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ÖNSÖZ

Ülkemizin ekonomik ve sosyal geliþiminde tarým sektörü önemli görevler üstlenmiþtir. Ekim alanlarýný daha fazla artýrmanýn 

mümkün olmadýðý günümüzde artan nüfusun besin ihtiyacýný karþýlamak, ancak temel besin maddesi olarak kullanýlan bitkilerin 

verimini artýrmakla mümkün olacaktýr. Ayrýca teknolojinin getirdiði tüm deðiþikliklere raðmen, güvenilir gýdaya olan talep gün 

geçtikçe artmaktadýr. 

Bir ülkenin en önemli geliþmiþlik göstergelerinden biri tarým sektörünün durumudur. Modern uygulamalarla tarýmýný güçlendirmiþ 

ve sürdürülebilir bir yapýya kavuþturmuþ ülkelerde ekonomik kalkýnmanýn çok daha hýzlý ve kalýcý olduðu görülmektedir. Bu  

baðlamda, ülkemizde tarým sektörünün geliþtirilmesi amacýyla, yürütülen yapýsal deðiþim ve dönüþüm çalýþmalarý ile verilen 

destekler sonucunda tarýmda istikrarlý bir büyüme yakalanmýþtýr. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðümüz, tarýmsal 

potansiyelimizi daha verimli kullanmanýn yanýnda üretimde kalite ve standardý yükseltmek, tarýmý sürdürülebilir refahýn kaynaðý 

bir sektör haline getirmek amacýyla özverili bir þekilde çalýþmaktadýr. 



Murat KOCA
Vali

Karaman, tarýmsal faaliyetlerin çeþitliliði, güçlü ve hýzlý geliþen ekonomisi ve sanayisi ile yatýrýmcýlara önemli fýrsatlar 

sunmaktadýr. Karaman ili; genç ve nitelikli insan kaynaðý, stratejik konumu, geniþ arazi varlýðý, uygun ekolojisi, tarýma dayalý 

güçlü sanayisi ve nitelikli destekçi kurumlarý yanýnda, organik tarým potansiyeli, tohumluk üretimine uygun iklim özelliði, 

kaliteli ve verimli tahýl üretim kapasitesi, modern meyvecilik ve baðcýlýk potansiyeli, modern hayvancýlýk potansiyeli, kýrsal 

yatýrýmlara yönelik teþvik, destek ve muafiyetler ile tarým sektöründe önemli bir yatýrým alanýdýr.

Ülke tarýmýnda bilim ve teknoloji alanýnda yürütülen geliþim ve teknolojilerin, doðal kaynaklarýn korunmasýný saðlayacak 

þekilde kullanýldýðý bir tarým yatýrým planý, ilimizde çiftçilerimizin gelirlerinin artýrýlmasýný ve ayný zamanda kaliteli üretimin de 

süreklilik kazanmasýný saðlayacaktýr.  Karaman, tarýmsal üretimde özellikle sulama giderleri kapsamýnda ihtiyaç duyulan 

enerjiyi karþýlayabilecek yenilenebilir enerji potansiyeline sahiptir. Bu baðlamda söz konusu enerji potansiyelinin etkin 

þekilde kullanýmýna yönelik çalýþmalarý önemsiyor ve destekliyoruz. Bununla birlikte, ilimizde tarým ve hayvancýlýðýn 

kalkýnmasý için yapýlan her türlü yatýrým ve projeyi destekliyoruz.

Yatýrýmcýlara rehber olmasý amacýyla hazýrlanmýþ olan; Karaman ili Tarým Sektörü Yatýrým Kýlavuzu ile sunulan bilgilerin 

ve verilerin ýþýðýnda Karaman'da tarým sektöründe gerçekleþtirilecek yatýrýmlarýn önünün açýlmasýna ve ilimizin geliþmesine 

katkýda bulunmasý dileklerimle, tüm yatýrýmcýlarý ilimizin sunduðu kaynak ve fýrsatlarý deðerlendirmek üzere Karaman'a 

yatýrým yapmaya davet ediyorum. Bu kapsamda, ilimizde tarým sektörünün kalkýnmasýnda önemli katký saðlayacaðýna 

inandýðým yatýrým kýlavuzunun hazýrlanmasýnda görev alan deðerli akademisyenlere, Karaman Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk 

Müdürlüðü personeline ve katký saðlayan diðer ilgililere teþekkürlerimi sunuyorum. 



Tarým; insanoðlunun bildiði en eski ticaret ve yatýrým aracýdýr. Ýnsanýn dünyaya teþrifi ile baþlayan ihtiyaçlarý ve isteklerini 

karþýlamak için insanlýk sürekli bir arayýþ ve caba içinde olmuþ, günümüzde tüketimde sýnýrlar belirsiz hale gelmiþtir. Ýnsanlýðýn 

bütün bu geliþimi boyunca ikamesi olmayan tek ve en önemli ihtiyacý beslenmek için gerekli olan gýda talebidir. Teknoloji ve 

medeniyet ne kadar geliþirse geliþsin deðiþmeyecek veya vazgeçilemeyecek bir ihtiyaçtýr. Gýda ihtiyacýnýn ve özellikle bilinçli 

tüketicilerinin sayýsýnýn arttýðý günümüzde güvenilir gýdaya olan talebin karþýlanmasý için tarým sektöründe güvenli ürün yönetimi 

sistemlerinin uygulanmasý gerekmekte; çiftçiler ve üreticiler tarafýndan neyin, ne için, ne zamanda, nerede üretildiði ve üretim 

aþamasýnda ne tür uygulamalarýn yapýldýðý izah edilebilmelidir. Son yýllarda tüm dünyada yaþanan, etkileri her geçen gün artan 

iklimsel deðiþikler ve artan dünya nüfusu ile birlikte güvenilir gýda talebini fazlalaþmasý, ülkeler için tarýmý stratejik bir sektör 

konumuna getirmiþtir.  Dünyadaki sanayileþme ve teknolojik geliþmelerin tarým sektörünü etkilememesi beklenemez. Tarýmda 

geleneksel üretim modellerinin yerini entansif üretim modellerine býrakmýþ olmasý, yatýrýmcý ve giriþimcilerin tarýma olan ilgisini

SUNUÞ



artýrmýþ, buna baðlý olarak da tarýma dayalý sanayi hýzla geliþmiþtir. Artýk tüm dünyada tarým küçük ölçekli aile iþletmesi 

anlayýþýndan uzaklaþmýþ, köylerde veya kýrsal kesimin yaptýðý bir iþ olmaktan çýkmýþ, modern ve profesyonel bir uðraþ haline 

dönüþmüþtür. 

Ülkemizde tarýmda kullanýlan alanlara yeni alanlar katmak mümkün olmadýðý düþünüldüðü zaman, Ülkemiz insanýnýn gýda 

ihtiyacýný karþýlamak durumundayýz. Bu da ancak mevcut tarým alanlarýndan daha fazla ve kaliteli ürün yetiþtirmekle mümkün 

görünmektedir. Daha fazla ve kaliteli ürünün yetiþtirilmesi ancak ve ancak daha profesyonel ve sorgulanabilir üretim ile 

mümkündür. Ýlimizin son yýllarda ülkemizde ve dünyada yaþanan tarýmsal geliþmelerin dýþýnda kalmasý düþünülemez. Bu 

baðlamda; Ýlimiz doðal kaynaklarýnýn ve tarýmsal potansiyelinin en iyi þekilde deðerlendirilmesi gelecekte Ýlimizin tarým sektörü 

içerisinde hak ettiði yeri almasý açýsýnda önem arz etmektedir. Ýlimizin mevcut tarýmsal potansiyelinin ortaya konmasý, güçlü 

yönlerinin ön plana çýkarýlmasý ve sürdürülebilir tarýmsal üretimin saðlanmasý adýna sektöre yapýlacak yatýrýmlar önem arz 

etmektedir. 

Dolayýsýyla, doðal kaynaklarýn iyi deðerlendirilmesi ve sýnýrlý sermayenin uygun kullanýlmasý için yatýrýmcýlarýn önünü 

açacak ve onlara yeni bakýþ açýlarý oluþturacak bir kýlavuzun hazýrlanmasý gerekliliði ortaya çýkmýþtýr. Ýlimizin 885.100 ha'lýk 

toplam yüzölçümü içerisinde 346.848 ha'ýnda tarýmsal üretim yapýlmakta olup meyvecilik, hububat ve bakliyat üretiminde 

önemli potansiyele sahiptir. Hayvancýlýk için uygun mera alanlarýnýn yanýnda mevcut alt yapýnýn güçlü olmasý, yapýlan projeler ile 

sektörün daha da güçlenecek olmasý yatýrýmcýlarýn ilgisini çekecektir. Ayrýca uygun iklim koþullarý, coðrafi konumu,  genç ve 

yeniliðe açýk insaný, 346.848 ha'lýk alanda yetiþtirilen ürün çeþitliliðinin fazla oluþu, kültürel zenginliði ve tarihi dokusu ile 

yatýrýmcýlar için önemli fýrsatlar sunmaktadýr. Ýlimiz de son yýllarda yapýlan projeler ile artarak gerçekleþen kamu yatýrýmlarý, 

tarýmsal ve ticari altyapýnýn güçlendirilmiþ olmasý, yatýrýmcýlarýmýzýn dikkatinden kaçmamasý gereken diðer bir konudur. 

Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü olarak sektörel anlamdaki tüm deneyimlerimizin bilimin ýþýðýnda giriþimci ve 

yatýrýmcýlara aktarýlmasý, onlara yeni bakýþ açýsý oluþturulmasý bizim için önem arz etmektedir. Bu amaçla Karamanoðlu 

Mehmetbey Üniversitesinin kýymetli akademisyenleri ile birlikte yürüttüðümüz deðerli bir çalýþma olan “Karaman Ýli Tarým 

Sektörü Yatýrým Kýlavuzu”nun ilimizde yeni yatýrýmlarýn yapýlmasýna katký saðlayacaðýný düþünmekteyim.  Bu kýlavuzun 

hazýrlanmasýnda tarým sektörüne ve kurumumuza hiçbir zaman desteklerini eksik etmeyen Sayýn Valimiz Murat KOCA'ya, 

sektörün kalkýnmasý için var gücüyle çalýþan sivil toplum örgütlerine,  Karamanoðlu Mehmetbey Üniversitesi'nde emeði geçen 

tüm akademisyenler ile mesai arkadaþlarýma þahsým ve kurumum adýna teþekkürlerimi sunar, tüm yatýrýmcýlarý Karamana 

yatýrým yapmaya davet ederim. Saygýlarýmla…

Mehmet ÖZTÝRYAKÝ
Karaman Gýda, Tarým ve
Hayvancýlýk Ýl Müdür V.



Karaman, 36°26' ve 33°39' kuzey enlemleri ile 32°27' ve Karaman Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü verilerine 

34°09' doðu boylamlarý arasýnda yer alan, büyük bir bölümü göre 885.100 ha alanýn 346.848 hektarýnda tarým yapýlýrken, 

Ýç Anadolu Bölgesi'nde bir bölümü ise Akdeniz Bölgesi'nde 187.115 ha alan çayýr mer'a ve 241.152 ha alan ormanla 

bulunan, zengin bir tarihi geçmiþe ve kültüre sahip bir kaplýdýr. Bu alanlarýn kendi içerisindeki yüzde daðýlýmlarý Þekil 

ilimizdir. 1989 yýlýnda il olan Karaman, biri Merkez Ýlçe olmak 1'de verilmiþtir. Karaman ilinin büyük bir kesiminde karasal 

üzere toplam altý ilçe, 10 belde ve 154 köyden oluþmaktadýr. iklim görülmektedir. Yazlarýn sýcak ve kurak geçtiði ilde, 

Bu köylerden 107 tanesi orman köyüdür. Merkez ilçe ile yaðýþlarýn büyük bölümü kýþ aylarýnda görülmektedir ve kýþlar 

birlikte Karaman'a baðlý olan ilçeler Ayrancý, Baþyayla, soðuktur. Karaman il genelinin uzun yýllar yaðýþ ortalamasý 

Ermenek, Kâzýmkarabekir ve Sarýveliler'dir. Ýlin toplam 326 mm'dir ve bu deðer Karaman'ýn ülkemizdeki en kurak 

yüzölçümü 885.100 hektardýr. Ýlçeler arasýnda merkez ilçe en alanlardan biri olduðunu göstermektedir.

geniþ alana sahiptir. 
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Þekil 1. Karaman ili arazi daðýlýmý 

Karaman ili coðrafik, kültürel ve tarihi özellikleriyle yaklaþýk 1000-1050 m arasýnda deðiþen tarla ve bahçe tarýmý için 

10.000 yýldan bu yana önemli bir yerleþim merkezi olmuþtur. elveriþli iki ova ve Orta Toros Daðlarýnýn bir kýsmýný da içinde 

Deniz seviyesinden yüksekliði 1033 metre olan ilin barýndýran mikro-klima özelliklere sahip alanlara sahiptir. Söz 

doðusunda Ereðli (Konya), batýsýnda Antalya, kuzeyinde konusu coðrafik özellikleriyle karasal ve mikro iklim 

Konya ve güneyinde ise Mersin bulunmaktadýr (Þekil 2). koþullarýna adapte olmuþ birçok yabani, kültür yapýlan veya 

Dolayýsýyla, Karaman ili Akdeniz ile Ýç Anadolu Bölgeleri endemik bitki ve diðer canlý türlerine ev sahipliði yapmaktadýr.  

arasýnda bir geçit bölgesi özelliðine sahiptir. Karaman, 

Karaman Ovasý ve AyrancýOvasý olarak adlandýrýlan rakýmý 
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Þekil 2. Türkiye Ýller Haritasý

Karaman coðrafi konumu, tarýmsal ve ekonomik bisküvi, gofret ve bulgur üretiminde Türkiye'de önemli bir 

faaliyetler bakýmýndan ülkemizin önemli illerinden birisidir. konuma sahiptir. Karaman, Türkiye'deki bisküvi üretiminin 

Karaman, tahýl ve bakliyat üretimi ve ticareti konusunda yaklaþýk üçte birini, bulgur üretiminin ise beþte birini 

önemli bir konuma sahiptir. Ayrýca meyve üretimi bakýmýndan karþýlamaktadýr. 2013 yýlý verilerine göre Karaman'da 136 

da özellikle elma üretimiyle bir meyve üretim merkezi milyon dolar ithalat ve 332 milyon dolar ihracat 

konumundadýr. Karaman'ýn ekonomik faaliyetleri tarým ve gerçekleþtirilmiþtir (TÜÝK 2013). Bu durum özellikle sanayi 

hayvancýlýk yanýnda sanayi ve ticarete de dayanmaktadýr. ürünlerinin il ekonomisine olan önemli katkýsýna iþaret 

Sanayi geliþimi için gerekli olan küçük ve büyük organize etmektedir. Tarýma dayalý gýda sanayisinde görülen hýzlý 

sanayi bölgelerine sahip olan Karaman, Türkiye'nin büyük geliþme sonucu kentin sosyo-ekonomik yapýsýnda hýzlý bir 

ekonomiye sahip illeri arasýnda yer almaktadýr. Özellikle gýda dönüþüm ve köyden kente göç olaylarý yaþanmýþtýr. Bu durum; 

sanayisinde önemli yatýrým ve faaliyetleri olan Karaman ili; un, kýrsal kesimdeki genç nüfusun azalmasýna neden olmuþtur. 
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2013 yýlýnda Karaman nüfusunun %70,89'u il/ilçe merkezlerinde, %29,10'u ise belde ve köylerde yaþamaktadýr. Ýl Merkezi 

nüfusu göçlerle sürekli artmýþ ve toplam nüfus içinde %60,10'luk bir paya sahip olduðu görülmektedir. Karaman'ýn 2013 yýlýndaki 

genel nüfusunun bir önceki döneme göre %1,06'lýk bir artýþ göstererek 237.939 kiþiye ulaþmýþtýr (TÜÝK 2013).

Karaman ili istihdam bakýmýndan incelenecek olursa 2012 verilerine göre Karaman ilinde iþgücüne katýlým oraný %50,5; 

iþsizlik oraný %4,9; istihdam oraný ise %48,0'dir (Tablo 1). 2012 verileri bir önceki yýl ile karþýlaþtýrýldýðýnda deðerlerde sadece 1 puan 

civarýnda bir deðiþiklik olmuþtur. Türkiye genelindeki iþsizlik oraný 2012 yýlýnda %9,2 ile Karaman'daki iþsizlik oranýnýn yaklaþýk iki 

katýdýr. Ayrýca istihdam ve iþgücüne katýlma oranlarý da Karaman'da Türkiye genelinin üzerindedir. Bu sonuçlar da Karaman'daki 

sanayi kuruluþlarýnýn iþsizlik oranýnýn düþük, istihdamýn fazla olmasýnýn payý büyüktür.
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Karaman eðitim konusunda önemli yatýrýmlarýn yapýldýðý bir ildir. Gerek öðrenci sayýlarý gerekse okul alt yapýsý bakýmýndan 

oldukça iyi durumdadýr. Karaman Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü 2012-2013 eðitim yýlý verilerine göre Karaman ilinde toplam 2.701 adet 

derslik mevcuttur. Bu dersliklerin 208 tanesi okul öncesi, 877 tanesi ilköðretim, 539 tanesi normal liseler, 456 tanesi mesleki ve 

teknik liseler, yedi tanesi çýraklýk eðitim merkezleri ve 21 tanesi halk eðitim merkezlerine aittir. Ýldeki toplam öðrenci sayýsý 63.765'tir. 

Ýl merkezindeki okul sayýsý 353, derslik sayýsý 2.352 ve öðrenci sayýsý ise 49.341 adettir. 

Þekil 3. Karamanoðlu Mehmetbey Üniversitesi Öðrencilerinin Birimlere Daðýlýmý
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Öðrencilerin kýz-erkek oranlarý yaklaþýk olarak eþittir. Ayrýca 2007 yýlýnda kurulan Karamanoðlu Mehmetbey Üni-versitesinde 

bulunan altý fakülte, iki yüksekokul, beþ meslek yüksekokulu ve iki enstitüde 10.000'in üzerinde öð-renci eðitim görmektedir (KMÜ, 

2013 Aralýk verileri). Bu öðrencilerin 5.269'u (% 53,16) fakültelerde, 736'sý (% 7,43) yüksekokullarda, 3.660'ý (% 36,92) meslek 

yüksekokullarýnda ve 247'si (% 2,49) enstitülerde kayýtlýdýr (Þekil 3). 

