 0,01 gram tartım hassas yet nded r.

PFEUFFER HE 50 PORTATİF NEM ÖLÇER

Elektron k olarak çalışan portat f olarak taşınab len nem ölçme
c hazıdır. Alınan numuney dökme s stem le değ l ezerek veya
ufalayarak yaptığı ç n hata payı en az sev yeded r. Un le 13 çeş t hububat
ve yağlı tohumların nen ölçüm ş ne 5 san ye g b kısa b r zamanda
ulaşılab lmekted r.

BUĞDAY MAKASI

Paslanmaz metalden mal ed lm şt r. Üç parçadan oluşmaktadır.
Buğdayı ortadan k ye bölmes le o numunen n sertl ğ n n tay n
konusunda yardımcı b r alett r.

GAC 2100
(OTOMATİK RUTUBET ve HEKTOLİTRE ÖLÇÜM CİHAZI)
GAC 2100 gel şen teknoloj s n n sayes nde, buğday ve d ğer
hububatlarda; Rutubet, sıcaklık ve hektol tre ölçümler n hızlı ve hassas
olarak gerçekleşt reb lmekte. Yazıcısından çıktı alınab lmekted r.
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LABORATUVAR
BORSAMIZ LABORATUVARINDA KULLANDIĞIMIZ CİHAZLAR ve KULLANIM ALANLARI:

HEKTOLİTRE : (KLASİK)
Alınan buğday numunes nde yapılan test sonucu o numunen n
hektol tre bazında yüzde değer n ver r. Borsamızda elektron k ve klas k
hektol tre c hazları mevcut olup, genelde elektron k c hazlarla ölçüm
yapılmaktadır. Klas k c hazın tartım şlem elektron k teraz le yapılmaktadır. Tartı c hazı çok hassas olup 10 mg’a kadar tartım yapmaktadır.

NUMUNE BÖLÜCÜ
Tamamen bakırdan mal ed lm ş olup numuney homojen olarak k
eş t parçaya böler, alt kısımda bulunan k adet toplama kabında şleme
hazır hale get r l r.

ELEK TAKIMI
Alınan numunen n lk etapta yabancı maddelerden ve kırık
tanelerden ayrışmasında kullanılır. F z k anal zde numune hakkında lk
değerlend rme yapılmış olur.

SEDİMANTASYON ÖLÇME CİHAZI

3,2 gram unun, bromfenol çözelt s ve özel olarak hazırlanmış lakt k
as t çözelt ler le karışımı sonucu un tanec kler n n gluten kal tes ne göre
ş şmes ve bel rl zaman çer s nde çökmes yle m ktarının ölçülmes
şlem d r. C haz her k yana dak kada 40 salınım hızla sallanarak
çalışmaktadır.
KARAMAN TİCARET BORSASI LABORATUVARINDA 2016 YILINDA YAPILAN FAALİYETLER
Alım zamanı dışında 2015 yılı çer s nde laboratuvarımız da yapılan ürün anal z sayıları da şu
şek lded r:
12345618

Makarnalık Buğday
Ekmekl k Buğday
Arpa
Un
Mısır
Yem

: 2051 adet
: 242 adet
: 76 adet
: 215 adet
: 2579 adet
: 149 adet

KANTAR
Kantar ve Numune Alımı
Gönder len, alınan, dağıtılan veya üret len malların tartıldığı bunlarla lg l kayıtların tutulduğu b r md r. Araç tartımında
araç b lg s üret c b lg ler ve numune b lg ler alınır. Kantarımızın kal brasyon şlemler 2 yılda b r B l m Sanay ve Teknoloj İl
Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.
Müstahs l, ürününü Borsada satmak
üzere kamyon veya traktör le borsamız
kantarına gel r. Otomat k numune sondası
vasıtası le aracın değ ş k yerler nden
ürünün tamamını tems l edecek kadar
numune alıp, laboratuvarda ç nde anal z
yapılmak üzere hazır duruma get r l r.
Aynı zamanda, alınan ürünün b lg sayara aşağıdak şek lde kayıtları yapılır.
- Aracın plakası
- Müstahs l n adı-soyadı
- Ürünün c ns
- Ürünün tahm n m ktarı olmak üzere
satışa sunmak ç n k nüsha tanz m ﬁş düzenlen r.
Sırasıyla c hazlarda; hektol tre, rutubet,
prote n ve gluten tay n yapılır. Göz le süne
kontrolünden sonra tesp t ed len anal z sonuçları b lg sayara şlen r. İşlenen b lg ler
b lg sayar ağı vasıtasıyla satış salonundak
b lg sayarlarda satışa hazır duruma gel r.
2016 yılında borsamız kantarında
3538 adet tartım şlem yapılmıştır.
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SATIŞ SALONU

Salonda
b r araya gelen
alıcı ve satıcılar
açık arttırma le şlem yapma mkanı
bulurlar. Burada satışa sunulan buğdayın laboratuvarımızda, ﬁz ksel ve k myasal
anal z yapılır. Anal z yoluyla ortaya çıkarılan özell kler alıcı ve satıcıların göreb leceğ şek lde elektron k
ortamda panoya yansıtılır. Bu
yöntem sayes nde ürünler n daha sağlıklı b r şek lde alış ver ş
gerçekleşmekted r.
Laboratuvarda şlem tamamlanmış numuneler satışı gerçekleşt r lmek
üzere satış salonumuzda beklet l r. Satış
salonu görevl ler salonda bulunan tüm
alıcılara numuneler sıra le göster r. Alıcılar
satış görevl ler n n get rm ş oldukları ürün
numuneler n nceler. Alıcıların ncelemeler ve
almaya karar vermeler sonucunda satış görevl ler
alıcı rak pler arasında k alıcının da duyab leceğ ses tonu le açık artırmayı gerçekleşt r r. Bu şlem ürünün en yüksek ﬁyatı bulacağı ana kadar tüm alıcılar arasında gerçekleşt r l r.
2016 Yılında borsamız satış salonunda 2694 ton ürün şlem
görmüştür.
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SARTİFİKALAR
Borsamız
07/12/2016 tar h nde
Türk ye Odalar ve Borsalar
B rl ğ adına Türk Loydu
denet m kuruluşu
tarafından TOBB
Akred tasyon
Denet m nden geçerek
Akred tasyon Belges n
yen lemeye hak
kazanmıştır.

Borsamız
16/12/2016 tar h nde
TSE Konya S stem
Belgelend rme
Müdürlüğü tarafında
TSE EN ISO 9001 KYS
Gözet m tetk k nden
geçm ş ve belge
geçerl l ğ n n devamı
kararı ver lm şt r.

Borsamız
16/12/2016 tar h nde TSE
Konya S stem
Belgelend rme
Müdürlüğü tarafında TSE
ISO 10002 MMYS Gözet m
tetk k nden geçm ş ve
belge geçerl l ğ n n
devamı kararı ver lm şt r.
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YILLIK İŞ PLANI
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YILLIK İŞ PLANI
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PERSONEL EĞİTİMİ
TEMMUZ