Karaman ilinde yapýlacak yatýrýmlarý avantajlý kýlacak en önemli sebeplerden biri de zengin enerji kaynaklarýna sahip olan ilin 

yakýn bir gelecekte ülkemizin enerji üretim merkezleri arasýnda yer alacak olmasýdýr. Karaman, Türkiye güneþ enerjisi atlasýnda 

(Þekil 4) görüldüðü gibi güneþ ýþýnýmýnýn en yüksek olduðu kuþak üzerinde yer almaktadýr. Þekil 4'de verilen haritada performans 

oraný %75 olan 1kWp'lýk bir fotovoltaik sistem için, Türkiye'nin deðiþik bölgelerindeki fotovoltaik enerji üretim kapasitesi haritasý 

verilmektedir. Haritadan da görüleceði üzere Karaman il sýnýrlarý içerisindeki bölgelerde yýllýk 1650 kWh/kWp deðerinin üzerinde bir 

elektrik enerjisi üretim potansiyeli söz konusudur. Buna göre, Türkiye ortalamasýnýn (1.527,5 kWh / kWp) üzerinde güneþlenme 

süresine ve radyasyon deðerine sahip olan Karaman, düz arazileri ve düþük nem oraný ile güneþ enerjisi yatýrýmlarý açýsýndan 

oldukça cazip bir ilimizdir. 
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Þekil 4. Türkiye Güneþ Enerjisi Haritasý

Karaman rüzgâr enerjisi bakýmýndan da yüksek bir içerisindeki en önemli fosil yer altý kaynaðý  Karapýnar-Ayrancý 

potansiyele sahiptir. Türkiye, Rüzgâr Enerjisi Potansiyel bölgesinde bulunan 1 milyar 832 milyon tonluk kömür 

Atlasýna göre Karaman ilinde 30 metrede 9 m/s hýza kadar havzasýdýr. Ayrancý'da kurulmasý planlanan termik santralle 

çýkan rüzgâr enerjisi potansiyeli olduðu görülmektedir. birlikte bölgeye yapýlacak toplam yatýrýmýn 8 milyar dolarý 

Karaman ili Ermenek, Sarýveliler ve Baþyayla ilçeleri rüzgâr geçeceði ifade edilmektedir. Diðer bir önemli yer altý kaynaðý 

enerjisi santrali kurulabilecek en verimli alanlar arasýndadýr. Ermenek bölgesindeki linyit sahalarý olup yaklaþýk 8 milyon ton 

Karaman'a kurulacak rüzgâr enerjisi santrallerinin toplam güç toplam kömür rezervi bulunmaktadýr.

kapasitesinin 933,6 MW olduðu hesaplanmýþtýr.

Karaman ili zengin yenilenebilir enerji kaynaklarý 

potansiyeli yanýnda güçlü kömür rezervlerine de sahiptir. Bu 

rezervlerin bir kýsmý iþletilmektedir. Karaman ili sýnýrlarý 
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Karaman ili genel anlamda yer üstü su kaynaklarý bakýmýndan fakir; yer altý su kaynaklarý bakýmýndan ise zengindir. Karaman ili 

yer üstü su potansiyeline ait bilgiler Tablo 2 ve Tablo 3'de verilmiþtir. Tablo 4'de Karaman ilinde kurulu barajlar ve kullaným alanlarýna 

iliþkili bilgiler yer almaktadýr.

Tablo 2. Karaman Ýli Yerüstü Suyu Potansiyeli (ha)

Kaynak: DSÝ (Devlet Su Ýþleri)

Tablo 3. Karaman ilindeki Akarsular ve Su Miktarlarý

Ermenek ilçesinde yapýmý tamamlanan Ermenek Hidroelektrik Santralinin enerji kapasitesi 1.134 GWh olup, sulama projelerine 

de önemli katkýlarda bulunacaktýr. Bilinçsiz ve aþýrý sulamalar nedeniyle yer altý su rezervlerinin hýzla tükendiði ve yer altý sularýnýn 

seviyesinin her yýl daha da azaldýðý yetkililer tarafýndan sýkça dile getirilmektedir. Özellikle tarýmsal sulamada küresel ýsýnma, nispi 

nemin ilde düþük olmasý ve topraklarýmýzýn fiziksel özellikleri yanýnda azalan yaðýþlar neticesinde su kaynaklarýnýn kullanýmýnýn 

planlanmasý en stratejik konular arasýndadýr.
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TARIM SEKTÖRÜ
MEVCUT DURUM ANALÝZÝ

Tablo 4. Karaman ilinde Kurulu Barajlar ve Kullaným Alanlarý

Kaynak: DSÝ

Karaman ili stratejik konumu, tarýmsal üretimi ve tarýma dayalý sanayisi ile ülkemizin tarýmsal açýdan önemli illerinden biridir. 

Tarým ve hayvancýlýk, nüfusunun % 39,7' si tarýmda istihdam edilen Karaman için ekonomik açýdan oldukça önemlidir.

Karaman ilinin 885.100 hektarlýk yüzölçümünün yaklaþýk % 39'unu tarým alanlarý oluþturmaktadýr. Karaman ilinin toplam 

346.848 hektarlýk tarým alanlarýnýn % 62'sinde tarla bitkileri, % 8,7'sinde meyve, % 3,9'unda sebze yetiþtiriciliði ve % 1,4'ünde 

baðcýlýk yapýlmaktadýr. Karaman ili tarým alanlarýnýn % 15'ini (52.450 ha) nadas alanlarý oluþturmaktadýr. Karaman'da tahýl ve diðer 

bitkisel ürünlerin ekim alaný 248.369 hektar, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinin ekim alaný 32.408 hektar, sebze ekim alaný ise 

13.890 hektardýr (TÜÝK 2013).
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Tarla bitkileri il tarýmý açýsýndan önemli bir paya sahiptir. Buðday, arpa, nohut, mýsýr, kuru fasulye, ayçiçeði, þekerpancarý ve 

yulaf bölgede en çok ekilen tarla bitkileridir. Karaman ili tahýl ekim alanlarýnýn % 29 'unda makarnalýk buðday, % 20' sinde ekmeklik 

buðday, % 35' inde arpa, % 7,7' sinde mýsýr, % 3,9' unda çavdar ve % 3,8' inde yulaf yetiþtirilmektedir. Ülkemizde üretilen toplam 

17,98 milyon tonluk ekmeklik ve diðer buðday türlerinin % 0,5' i, üretilen 4,08 milyon tonluk makarnalýk buðdayýn ise % 3,6' sý 

Karaman'da üretilmiþtir (TÜÝK, 2013). Karaman, tahýl ve bakliyat üretimi ve ticareti konusunda önemli bir konuma sahiptir. Bununla 

birlikte meyvecilik, özellikle de elma üretimi bakýmýndan her geçen gün önemi artmaktadýr. Karaman ilinde en fazla üretilen meyve 

türleri; elma, armut, kiraz ve eriktir. Türkiye'de üretilen elmanýn % 18,3' ü, armudun % 2,4' ü ve kirazýn % 2,4' ü Karaman'dan 

karþýlanmaktadýr. Ýlde en fazla üretilen sebzeler ise maydanoz, taze soðan, ýspanak, pýrasa, lahana ve maruldur. Karaman, Türkiye 

sebze üretimindeki en yüksek payý % 8,9 ile maydanoz, % 7,2 ile taze soðan ve % 3.6 ile ýspanak saðlamaktadýr. Türkiye üretimine 

katkýsý % 1,34 civarýnda olan sebzeler ise taze fasulye, karpuz ve kavundur. 
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Karaman canlý hayvan ve hayvansal ürün deðeri açýsýndan, Türkiye'de istenilen sýralarda yer almamaktadýr. Karaman, 2012 yýlýnda 81 il 

içerisinde canlý hayvan deðeri 378 milyon TL ve % 0,59'luk pay ile 63, hayvansal ürünler deðeri bakýmýndan ise 100 milyon TL ve % 0,20'lik pay 

ile 68. sýrada yer almýþtýr (TÜÝK, 2012).

Karaman'ýn ekonomik faaliyetleri tarým ve hayvancýlýk yanýnda sanayi ve ticarete de dayanmaktadýr. Sanayinin alt yapýsý için gerekli küçük 

ve büyük organize sanayi bölgelerinin tamamlanmýþ olmasý Karaman ilinin ekonomisi için büyük önem taþýmaktadýr. Özellikle gýda sanayisinde 

önemli geliþmeler gösteren ilimiz, un, bisküvi, gofret ve bulgur üretiminde Türkiye' de önemli bir konuma sahiptir. Ýlde 249 adet farklý alanlarda 

faaliyet gösteren tarýma dayalý sanayi kuruluþu mevcuttur. Karaman, ülke bisküvi üretiminin yaklaþýk üçte birini, bulgur üretiminin ise beþte birini 

karþýlamaktadýr. 2013  yýlý  verilerine göre Karaman'da 136 milyon dolar ithalat ve 332 milyon dolar ihracat gerçekleþtirilmiþtir (TÜÝK, 2013). Bu 

durum özellikle sanayi ürünlerinin il ekonomisine olan önemli katkýsýna iþaret etmektedir. 

Karaman ilinde bulunan tarýma dayalý sanayi kuruluþlarýna iliþkin bilgiler Tablo 5'de verilmiþtir. Karaman'da tarýma dayalý 

sanayi iþletmelerinde 255 tesisle tahýl, un ve unlu mamuller üreten iþletmeler ilk sýrada yer almýþtýr. Rakamlardan da anlaþýlacaðý 

üzere Karaman'da tahýla dayalý sanayi çok önemlidir. Süt ve süt ürünlerinde üretim yapan kuruluþ sayýsý 19 iken, et ve et ürünlerinde 

üretim yapan kuruluþ sayýsý sadece iki adettir. Süt ve süt ürünleri iþleme kapasitesi oldukça yüksek olan ilde iþletmeler süt ihtiyacýnýn 

büyük bir kýsmýný komþu illerden saðlamaktadýr. Ýlde zeytinyaðý üretimi yapan iþletme sayýsý iki adettir ve bu iþletmeler ilin mikro-

klima alanlarýnda üretilen zeytinleri iþlemektedir. 

Tablo incelendiðinde özellikle paketleme, ambalajlama ve boylama faaliyetlerinde bulunan iþletme sayýlarýnýn az olduðu 

gözlemlenmektedir. Þekerleme, tahin, helva ve pekmez üretimde toplam sekiz iþletme üretim yapmaktadýr. Karaman'da bir tuz 

iþleme kuruluþu bulunmaktadýr.  

KARAMAN'DA
TARIMA DAYALI SANAYÝ
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KARAMAN'DA
TARIMSAL TÝCARET

Kaynak: Karaman GTH Ýl Md. 2013 yýlý Çalýþma Raporu

Karaman tarýmsal üretimi ve tarýma dayalý sanayisiyle ülkemizin önemli tarým merkezlerinden biridir. Bazý tarýmsal ürünlerde 

yapmýþ olduðu ihracatlarla da dikkat çeken Karaman özellikle elma ve tahýla dayalý ürünlerde söz sahibidir. Güçlü bir tarýmsal 

geçmiþe ve geleneði sahip olan Karaman'da tarýmsal üretim miktar ve kalitesinin artýrýlmasý yanýnda tarýmsal pazarlamada 

konusunda yatýrýmlarýn etkinliðinin artmasý tarýmsal ticareti geliþtirecektir. 



TARIMSAL PAZARLAMA SÝSTEMÝ

Tarým insanoðlunun gerek üretim gerekse ticari bakýmýndan yapmýþ olduðu en eski faaliyetlerden biridir. Ekonomik 

göstergeler bakýmýndan tarýmýn ülke ekonomilerine katkýsý farklýlýk göstermekle birlikte tarým bütün ülkelerinin en hayati sektörü 

konumundadýr. Bu durumda þüphesiz ki tarýmsal ürünlerin insan beslenmesindeki önemi büyüktür. Nitekim sanayi ve teknoloji 

alanýndaki geliþmeler nedeniyle birçok ülkede tarýmýn genel ekonomik göstergelerdeki payý azalýrken, beslenme yanýnda küresel 

ýsýnma, nüfus artýþý ve doðal kaynaklarýn muhafazasý gibi faktörler nedeniyle tarýmýn önemi her geçen gün artmaktadýr. 

Dünya nüfusunun 2050 yýlýnda üç milyar kiþi daha artmasý beklenirken, 2010 yýlý verileri temel alýndýðýnda 2030 yýlýnda tahýl 

üretimi %31, 2050 yýlýnda ise %52 artacaktýr. Benzer bir durum et üretiminde de yaþanacaktýr. Toplam et üretimi 2010 yýlýna kýyasla 

2030 yýlýnda %34, 2050 yýlýnda ise %64 artacaktýr. Bütün bu rakamlar dikkate alýndýðýnda tarýmýn temel sermayesi olan doðal 

kaynaklar üzerine olan baskýlarýnda ne kadar artacaðý tahmin edilebilir. Tarýma açýlacak arazi varlýðý sadece Brezilya'da mevcut iken, 

birim alandan alýnacak verimin artýrýlmasý ve kýrsal alanlarda yapýlan tarým faaliyetlerinin önemi gittikçe artacaktýr. Tarýmsal 

faaliyetlerde üretim ve doðal kaynaklarýn muhafazasý yanýnda tarýmsal ürünlerin pazarlanmasý da büyük önem taþýmaktadýr.
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Ülkemizde tar ýmsal  pazar lama 

kuruluþlarýnýn etkinliði ürüne göre deðiþmekle 

birlikte Toprak Mahsulleri Ofisi, ticaret 

borsalarý, tüccarlar, toptancý halleri ve 

kooperatifler tarýmsal pazarlamanýn önemli 

aktörleridir. Bununla birlikte üretici birlikleri, 

ürün ihtisas borsalarý, lisanslý depoculuk ve 

vadeli iþlemler ve opsiyon borsalarý (VOB) 

geliþmiþ ülkelerde tarýmsal pazarlamanýn 

önemli kuruluþlarý arasýndadýr. Ülkemizde de 

bu kuruluþlarýn tarýmsal pazarlamada yeri ve 

önemi artmaya baþlamýþtýr. 

Türkiye'de kamu sektörü tahýllar, tütün, 

et ve çay gibi bazý ürünlerde yer alýrken, özel 

sektör ve kooperatifler çok daha geniþ 

tarýmsal üründe faaliyet göstermektedir. 

Özellikle meyve ve sebze pazarlamasýnda 

ülkemizde toptancý hallerinin önemi büyüktür. 

Üreticilerimizin büyük bir kýsmý da özellikle 

kýrsal alanlarda tarýmsal ürünlerinin 

pazarlamasýný tüccarlar yoluyla gerçekleþtir-

mektedir. Son yýllarda ülkemizde ticaret 

borsalarý alýcý ve satýcýlarýn bir araya geldiði 

önemli tarýmsal pazarlama merkezleri haline 

gelmiþtir. 
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Geliþmiþ ülkelerde üretici birlikleri, ürün ihtisas borsalarý ve kooperatifler tarýmsal üretim ve pazarlamanýn planlanmasýnda 

önemli rol oynamaktadýr. Örneðin, Avrupa Birliði'nde kooperatiflerin yaþ meyve ve sebze pazarlamasýnda paylarý %80 oranýna 

ulaþabilmektedir. Özellikle kooperatif ve üretici birliklerinin sayýsýnýn artmasý ve tarýmsal üretimin planlanmasýnda ve 

pazarlanmasýnda etkin rol almalarý önemli geliþmeler yaþanmasýný saðlayacaktýr. Ayrýca bu kuruluþlar sadece pazarlamada deðil 

ayný zamanda Ar-Ge, tanýtým ve eðitim faaliyetlerinde de aktif rol alabilecek potansiyele sahiptir.  

Karaman'da tarýmsal amaçlý toplam kooperatif sayýsý 79 adettir. Bunlarýn 36'sý tarýmsal kalkýnma kooperatifi, 31'i Sulama 

Kooperatifi ve 12'si Tarým Kredi Kooperatifidir. Ayrýca sulama ve hayvancýlýk konusunda iki adet kooperatifler bölge birliði 

bulunmaktadýr. Ýlde ayrýca 5200 sayýlý kanuna göre kurulan altý adet Tarýmsal Üretici Birliði bulunmaktadýr. Üretici birliklerinin faaliyet 

alanlarý elma, meyve, yumurta ve süttür. 5996 sayýlý kanun kapsamýnda kurulan ýslah amaçlý yetiþtirici birlikleri ise Damýzlýk Sýðýr 

Yetiþtiricileri Birliði, Arý Yetiþtiricileri Birliði ve Damýzlýk Koyun-Keçi Yetiþtiricileri Birliði olmak üzere üç adettir (Karaman Gýda, Tarým ve 

Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü 2013 yýlý Çalýþma Raporu).  

ÝHRACAT

Karaman ilinin 2013 yýlý ihracat verileri Tablo 6'da verilmiþtir. Karaman ilinden 2013 yýlýnda 14 farklý üründe ihracat yapýlmýþtýr. 

Yüz milyon adetin üzerinde yumurta ihracatý yapýlan ilde tahýla dayalý birçok ürün listede yer almaktadýr. Karaman için en önemli 

tarýmsal ürün niteliðindeki elmanýn ihracat miktarý 415 bin kg civarýndadýr. Mercimek, fasulye ve nohut gibi yemeklik dane baklagiller 

de ilin ihracat ürünleri arasýnda önemli bir yere sahiptir. Tahin ve pekmez ihracatýnýn miktarlarý 10.000 kg civarýndadýr.

Türkiye Ýstatistik Kurumunun ihracat verileri fasýl numaralarý altýnda yer almaktadýr. Tarým ve tarýmsal ürünlerin yer aldýðý 

fasýllarda Karaman ilinin 2003 yýlý ihracat rakamý 4,2 milyon dolar iken, 2013 yýlýnda bu rakam 15,3 milyon dolara yükselmiþtir. TR 52 

bölgesinde tarýmsal ürünlerin yer aldýðý fasýllarda Karaman'ýn ihracattaki payý 2003 yýlýnda %19,6 iken, 2013 yýlýnda bu oran %7,1'e 

düþmüþtür. Bu oranýn düþmesinde Konya ili tarafýndan yapýlan ihracatýn artýþý büyük rol oynamaktadýr. Karaman ilinin ihracat 

rakamlarýnýn artýrýlabilmesi için üretimi yapýlan tarýmsal ürünlerinin kalite standartlarý ve sertifikalarýnýn bulunmasý önemlidir.