OCAK - ŞUBAT
Eğ t m n
Adı

Katılan
Üye Sayısı

Süre

T. Eğ t m
Süres

Eğ t m n
Adı

Katılan
Üye Sayısı

Süre

T. Eğ t m
Süres

0

0

0

MEVZUAT
EĞİTİMİ

7

2

14

T. Eğ t m
Süres

TOPLAM

7

2

14

Süre

Katılan
Üye Sayısı

Süre

T. Eğ t m
Süres

0

0

0

MART
Eğ t m n
Adı

Katılan
Üye Sayısı

HUBUBAT
EKSPERLİK
KURSU

3

60

180

TSE EN ISO
9001: 2015
REVİZYONU

1

16

16

POLİTİKALAR
VİZYON MİSYON
TEM.DEĞ.ETK.KRL

6

1

6

İLETİŞİM
EĞİTİMİ

5

2

TOPLAM

15

Eğ t m n
Adı

AĞUSTOS
Eğ t m n
Adı

EYLÜL
Eğ t m n
Adı

Katılan
Üye Sayısı

Süre

T. Eğ t m
Süres

8

1

8

10

GENEL İŞ SAĞLIĞI
VE İŞ GÜVENLİĞİ
KURALLARI

79

212

TOPLAM

8

1

8

Katılan
Üye Sayısı

Süre

T. Eğ t m
Süres

Eğ t m n
Adı

Katılan
Üye Sayısı

Süre

T. Eğ t m
Süres

AKREDİTASYON
STANDARDI
EĞİTİMİ

8

3

24

ELEKTRONİK
BELGE YÖNETİM
SİSTEMİ EĞİTİMİ

1

12

12

MALİ POLİTİKA
MALİ RİSK
ANALİZİ EĞİTİMİ

1

1

1

DENETİMLER ÖNCESİ
BİLGİLENDİRME
EĞİTİMİ

3

8

24

İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ
EĞİTİMİ

5

2

10

TOPLAM

4

20

36

TOPLAM

14

6

35

Eğ t m n
Adı

Katılan
Üye Sayısı

Süre

T. Eğ t m
Süres

Süre

T. Eğ t m
Süres

MALİ RİSK
ANALİZİ EĞİTİMİ

4

1

12

AKREDİTASYON
REVİZYONU
EĞİTİMİ

3

2

24

TSE EN ISO
9001:2015 REV

4

4

12

NİSAN

EKİM

KASIM

MAYIS
Eğ t m n
Adı

Katılan
Üye Sayısı

İLK YARDIMCI
EĞİTİMİ

1

12

12

TOPLAM

1

12

12

Eğ t m n
Adı

Katılan
Üye Sayısı

Süre

T. Eğ t m
Süres

BÜTÇE VE
MUHASEBE
EĞİTİMİ

2

12

24

RİSK TABANLI
PROSES
YÖN.EĞİTİMİ

4

4

16

ÜRÜN
ANALİZ EĞİTİMİ

5

1

5

TOPLAM

15

11

42

ÜRÜN
SATIŞ EĞİTİMİ

5

1

5
Eğ t m n
Adı

Katılan
Üye Sayısı

Süre

T. Eğ t m
Süres

5

1

5

5

1

5

HAZİRAN

24

ARALIK

BİLGİ GÜVENLİĞİ
RİSK ANALİZİ,
BİL.GÜV.POL.

8

2

16

ACİL DURUM
PLANI EĞİTİMİ

7

2

14

ŞİKAYET ALMA
VE İNCELEME
EĞİTİMİ

TOPLAM

27

18

64

TOPLAM

ÜYE EĞİTİMİ
OCAK - ŞUBAT
Eğ t m n
Adı

HAZİRAN - TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL

Katılan
Üye Sayısı

Süre

T. Eğ t m
Süres

0

0

0

Eğ t m n
Adı

Katılan
Üye Sayısı

Süre

T. Eğ t m
Süres

0

0

0

EKİM

MART
Eğ t m n
Adı

Katılan
Üye Sayısı

Süre

T. Eğ t m
Süres

Eğ t m n
Adı

İLETİŞİM
BECERİLERİ
EĞİTİMİ

27

2

54

ORGANİK TARIM
VE TARIMSAL
DESTEKLER

8

2

16

TOPLAM

27

2

54

TOPLAM

8

2

16

Eğ t m n
Adı

Katılan
Üye Sayısı

Süre

T. Eğ t m
Süres

TSE EN ISO
9001:2015
REVİZYONU EĞİTİMİ

15

4

60

RİSK TABANLI
PROSES
YÖNETİMİ EĞİTİMİ

13

4

52

TOPLAM

28

8

112

Eğ t m n
Adı

Katılan
Üye Sayısı

Süre

T. Eğ t m
Süres

0

0

0

NİSAN
Eğ t m n
Adı

Katılan
Üye Sayısı

Süre

T. Eğ t m
Süres

İŞ SAĞLIĞI
VE GÜVENLİĞİ
EĞİTİMİ

14

2

28

TOPLAM

14

2

28

MAYIS
Eğ t m n
Adı

Katılan
Üye Sayısı

Süre

T. Eğ t m
Süres

BİLGİ
TEKNOLOJİLERİ
KULLANIM BECERİSİ

10

1

10

TOPLAM

10

1

10

Katılan
Üye Sayısı

Süre

T. Eğ t m
Süres

KASIM

ARALIK
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AKREDİTASYON İZLEME KOMİTESİ

Yönet m Kurulu Başkanı başkanlığında 1 Yönet m Kurulu Üyes , 1 Mecl s Üyes , Genel Sekreter ve
Akred tasyon sorumlularından oluşan Akred tasyon İzleme Kom tes 2016 yılında 3 Ayda b r olmak
üzere 4 toplantı yapmıştır.
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POLİTİKALARIMIZ
KALİTE VE ŞİKAYET POLİTİKAMIZ
1. Üyeler m z n ht yaç ve beklent ler ne h tap eden yüksek standartta borsa h zmetler sunmak,
2. Ç ftç ler m z n emeğ ve alın ter ne saygı göstermek,
3. Ç ftç ler m z n ürünler n n değer n bulmasını sağlamak,
4. Mer’ mevzuat ve meslek kurallara uygunluktan tav z vermemek,
5. Türk tarımının ve bölge tarımının gel şmes ne katkıda bulunacak faal yetlerde bulunmak ve
bu faal yetlere l şk n her türlü şb rl ğ ne açık olmak,
6. Şeﬀa ık, tarafsızlık, nsana saygı, güleryüz, etk n let ş m, b lg ye önem verme ve hızlı
çalışmanın h zmet kal tes n bel rleyen öneml unsurlar olduğunun b l nc n taşımak,
7. Doğal çevrem z n k rlenmes n önlemek, kaynaklarımızı ver ml kullanmak, çevre sağlığı ve
güvenl ğ n sağlamanın gelecek nes llere karşı öneml b r sorumluluğumuz olduğu b l nc yle
çalışmak,
8. Değ ş m yöneteb lmek ç n değ şen şartlar karşısında kal te ve çevre yönet m s stem m z n,
h zmetler m z n ve faal yetler m z n etk nl ğ n sürekl y leşt rmekt r,
9. Ger b ld r mler h zmetler m z gel şt rmek ç n üyeler m ze mal yükümlülük get rmeden
değerlend rmek.
VİZYONUMUZ
H zmet alanlara beklent ler n n ötes nde h zmet sunmak, sürekl gel şen teknoloj y tak p ederek
faal yetler m z teknoloj ye uyumlu hale get rmek, üyeler m z n, çalışanlarımızın eğ t m ne önem
vererek mutlu ve b l nçl b r geleceğ n yet şmes ne katkıda bulunmak, paydaşlarımız le şb rl ğ
yaparak bölgem ze özgü makarnalık, bulgurluk sert buğdayın tanıtımını yapmak, mükemmel yetç l ğ m z fark ett rmekt r.
MİSYONUMUZ
H zmet alanların ht yaç ve beklent ler n karşılamak, borsamız ve paydaşlarımızın eğ t m ve gel r
sev yes n yükseltmek, bölgem z n ve ülkem z n gel şmes ne katkıda bulunmak ç n mer’ mevzuat ve
meslek kurallara uygunluktan tav z vermeden, kaynaklarımızı etk l ve ver ml kullanarak borsa
h zmet sunmaktır.
TEMEL DEĞERLERİMİZ
Mükemmel yetç l k,
Güven l rl k,
Sürekl öğrenmek ve öğretmek,
Mazeret değ l çözüm üretmek,
Sürekl gel şme,
Müşter odaklılık,
Toplumsal yararlılık,
İşb rl ğ ve paylaşımcılık,
İlkeler m zden tav z vermemek.
ETİK KURALLARIMIZ
Tüm borsacılık faal yetler nde ad l davranmak,
D l, d n, ırk ve c ns yet ayırımında bulunmamak,
Kaynaklarımızı en ver ml b r şek lde kullanmak,
Üyeler n alım satım şlemler ne a t b lg ler n g zl l ğ n sağlamak,
Numune alımı ve anal zlerde tarafsız davranmak.
27

HİZMET STANDARDI TABLOMUZ
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PERSONEL ANKETİ
KARAMAN TİCARET BORSASI’NDA GÖREV ALMAKTAN MEMNUNUM
İFADESİNE NE KADAR KATILIYORSUNUZ

GÖREVLENDİRMEDE LİYAKAT İLKESİ DİKKATE ALINIYOR

KURUMUMUZDA EKİP RUHU GELİŞMİŞTİR

KURUMUMUZDA DÜZENLENEN HİZMET İÇİ EĞİTİMLER YETERLİDİR

ÜST YÖNETİM İLE KOLAYLIKLA İLETİŞİM KURABİLİYORUM

DÜZENLENEN SOSYAL AKTİVİTE VE ETKİNLİKLERDEN MEMNUNUM

29

PERSONEL ANKETİ
DİLE GETİRDİĞİNİZ ŞİKAYET VE ÖNERİLERİN DİKKATE ALINMASINDAN

ŞU ANDA GÖREVLİ OLDUĞUM BİRİMDEN MEMNUNUM

ÇALIŞTIĞIM BİRİM İLGİ, BİLGİ VE UZMANLIK DÜZEYİME UYGUN

İŞYERİ KURALLARI UYGULANIRKEN SİZE KARŞI ADİL DAVRANILIYOR

ÇALIŞTIĞINIZ BİRİMİN İŞLEYİŞİ KONUSUNDA ÖNERİLERİNİZ
DİKKATE ALINIYOR

ÇALIŞANLAR ARASINDA İŞBİRLİĞİ VE YARDIMLAŞMA YETERLİ

30

PERSONEL ANKETİ
YÖNETİCİLERİNİZİN İŞLERİ ZAMANINDA PLANLAMA OLARAK SUNMA VE
ÇÖZÜM BULMASINDAN MEMNUNUM

YÖNETİCİLERİN YAPTIĞI İŞ BÖLÜMÜNÜ ADİL VE DENGELİ BULUYORUM

YÖNETİCİLERİMİZİN YAPILAN İŞLERİ VE BAŞARILARI TAKDİR
ETMESİNDEN MEMNUNMUSUNUZ

YÖNETİCİLER YAPILAN İŞLER İLE İLGİLİ OLARAK SİZLERİ ZAMANINDA VE
DOĞRU BİLGİLENDİRMEKTEDİR.