Tablo 6. Karaman ilinin 2013 yýlýna iliþkin bazý ürünlerdeki ihracat verileri

Kaynak: Karaman Ticaret ve Sanayi Odasý 2013, *Yumurta adet olarak verilmiþtir.
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PAZARLAMADA KARÞILAÞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ

Tarýmsal pazarlama, bir tarýmsal ürünün üretim aþamasýndan tüketiciye ulaþýncaya kadar geçirdiði iþletme faaliyetlerinin 

tamamýdýr. Çoðu kez sadece satýþ gibi algýlanan pazarlama, tarýmsal pazarlama ürünlerinin þekil, zaman, yer ve mülkiyet faydasýný 

artýran hizmetlerle ilgilidir. Pazarlama bileþenleri ürün, fiyat, daðýtým ve tanýtma baþlýklarý altýnda toplanabilir. Pazarlanacak ürünler 

için bütün bu bileþenlerin incelenmesi ve kararlarýn alýnmasý gerekmektedir. Tarýmsal ürünlerin pazarlanmasýný sanayi ürünlerinin 

pazarlanmasýndan ayýran bazý faktörler bulunmaktadýr. 

Bu faktörlerin baþýnda yukarýda ifade edilen pazarlama bileþenlerinin tarýmsal üreticilerin kontrolünde olmayýp, sanayi 

iþletmelerinin veya büyük miktarlarda üretim yapan büyük gýda iþletmelerinin elinde olmasýdýr. Pazarlama stratejileri bakýmýndan da 

tarým iþletmelerini diðer iþletmelerden ayýran faktörler bulunmaktadýr. Tarým iþletmeleri özellikle küçük arazi varlýðýna sahip olanlar 

tarýmsal üretim amacýyla kurulmuþ ve pazarlama stratejisi yapmamaktadýrlar. Tarým iþletmelerinde genellikle birbirine benzer 

ürünler üretilir ve bu ürünler çoðu  kez iþlenmeden hasat sonrasýnda satýþa sunulur. Tarýmsal ürünlerde baþkasýnýn arz edemediðini 

arz ederek  avantaj saðlamak (monopol avantaj) oldukça zordur. Tarým sektörünü diðer sektörlerden ayýran diðer bir özellik ise 

üreticilerin tüketicilerden çok uzakta olmalarýdýr. Genellikle tüketiciyle iliþki kurabilen kesim perakendecilerdir. Bu nedenle çiftçilerin 

pazarlamadaki baþarýsýnda daðýtým kanallarýnýn etkinliði önemlidir.

Þekil 5. Fasýllara iliþkin 2003 ve 2013 yýlý ihracat rakamlarý 

Ýhracat Rakamlarý (milyon dolar)
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Ülkemiz genelinde tarýmsal pazarlamada yaþanan sorunlarda bazýlarý þu þekilde sýralanabilir; iþlenmiþ tarým ürünleri üreten 

ve daðýtan iþlenme sayýsýnýn az olmasý nedeniyle rekabet þartlarýnýn oluþmamasý, fiyat temelli üretim planlamasý nedeniyle tarým 

ürünleri piyasasýnda fiyatlarýn oluþma þekli, üretim planlamasýnýn zorluðu, yüksek tüketici fiyatlarý, aracý sayýsýnýn fazla olmasý, 

düþük üretim kalitesi, yüksek maliyet, üreticilerin düþük temsil gücü ve ihracat potansiyelinin kullanýlamamasýdýr. Bütün bu 

sorunlarýn yanýnda ülkemizin tarýmsal pazarlamadaki en önemli sorunu üretici örgütlenmesindeki yetersizliktir. Yukarýda ifade 

edilen tarýmsal pazarlamayý diðer pazarlamalardan ayýran bilgiler de dikkate alýndýðýnda bu sorunun önemi daha iyi anlaþýlabilir. 

Tarýmsal pazarlamada bu sorunun çözülebilmesi için üreticinin bilinçlendirilmesi ve örgütlenme taleplerinin artmasý için yoðun 

çalýþmalara gerek vardýr. Üreticilerin pazarda örgütlü olarak temsil edilmesi aracý sayýsý ve etkinliðini azaltacaktýr. 

Tarýmsal pazarlamada yapýlabilecekler iki temel baþlýk altýnda incelenebilir. Birincisi bölgenin iklim özelliklerine uygun 

tarýmsal ürünlerin belirli kalite standartlarýnda ticarete konu olacak þekilde büyük partilerde üretiminin gerçekleþtirilmesidir. Ýkinci 

olarak bu ürünün pazarlanmasý noktasýnda faaliyet gösterecek organizasyon ve kuruluþlarýn faaliyetleri ve pazarlama stratejilerinin 

geliþtirilmesidir.  

Tarýmsal pazarlama konusunda üretim aþamasý büyük öneme sahiptir. Bir bölgenin veya þehrin pazarlamada söz sahibi 

olabilmesinin ilk þartý bazý ürünlerde büyük miktarlarda piyasaya arzýn saðlanabilmesidir. Karaman ilinde bu elma üretiminde 

gerçekleþtirilmiþtir. Büyük miktarlarda üretim yapýlmasý toptancý ve perakendecilerin bölgeye olan ilgilerini artýracaktýr. Üretim 

miktarý yanýnda ürünün belirli kalite özelliklerine sahip olmasý da önemlidir. Çünkü tarýma dayalý sanayide iþlenmiþ ürünün kalitesi ve 

üretim aþamasýnda sorun yaþanmamasý büyük oranda hammadde özelliklerine baðlýdýr. Bir bölgenin son kullaným kalitesine uygun 

kalite özelliklerine sahip tarýmsal ürün arzýný saðlamasý pazarlama açýsýndan büyük bir avantajdýr. Ürün kalitesi sadece sanayici için 

deðil ayný zamanda tüketici içinde önemli bir tercih sebebidir.

Kaliteli ürün yetiþtirilmesinde Ar-Ge desteði büyük önem taþýmaktadýr. Çünkü kalite özellikleri bilinen mevcut veya yeni 

geliþtirilen çeþitlerin tarýmsal üretimde yer alabilmesi için bu çeþitlerin ilgili bölgede denenmesi ve üreticiye tavsiye edilmesi 

gerekmektedir. Bu kapsamda lisanslý depoculuk faaliyetleri de pazarlama açýsýndan önemlidir. Temel ve iþlenmiþ ürünleri 

standartlara ve ürün özelliklerine göre muhafaza eden lisanslý depolarýn faaliyetleri, sanayici ve tüketiciler için kalite sorunu olmayan 

hammadde saðlayabilmektedir. 
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Yukarýda belirtilen özelliklere sahip ürünün satýþýnda üretici birliklerinin, ürün ihtisas borsalarýnýn, lisanslý depoculuk ve 

kooperatiflerin büyük önemi vardýr. Bu tip organizasyonlar üreticilere hem üretim planlamalarýnda hem de satýþta büyük yardým ve 

kolaylýklar saðlamaktadýr. Bu organizasyonlarýn çok iyi planlanarak aktif bir þekilde faaliyet göstermesi tarýmsal pazarlama 

açýsýndan önemlidir. Bu organizasyonlarýn sürdürülebilir bir þekilde iþletilebilmesi için kesinlikle profesyonel yardým veya hizmet 

alýnmalýdýr. 

Tarýmsal üretimde en önemli stratejilerden biri de bölgede geçmiþi ve geleneði olan ayný zamanda bölgenin çevresel 

özelliklerinde kaliteli üretim yapýlabilecek ürünlerin üretim deseninde yer almasýdýr. Bu ürünlerde kalite özellikleri iyileþtirilmeli ve 

ürünün tanýtýmý çok iyi organize edilmelidir. Karaman için bu ürünlere örnek olarak elma, makarnalýk buðday ve koyun verilebilir. 



Tarýmsal pazarlama insanýn biri fiziksel, diðeri ruhsal en temel iki ihtiyacýyla yakýndan alakalýdýr. Bunlar; beslenme ve güven 

duygusudur. Beslenme ihtiyacý, insanýn saðlýklý yaþayabilmesinin en temel þartlarýndan biridir. Özellikle son yýllarda gelir 

seviyesindeki artýþa paralel olarak beslenme alýþkanlýklarýnda yaþanan deðiþiklikler ve saðlýklý gýdaya olan ilgi hýzla artmaktadýr. Bu 

kapsamda organik tarým, iyi tarým uygulamalarý ve ürün kalite standartlarý büyük önem taþýmaktadýr. Bu tip tarýmsal uygulamalarýn 

hayata geçirilmesi ilin tarýmsal pazarlamadaki etkinliðini artýracaktýr.

Güven duygusu oluþturmak marka çalýþmalarýnýn en temel hedefidir. Güven duygusunun oluþmasýnda tanýnmýþlýk büyük 

önem taþýmaktadýr. Reklam bir ürünün insanlar tarafýndan tanýnmasýný saðlayarak güven duygusu oluþturmaktadýr. Güven 

duygusunun oluþturulmasýnda ürünün sahip olduðu standartlar, üretim aþamalarýnýn izlenebilir olmasý, tüketiciyi bilgilendirmesi ve 

özellikle tarým ürünlerinde çevreye olan hassasiyet önemlidir. Ayrýca ürünün kalite özelliklerindeki tutarlýlýk da ticari olarak önemli bir 

kriterdir. 
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Tarýmsal ürünlerde marka oluþturmak diðer ürünlerden farklý ve çok kolay iþleyen bir süreç deðildir. Çünkü pazarlamanýn en 

önemli faktörlerinden olan ürün farklýlýklarýnýn tarýmsal ürünlerde oluþturulmasý zordur. Tarýmsal ürünlerde marka deðerini oluþturan 

faktörler; bölgenin bazý ürünlerle coðrafik olarak anýlmasý ve kaliteli üretim nedeniyle tüketici memnuniyetinin yüksek olmasýdýr. 

Özellikle geleneksel ürünler bu anlamda marka deðeri oluþturulmasýnda çok deðerlidir. Bu ürünlerde kullanýlan coðrafik iþaretler 

bölgenin tanýnmasýnda büyük önem taþýr. Bölge tarýmýnda geleneksel geçmiþi ve tanýnmýþlýðý olan ürünlerin coðrafi iþaretlerle tescil 

edilmesi bölgesel marka deðeri oluþturmada önemlidir. Karaman'da yer alan bu tip ürünlerin tescil ettirilmesi Karaman'ýn tarýmsal 

marka deðerini artýracaktýr. Bir ilin tarýmsal imajýnda kentte yer alacak sanat ve estetik kaygýsýyla yapýlmýþ tarýmsal imgelerin 

bulunmasý da önemlidir. 

Tarýmsal ürünlerde farklýlýk oluþturmanýn çok kolay olmadýðý yukarýda vurgulanmýþtý. Farklýlýk oluþturmaya bir örnek olarak 

besin içeriði geliþtirilmiþ tarýmsal ürünlerin üretilmesi verilebilir. Dünya'da bilimsel araþtýrmalarýn en güncel konularý arasýnda besin 

içeriði zenginleþtirilmiþ (Biofortification) çeþitlerin geliþtirilmesi yer almaktadýr. Bu araþtýrmalar çinko, demir ve selenyum gibi insan 

beslenmesinde önemli olan elementleri daha yüksek oranda içeren tohumlar veya lif içeriði sindirim sistemimiz için daha uygun 

olan tohumlar geliþtirmeye odaklanmýþtýr. Bu tip kalite özelliklerine sahip çeþitlerin üretime alýnmasý ve elde edilen ürünlerin tanýtýmý 

yapýlarak pazarlanmasý tarýmsal pazarlamada büyük avantajlar saðlayabilir. Bu özelliklere sahip genetik kaynaklar yetersiz 

beslenme sorunun yaþanan geliþmekte olan ve az geliþmiþ ülkeler için büyük önem taþýmaktadýr. 
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Tarýmsal üretim ve pazarlamada kýrsal kalkýnma çok büyük bir öneme sahiptir. Dünya nüfusunun hýzla artýyor olmasý besin 

kaynaklarýnýn saðlanmasýnda yoðun tarým yapýlan alanlarýn üzerindeki baskýyý her geçen gün artýrmaktadýr. Bu durum kýrsal 

alanlardaki tarým alanlarýnýn üretime katkýsýnýn artýrýlmasýný kaçýnýlmaz kýlmaktadýr. Bu nedenle Dünya'da kýrsal kalkýnma 

modellerine önemli yatýrýmlar yapýlmaktadýr. Kýrsal kalkýnmanýn amacý; kýrsalda belirli standartlarda tarýmsal üretimin yapýlmasýný ve 

bu ürünün perakendeci raflarýnda yer almasýný saðlamaktýr. Kýrsal kalkýnma tarýmsal üretimin üzerindeki baskýnýn azaltýlmasý 

yanýnda kýrsal kesimdeki refahýn artmasýný da hedeflemektedir. Özellikle kýrsal kalkýnma projelerinde çiftçi çocuklarýnýn tarým, çevre 

bilinci ve pazarlama konularýnda eðitim almalarý önemli proje konularý arasýnda yer alacaktýr. 

Pazarlama sorununu azaltan önemli bir yöntemde sözleþmeli üretim modellerinin uygulanmasýdýr. Tarýmsal sanayinin veya 

perakendecinin istediði kalite özelliklerine sahip ürünlerin yetiþtirilmesi ve ilgili kuruluþlara satýlmasý arz-talep dengesinin 

oluþturulmasýnda önemlidir ve birçok pazarlama problemini ortadan kaldýrmaktadýr.  
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TARIMA DESTEK VEREN KURULUÞLAR VE SAÐLADIÐI HÝZMETLER

KARAMAN'DA

Online iletiþimin çok yoðun olduðu ve hýzla geliþtiði çaðýmýzda bütün faaliyetlerde olduðu gibi tarýmsal pazarlamada da bu 

alanda yer almak kaçýnýlmazdýr. Günümüzde e-ticaret birçok sektörde çok büyük rakamlara ulaþmýþtýr. Tarýmsal ürünlerin özellikle 

iþlenmiþ ve kýsa zamanda bozulma ihtimali olmayan tarýmsal ürünlerin e-ticaret yoluyla pazarlanmasý mümkündür. Bunun 

baþarýlabilmesi için tüketicinin güveninin kazanýlmasý ve profesyonel tanýtým faaliyetlerinde bulunulmasý gerekmektedir. Pazarlama 

ve e-ticaret konularýna yönelik yapýlan desteklerden de yararlanýlmasý avantajlar saðlayacaktýr. Son olarak da pazar bilgi 

sistemlerinin kurulmasý pazarlama stratejilerinin geliþtirilmesinde ve üretim planlamalarýnýn yapýlmasýnda büyük avantajlar 

saðlayacaktýr.  

T.C. BAÞBAKANLIK YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI (TYDTA)
T.C. Baþbakanlýk Yatýrým Destek ve Tanýtým Ajansý (TYDTA), Türkiye'nin sunduðu yatýrým olanaklarýný küresel iþ dünyasýna 

tanýtma ve yatýrýmcýlara Türkiye'ye yapacaklarý yatýrýmlarýn her safhasýnda destek verme görevini üstlenmiþ doðrudan 

Baþbakanlýða baðlý bir kuruluþtur. TYDTA ülkemizde yatýrým yapmak isteyen yurt dýþýndaki yatýrýmcýlara yatýrýmlarýna yönelik her tür 

desteði sunmaktadýr. Ayrýca uluslararasý yatýrýmcýlara Türkiye'de yeni bir yatýrým yapmak ya da mevcut yatýrýmlarýný geniþletmek için 

gerekli tüm desteði verir ve güncel bilgileri saðlar. Yatýrým Ajansý, ulusal, bölgesel ve yerel ölçekte yatýrým fýrsatlarýný tanýtma ve 

deðerlendirme süreçlerinde ilgili tüm resmi kurumlarý koordine ederek uluslararasý yatýrýmcýlara yönelik bir referans noktasý olarak 

hizmet vermektedir. TYDTA'nýn sunduðu hizmetler ana hatlarýyla; pazar araþtýrma ve analizi, endüstri ve sektör raporlarý, yatýrým 

koþullarý deðerlendirmeleri, saha seçimi, olasý ortaklýk ve ortak giriþimler için þirket bulma, ilgili resmi kurum ve kuruluþlarla yazýþma 

ve görüþmelerin saðlanmasý, yasal süreç ve mevzuatla ilgili iþlemlerin kolaylaþtýrýlmasý, þirket kuruluþu, teþvik baþvurularý, lisans 

temini, çalýþma/oturma izinleri olarak sýralanabilir.
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MEVLANA KALKINMA AJANSI (MEVKA) YATIRIM DESTEK OFÝSÝ

Mevlana Kalkýnma Ajansý (MEVKA) Bakanlar Kurulu Kararý ile kurulmuþ, Türkiye'deki 26 kalkýnma ajansýndan birisidir. MEVKA 

kamu, özel sektör ve STK'lar arasýndaki iþbirliðini geliþtirerek yerel potansiyeli harekete geçirip bölgesel geliþmeyi hýzlandýrmak, 

sürdürülebilir ve rekabetçi bir bölgesel ekonomi oluþturmak, bölgeler arasý ve bölge içi geliþmiþlik farklarýný azaltmak amacýný 

güden bir kuruluþtur. MEVKA, Konya ili merkez olmak üzere Konya ve Karaman illerini kapsayan TR52 Düzey 2 bölgesinde faaliyet 

göstermektedir. Ajans, faaliyetlerini Kalkýnma Bakanlýðýnýn genel koordinasyonu altýnda sürdürmektedir. Bölgede uygun yatýrým 

ortamýnýn oluþmasýný saðlamak amacýyla ilgili kurum ve kuruluþlarýn temsilcilerinden oluþan ve ajansýn koordine ettiði il yatýrým 

istiþare grup toplantýlarýný düzenlemektedir. MEVKA Karaman Yatýrým Destek Ofisleri bölgeye yurtdýþýndan gelen heyetlere bölge 

yatýrým olanaklarýný tanýtarak gerekli desteði saðlamaktadýr.