YÖNETİCİLERİN SİZLERİ DİNLEMESİNDEN, ÖNERİLERİNİZE BAŞVURMASINDAN,
GÖRÜŞLERİNİZİN VE İSTEKLERİNİZİN DİKKATE ALINMASINDAN,
SİZLERİ ÖNEMSEMESİNDEN MEMNUNMUSUNUZ

Memnun yet Sorusu

153

Memnun yet Cevabı

153

Memnun yet Oranı

%100

Stratej k hede er m z arasındak %100'lük
çalışan memnun yet ne 20/10/2016 tar hl personel
anket nde personele sorulan 153 memnun yet
sorusundan 153'üne memnun yet cevabı ver lerek
%100'lük memnun yet oranına ulaşılmıştır.
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ÜYE ANKETLERİ
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KURULUŞUNUZUN STATÜSÜNÜ BELİRTİNİZ

KURULUŞUNUZUN FAALİYET ALANINI BELİRTİNİZ

BORSAMIZIN DUYURULARI VE YENİ FAALİYETLERİ HAKKINDAKİ
BİLGİLERİN SİZE HANGİ KAYNAKTAN ULAŞMASINI TERCİH EDERSİNİZ

KARAMAN TİCARET BORSASI’NIN “ÜYELİK VE SİCİL İŞLEMLERİ
HİZMETLERİ”NDEN YARARLANIYORSANIZ HİZMETİN
KALİTESİNİ DEĞERLENDİRİNİZ

KARAMAN TİCARET BORSASI’NIN “TESCİL HİZMETLERİ”NDEN
YARARLANIYORSANIZ HİZMETİN KALİTESİNİ DEĞERLENDİRİNİZ

KARAMAN TİCARET BORSASI’NIN “LABORATUVAR VE KANTAR
HİZMETLERİ”NDEN YARARLANIYORSANIZ HİZMETİN
KALİTESİNİ DEĞERLENDİRİNİZ

ÜYE ANKETLERİ
KARAMAN TİCARET BORSASI’NIN “ SALON HİZMETLERİ”NDEN
YARALANIYORSANIZ HİZMETİN KALİTESİNİ DEĞERLENDİRİNİZ

KARAMAN TİCARET BORSASI’NIN “ ETKİNLİK VE ORGANİZASYONLARI”NDAN
YARARLANIYORSANIZ HİZMETİN KALİTESİNİ DEĞERLENDİRİNİZ

KARAMAN TİCARET BORSASI’NIN “ WEB SİTESİ VE BİLGİ İŞLEM
HİZMETLERİ”NDEN YARARLANIYORSANIZ HİZMETİN
KALİTESİNİ DEĞERLENDİRİNİZ.

LÜTFEN PERSONELİMİZİN HİZMET KALİTESİNİ “KONUYA
HAKİMİYET VE TEKNİK BİLGİ” KRİTERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİNİZ

LÜTFEN PERSONELİMİZİN HİZMET KALİTESİNİ “İLGİ,
NEZAKET VE GÜLERYÜZ” KRİTERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİNİZ

Memnun yet Sorusu

389

Memnun yet Cevabı

323

Memnun yet Oranı

%83
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İŞLEM HACMİNDE İLK BEŞ ÜRÜN
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2007 YILI İLK BEŞ ÜRÜN İŞLEM HACMİ (TL)

2008 YILI İLK BEŞ ÜRÜN İŞLEM HACMİ (TL)

2009 YILI İLK BEŞ ÜRÜN İŞLEM HACMİ (TL)

2010 YILI İLK BEŞ ÜRÜN İŞLEM HACMİ (TL)

2011 YILI İLK BEŞ ÜRÜN İŞLEM HACMİ (TL)

2012 YILI İLK BEŞ ÜRÜN İŞLEM HACMİ (TL)

2013 YILI İLK BEŞ ÜRÜN İŞLEM HACMİ (TL)

2014 YILI İLK BEŞ ÜRÜN İŞLEM HACMİ (TL)

2015 YILI İLK BEŞ ÜRÜN İŞLEM HACMİ (TL)

2016 YILI İLK BEŞ ÜRÜN İŞLEM HACMİ (TL)

İNTERNET SİTEMİZ
Web s tem z www.karamantb.org.tr sürekl güncellenerek üyeler m ze h zmet
vermekted r. S tem zde Borsamızla lg l haberler, duyurular, üye b lg ler , faydalı l nkler
mevcuttur.
Borsamız hakkındak b lg ler le gerçekleşt rd ğ faal yetler n sürekl ve güncel olarak
bulunab leceğ bu s tem ze www.karamantb.org.tr adres nden ulaşılab l r. Ayrıca gerek
s tem zle ve gerekse borsamızla lg l d lek ve ş kayetler n z elektron k posta adres m z olan
karamantb@org.tr ye göndereb l rs n z. Bu doğrultuda s ze en kısa zamanda cevap
ver lecekt r.
Borsamız Mecl s , Yönet m Kurulu, personel ve üyeler hakkında kapsamlı b lg ler
vermen n yanı sıra üyeler ne yararlı b lg ler sunan, düzenl olarak güncellenen, yabancı d l
destekl b r web s tes bulunmaktadır.
Borsamızın web s tes yen lenen yüzüyle üyeler ne daha hızlı ve faydalı h zmet vermekle
b rl kte, daha zeng n ve daha ver ml çer kle h zmet vermeye devam eden web s tem zden
bazı çer k sayfaları;
• Güncel borsa haberler
• Üyel k b lg ler
• Yen Kayıt Olacak ﬁrmalar ç n gerekl belgeler ve örnek d lekçeler (tesc l ve kayıt
evrakları)
• Onl ne olarak hazırlanmış web anket,
• Web s tes yen den tasarlanarak, web s teye İng l zce g r şler eklenm şt r.
• Ayrıca Web s tem z Borsamızın B lg İşlem Personel tarafından sürekl olarak
güncellenmekted r.
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GENEL KURUL DELEGELERİMİZ

DELEGE
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DELEGE

DELEGE

DELEGE
(13.07.2016'ya kadar)

DELEGE
(13.07.2016 tar h nden t baren)

ÜYE DAĞILIM GRAFİKLERİ
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ÜYE DAĞILIM GRAFİKLERİ
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KATILINAN EĞİTİMLER VE TOPLANTILAR
KATILINAN TOPLANTILAR
13.01.2016 MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE İŞ GÜCÜ NİTELİĞİNİN YÜKSELTİLMESİ VE İSTİHDAMIN
GELİŞTİRİLMESİ ÇALIŞTAYI (KARAMAN)
19.01.2016 KONUŞAN EKONOMİ PROGRAMI (KARAMAN)
03.02.2016 AKREDİTASYON ÖDÜL TÖRENİ (ANKARA)
24.02.2016 KONYA EKONOMİ ÖDÜL TÖRENİ (KONYA)
09.03.2016 KUMLUCA TİCARET BORSASI KIYASLAMA TOPLANTISI
12.03.2016 ULUSAL HUBUBAT KONSEYİ 6. GENEL KURULU
18.03.2016 GTİ AŞ GENEL KURULU
12.04.2016 YEMEKLİK TANE VE BAKLAGİLLER TESCİL TOPLANTISI
15.04.2016 AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI ZİYARETİ
27.04.2016 SİLİFKE TARIM GÜNLERİ
12.05.2016 TOBB GENEL KURULU
24.05.2016 MEVKA OLAĞAN TOPLANTISI
04.08.2016 TOBB ODA BORSA İSTİŞARE TOPLANTISI ve CUMHURBAŞKANLIĞI VE BAŞBAKANLIK
ZİYARETİ
05.08.2016 AKSARAY TİCARET BORSASI ZİYARETİ
05.08.2016 KARAPINAR TİCARET BORSASI ZİYARETİ
16.08.2016 ÜRÜN İHTİSAS BORSASI KURULUŞ VE ORTAKLIK TOPLANTISI
28.08.2016 AKSARAY TARIM TİCARET MERKEZİ AÇILIŞI
28.09.2016 KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ AÇILIŞ TÖRENİ
06.10.2016 9. TÜRKİYE SANAYİ VE TİCARET ŞURASI
09.11.2016 AFYONKARAHİSAR TB KIYASLAMA TOPLANTISI
10.11.2016 MUT TSO KIYASLAMA TOPLANTISI
20.12.2016 İÇ ANADOLU BÖLGE TOPLANTISI
EĞİTİM VE ETKİNLİKLER
07-18.03.2016 TMO HUBUBAT EKSPER KURSU
10-11.03.2016 TSE EN ISO 9001:2015 REVİZYON EĞİTİMİ ANKARA
30.03.2016 İLETİŞİM BECERİLERİ EĞİTİMİ
07.04.2016 AKREDİTASYON STANDARTI EĞİTİMİ
14.04.2016 5. AFYONKARAHİSAR TARIM HAYVANCILIK VE TEKNOLOJİLERİ FUARI ZİYARETİ
18.04.2016 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU EĞİTİMİ
16.05.2016 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANMA BECERİSİ EĞİTİMİ
19-22.05.2016 PERSONEL PERFORMANS ETKİNLİĞİ ANTALYA
12-15.05.2016 İLK YARDIMCI EĞİTİMİ
16.05.2016 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI EĞİTİMİ
02.06.2016 TOBB BÜTÇE VE MUHASEBE SEMİNERİ
21.06.2016 İFTAR YEMEĞİ
22.06.2016 PERSONEL İFTAR YEMEĞİ
30.09.2016 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARI
04.10.2016 TOBB EBYS EĞİTİMİ
11-12.10.2016 AKREDİTASYON DENETİMLERİ ÖNCESİ BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ İZMİR
21.10.2016 ÜYELERE AŞURE İKRAMI
26.10.2016 YÖREX YÖRESEL ÜRÜNLER FUARI ANTALYA
31.10.2016 ORGANİK TARIM VE TARIMSAL DESTEKLER EĞİTİMİ
10.11.2016 TSE EN ISO 9001-2015 REVİZYON EĞİTİMİ
11.11.2016 RİSK TABANLI PROSES EĞİTİMİ
17.11.2016 MALİ RİSK ANALİZİ EĞİTİMİ
23.11.2016 AKREDİTASYON EĞİTİMİ ANKARA
29.11.2016 KARAPINAR TB KIYASLAMA TOPLANTISI
29.11.2016 EREĞLİ TB KIYASLAMA TOPLANTISI
39