KARAMAN ÝL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜÐÜ

Karaman Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðünün beþ ilçede Ýlçe Müdürlükleri bulunmaktadýr. Tarýmla ilgili her konuda 

üreticilere ve yatýrýmcýlara destek vermektedir. Karaman ilinde tarýmsal potansiyelin harekete geçirilmesi ve tarýmsal faaliyetlerin 

desteklenmesi için ilde gerekli iþlevleri yerine getirmektedir. Kýrsal kalkýnmaya destek saðlanarak çiftçilerin gelir düzeyi, yaþam 

kalitesi ve refah seviyesinin artýrýlmasýna katký saðlanmasý amacýyla Mevlana Kalkýnma Ajansý Kýrsal Kalkýnma Mali Destek 

Programýna 37, Teknik Destek Programýna 6, Sosyal Kalkýnma Mali Destek Programýna 12 adet, 2011 Teklif Çaðrýsý Döneminde 

Leonardo da Vinci-Avrupa Birliði Mesleki Eðitim Programýna 12 adet proje Tar-Gel personeli tarafýndan hazýrlanarak Ýl-Ýlçe Tarým 

Müdürlükleri ile Sivil Toplum Örgütlerince ilgili ajanslara sunulmuþtur. 

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU KARAMAN ÝL KOORDÝNATÖRLÜÐÜ

Ulusal kalkýnma plan, program ve stratejilerinde öngörülen ilke ve hedefler çerçevesinde, AB ve uluslararasý kuruluþlar-dan 

saðlanan kaynaklarýn, kýrsal kalkýnma programlarýnýn uygulanmasýna yönelik faaliyetlerin gerçekleþtirilmesini saðlamak üzere 

kullanýlmasýný temin etmek üzere kurulmuþtur. Süt ve et üreten tarýmsal iþletmelere yatýrým, süt ve süt ürünlerinin iþlenmesi ve 

pazarlanmasý, et ve et ürünlerinin iþlenmesi ve pazarlanmasý, meyve ve sebzelerin iþlenmesi ve pazarlanmasý, su ürünlerinin 

iþlenmesi ve pazarlanmasý, çiftlik faaliyetlerinin çeþitlendirilmesi ve geliþtirilmesi, yerel ürünler ve mikro iþletmelerin geliþtirilmesi, 

kýrsal turizm ve kültür balýkçýlýðýnýn geliþtirilmesi konularýnda yatýrýmcýlara destek vermektedir.
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KOP BÖLGE KALKINMA ÝDARESÝ

KOP Bölge Kalkýnma Ýdaresi'nin kuruluþ amacý; bölgede proje uygulamalarýný yerinde koordine etmek; bölgedeki kalkýnmaya 

yönelik yatýrýmlarýn ve projelerin gerektirdiði araþtýrma, planlama, programlama, projelendirme, izleme, deðerlendirme ve 

koordinasyon hizmetlerinin yerine getirilmesi suretiyle bu projelerin kapsadýðý bölgelerin kalkýnmasýný hýzlandýrmaktýr. Ýdare'nin 

görevlerinden biri de; bölgelerinin geliþme potansiyeline, sorunlarýna ve imkânlarýna dair araþtýrma, etüt, proje ve incelemeler 

yapmak veya yaptýrmaktýr. Konya Ovalarý Projesi (KOP), ülkemizde uygulamaya konulan en önemli bölgesel projelerden birisidir. 

Ülkemizin ilk resmi sulama projesi olan ve baþlangýçta Konya'nýn su ihtiyacýný karþýlamak için DSÝ tarafýndan uygulanan projelere 

Konya Ovalarý Projeleri, kýsaca KOP denilmiþtir. KOP, 2011 yýlýnda 'Konya Ovasý Projesi Bölge Kalkýnma Ýdaresi'nin kurulmasýyla bir 

bölgesel kalkýnma projesine dönüþmüþtür. Proje, Karaman, Konya, Aksaray ve Niðde illerini içine alan ve Türkiye yüzölçümünün % 

8,5'ine karþýlýk gelen KOP Bölgesinde uygulanmaktadýr.

KOSGEB KARAMAN HÝZMET MERKEZÝ MÜDÜRLÜÐÜ

KOSGEB Karaman Hizmet Merkezi Müdürlüðü, Küçük ve Orta Ölçekli Ýþletmeleri Geliþtirme ve Destekleme Ýdaresi 

Baþkanlýðýnýn Karaman ilindeki hizmet birimidir. KOSGEB Karaman Hizmet Merkezi Müdürlüðü, KOSGEB'in genel politikalarý 

çerçevesinde KOBÝ statüsündeki kuruluþlarýn KOSGEB desteklerinden yararlanmasý konusunda hizmet vermektedir.

KARAMAN TÝCARET BORSASI

Karaman Ticaret Borsasý'nýn kuruluþ aþamasý 1984 yýlýnda tamamlanmýþtýr. Karaman Ticaret Borsasý'nýn yönetim ve 

organizasyonu 5174 Sayýlý Kanunla belirlenmiþtir. Ticaret Borsasý, açýk arttýrma usulü ile salon satýþý yapýlmasýnda, kantar, 

laboratuar, satýþ salonu hizmetlerinde problemi olmayan ve Borsacýlýðýn gerektirdiði tüm hizmetleri yerine getirmektedir. Hasat 

dönemi içerisinde Borsa satýþ salonunda açýk arttýrma usulü ile ürünlerin alým-satýmý gerçekleþtirilebilmektedir. Oluþan fiyatlar 

borsanýn web sayfasýndan ilan edilmektedir. Ayrýca borsa panolarýnda, gazetelerde ve faks yolu ile önemli alým-satým merkezlerine 

ve üyelere duyurusu yapýlmaktadýr. Kantar, laboratuar, fiyat ilaný gibi hizmetler ve borsaya gelen ürünün kabulünden tescil iþleminin 

son noktasýna kadar tüm iþlemler bilgisayar üzerinde yapýlmaktadýr.
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KARAMAN ÝLÝNDE TARIMSAL ALANDA GERÇEKLEÞTÝRÝLECEK
YATIRIMLAR ÝÇÝN MEVCUT TEÞVÝKLER, DESTEKLER ve HÝBE ÝMKANLARI

Ülkemizde tarýmsal üretimi artýrmak, tarýmla ilgili faaliyetlerin çevreye, insan ve diðer canlýlarýn saðlýðýna verdiði zararý önlemek 

veya kontrol altýnda tutmak, tarýmsal üretimde verimliliði artýrmak, tarýmsal ürünlerde kalite ve standardý yükseltmek, tarým 

ürünlerinin ihracatýný saðlamak, tarýmla uðraþanlarýn gelir seviyelerini yükseltmek gibi amaçlarla tarýmsal faaliyetlere yönelik çeþitli 

teþvik ve destekler saðlanmaktadýr. Karaman teþvik sisteminde 2. bölgede yer almaktadýr. Karaman'da gerçekleþtirilecek 

yatýrýmlar; genel, bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatýrým teþviklerinden 2. bölgenin asgari sabit yatýrým tutarý, oran ve sürelerine 

göre yararlanýr.

TARIMSAL DESTEKLEME ÖDEMELERÝ

Karaman ilinde tarýmsal destek ödemeleri kapsamýnda çiftçilere 2012 yýlýnda toplam 56,2 milyon TL nakit desteði verilmiþtir. 

2010-2012 yýllarýnda verilen bitkisel ve hayvansal üretim destekleri Tablo 7 ve Tablo 8'de verilmiþtir. 

Tablo 7. Bitkisel Üretim Desteklemeleri (Bin TL)



YATIRIM TEÞVÝKLERÝ 
UYGULAYICI KURUM: EKONOMÝ BAKANLIÐI, Teþvik Uygulama ve Yabancý Sermaye Genel Müdürlüðü

GENEL AÇIKLAMALAR 
Ýlgili Mevzuat 

• 19.06.2012 tarih ve 28328 Sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan “Yatýrýmlarda Devlet Yardýmlarý Hakkýnda Karar” 
• 20.06.2012 tarih ve 28329 Sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan “Yatýrýmlarda Devlet Yardýmlarý Hakkýnda Kararýn 
Uygulanmasýna Ýliþkin Teblið (Teblið No: 2012/1)” 

Tablo 8. Hayvancýlýk Desteklemeleri (Bin TL)
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Sabit yatýrým tutarý ve asgari kapasite
Yatýrýmlarýn destek unsurlarýndan yararlanabilmesi için asgari sabit yatýrým tutarýnýn; 1 inci ve 2 nci bölgelerde bir milyon 
Türk Lirasý, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncý bölgelerde ise 500.000 Türk Lirasý olmasý gerekir. Ayrýca, yatýrýmlarýn asgari 
kapasite, sabit yatýrým tutarý ve diðer þartlarý saðlamasý da gerekir. 

Finansal kiralama yöntemiyle yapýlacak yatýrýmlarda finansal kiralamaya konu makine ve teçhizata ait toplam tutarýn, her 
bir finansal kiralama þirketi için asgari 200.000 Türk Lirasý olmasý gerekir. Teþvik belgesi kapsamýnda yatýrým harcamasý 
olarak kabul edilen maddi olmayan duran varlýklarýn (marka, lisans, know-how vb.) oraný, teþvik belgesinde kayýtlý toplam 
sabit yatýrým tutarýnýn yüzde ellisini aþamaz. 

Müracaat 
Teþvik belgesi müracaatlarý, Ekonomi Bakanlýðýna yapýlýr. Ancak, genel teþvik uygulamalarý kapsamýnda yer alan ve sabit 
yatýrým tutarý 10.000.000 Türk Lirasýný aþmayan, tebliðle belirlenecek yatýrýmlar için yatýrýmcýnýn tercihine baðlý olarak 
yatýrýmýn yapýlacaðý yerdeki yerel birimlere de müracaat edilebilir. 

Teþvik belgesi 
Yatýrýmlarýn destek unsurlarýndan yararlanabilmesi için, projenin uygun görülmesi ve teþvik belgesi düzenlenmesi gerekir. 

Diðer desteklerden yararlanma 
Bu kapsamdaki destek unsurlarýndan yararlanan yatýrým harcamalarý, diðer kamu kurum ve kuruluþlarýnýn desteklerinden 
yararlanamaz. 

Tarým sektörüne iliþkin deðerlendirme 
Tarým Sektörüne yönelik yatýrýmlar, “Genel Teþvik Sistemi” ve “Bölgesel Teþvikler”den yararlanabilir. 

GENEL TEÞVÝK SÝSTEMÝ 
Bölge ayrýmý yapýlmaksýzýn, belirlenen asgari sabit yatýrým tutarý þartý ile diðer Teblið þartlarýný saðlayan Tarýmsal yatýrýmlar, 
Genel Teþvik Sistemi kapsamýnda; 

• Gümrük Vergisi Muafiyeti 
• KDV Ýstinasý desteðinden faydalanýlabilir. 

Ayrýca, Bölgesel Teþvik Sistemi kapsamýnda teþvik belgesi düzenlenebilecek olan yatýrýmlar için talep edilmesi halinde 
Genel Teþvik Uygulamalarý çerçevesinde belge düzenlenebilir.

Genel teþvik sistemi kapsamýnda teþvik edilemeyecek yatýrýmlar:•
• Un, irmik (makarna imalatý ile entegre irmik yatýrýmlarý ve mýsýr irmiði yatýrýmlarý hariç), yem (balýk unu,balýk yaðý, balýk yemi 
ve entegre hayvancýlýk üretimi içindeki yem üretimi hariç), niþasta ve niþasta bazlý þeker.
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• Dýþarýya yemek hizmeti sunan iþletmeler (hazýr yemek). 
• Küp þeker. 
• 5 dekarýn altýndaki seracýlýk yatýrýmlarý. 
• Bitkisel üretim (5 dekar ve üstü seracýlýk yatýrýmlarý, kültür mantarý yetiþtiriciliði ve entegre
   hayvancýlýk yatýrýmlarý içerisindeki yem bitkileri yetiþtiriciliði hariç).
• Bölgesel uygulamalar kapsamýnda teþvik edilecek entegre hayvancýlýk yatýrýmlarý ve þartlý
   desteklenecek hayvancýlýk yatýrýmlarý dýþýndaki hayvancýlýk yatýrýmlarý.
• 5 ton/gün ve altýnda üretim kapasitesine sahip süt iþleme yatýrýmlarý. 

Teþviki belirli þartlara baðlý yatýrým konularý:
• Süt yönlü büyükbaþ entegre yatýrýmlarýnda asgari 150 büyükbaþ
• Et yönlü büyükbaþ entegre yatýrýmlarýnda asgari150 büyükbaþ, 
• Damýzlýk büyükbaþ entegre hayvan yetiþtiriciliðinde (et/süt yönlü) asgari 150 büyükbaþ/dönem, 
• Kanatlý entegre yatýrýmlarýnda 100.000 adet/dönem, 
• Süt ve et yönlü küçükbaþ entegre yatýrýmlarýnda (damýzlýk dahil) 1.000 küçükbaþ dönem þartý aranýr. 

BÖLGESEL TEÞVÝKLER 

Karaman ilinde Bölgesel Teþvikler Kapsamýnda Desteklenen Tarýmsal Sektörler 

*Süt yönlü büyükbaþ entegre yatýrýmlarýnda 300 büyükbaþ, et yönlü büyükbaþ entegre yatýrýmlarýnda 500 büyükbaþ/dönem, damýzlýk büyükbaþ 

entegre yatýrýmlarýnda 300 büyükbaþ, damýzlýk küçükbaþ entegre yatýrýmlarýnda 1.000 küçükbaþ, süt ve et yönlü küçükbaþ entegre yatýrýmlarýnda 1.000 

küçükbaþ/dönem ve kanatlý entegre yatýrýmlarýnda 200.000 adet/dönem asgari kapasite þartý aranýr (damýzlýk kanatlý entegre yatýrýmlarýnda kapasite þartý 

aranmaz).

**Gýda ürünleri ve içecek imalatý yatýrýmlarýndan "makarna, makarna ile entegre irmik yatýrýmlarý, þehriye, kuskus, yufka, kadayýf, pirinç, ev hayvanlarý için 

hazýr yem, balýk unu, balýk yaðý, balýk yemi, ekmek, raký, bira, kuruyemiþ, turþu, linter pamuðu, çay, fýndýk kýrma/kavurma, hazýr çorba ve et sularý ve müstahzarlarý 

üretimleri ile tahýl ve baklagil tasnif ve ambalajlanmasý" yatýrýmlarý bölgesel teþviklerden yararlanamaz.
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BÖLGESEL TEÞVÝK KALEMLERÝNE ÝLÝÞKÝN AÇIKLAMALAR 

Gümrük Vergisi Muafiyeti: Teþvik belgesi kapsamýndaki yurtiçi ve yurtdýþýndan temin edilecek yatýrým malý makine ve 

teçhizat mevzuatta belirlenen hususlar çerçevesinde gümrük vergisinden muaftýr. 

KDV Ýstisnasý: 3065 sayýlý Katma Deðer Vergisi Kanunu gereðince, teþvik belgesi kapsamýnda uygun görülen makine ve 

teçhizatýn ithali ve yerli teslimleri katma deðer vergisinden istisna edilir. 

Vergi Ýndirimi: 5520 sayýlý Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi çerçevesinde, kurumlar vergisi veya gelir vergisine 

uygulanacak indirim oranlarý ile yatýrýma katký oranlarýdýr. Ýndirilen kurumlar vergisi veya gelir vergisi tutarý yatýrýma katký tutarýna 

ulaþýncaya kadar indirimli vergi uygulamasýna devam edilir.

Sigorta Primi Ýþveren Hissesi Desteði: Teþvik belgesi kapsamýnda gerçekleþen yatýrým ile saðlanan ilave istihdam için, 

ödenmesi gereken sigorta primi iþveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kýsmý Ekonomi Bakanlýðý bütçesinden karþýlanýr. 

Yatýrým Yeri Tahsisi: Teþvik belgesi düzenlenmiþ bölgesel desteklerden yararlanacak yatýrýmlar için Maliye Bakanlýðýnca 

belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatýrým yeri tahsis edilebilir.

Faiz Desteði: Yatýrým için bankalardan kullanýlacak en az bir yýl vadeli kredilerin teþvik belgesinde kayýtlý sabit yatýrým tutarýnýn 

%75'ine kadar olan kýsmý için ödenecek faizin veya kâr payýnýn, yatýrýmýn yapýlacaðý bölgeye göre azamî ilk beþ yýl için ödenmek 

kaydýyla bütçe kaynaklarýndan karþýlanabilecek kredi puanlarýdýr.  

Karaman Ýlinde Bölgesel Teþvik Kalemleri
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BÝR ALT BÖLGE DESTEÐÝNDEN FAYDALANMA 

Bölgesel teþvik uygulamalarý kapsamýnda teþvik belgesi düzenlenen yatýrýmlar, aþaðýdaki þartlarýndan en az birini saðlamasý 

durumunda vergi indirimi ve sigorta primi iþveren hissesi desteði açýsýndan bulunduklarý bölgenin bir alt bölgesinde saðlanan 

oran ve sürelerde bu desteklerden yararlanabilir.

Saðlanmasý gerekli þartlar 

• Yatýrýmýn Organize Sanayi Bölgesinde gerçekleþtirilmesi, 

• Yatýrýmýn ayný sektörde faaliyet gösteren en az beþ gerçek veya tüzel kiþinin ortaðý olduðu yatýrýmcý tarafýndan 

gerçekleþtirilmesi ve ortak faaliyet gösteren alanda entegrasyonu saðlayacak bir yatýrým olmasý. 
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KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARINI DESTEKLEME PROGRAMI 

UYGULAYICI KURUM: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIÐI 

EKONOMÝK YATIRIMLAR

NOT: Uygulamaya iliþkin detaylar 14.12.2013 tarih ve 28851 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan “Kýrsal Kalkýnma Yatýrýmlarýnýn Destek-

lenmesi Programý Kapsamýnda Tarýma Dayalý Ekonomik Yatýrýmlarýn Desteklenmesi Hakkýnda Teblið'de (Teblið no: 2013/59)” yer almaktadýr.
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NOT: Uygulamaya iliþkin detaylar 01.06.2013 tarih ve 28664 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan “Kýrsal Kalkýnma 

Yatýrýmlarýnýn Desteklenmesi Programý Kapsamýnda Bireysel Sulama Makine-Ekipman Alýmlarýnýn Desteklenmesi Hakkýnda 

Teblið'de (Teblið no: 2013/28)” yer almaktadýr.