STRATEJİK HEDEFLERE ULAŞILMA DURUM DEĞERLENDİRMESİ
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STRATEJİK HEDEFLERE ULAŞILMA DURUM DEĞERLENDİRMESİ
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24 TV KONUŞAN EKONOMİ
PROGRAMI’NA KONUK OLDUK

24 TV de yayınlanan KONUŞAN EKONOMİ programına Yönet m Kurulu Başkanımız Ekrem Baştuğ konuk oldu.
Programda Karaman’ın ekonom k ve t car yapısı ve ülkem z hracatındak yer , Tarım sektöründek yen projeler, Yatırımcılar ç n Karaman’ın avantajları g b konular
hakkında ülke basınına açıklamalarda bulundu.
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E-COMMODITY BAZZAR İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

Karaman Ticaret Borsası, İzmir Ticaret Borsası tarafından ulusal
ve uluslararası boyuttaki tarım ve gıda ürünleri ticaretinin geliştirilmesi amacıyla oluşturulan elektronik alım – satım platformu E-Commodity Bazaar Emtia Alım - Satım Portalı’na Borsa üyelerinin, ürünlerini sergileyebilmeleri amacıyla Karaman Ticaret Borsası ile İzmir Ticaret Borsası arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol ile Karaman Ticaret
Borsası’na kayıtlı üyeler de e-commodity bazaar portalında firmalarını ve ürünlerini tanıtabilecek ve alım
satım işlemleri için farklı firmalar ile işbirliği yapma
imkânnına sahip olabilecek.
Karaman’ın tarımsal ticaretinde başlıca
öneme sahip olan hububat ve bakliyat ürünlerinin elektronik ticarete ve E-Commodity
Bazaar’ın işleyişine oldukça uygun. Bu
bağlamda Borsamız, Ülkemiz tarım ve
gıda sektörünün geleceği için her zaman yenilikçi ve faydalı girişimlerin arkasında olacak.
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YEMEKLİK TANE VE BAKLAGİLLER TESCİL TOPLANTISI

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı Yemeklik Tane ve Baklagiller Tescil
Komitesi 2016 yılı toplantısına Borsalar arasından sadece Karaman Ticaret Borsası oy
kullanma hakkına sahip borsa olarak katılım sağladı.
Toplantıda yemeklik tane ve baklagiller grubunun Tescilli ürünler listesine yeni
ürünler eklendi. Karaman Ticaret Borsası olarak Kuru Fasulye – Karaman fasulyemizin
tescil işlemini gerçekleştirdik. Önümüzdeki yıldan itibaren Karaman fasulyemiz
sertifikalı tohum olarak üretilebilecek ve ülkemizin diğer bölgelerinde de yetiştirilme
imkanın önü açılmıştır.
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2016 YILI FAALİYET FOTOĞRAFLARI
2016.01.13 MESLEKİ EĞİTİM ÇALIŞTAYI

2016.02.03 AKREDİTASYON ÖDÜL TÖRENİ-3
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2016 YILI FAALİYET FOTOĞRAFLARI
2016.02.24 KONYA EKONOMİ ÖDÜL TÖRENİ-1

2016 02 24 KONYA EKONOMİ ÖDÜL TÖRENİ-2
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2016 YILI FAALİYET FOTOĞRAFLARI
2016.03.07 TMO HUBUBAT EKSPER KURSU

2016.03.09 KUMLUCA TİCARET BORSASI KIYASLAMA
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2016 YILI FAALİYET FOTOĞRAFLARI
2016.03.12 UHK 2015 YILI GENEL KURULU

2016.03.18 GTİ 2015 YILI GENEL KURULU
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2016 YILI FAALİYET FOTOĞRAFLARI
2016.03.30 İLETİŞİM BECERİLERİ-1

2016.03.30 İLETİŞİM BECERİLERİ-2
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2016 YILI FAALİYET FOTOĞRAFLARI
2016.04.07 AKREDİTASYON STANDARDI EĞİTİMİ

2016.04.12 YEMEKLİK TANE VE BAKLAGİLLER TESCİL TOPLANTISI
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2016 YILI FAALİYET FOTOĞRAFLARI
2016.04.14 AFYONKARAHİSAR TARIM FUARI

2016.04.14 AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI ZİYARETİ
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2016 YILI FAALİYET FOTOĞRAFLARI
2016.04.18 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ 1

2016.04.18 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ 2
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2016 YILI FAALİYET FOTOĞRAFLARI
2016.05.11 TOBB GENEL KURULU

2016.06.21 İFTAR YEMEĞİ
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2016 YILI FAALİYET FOTOĞRAFLARI
2016.08.04 CUMHURBAŞKANI ZİYARET

2016.08.04 BAŞBAKANI ZİYARET
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2016 YILI FAALİYET FOTOĞRAFLARI
2016.08.04 TOBB İSTİŞARE TOPLANTISI

2016.08.05 AKSARAY TİCARET BORSASI ZİYARETİMİZ
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2016 YILI FAALİYET FOTOĞRAFLARI
2016.08.04 KARAPINAR TİCARET BORSASI’NI ZİYARET

2016.08.17 GAZETE ANADOLU ZİYARETİ
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2016 YILI FAALİYET FOTOĞRAFLARI
2016.08.17 KARAMAN GÜNDEM ZİYARETİ

2016.08.28 AKSARAY TİCARET BORSASI AÇILIŞI
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2016 YILI FAALİYET FOTOĞRAFLARI
2016.09.30 GENEL İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARI EĞİTİMİ

2016.09.30 PERSONEL TOPLANTISI
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2016 YILI FAALİYET FOTOĞRAFLARI
2016.10.09 TÜRKİYE SANAYİ VE TİCARET ŞURASI

2016.10.10 DENETİMLER ÖNCESİ BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ
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2016 YILI FAALİYET FOTOĞRAFLARI
2016.10.21 AŞURE İKRAMI

2016.10.26 YÖREX YÖRESEL ÜRÜNLER FUARI
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2016 YILI FAALİYET FOTOĞRAFLARI
2016.10.27 1.KARAMAN TARIM FUARI

2016.11.01 SGK İL MÜDÜRÜ SERDAR FINDIK’I ZİYARET
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2016 YILI FAALİYET FOTOĞRAFLARI
2016.11.09 MUT TSO KIYASLAMA TOPLANTISI

2016.11.09 AFYON TB KIYASLAMA
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2016 YILI FAALİYET FOTOĞRAFLARI
2016.11.10 TSE EN ISO 9001-2015 REVİZYON EĞİTİMİ-1

2016.11.10 TSE EN ISO 9001-2015 REVİZYON EĞİTİMİ-2
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2016 YILI FAALİYET FOTOĞRAFLARI
2016.11.16 KARAPINAR TB KIYASLAMA

2016.11.18 KONYA TİCARET ODASI BAŞKANI SELÇUK ÖZTÜRK’ÜN ZİYARETİ
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2016 YILI FAALİYET FOTOĞRAFLARI
2016.11.22 KARAMAN EMNİYET MÜDÜRÜNE ZİYARET

2016.11.29 EREĞLİ TB KIYASLAMA
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2016 YILI FAALİYET FOTOĞRAFLARI
2016.11.29 KARAPINAR TB KIYASLAMA

2016.12.07 TOBB AKREDİTASYON DENETİMİ
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2016 YILI FAALİYET FOTOĞRAFLARI
2016.12.09 TOBB NEFES KREDİSİ

2016.12.20 İÇ ANADOLU BÖLGE TOPLANTISI
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BASINDA BİZ
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BASINDA BİZ
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BASINDA BİZ

70

MECLİS BAŞKANLARI

1984 - 1987

1987 - 1989

1989 - 1992

1992 - 2009

2009 - 2013

2013 - ........
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YÖNETİM KURULU BAŞKANLARIMIZ

1984 - 1987

1987 - 1989

1989 - 1992

1992 - 2009

2009 - ...........
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KARAMAN TİCARET BORSASI

Yen şeh r Mahalles Abdullah Sabr Ülgen Caddes No:2/78 Merkez-KARAMAN
Tel: 0 338 213 37 69 – 0 338 213 61 83
Faks: 0 338 213 58 92
Ma l: destek@karamantb.org.tr – karamantb@tobb.org.tr
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