BÝREYSEL SULAMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESÝ

Tarým Yatýrým Kýlavuzu38



MAKÝNE VE EKÝPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESÝ PROGRAMI

NOT: Uygulamaya iliþkin detaylar 26.06.2013 tarih ve 28689 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan “Kýrsal Kalkýnma Yatýrýmlarýnýn Desteklenmesi 

Programý Kapsamýnda Makine ve Ekipman Alýmlarýnýn Desteklenmesi Hakkýnda Teblið'de (Teblið no: 2013/27)” yer almaktadýr.
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IPARD KAPSAMINDA VERÝLEN AB HÝBE DESTEKLERÝ
UYGULAYICI KURUM: TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK)

KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN DESTEKLENEN ALANLAR

UYGULAYICI KURUM: MEVLANA KALKINMA AJANSI (MEVKA) 

Kalkýnma Ajanslarý, Kalkýnma Ajansý Yönetim Kurulunun kararlaþtýrdýðý ve Kalkýnma Bakanlýðýnýn  onayladýðý Çalýþma 

Programý ve Bütçe doðrultusunda hazýrlanan ve finanse edilen Mali Destek Programlarý kapsamýnda tarým sektörüne de destek 

sunabilmektedirler. 

Bu programlar kapsamýnda, destek için öncelikli alanlar, örnek proje konularý ve baþvuru koþullarý Ajanslarýn web-sitelerinde 

ilan edilmekte ve Baþvuru rehberlerinde ayrýntýlý bilgiler yer almaktadýr. 
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Kalkýnma Ajanslarý, detaylarý yýllýk çalýþma programýnda ve baþvuru rehberinde açýkça belirtilmek kaydýyla; 

?

• Yerel idarelere, 

• Üniversitelere, 

• Kamu kurum ve kuruluþlarýna, 

• Kamu kurumu niteliðinde meslek kuruluþlarýna, 

• Sivil toplum kuruluþlarýna, 

• Kâr amacý güden iþletmelere, 

• Kooperatif ve birliklere, 

• Gerçek ve tüzel kiþilere, proje veya faaliyetleri için “Kalkýnma Ajanslarý Proje ve Faaliyet destekleme Yönetmeliði'nde 

belirtilen usul ve esaslar dâhilinde “mali ve teknik” olmak üzere iki konuda destek saðlanmaktadýr.

Uygulanan Destek Çeþitleri:

Doðrudan Faaliyet Desteði 

Bölgenin kalkýnmasý ve rekabet gücü açýsýndan önemli fýrsatlardan yararlanýlmasýna ve bölge ekonomisine yönelik tehdit ve 

risklerin önlenmesinde acil tedbirlere yönelik faaliyetlerin proje teklif çaðrýsý yöntemi uygulanmaksýzýn doðrudan desteklenmesidir. 

Bu desteðe; yerel yönetimler, üniversiteler, diðer kamu kurum ve kuruluþlarý, kamu kurumu niteliðindeki meslek kuruluþlarý, sivil 

toplum kuruluþlarý, birlikler ve kooperatifler baþvurabilmektedir. 

Faiz Desteði 

Faiz desteði, kâr amacý güden gerçek ve tüzel kiþilerin ilgili aracý kuruluþ ile Ajans arasýnda imzalanacak protokolde belirtilen 

nitelikteki projeleri için, ilgili aracý kuruluþlardan alacaklarý krediler karþýlýðýnda ödeyecekleri faiz giderlerinin, Ajans tarafýndan 

karþýlanmasýný öngören karþýlýksýz yardýmdýr. Bu destekten Küçük ve Orta Büyüklükteki Ýþletmeler (KOBÝ), çiftçi ve çiftçi gruplarý, 

serbest meslek sahipleri yararlanabilmektedir. 

Faizsiz Kredi Desteði 

Faizsiz kredi desteði, Ajans tarafýndan kâr amacý güden gerçek ve tüzel kiþilerin ilgili aracý kuruluþ ile Ajans arasýnda 

imzalanacak protokolde belirtilen nitelikteki projeleri için, ilgili aracý kuruluþlar eliyle kredi verilmesidir. Bu mali destek, Kalkýnma 

Ajanslarý Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliði ve Destek Yönetim Kýlavuzundaki usul ve esaslar dâhilinde Ajans tarafýndan 

saðlanmakta ve mali destek faiz ödenmeksizin taksitler halinde geri ödenmektedir. Bu destekten Küçük ve Orta Büyüklükteki 

Ýþletmeler (KOBÝ), çiftçi ve çiftçi gruplarý, serbest meslek sahipleri yararlanabilmektedir. 
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TARIMSAL KREDÝLER 

UYGULAYICI KURUM: ZÝRAAT BANKASI, TARIM KREDÝ KOOPERATÝFLERÝ
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Kredi Vadeleri:
» Ýþletme kredilerinde 24 aya kadar 
» Yatýrým kredilerinde 7 yýla kadar
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TARIMA YATIRIM YAPMAK ÝÇÝN 10 NEDEN

KARAMAN'DA

1. STRATEJÝK KONUM

2. TARIMA DAYALI GÜÇLÜ BÝR SANAYÝ

3. ORGANÝK TARIM POTANSÝYELÝ 

4. GELÝÞEN TOHUMCULUK SEKTÖRÜ

5. KALÝTELÝ VE VERÝMLÝ TAHIL ÜRETÝM POTANSÝYELÝ VE TALEBÝ

6. MEYVE BAHÇESÝ VARLIÐI VE KALÝTELÝ ÜRETÝM POTANSÝYELÝ

7. MODERN HAYVANCILIK POTANSÝYELÝ

8. ENERJÝ

9. KIRSAL TURÝZM

10. TARIMSAL YATIRIMLARA YÖNELÝK ÖNEMLÝ TEÞVÝK, DESTEK VE MUAFÝYETLER 

Stratejik Konum

1. Orta Anadolu'yu Akdeniz'e baðlayan illerden biri olmasý 

2. Türkiye'de deprem riski en düþük yerleþim alaný olmasý

3. Konya Ovasý projesi içerisinde yer almasý 

4. Ülkenin en zengin yenilenebilir enerji potansiyeline sahip olmasý

5. Hýzlý tren aðýnýn içerisinde yer almasý 

6. Ekonomisi ve tarýmý güçlü illere komþu olmasý (Konya, Mersin, Antalya ve Adana)

7. Deniz ve hava ulaþýmý imkânlarýna sahip komþularýnýn bulunmasý

8. Tarihsel güçlü bir geçmiþinin ve kültürünün bulunmasý

9. Ýklim ve coðrafik olarak geçiþ bölgesi olmasýnýn saðladýðý zenginlikler 

10. Geliþmiþ sanayisi nedeniyle güçlü taþýmacýlýk potansiyelinin bulunmasý
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Tarýma Dayalý Güçlü Bir Sanayi

1. Türkiye bisküvi üretiminin üçte birini üretmesi 

2. Türkiye bulgur üretiminin beþte birini üretmesi 

3. Tecrübeli iþçi varlýðý ve genç nüfus

4. Mühendislik Fakültesi ve Meslek yüksekokullarýnda eðitim imkâný

5. Yüksek süt iþleme kapasitesine sahip olmasý

6. Kaliteli tarýmsal hammadde arzýna sahip olmasý

7. Meyvecilikte geniþ üretim alanlarý ve büyük üretim miktarlarýnýn bulunmasý

8. Geleneksel ürünlerde zengin biyolojik çeþitliliðe sahip olmasý 

9. Büyük pazarlara yakýn olmasý

10. Tarým ve enerji yatýrýmlarý için geniþ arazi varlýðýna sahip olmasý

Organik Tarým Potansiyeli 

1. Organik yetiþtiriciliðe uygun iklim ve ekolojik koþullar

2. Mikro-klimaya sahip alanlar 

3. Toprak muhafaza ve ýslahýna olan yoðun ihtiyaç

4. Organik tarým bölümünde eðitim alan öðrenci varlýðý

5. Hastalýklarýn az görülmesi

6. Týbbi ve aromatik bitki çeþitliliði ve yetiþtirme potansiyeli

7. Zengin endemik bitki varlýðý

8. Kaliteli organik tohumluk üretim potansiyeli

9. Kýrsal kalkýnma modeline uygun sosyo-ekonomik yapý 

10. Düþük hava kirliliði 
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Geliþen Tohumculuk Sektörü

1. Kaliteli tohumluk üretimi için uygun iklim þartlarý

2. Geniþ ekilebilir arazi varlýðý

3. Bitki hastalýklarýnýn az görülmesi 

4. Yabancý tozlaþan bitkiler için izolasyona uygun geniþ ekim alaný varlýðý

5. Tarýmý güçlü ve tohumluk ihtiyacý büyük illere komþu olmasý

6. Sözleþmeli tarým potansiyelinin bulunmasý 

7. Tarýma dayalý sanayinin ihtiyacý olan kaliteli ürün ihtiyacý

8. Tohumculuk sektöründe alým garantisi veren firmalar 

9. Sulanabilen arazilerde sebze tohumculuðu potansiyeli

10. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn tohumluða verdiði destek ve teþvikler

Kaliteli Tahýl Üretim Potansiyeli ve Talebi

1. Kaliteli makarnalýk buðday üretime uygun iklim þartlarý

2. Yüksek protein oranýna sahip arpa üretimine uygun iklim þartlarý

3. Sulanan alanlarda mýsýrda yüksek verim potansiyeli 

4. Kaliteli ekmeklik buðday üretim potansiyeli

5. Geniþ ekilebilir arazi varlýðý

6. Sözleþmeli tarým yapýlabilecek tarýma dayalý sanayi varlýðý

7. Bisküvi sektöründe faaliyet gösteren güçlü firmalar ve yüksek alým potansiyelleri

8. Güçlü bir bulgur sanayisinin varlýðý 

9. Tahýl yetiþtiriciliðinde deneyimli çiftçi varlýðý

10.  Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn ürüne verdiði destek ve teþvikleri

Tarým Yatýrým Kýlavuzu 47



Meyve Bahçesi Varlýðý ve Kaliteli Üretim Potansiyeli 

1. Kaliteli meyve üretimine uygun iklim þartlarý

2. Türkiye'nin önemli elma üretim merkezlerinden biri olmasý

3. Meyvecilikte organik tarým potansiyeli

4. Meyve üretim kültürüne olan bilgi ve hizmet ihtiyacý  

5. Bazý meyve türlerinde turfanda üretime uygun ekolojiye sahip olmasý

6. Meyveciliðe büyük yatýrýmlarýn yapýlmýþ olmasý

7. Meyve iþleme, paketleme ve soðuk hava depolarýna olan ihtiyaç

8. Kapama bahçe kurma imkâný saðlayan geniþ arazi varlýðý

9. Meyve suyu fabrikasýnýn bulunmasý ve yeni iþletmelere olan ihtiyaç

10. Kaliteli üzüm üretim potansiyeli 

Modern Hayvancýlýk Potansiyeli

1. Yüksek kaba ve kesif yem üretim potansiyeli

2. Damýzlýk materyal temininde kolaylýk

3. Organize hayvancýlýk alaný

4. Sayýsý artan modern süt üretim iþletmeleri

5. Koyun ve keçi yetiþtiriciliðine uygun kültür, coðrafi yapý ve geniþ mera alanlarý

6. Bölgeye has koyun ýrklarý yetiþtiriciliði ve halk elinde ýslah projelerinin yürütülmesi

7. Organik yetiþtiriciliðe uygun ekoloji

8. Yumurta tavukçuluðunda modern iþletmeler ve pazarlama aðlarýna yakýnlýk

9. Arýcýlýk için uygun ekoloji ve geçit bölgelerine yakýnlýk

10. Su ürünleri ve balýkçýlýk potansiyeli
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Kýrsal Turizm

1. Anadolu'da Hýristiyanlýðýn ilk yerleþkelerinden birisi olmasý 

2. Önemli bir tarihi devlet geçmiþinin olmasý 

3. Türk Dil Bayramýnýn Karaman'da kutlanmasý 

4. Ekolojik köy kurma potansiyeli ve geleneksel Anadolu hayatý

5. Yöresel yemekler ve tatlar

6. Karadað'da yaban hayatý ve yamaç paraþütü potansiyeli

7. Binbir kilise ve diðer tarihi kiliseler

8. Taþkale'de tahýl ambarlarý ve Manazan maðaralarý

9. Yunus Emre ve Mümine Hatun türbelerinin bulunmasý

10. Ulaþým imkânlarýnýn kolay olmasý 
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 Enerji

1. Karapýnar – Ayrancý linyit kaynaklarý 

2. Güneþlenme süresinin çok uzun olmasý

3. Rüzgâr enerji potansiyeli 

4. Fosil ve yenilebilir enerji kaynaklarýnýn bir arada bulunmasý

5. Arazi toplulaþtýrmasý nedeniyle enerji kullanýmýnda tasarruf saðlanmasý

6. Tarýmsal sulamada güneþ enerjisi kullaným imkânlarý

7. Yenilenebilir enerji sayesinde tarýmsal ürün iþleme maliyetlerinin azalmasý

8. Enerji tesislerinin güvenliði açýsýndan deprem riskinin az olmasý 

9. Güneþ enerjisi tarlalarýnýn kurulumu için geniþ hazine arazisi varlýðý 

10. Düþük nispi nem nedeniyle verimli güneþ enerjisi üretimi

Tarýmsal Yatýrýmlara Yönelik Önemli Teþvik, Destek ve Muafiyetler 

1. Genel Teþvik Mevzuatýna göre III. Bölgede olmasý

2. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý destekleri

3. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Ýl Koordinatörlüðünde çok yönlü ÝPARD destekleri, 

4. AB destekleri

5. TÜBÝTAK destekleri

6. KOSGEB destekleri

7. Mevlana Kalkýnma Ajansý destekleri

8. KOP Bölge Kalkýnma Ýdaresi Baþkanlýðý destekleri

9. Karamanoðlu Mehmetbey Üniversitesi Teknoloji ve Transfer Ofisi Ar-Ge destekleri

10.Özel ve kamu bankalarýnýn bölgeye özel destek paketleri
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YATIRIM ALANLARININ

TANITILMASI

BÝTKÝSEL ÜRETÝM
Bitkisel üretim Karaman ili için ekonomik açýdan oldukça önemlidir. Karaman ilinin 885.100 hektarlýk yüzölçümünün yaklaþýk 

%39'unu tarým arazileri, %21'ini çayýr mera arazileri, %27'sini orman arazileri ve %13'ünü de diðer alanlar oluþturmaktadýr 

(Þekil 6). 

Þekil 6. Karaman ili arazi varlýðýnýn oransal daðýlýmý
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Karaman ilinin toplam 346.848 hektarlýk 

tarým alanlarýnýn % 72' sinde tarla bitkileri, 

% 9,3' ünde meyve, % 4' ünde sebze 

yetiþtiriciliði yapýlmaktadýr (Þekil 7). 

Karaman ili tarým alanlarýnýn % 12,4' ünü 

(43.016 ha) nadas alanlarý oluþturmak-

tadýr. 

Þekil 7. Karaman ilinde bitkisel üretimin oransal daðýlýmý
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Ýlin toplam tarým arazisinin % 73'ü (252.584 ha) sulanabilir özelliktedir. Tarým alanlarýnýn % 60,8'i merkezde olup bunu 

sýrasýyla Ayrancý (% 23,4), Ermenek (% 7), Sarýveliler (% 1,7), Kazýmkarabekir (% 6,6) ve Baþyayla (% 0,6) ilçeleri 

izlemektedir (Tablo 9; Þekil 8).

Tablo 9. Karaman ili ve ilçeleri arazi varlýðýnýn kullaným amaçlarýna göre daðýlýmý (ha)

Þekil 8. Karaman ili tarým alanlarýnýn ilçelere göre oransal daðýlýmý
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Karaman'da tahýllar baþta olmak üzere, yemeklik tane baklagiller, yað bitkileri, niþasta-þeker bitkiler, týbbi ve aromatik bitkiler, 

yem bitkileri, meyve ve sebzeler gibi zengin bir tarýmsal ürün grubu yetiþtirilmektedir.

TARLA BÝTKÝLERÝ 

Karaman ilinin 885.100 hektarlýk yüzölçümünün yaklaþýk % 39'unu tarým alanlarý oluþturmaktadýr. Karaman ilinin toplam 

346.848 hektarlýk tarým alanlarýnýn 248.370 hektarýnda (% 72) tarla bitkileri yetiþtiriciliði yapýlmaktadýr. Karaman ili tarým alanlarýnýn % 

12,4'lük kýsmýný (43.016 ha) ise nadas alanlarý oluþturmaktadýr (Tablo 9).
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Karaman'da tahýl ve diðer bitkisel ürünlerin ekim alaný 248 bin hektar, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinin ekim alaný 32 bin 

hektar, sebze bahçeleri ekim alaný ise 13 bin hektardýr (Tablo 10). 

Tablo 10. Karaman ili ve ilçeleri tarým alanlarý daðýlýmý (dekar)

Tarla bitkileri il tarýmý açýsýndan önemli bir paya sahiptir. Buðday, arpa, nohut, mýsýr, fasulye, þekerpancarý, yulaf ve ayçiçeði 

bölgede en çok ekilen tarla bitkileridir (Tablo 11; Þekil 9). 

Kaynak: TÜÝK 2013

Tablo 11. Karaman ilinde en çok ekimi yapýlan tarla bitkileri
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Þekil 9. Ýlde en çok yetiþtirilen tarla bitkilerinin ekim alanlarý (bin da) daðýlýmý

Karaman tarla bitkileri üretimi ile gýda sanayisi tarafýndan alýmý yüksek ürünler için kaliteli hammadde imkâný saðlama potan-

siyeline sahiptir. Bu amaçla yapýlabilecek tavsiyeler ve il genelinde önceliði olan konular þöyle sýralanabilir.

• Topraklarýn organik maddece zenginleþtirilmesi için tedbirler alýnmasý,  

• Mineral madde içeriði yüksek makarnalýk buðday çeþitlerinin ýslah edilmesi ve yetiþtirilmesi, 

• Mevcut sanayinin kaliteli hammadde ihtiyaçlarý doðrultusunda bulgur ve bisküvi yapýmýna uygun kaliteye ve özelliklere 

sahip buðday çeþitlerinin yetiþtirilmesi,

• Kuraða dayanýklý genotiplerin ürün desenine sokulmasý,

• Su kullaným etkinliði yüksek tür ve çeþitlerin tercih edilmesi, 

• Sertifikalý tohumluk ve fidan kullanýmýnýn artýrýlmasý,

• Su kaynaklarý kýsýtlý olduðu alanlarda mýsýr gibi sulama gerektiren bitkilerin ekiminin sýnýrlandýrýlmasý,

• Ýklim ve toprak olarak kaliteli kuru baklagil üretimine oldukça uygun olan ilde çiftçilerin özellikle kaliteli kuru fasulye üretimine 

teþvik edilmesi,
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• Ülkesel bitkisel yað açýðý göz önünde tutulduðunda özellikle kuruda yetiþebilen aspir gibi yað bitkileri ekim alanlarýnýn   

artýrýlmasý,

• Ayrýca organik tarýma uygun arazi yapýsý ve ekolojisi deðerlendirilmeli ve çiftçiler organik tarým konusunda   

bilgilendirilmeli ve teþvik edilmelidir.

TAHILLAR

Tahýllar; buðday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, mýsýr, çeltik, sorgum, kum darý, cin darý ve kuþ yemi bitkilerinden oluþmaktadýr. 

Karaman'da yaklaþýk 1.773 bin dekarlýk alanda 585.450 ton tahýl üretimi yapýlmýþtýr. Ýl üretiminde tahýl bitkileri arasýnda ekiliþ ve 

üretim bakýmýndan ilk sýrayý buðday alýrken bunu arpa, mýsýr ve çavdar izlemektedir.

Karaman ili tarla bitkileri ekim alanlarýnýn 515.792 dekarlýk alanýnda makarnalýk buðday (durum buðdayý), 356.924 dekarlýk 

kýsmýnda ekmeklik buðday, toplam 622.950 dekarýnda ise arpa yetiþtirilmektedir (Tablo 12).
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Tablo 12. Karaman ili tahýl bitkileri ekim alaný ve üretim miktarlarý

Kaynak: TUÝK 2013

Karaman ili tahýl ekim alanlarýnýn % 29'  unda makarnalýk buðday, % 20' sinde ekmeklik buðday, % 35' inde arpa, % 7,7' sinde 

mýsýr, % 3,9' unda çavdar ve % 3,8' inde yulaf yetiþtirilmektedir (Þekil 10).

Þekil 10. Karaman ilinde tahýl bitkileri ekim alanlarýnýn oransal daðýlýmý
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Buðday, Türkiye'de ve Karaman'da en fazla yetiþtirilen kültür bitkisidir. Ülkemizde 2013 yýlý itibariyle 77,7 milyon dekarlýk ekim 

alanýnda, yaklaþýk 22 milyon ton buðday üretimi yapýlmýþtýr. Karaman'da ise 872.716 dekar alanda yaklaþýk 233 bin ton buðday 

üretilmiþtir (TÜÝK, 2013).

Türkiye'de 64,9 milyon dekarlýk ekim alanýnda ekmeklik buðday yetiþtirilirken 12,8 milyon dekarda makarnalýk buðday 

yetiþtirilmektedir. Karaman'da ise 515.792 dekar alanda makarnalýk, 356.924 dekar alanda ise ekmeklik buðday yetiþtirilmektedir 

(TÜÝK, 2013).

Ülkemizde buðday üretimine ayrýlan alanýn yaklaþýk % 83,5'inde ekmeklik buðday, geri kalan kýsmýnda ise makarnalýk buðday 

yetiþtirilmektedir. Karaman'da ise buðday üretimine ayrýlan alanýn yaklaþýk % 59'unda makarnalýk buðday, % 41'inde ise ekmeklik ve 

diðer buðday türleri yetiþtirilmektedir (TÜÝK, 2013).

Karaman ilinde toplam 872.716 dekar alanda 232.794 ton buðday üretimi yapýlmýþtýr. Bu üretim kapasitesiyle Karaman 

toplam 22 milyon tonluk ülke buðday üretiminin % 1,06'sýný karþýlamaktadýr. 2013 yýlýnda ülkemizde üretilen toplam 17,98 milyon 

tonluk ekmeklik ve diðer buðday türlerinin % 0,5' i, üretilen 4,08 milyon tonluk makarnalýk buðdayýn ise % 3,6'sý Karaman'da 

üretilmiþtir (TÜÝK, 2013).

Karaman'ýn ilçelerine bakýldýðýnda buðday, arpa ve mýsýr üretiminde en fazla ekim ve üretim yapýlan alan merkez ilçeye aittir. 

Ayrancý ilçesi il genelindeki buðday ve arpa üretiminde ikinci sýrayý almaktadýr. Ayrýca Karaman'da üretilen çavdar, tritikale ve yulafýn 

büyük bir kýsmý Ayrancý ilçesinde üretilmektedir. Kâzýmkarabekir ilçesi ise mýsýr üretiminde merkezden sonra ikinci sýrada yer 

almaktadýr (TÜÝK 2013).

Karaman iklim ve toprak gibi çevresel faktörler bakýmýndan kaliteli buðday üretimine uygun özelliklere sahip olmasý yanýnda 

farklý coðrafik özelliklere sahip toprak varlýðýyla birçok tahýl türünün yetiþtirilebileceði bir ildir. Farklý bir ifadeyle; Karaman ili kaliteli 

tahýl üretim merkezlerinden biri olma potansiyeline sahiptir. Özellikle mevcut sanayinin kaliteli hammadde ihtiyaçlarý doðrultusunda 

bulgur ve bisküvi yapýmýna uygun özelliklere ve kaliteye sahip buðday çeþitlerinin yetiþtirilmesine öncelik verilmelidir.

Tarým Yatýrým Kýlavuzu 59



YEMEKLÝK TANE BAKLAGÝLLER

Fasulye, mercimek, nohut, bakla, bezelye ve börülce bitkileri yemeklik tane baklagiller olarak isimlendirilmektedir. Tanelerinde ve 

diðer tüm bitki kýsýmlarýnda yüksek oranda protein içermelerinden dolayý insan ve hayvan beslenmesinde, havanýn serbest 

azotunu topraða fiske etmelerinden dolayý da ekim nöbetinde büyük öneme sahiptirler. 

Karaman'da toplam tarým arazilerinin % 6,9' unda nohut, % 3,3' ünde fasulye yetiþtirilmektedir. Karaman ilinde en fazla üretilen 

yemeklik tane baklagil bitkisi 36 bin tonluk üretimlerle nohut ve kuru fasulyedir. Karaman, bu üretim kapasitesiyle 195 bin tonluk ülke 

kuru fasulye üretiminin % 18,6' sýný, 506 bin tonluk ülke nohut üretiminin ise % 7,2' sini karþýlamaktadýr. Karaman ilinde toplam 250 

ton mercimek ve 163 ton da burçak üretilmektedir (Tablo 13). Karaman ili toplam 73 bin tonluk baklagil üretiminin % 49, 8' ini nohut 

ve % 49,6' sýný kuru fasulye oluþturmaktadýr (Þekil 11). 
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Tablo 13. Karaman ili yemeklik tane baklagil bitkileri ekim alaný ve üretim miktarlarý 

Kaynak: TUÝK 2013

Þekil 11. Yemeklik tane baklagil bitkileri üretim miktarlarýnýn oransal daðýlýmý
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Tablo 14. Karaman ili patates ve þeker pancarý ekim alaný ve üretim miktarlarý 

Kaynak: TUÝK 2013

ENDÜSTRÝ BÝTKÝLERÝ

Farklý familyalara ait çok sayýda bitki türünü içeren endüstri bitkileri, endüstriye hammadde saðlayan ve genellikle doðrudan 

tüketimleri bulunmayan bitkilerden oluþmaktadýr. Endüstri bitkileri sanayideki önemi ve ihracat potansiyeli gibi nedenlerle 

ekonomik açýdan oldukça önemli bir bitki grubunu oluþturmaktadýr.

Endüstri bitkileri yað bitkileri, niþasta-þeker bitkileri, lif bitkileri ve keyf-ilaç-baharat bitkileri olarak dört ana gruba ayrýlýr. 

Þekerpancarý, patates, yerelmasý, tütün, çay, haþhaþ, ayçiçeði, yerfýstýðý, susam, kolza, aspir, pamuk, keten ve kenevir ülkemizde 

yetiþtirilen baþlýca endüstri bitkileridir. 

Karaman ilinde yetiþtirilen endüstri bitkilerinin baþýnda þekerpancarý, patates ve ayçiçeði gelmektedir. Karaman'da toplam 

89.996 dekar alanda 541.008 ton þekerpancarý üretilmektedir (Tablo 14). Bunu 33.400 ton üretim miktarýyla patates ve 21.015 ton 

üretimle ayçiçeði yetiþtiriciliði izlemektedir (TÜÝK, 2013). Karaman ili, 16,5 milyon tonluk Türkiye þekerpancarý üretiminin yaklaþýk % 

3,3' ünü karþýlamaktadýr.

YAÐLI TOHUMLAR

Karaman ilinde yaðlý tohum üretimi amacýyla yaygýn olarak yetiþtirilen bitkilerin baþýnda ayçiçeði ve aspir gelmektedir. 2013 

yýlý itibariyle Karaman'da 19.312 tonu yaðlýk olmak üzere toplam 21.015 ton ayçiçeði ve 779 ton aspir üretilmiþtir. 2012 yýlý verilerine 

göre ilde 33 ton yerfýstýðý ve 5 ton susam üretilmiþtir (Tablo 15). 
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Tablo 15. Karaman ili patates ve þeker pancarý ekim alaný ve üretim miktarlarý 

Kaynak: TÜÝK 2013                 *TÜÝK 2012 yýlý verileridir
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YEM BÝTKÝLERÝ

Evcil hayvanlarýn kuru ve yeþil ot, silo yemi, tane ve yumru yem ihtiyacýnýn karþýlanmasý amacýyla yetiþtirilen bitkiler yem 

bitkileri grubunu oluþturmaktadýr. Ülkemizde yaygýn olarak yetiþtirilen yem bitkileri yonca, korunga, fið, silajlýk mýsýr ve burçaktýr.

Karaman ili yem bitkileri yetiþtiriciliðinde ekim alaný bakýmýndan ilk sýrayý macar ve adi fið alýrken bunu silajlýk mýsýr, yonca, 

burçak (yeþil ot) ve korunga izlemektedir. Karaman'da 176.672 dekar alanda yem bitkileri yetiþtirilmekte ve bu alanýn yaklaþýk % 35' 

inde fið (yeþil ot), % 26' sýnda silajlýk mýsýr, % 22' sinde yonca, % 11' inde burçak, % 4' ünde korunga yetiþtirilmektedir (Tablo 16). 

Karaman ilinde hayvancýlýðýn geliþimi, yem bitkileri üretiminde de artýþa yol açmaktadýr.
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TIBBÝ VE AROMATÝK BÝTKÝLER

Karaman ili aromatik bitkilerin yetiþtirilmesi için uygun iklim, toprak ve ekolojik özelliklere sahip olmasý nedeniyle, týbbi ve 

aromatik bitkilerde sözleþmeli üretim ve yatýrým açýsýndan önemli potansiyele sahiptir. Karaman'da 30 dekar alanda dört ton 

adaçayý, 145 dekar alanda ise 76 ton oðulotu (melisa) tohumu üretilmiþtir. Ýlde 200 dekar alanda 10 ton kimyon, 15 dekar alanda ise 

iki ton kekik üretilmiþtir (TÜÝK 2013). 2013 yýlý verilerine göre Ermenek ilçesinde 138 dekar alanda, Sarýveliler ilçesinde ise 82 dekar 

alanda organik týbbi aromatik bitki yetiþtiriciliði yapýlmaktadýr (Karaman GTH Ýl Md. 2013).

Tablo 16. Karaman ili yem bitkileri ekim alaný ve üretim miktarlarý 

Kaynak: TUÝK 2013
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TOHUMCULUK

Karaman ili iklim özellikleri bakýmýndan çok sayýda bitki türünde kaliteli üretim yapma fýrsatlarý sunmasý ve yüksek nem þartlarýnda 

görülen hastalýklarýn yaþanmamasý nedeniyle katma deðeri yüksek tohumculuk sektörü için yakýn gelecekte önemli bir merkez 

olma potansiyeline sahiptir. Ýl genelinde buðday, arpa, ayçiçeði, patates ve fasulye gibi ürünlerde tohumluk üretimleri 

yapýlmaktadýr. 

Sözleþmeli tarýmla farklý firmalar adýna 2013 yýlýnda toplam 17.642 dekar alanda 10.474 ton tohumluk üretimi yapýlmýþtýr. Ýl genelinde 

3.994 dekar alanda 2.474 ton buðday, 1.921 dekar alanda 1.280 ton arpa, toplam 10.637 dekar alanda 2.442 ton ayçiçeði 

tohumluðu üretilmiþtir. Ayrýca 4.225 ton patates ve 52,5 ton fasulye tohumluðu üretilmiþtir (Tablo 17).
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Tablo 17. Karaman Ýli 2013 Yýlý Sözleþmeli Üretim Raporu

Kaynak: Karaman GTH Ýl Md. 2013 

Sözleþmeli tarýmla 2012 yýlý verilerine göre Karaman'da farklý firmalar için toplam 13.314 dekar alanda 9.103 ton tohumluk 

üretimi yapýlmýþtýr. Bu üretimin yaklaþýk 3.893 tonunu buðday, 523 tonunu arpa, 3.640 tonunu patates, 1.013 tonunu ayçiçeði ve 

34,5 tonunu fasulye tohumluðu oluþturmuþtur (Tablo 18).
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Tablo 18. Karaman Ýli 2012 Yýlý Sözleþmeli Üretim Raporu

Kaynak: Karaman GTH Ýl Md. 2013

Tohumculuk ekim alaný ve üretimi tohumluk üretimi ve kullanýmýna verilen desteklerle giderek artmaktadýr. Karaman ili 

tohumculuk sektörü için önemli bir yatýrým merkezi olma potansiyeline sahiptir. Karaman ili ekilebilecek geniþ alanlarýn varlýðý, 

sulama imkanýnýn olmasý, mýsýr gibi yabancý döllenen bitkilerde izolasyonun saðlanabileceði ekim alanlarýnýn bulunmasý, gece 

gündüz arasý sýcaklýk farklarýnýn kaliteli tohumluk üretiminde faydalý olmasý ve çiftçilerin sözleþmeli tarýmla tohumluk üretiminde 

firmalarla verimli bir þekilde çalýþmasý gibi nedenlerle tohumculuk açýsýndan önemli avantajlara sahiptir. Karaman için özellikle 

sulanan alanlarda yapýlabilecek olan sebze tohumculuðu da önemli bir yatýrým alaný olabilecek niteliktedir.   
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BAHÇE BÝTKÝLERÝ 

Karaman ili güneþli gün sayýsýnýn fazla, gece gündüz sýcaklýk farklarýnýn yüksek ve düþük nispi neme sahip olmasý yanýnda 

bazý bitki hastalýklarýnýn az görülmesi gibi çevresel avantajlarýyla verimli ve kaliteli meyve-sebze üretimi yapýlabilecek iller 

arasýndadýr. Karaman'da 2013 yýlý istatistik verilerine göre 324.080 dekar alanda meyve, içecek ve baharat bitkileri üretimi, 138.900 

dekar alanda ise sebze üretimi yapýlmýþtýr. Türkiye'de 2013 yýlýnda üretilen Elma'nýn %18,3'ü, Armut ve Kiraz'ýn %2,42'si Karaman 

tarafýndan karþýlanmýþtýr. Meyve üretiminde Karaman'da ilk akla gelen meyve türü elmadýr ve Karaman ili elma dikim alaný ve üretimi 

bakýmýndan Türkiye'de ikinci sýrada yer almaktadýr. 

Karaman'ýn bir meyve üretim merkezi olmasý yolunda en önemli yatýrým elma için yapýlmýþ ve yeni bahçelerin kurulmasýna 

devam edilmektedir. Yeni bahçelerin tam olarak verime yatmasýyla birim alan verimi artacak ve Karaman Türkiye'nin en önemli elma 

üretim merkezi olacaktýr. Elma üretiminde önemli bir arzýn saðlanmasý diðer meyve türlerinin de pazarlanmasýnda kolaylýklar 

saðlayacaktýr.
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Çünkü elma ticareti için Karaman'a gelecek firmalarýn diðer meyve türlerini de alabilecek olmalarý meyvecilik merkezi olma 

adýna önemlidir. Bu kapsamda ilde armut, kiraz, ceviz, badem ve ayva gibi meyve türlerinin dikim ve üretim alanlarýnýn artýrýlmasý 

önemli yatýrým fýrsatlarý arasýndadýr. Yakýn bir gelecekte Türkiye'nin en önemli meyve üretim merkezlerinden biri olmasý beklenen 

Karaman; meyve ürünlerinin bakýmý, depolanmasý, pazarlanmasý ve sanayide katma deðeri yüksek ürünlerin geliþtirilmesi 

alanlarýnda çok deðerli ve sürdürülebilir yatýrým imkânlarýna sahiptir. 

Sebze tarýmý bakýmýndan ilde en önemli yatýrým fýrsatlarýndan bazýlarý þu þekilde sýralanabilir; özellikle bebek ve çocuk 

tüketimine yönelik organik sebze üretimi, kýrsal kalkýnma modeli içerisinde sebze üretim ve pazarlanmasý, sulanan alanlarda sebze 

tohumculuðunun yapýlmasý, kurutulmuþ sebze üretimi ve kurutulmuþ sebzelerin öðütülüp paketlenerek pazarlanmasý gibi. Üzüm 

üretiminde de önemli bir gelenek ve yerel çeþit zenginliðine sahip olan ilde özellikle kurutmalýk olarak kaliteli üzüm üretimi 

yapýlmaktadýr. Organik üzüm üretiminin de yapýldýðý Karaman'da kaliteli üzüm üretimi yapýlýyor olmasý üzümden üretilecek pekmez, 

pestil, üzüm çekirdeði gibi katma deðeri yüksek ürünler için kaliteli hammadde imkâný saðlayacaktýr. 

Özetle Karaman'da bahçe bitkileri yatýrýmlarý iki baþlýk altýnda toplanabilir. Birincisi; mevcut üretim deseninde yer alan 

ürünlerin verim ve kalitelerinin artýrýlmasý yanýnda bu ürünlerin depolanmasý ve pazarlanmalarý konularýnda yapýlacak yatýrýmlardýr. 

Ýkinci olarak da belirli kalite ve miktarlarda arzý saðlanan ürünlerde katma deðeri yüksek Ar-Ge ve yenilikçilik çalýþmalarýyla ülkemiz 

tüketim alýþkanlýklarýna uygun yeni ürünlerin geliþtirilmesidir. 

Tarým Yatýrým Kýlavuzu70



MEYVECÝLÝK

Bazý meyve türlerinin Türkiye ve Karaman'da üretim miktarlarý Tablo 19'da verilmiþtir. Tablo incelendiðinde Karaman'ýn tabloda 

yer alan meyve türleri bakýmýndan Türkiye üretiminin %8,10'unu karþýladýðý görülmektedir. Tablodaki en çarpýcý deðer elma 

üretimine iliþkindir. Karaman, 2013 yýlýnda Türkiye elma üretiminin %18,3'ünü üretmiþtir. 2013 yýlý istatistik verilerine göre 571.479 

ton elma üretimiyle Karaman, Isparta'dan sonra en fazla elma üretimi yapan ildir. Karaman'da henüz meyve vermeyen yaþta elma 

aðacý sayýsýnýn 2013 rakamlarýyla 2,4 milyonun üzerinde olmasý yakýn gelecekte Karaman'ýn çok daha önemli bir elma üretim 

merkezi olacaðýný göstermektedir. Karaman ilinde meyve üretimi bakýmýndan elmadan sonra en fazla üretilen meyve türleri; armut, 

kiraz ve eriktir. Söz konusu meyveler bakýmýndan Karaman ili, Türkiye meyve üretiminin armut ve kirazda %2,42 ve erikte %2,02'sini 

karþýlamaktadýr. 

Tablo 19. Bazý meyve türlerinin Türkiye ve Karaman üretim miktarlarý ve Karaman'ýn Türkiye

üretimindeki payýna iliþkin 2013 yýlý deðerleri.

 Kaynak: TÜÝK 2013, *Karaman Gýda Tarým Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü
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Tablo 19'da yer alan þeftali, kayýsý ve viþne üretiminde Karaman ilinin Türkiye üretimine katkýsý %1 civarýndadýr. Karaman'da 

2013 yýlýnda 148 ton çilek üretilmiþtir. 2013 yýlý verilerine göre ilin mikro-klima özelliði taþýyan alanlarýnda 5.000 ton zeytin üretimi 

gerçekleþtirilmiþtir ve ilde zeytinyaðý üretimi yapan iki tesis bulunmaktadýr.  

Karaman'da 207.971 dekar alanda üretimi yapýlan elmanýn ilçelere daðýlýmý Tablo 20'de verilmiþtir. 2013 yýlý istatistiklerine göre 

Karaman'da elma üretiminin %71,2'si Merkez'de yapýlmýþ, Ayrancý ilçesi %24 ile ikinci sýrada yer almýþtýr. Elma üretiminin en az 

yapýldýðý ilçe ise üretime % 0,2 katký saðlayan Kâzýmkarabekir ilçesidir. Karaman'ýn Türkiye elma üretimindeki payý ve birim alandan 

elde edilen verim yýllara göre artýþ göstermektedir.

Tablo 20. 2013 yýlý verilerine göre Karaman'ýn ilçelerinin elma dikim alaný, üretim miktarý ve 

ilçelerin üretim miktarýna katkýlarýna iliþkin deðerler

  Kaynak: TÜÝK 2013
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Karaman ili 2013 yýlý elma üretiminde ilçelerin payý (%)

Karaman ilinin Türkiye elma üretimindeki ayý (%)



Yýllara göre elma verimindeki deðiþin (ton/da)

Ceviz ve badem türlerinin 2013 yýlýna iliþkin Türkiye ve Karaman üretimleri ve Karaman'ýn söz konusu türlerdeki Türkiye 

üretimine katkýlarý Tablo 21'de verilmiþtir. Tablo incelendiðinde görüleceði üzere 2013 yýlýnda Karaman'da 4.751 ton ceviz ve 2.351 

ton badem üretimi gerçekleþtirilmiþtir. Ýlin ceviz ve badem üretiminde Türkiye üretimdeki paylarý sýrasýyla %2,23 ve %2,83 

oranlarýndadýr. 

Tablo 21. Ceviz ve badem türlerinin Türkiye ve Karaman üretim miktarlarý ve Karaman'ýn

Türkiye üretimindeki payýna iliþkin 2013 yýlý deðerleri.

     Kaynak: TÜÝK 2013
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Bir meyvecilik merkezi olmanýn ilk ve en önemli þartý; tüketim standartlarýna uygun kalite özelliklerine sahip büyük partilerde 

üretim yapýlabilmesi ve bu üretimin pazarlanabilmesidir. Bunun baþarýlabilmesi yani Karaman'ýn meyve üretim ve pazarlama 

kültürüne sahip olabilmesi için üretimde uyulmasý gereken yetiþtirme tekniklerinden, ürünün muhafazasý ve pazarlanmasýna kadar 

birçok alanda Karaman ili önemli yatýrým ve hizmet imkânlarý sunmaktadýr. Elma dikim alanlarýnýn artýrýlmasýnda yatýrým ve baþarýnýn 

yanýnda birim alandaki elma veriminin artmasý ve diðer meyve türlerindeki üretim ve kalite özelliklerinin de artýrýlmasý Karaman'ý 

önemli bir meyve üretim merkezi yapacaktýr. 

Karaman'da yeni kurulan elma bahçelerinin tesisinde modern teknikler kullanýlarak yarý bodur veya tam bodur anaçlara aþýlý 

fidanlar dikilmektedir. Yeni kurulan bahçelerin tam verime yatmasýyla birim alandan elde edilecek verim de artacaktýr. Ayrýca birim 

alandaki verimin artýrýlmasýnda yetiþtirme teknikleri ve özellikle yeni budama ve terbiye sistemleri (Þekil verme) konusunda hizmet 

verecek danýþmanlýk þirketlerine büyük bir ihtiyaç duyulmaktadýr. Son yýllarda ilde yaklaþýk dört milyon adet sertifikalý fidan 
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desteðinin yapýlmýþ olmasý ve özel sektör tarafýndan 

bahçesinin kurulmuþ olmasý meyvecilik açýsýndan bölgenin ne denli önemli olduðunu gösteren örneklerdendir.

Kireç oraný yüksek olan alkali topraklara sahip olan ilde aðaçlarda demir ve çinko noksanlýklarý da sýklýkla görülmektedir. Bitki 

besleme açýsýndan besin elementi noksanlýklarý ve topraklarýn organik madde miktarlarýnýn artýrýlmasý da bitkisel üretimde verimi 

artýracak önemli konulardýr. Ayrýca ürünün pazarlanabilmesinde çok etkili olan kalite özelliklerinin de iyileþtirilmesi için yetiþtirme 

tekniklerinin önemi büyüktür. 

Elma üretiminin önemli bir kýsmý soðuk hava depolarýnda muhafaza edilmekte ve ileriki aylarda pazarlanmaktadýr. 

Karaman'da soðuk hava depolarýnýn kapasiteleri ihtiyacý karþýlamamaktadýr. Elma için soðuk hava deposu ihtiyacý 200.000 ton 

civarýndadýr (Karaman Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü). Önümüzdeki yýllarda Karaman ilinde elma üretimindeki artýþ da 

göz önüne alýndýðýnda özellikle boyutlandýrma ve paketleme ekipmanlarýna sahip soðuk hava depolarýna ihtiyaç artacaktýr. Ürünün 

pazarlanmasýnda kaliteli üretim yapmak yanýnda pazarlama teknikleri ve marka deðeri oluþturulmasý da etkilidir. Bu amaçla, 

Karaman'da sýkça kullanýlan aðaçta pazarlama alýþkanlýðýndan vazgeçilmeli ve ürün ölçülebilir standart ve kalite özelliklerine göre 

pazarlanmalýdýr. Bu kapsamda elma borsasýnýn kurulmasý, lisanslý depoculuðun artmasý ve üretici birliklerinin tanýtým faaliyetlerinde 

bulunmasý hatta yurt dýþýndaki örneklerinde olduðu gibi Ar-Ge faaliyetlerine de destek vermesi sürdürülebilir bir elma üretim ve 

pazarlamasý açýsýndan önemlidir. Bu faaliyetlerde bulunacak danýþmanlýk veya Ar-Ge þirketlerinin kurulmasý da önemli yatýrým 

fýrsatlarý arasýndadýr. 

Karaman ilinin önemli bir meyvecilik üretim merkezi olmasýnda elma yanýnda diðer meyve türlerinin de üretim deseninde yer 

almasý da çok önemlidir. Armut, kiraz, viþne, badem ve ceviz gerek Karaman'daki iklim þartlarýna uymasý gerekse pazarlanma ve 

ihracat açýsýndan avantajlarý nedeniyle ön plana çýkmaktadýr. 

Armut, 90'lý yýllarda yaþanan ateþ yanýklýðý epidemisi (Erwinia amylovora Burrill) sonucunda birçok hassas çeþitlerini 

kaybetmiþtir. Ateþ yanýklýðýna dayanýklý-toleranslý çeþitlerin tercih edilmesi ve gerekli kültürel tedbirlerin alýnmasý þartýyla armut 

bahçeleri kurulabilir. Armut, verim ve maliyet bakýmýndan elmaya benzer özellikler taþýmasýna raðmen Türkiye'deki armut aðaç 

sayýsýnýn azaltmasýyla da ilgili olarak önemli fiyat avantajlarý taþýmaktadýr. 

Karaman'da rakýmýn yüksek olduðu (1200 rakýmýn üzerinde), rüzgâr dolaþýmýnýn olduðu meyilli alanlarda donlardan zarar 

görmeksizin yetiþtiriciliði yapýlabilecek meyve türleri arasýnda kiraz, viþne, ceviz ve badem yer almaktadýr. Kiraz ülkemizin marka 

haline geldiði bir üründür. 

 Akçaþehir beldesinde ülkemizin en büyük bodur kapama elma 

Tarým Yatýrým Kýlavuzu76



Ýhracat potansiyelinin yaklaþýk olarak 100.000 ton olduðu tahmin edilen kirazda bu talebin ancak 50.000-60.000 tonu 

karþýlanabilmektedir. Karaman sahip olduðu düþük nem içeriði,  güneþli gün sayýsýnýn fazla olmasý ve gece-gündüz sýcaklýk 

farklarýnýn yüksek olmasý gibi iklim özellikleri nedeniyle kalitesi ve kuru madde oraný yüksek kiraz üretme potansiyeline sahiptir. 

Karaman'ýn yüksek kesimlerinde üretilecek kirazlar geç olgunlaþacaðý için önemli kiraz üretim merkezlerinin ürünleri bittikten sonra 

piyasaya ürün arz edilebilecektir. Bu durum kiraz ihracatýný daha uzun bir periyoda yaymak isteyen kiraz ihracatçýlarýnýn amaçlarýyla 

örtüþmektedir. 

Karaman ilinin kiraz üretim miktarý incelendiðinde 2013 yýlýnda yaklaþýk olarak 12.000 ton üretim yapýldýðý ve meyve vermeyen 

yaþta aðaç sayýsýnýn 205.210 olduðu görülmektedir. Meyve vermeyen yaþtaki aðaç sayýsý mevcut aðaç sayýsýnýn yaklaþýk %60'ý 

oranýndadýr. Bu rakam kiraza gerekli önemin verilmeye baþlandýðýný göstermektedir. Meyve suyu sanayisi için önemli bir meyve türü 

olan viþne de üretim deseninde yer alabilecek ve çevresel þartlara dayanýklý özellikle kireçli topraklarda iyi yetiþebilen bir meyve 

türüdür. 

Ülkemizde pazarlama sorunu olmayan meyve türleri arasýnda ceviz ve badem yer almaktadýr. Cevizde iç piyasanýn ihtiyacý 

karþýlanamamakta ve ithalat yapýlmaktadýr. Her iki meyve türü içinde ülkemizde hazine arazileri üreticilere tahsis edilmektedir. Ceviz 

ve badem yetiþtiriciliðine olan ilgiyi göstermesi bakýmýndan Karaman'da meyve vermeyen yaþta ceviz ve badem aðaç sayýlarý 

önemlidir. Bu rakamlar cevizde mevcut aðaçlarýn %45'i, bademde ise %60'ý oranýndadýr. 2013 yýlý istatistiklerine göre 265 tonluk bir 

üretime sahip olan ayva da meyve çeþitliliðini artýrmak adýna bölgede üretim deseninde yer alabilir.

Tüketim alýþkanlýklarý bakýmýndan muhafazakâr bir toplum olmamýz nedeniyle katma deðeri yüksek tarýmsal ürünlerin 

piyasaya tanýtýlmasý ve yer bulmasý oldukça zordur. Bununla birlikte, tüketim kültürümüzde tarihten beri yer alan ürünlerin 

pazarlanmasý daha kolay olabilmektedir. Bu kapsamda ürünlerin kurutularak tüketilmesi ülkemizin en eski alýþkanlýklarýndandýr. 

Karaman'da iklim özellikleri nedeniyle yüksek kuru madde içeriðine sahip olan ürünlerin gerek doðal gerekse sanayi þartlarýnda 

kurutularak pazarlanmasý önemli bir yatýrým alaný oluþturabilir. Kalite özellikleri üstün meyve arzýndaki artýþ katma deðeri yüksek 

kaliteli ürünlerin üretilmesi imkânlarýný da artýracaktýr. Tarýma dayalý sanayi anlamýnda meyve suyu üretimi, farklý meyvelerin 

kullanýldýðý pekmez ve pestil ürünleri üretilebilir.

Yatýrým anlamýnda ülkemizin tüketim alýþkanlýklarý arasýnda yer alan ve geleneksel olarak geçmiþi olan ürünlerin üretimiyle 

baþlanmasý kritik önem taþýmaktadýr. Yatýrýmlarýn baþarýlý olmasýnda ise bu ürünlerin kalite özelliklerinin iyi olmasý, müþteri 

memnuniyetinin dikkate alýnmasý ve pazarlama anlamýnda da yatýrýmlarýn yapýlmasý önemlidir. Yeni ürünlerin piyasaya sürüleceði 

yatýrýmlarda piyasa araþtýrmasý, Ar-Ge çalýþmalarý ve ürünün tanýtýmý için profesyonel yardým alýnmasý önemlidir. Bilgi çaðýnda 

nitelikli bilgiye ulaþmak için hizmet alma alýþkanlýðýnýn kazanýlmasýnýn önemli olduðu unutulmamalýdýr. 
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BAÐCILIK

Türkiye ve Karaman'ýn üzüm üretimi ve Karaman'ýn Türkiye üzüm üretimindeki payý Tablo 22'de verilmiþtir. Ülkemizde üzüm 

üretimine iliþkin istatistik verileri sofralýk, kurutmalýk ve þaraplýk olmak üzere üç farklý baþlýk altýnda toplanmaktadýr. Toplam üzüm 

üretimi bakýmýndan Karaman ili 56.484 ton üretimle Türkiye üretiminin %1,40'ýný karþýlamaktadýr. Bu üretimde sofralýk ve kurutmalýk 

olarak üretilen üzümler en büyük paya sahiptir. Üzüm üretimi en çok Karaman il merkezi ve Ermenek ilçesinde baðlarda 

yapýlmaktadýr. 

Karaman ili meyvecilik baþlýðý altýnda ifade edildiði gibi iklim özellikleri nedeniyle kaliteli meyve ürünü elde edilebilecek bir 

lokasyondur. Karaman'da genellikle don zararýnýn olmayacaðý yüksek rakýmlý alanlarda üretimi yapýlan üzüm, hastalýk 

yoðunluðunun fazla olmamasý nedeniyle çok az sayýda ilaçlamayla yetiþtirilebilmektedir. Yerel üzüm çeþitleri bakýmýndan da zengin 

bir çeþitliliðe sahip olan Karaman'da üzüm dendiðinde ilk akla gelen Ekþikara çeþidir. Bu çeþit daha çok kurutmalýk olarak 

yetiþtirilmekte ve ürün aromasý,kalitesi ve meyve çekirdek özellikleri Karaman Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü Ekþikara 

çeþidinin yerel çeþit olarak tescil çalýþmalarýný yapmaktadýr. Çeþidin tescil çalýþmalarý yakýn bir gelecekte tamamlanacak ve Milli 

Çeþit Listesinde yer alacaktýr.
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Tablo 22. Üzümün Türkiye ve Karaman üretim miktarlarý ve Karaman'ýn Türkiye üretimindeki

payýna iliþkin 2013 yýlý deðerleri

Tarým Yatýrým Kýlavuzu80



Ekþikara çeþidi yanýnda bölgede üretimi yapýlan yerel çeþitlere örnek olarak Esebalý, Akdimrit ve Karadimrit çeþitleri verilebilir. 

Akdimrit ve Karadimrit çeþitleri þaraplýk çeþitler olup son yýllarda üretimi azalmýþtýr. Ayrýca, Karaman'da üzüm üretimine baþarýlý bir 

örnek olarak Aybastý köyünde sofralýk tüketim amacýyla üretilen Alphonse çeþidinin üretimi verilebilir. Aybastý köyünde yýllara göre 

deðiþmekle birlikte çeþidin yaklaþýk olarak 250-300 ton üretimi yapýlmakta ve kalite özellikleri nedeniyle çok rahat 

pazarlanabilmektedir (Karaman Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü). 

Karaman gerek iklim özellikleri gerekse geçmiþten gelen gelenekleri nedeniyle üzüm üretimi için ideal bir bölge 

konumundadýr. Yerelde deðeri ve tanýnmýþlýðý olan ürünlerin bulunmasý marka deðerinin oluþturulmasýnda büyük avantaj 

saðlamaktadýr. Kaliteli üzüm üretme imkânýna sahip olan ilde hastalýklarýn çok yoðun olmamasý nedeniyle organik tarým 

yapýlabilecek olmasý da yatýrým için önemli fýrsatlar sunmaktadýr. Ülkemizin kurutulmuþ üzüm tüketim geleneðine sahip olmasý 

önemli bir avantajdýr. Üzüm çekirdeði kapsülleri son yýllarda saðlýk amaçlý kullanýlan ve katma deðeri yüksek ürünler olarak 

pazarlanmaktadýr. Ekþikara çeþidinin çekirdek sayýsý ve sertliði bakýmýndan tercih edilmesi üzüm çekirdeði kapsüllerinin üretiminde 

kullanýlmasý potansiyelini artýrabilir. Tabii böyle bir planlama öncesinde çekirdeðin kalite özellikleri araþtýrýlmalý ve rakamlarla ifade 

edilebilmelidir. Ayrýca üzüm suyu meyve sularý içerisinde katma deðeri en yüksek ürünler arasýnda yer almaktadýr. 
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SEBZECÝLÝK

Türkiye ve Karaman ili sebze üretimlerine iliþkin 2013 yýlý verileri Tablo 23'de verilmiþtir. Sebze istatistikleri genel olarak kök ve yumru 

sebzeler, meyvesi yenen sebzeler ve diðer sebzeler olmak üzere üç grup altýnda toplanmýþtýr. 2013 yýlý verilerine göre Karaman ili 

Türkiye toplam sebze üretiminin %1,34'ünü karþýlamaktadýr. Karaman'da üretim miktarý en yüksek olan sebze grubu 292.633 ton ile 

meyvesi yenen sebzeler iken, Türkiye üretimine en büyük katkýyý %2,28 oranýnda diðer sebzeler grubu vermektedir.
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Tablo 23. Türkiye ve Karaman sebze üretim miktarlarý ve Karaman'ýn Türkiye üretimindeki payýna iliþkin 2013 yýlý deðerleri

   Kaynak: TÜÝK 2013

 Tablo 24'de ise bazý sebze türlerinin Karaman ve Türkiye üretimleri verilmiþtir. Tabloda yer alan sebze türleri için Türkiye 

üretiminin %1,34'ünü Karaman ili karþýlamaktadýr. Türkiye üretimine en fazla katkýyý %8,91 ile maydanoz saðlamaktadýr. 

Maydanozu, taze soðan, ýspanak, pýrasa, taze fasulye, lahana ve marul gibi sebzeler takip etmektedir. Türkiye üretimine katkýsý 

%1'in üzerinde olan sebzeler ise karpuz, kavun, salçalýk domates ve hýyardýr. Biber, kuru soðan ve sofralýk domates üretiminin 

Türkiye üretimindeki paylarý %1'in altýndadýr.  
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Tablo 24. Türkiye ve Karaman'da yetiþtirilen bazý sebze türlerinin üretim miktarlarý ve Karaman'ýn
Türkiye üretimindeki payýna iliþkin 2013 yýlý deðerleri

   Kaynak: TÜÝK 2013
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Karaman'da sebze tarýmý, yüksek oranda iþ gücü istemesi, köylerden göçün artmasý, Karaman'ýn sahildeki önemli sebze 

merkezlerine yakýn olmasý gibi nedenlerden dolayý çok fazla geliþme gösterememiþtir. Ýstatistiklerden de görüleceði üzere 

Karaman ili sebze üretiminde maydanoz, taze soðan, ýspanak, pýrasa ve lahana gibi sebzelerde önemli üretim miktarlarýna sahiptir. 

Bu sebze türlerinin üretiminde Karaman il sýnýrlarý içerisinde yer alan Göksu vadisine sýnýrýndaki daha ýlýman iklime sahip alanlarýn 

etkisi büyüktür. Bu alanlar ve bazý ilçelerdeki büyük sebze üretim alanlarý dýþýnda sebze yetiþtiriciliði genellikle ailelerin kendi 

ihtiyaçlarýný karþýlama amacýyla yapýlmaktadýr.  

Sebze üretiminde kýrsal kalkýnma modeli önemli bir yer tutmaktadýr. Kýrsal kalkýnmanýn amacý; kýrsal alanlardaki üretimin 

belirli standartlara sahip olmasýný ve pazarlanabilir miktarlarda üretilmesini saðlamak yanýnda üretilen ürünün nitelikli bir þekilde 

pazarlanmasýný organize ederek üreticilerin sürdürülebilir bir ekonomik gelire sahip olmasýna yardýmcý olmaktýr. Farklý bir ifadeyle; 

lezzetli ve saðlýklý olmasý yanýnda çocukluðumuzdaki damak tadýna hitap etmesi nedeniyle köy pazarlarýnda yapmýþ olduðumuz 

sebze alýþveriþinin perakendeci marketlere taþýnabilmesidir. Bu anlamýyla kýrsalda sebze üretiminin organize edilmesi önemli proje 

ve yatýrým imkânlarý sunmaktadýr. 
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Ülkemizde sebze tarýmýnýn en önemli problemlerinden biri de fiyat temelli üreticilik yapýlmasýdýr. Fiyatý artan ürünlerin bir 

sonraki yetiþtirme sezonunda üretim miktarýnýn artmasý yetiþtiricilerin karlýlýklarýný azaltmakta hatta zarar etmelerine neden 

olmaktadýr. Bu tür risklerin yaþanmamasý adýna tüketim miktarlarýna göre planlanan üretim desenlerinin oluþturulabilmesinde 

sözleþmeli üretim kültürünün geliþtirilmesi önemlidir. Bunun baþarýlý olabilmesi için üretici birliklerinin ve kooperatiflerin etkin bir 

þekilde çalýþmasý gerekmektedir. 

Karaman ili Göksu vadisinde sýnýrý olan Çatak, Bucakýþla, Bostanözü, Çukur, Cerit, Ýhsaniye, Topalhacý ve Kurucabey gibi 

alanlarda örtü altý turfanda üretim yapma imkânlarýna da sahiptir. Bu amaçla, Karaman Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü'nün 

de giriþimleriyle Bostanözü köyünde 4000 m2 alana sahip ýsýtmalý sera kurulmuþtur. Ayrýca Karaman'da son yýllarda yapýlan 

teþviklerle yaklaþýk olarak 6500 m2'ye yakýn örtü altý sera tesis edilmiþtir (Karaman Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü).

Ýklim özellikleri nedeniyle organik tarýma çok uygun olan Karaman'da bu alanda yapýlacak yatýrýmlar da baþarýyla 

sonuçlanacaktýr. Özellikle yerelde marka deðeri olan ve beldeyle özdeþleþmiþ sebze türlerinin üretiminin yapýlmasý pazarlamada 

büyük avantajlar saðlanmaktadýr. Bu anlamda; Karaman'ýn sahip olduðu bazý deðerler þu þekilde sýralanabilir; Morcali kuru soðaný, 

Çukurbað sarýmsaðý, Süleymanhacý kavunu, Kâzýmkarabekir karpuzu, Kýzýlkuyu kabak çekirdeði, Zengen patatesi ve Ermenek 

pembe domatesi gibi. Bu örnekleri daha da artýrmak mümkündür. Bu ürünlerin marketlerde veya pazarlarda belli kalite 

standartlarýnda ve bir marka adý altýnda ambalajlý olarak tüketicilerle buluþturulmasý saðlanmalýdýr. Çünkü lezzet bakýmýndan 

beðenilen yerel ürünlerin belli kalite standardýnda tüketiciye ulaþtýrýlmasý bu alandaki yatýrýmlarýn baþarýlý olmasýnýn kilit noktasýdýr. 

Karaman ilinin önemli alýþkanlarý arasýnda ev yapýmý salça kullanýmý ve kurutulmuþ meyvelerin öðütülerek kullanýlmasý yer 

almaktadýr. Bu tip kullaným amaçlarýna uygun sebze türlerinin veya çeþitlerinin araþtýrýlmasý ve üretiminin yapýlmasý Karaman'da 

sebze üretiminin geliþtirilmesinde etkili olacaktýr. Çünkü bir ürünün pazarlanmasýnda kullaným amacýna uygun kalite özelliklerine 

sahip olmasý büyük bir avantajdýr. Örneðin; çocuk ve bebek tüketimi için organik olarak üretilen sebzelerin uygun koþullarda 

kurutulmasý ve öðütülerek paketli bir þekilde pazarlanmasý önemli bir yatýrým alaný olabilir. 
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SERACILIK 

Türkiye'de seracýlýk veya örtü altý yetiþtiriciliði daha çok ýlýman iklime sahip ve turfanda üretim yapma þansý olan alanlarda 

yapýlmaktadýr. Karaman ili iklim özellikleri nedeniyle genel olarak seracýlýða çok uygun olmamakla birlikte Göksu vadisine sýnýrý olan 

rakýmý düþük alanlarýnda örtü altý yetiþtiricilik yapýlmaktadýr. Bu alanlar özellikle sahil bölgesindeki ürünlerin hasadýnýn 

tamamlanmasýndan sonra piyasaya ürün arz edebilecek þekilde üretim yapmalarý halinde karlýlýklarý artmaktadýr. Bu anlamda 

özellikle yapraklarý tüketilen ve salata malzemesi olarak kullanýlan ürün grubu tercih edilmektedir.

2013 yýlý rakamlarýna göre Türkiye'de örtü altý sebze üretimi altý milyon ton olarak gerçekleþmiþ ve üretim miktarýnda en yüksek 

oranlara domates, hýyar ve karpuz bitkileri sahip olmuþtur. 2013 yýlý istatistik verilerine göre Karaman'da 15 dekar örtü altý serada 

128 ton sebze üretimi yapýlmýþtýr (TÜÝK 2013).

Karaman Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü'nün de giriþimleriyle Bostanözü köyünde 4000 m2 alana sahip ýsýtmalý 

sera kurulmuþtur. Karaman ilinde son yýllarda yapýlan örtü altý seralara alaný yaklaþýk olarak 6500 m2'dir (Karaman Gýda, Tarým ve 

Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü). Göksu vadisine sýnýrý olan mikro-klima özelliklere sahip alanlarda özellikle katma deðeri yüksek sebze, 

týbbi aromatik bitkiler veya birçok sebze türüne ait fide üretimi yapýlabilir 
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ORGANÝK TARIM 

Karaman ili coðrafik farklýlýklara sahip ilçeleri, kaliteli ürün elde edilebilecek iklim özellikleri, hastalýklarýn az görülmesi ve bitki 

genetik kaynaklarý bakýmýndan zenginliðe sahip olmasýyla organik tarým bakýmýndan önemli bir potansiyele sahiptir. Organik tarým 

saðlýklý ve lezzetli gýda üretimi yanýnda toprak ve su kaynaklarýnýn muhafazasý ve iyileþtirilmesi açýsýndan da çok deðerli bir tarýmsal 

uygulamadýr. Ülkemizde organik tarým sertifikasý çok fazla yaygýnlaþmamakla birlikte sertifikasýz olarak köy pazarlarýnda satýlan 

sebze ve meyve ticareti oldukça yaygýndýr ve halkýmýz tarafýndan büyük ilgi görmektedir.

Karaman'da organik tarým sertifikasý alýnarak üretimi yapýlan önemli ürünlerden biri üzümdür. Organik üzüm tarýmý 3200 dekar 

alanda yapýlmaktadýr. Bu alanýn 2200 dekarýnda geçiþ süreci ürünü ve 1000 dekarýnda organik tarým ürünü üzüm üretilmektedir. 

Üretici beyanlarýna göre yaklaþýk organik üzüm üretiminin 1000 ton civarýnda olduðu tahmin edilmektedir (Karaman Gýda, Tarým ve 

Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü). Bu miktar önümüzdeki yýllarda geçiþ süreci ürünü alýnan alanlarýnda organik ürün üretmesiyle daha da 

artacaktýr. Ayrýca Karaman'da Merkez ilçe, Ermenek ve Sarýveliler ilçelerinde 20 üretici toplam 200 kovanda organik bal üretimi 

yapmaktadýr. Ermenek ve Sarýveliler ilçelerinde sekiz yetiþtirici 220 dekar alanda týbbi ve aromatik bitki üretimi yapmaktadýr. 

Ýyi tarým uygulamalarý da organik tarým yapýlamayan veya yapýlmayan alanlarda izlenebilir olmasý nedeniyle önemli bir 

tarýmsal uygulamadýr. Karaman ilinde iyi tarým uygulamalarý kapsamýnda üretimi yapýlan bitki türleri ve bu türlerin ekim alaný ve 

üretim miktarlarýna iliþkin deðerler Tablo 25'de verilmiþtir. 
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Tablo 25. Karaman'da iyi tarým uygulamalarý kapsamýnda üretimi yapýlan bitki türleri ve bu türlerin ekim alaný ve üretim
miktarlarýna iliþkin 2013 yýlý deðerleri

Ýyi tarým uygulamalarý kapsamýnda üretim Merkez ve Ayrancý ilçelerinde yapýlmaktadýr. Üretimi yapýlan bitkiler elma, armut, 

kiraz, viþne ve arpadýr. Organik tarým ve iyi tarým uygulamalarý yapan üreticilere Bakanlýk tarafýndan teþvik verilmesi üretim alanýnýn 

artmasýnda etkili olmaktadýr.  

Organik tarým saðlýklý beslenme kadar toprak muhafazasý ve verimliliði bakýmýndan da önemlidir. Toprak muhafazasý ve 

verimliliðinde topraðýn organik madde içeriði çok önemli bir faktördür. Topraðýn organik maddesi topraðýn su tutma kapasitesinin 

artmasýnda, topraðýn ýsýnmasýnda, kümeleþmenin oluþmasýnda, besin elementlerinin kullanýmýnda, katyon deðiþim kapasitesinin 

artmasýnda, toprak canlýlarýnýn yaþamýnda ve toprakta sýzan suyun tutulmasýnda dolayýsýyla toprak verimliliðinin artmasýnda çok 

önemli etkiye sahiptir.  Karaman gibi topraklarýn organik madde oranýnýn ortalama %1 veya daha altýnda olan lokasyonlarda toprak 

organik maddesinin artýrýlmasý tarýmsal olarak çok önemlidir. Bu konu tarýmsal alanda Karaman'da yatýrým yapýlabilecek en önemli 

konular arasýndadýr. Çünkü toprak tarýmýn en temel sermayesidir. Konunun öneminin üreticilere anlatýlmasý, örnek projelerin 

üretilmesi ve organik gübre üretimi yapacak tesislerin kurulmasý gerekmektedir. 

Kaynak: Karaman Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü 2013
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Toprak organik maddesinin artýrýlmasý, Karaman gibi su kaynaklarýnýn sýnýrlý, nispi nemin düþük olduðu ve güneþlenmenin 

yüksek olduðu alanlar için çok daha önemlidir. Toprak organik maddesi; kültürel uygulamalar, organik tarým sistemlerinin 

uygulanmasý ve organik madde içerikli doðal gübrelerin kullanýlmasý yoluyla artýrýlabilir.

Toprak organik maddesinin artýrýlmasý konusunda yapýlacak yatýrýmlar, projeler ve hizmetler çok yakýn gelecekte çok büyük 

deðer kazanacaktýr. Geri dönüþüm anlamýnda da deðeri olan kompost üretim tesislerinin kurulmasý, kýrmýzý solucanlarla organik 

gübre üretimi ve organik gübre üretimi yatýrým alanlarýna örnek olarak verilebilir. 

Organik tarým alanýnda yapýlabilecek diðer bir yatýrým da kalite özellikleri bakýmýndan tüketici tarafýndan tercih edilen yerel 

çeþitlerin organik tohum üretimlerinin yapýlmasýdýr. Özellikle bebek ve çocuk beslenmesinde kullanýlabilecek organik tarým 

ürünlerinin yetiþtirilmesi dikkate deðer bir alandýr. 
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HAYVANSAL ÜRETÝM

Karaman'da nüfusunun %39,7'si tarýmda istihdam edilmektedir. Dolayýsýyla, tarým ve hayvancýlýk ilde ekonomik açýdan 

oldukça önemlidir. Karaman'da hayvancýlýk, tarihi ve kültürel olarak önemli olmasýna raðmen, canlý hayvan ve hayvansal ürün 

deðeri açýsýndan Türkiye'de beklenilen sýralarda yer almamaktadýr. Karaman, 2012 yýlýnda 81 il içerisinde canlý hayvan deðeri 378 

milyon TL ve %0,59'luk pay ile 63, hayvansal ürünler deðeri bakýmýndan ise 100 milyon TL ve %0,20'lik pay ile 68. sýrada yer 

almaktadýr (TÜÝK, 2012). Karaman'daki hayvansal üretim düþüklüðü üretim koþullarýnýn eksikliðinden ziyade potansiyelin tam 

olarak kullanýlamamasýndan kaynaklanmaktadýr. Diðer taraftan, büyük ve küçükbaþ hayvan yetiþtiricilerinin kayýt tutma ve damýzlýk 

seçimi konularýnda bilinçlendirilmesine ihtiyaç duyulmaktadýr. Bu iþlevin yerine getirilmesinde etkin olan Karaman ilindeki 

hayvancýlýkla ilgili ýslah amaçlý yetiþtirici birlikleri, tarýmsal üretici birlikleri ve üye sayýlarý Tablo 26'da verilmiþtir. 
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Bu tablo bilinçli üretici sayýsýný ortaya koymasý açýsýndan önemli olmakla birlikte üreticilerin devletten destek alabilmek için birden 

fazla kooperatif veya birliðe üye olmalarý göz önüne alýnmalýdýr. Karaman ilinin hayvancýlýk alanýnda potansiyelini ortaya 

koyabilmesi için damýzlýk, nitelikli çoban, örgütlenme, eðitim, teknik ve saðlýk hizmetlerinin iyileþtirilmesi, mer'a alanlarýnýn 

korunmasý, kaliteli kaba yem ve pazarlama sorunlarýnda bölgesel ve ulusal iyileþmelere ihtiyaç duyulmaktadýr.  Bu amaçla 

aþaðýdaki kýsýmlarda her bir faaliyet konusu ile ilgili öneriler çerçevesinde konum, altyapý ve eleman açýsýndan avantajlý olunan 

alanlar üzerinde yoðunlaþýlmasý önemlidir.

Tablo 26. Karaman Ýli Islah Amaçlý Yetiþtirici Birlikleri, Tarýmsal Üretici Birlikleri ve Üye Sayýlarý

KÜÇÜKBAÞ HAYVANCILIK

Hayvansal üretimin artýrýlmasýnda; coðrafi koþullarýnýn uygunluðu ile birleþen Türkiye insanýnýn geleneksel yetiþtirme ve 

tüketim alýþkanlýklarý, küçükbaþ hayvan yetiþtiriciliðini zorunlu hale getirmektedir. Karaman'da küçükbaþ hayvan yetiþtiriciliði, ilin 

adýyla anýlan Karaman koyun ýrký ve Akdeniz'e geçiþ bölgesindeki daðlýk alanlarda yapýlabilecek en uygun hayvancýlýk kolu olan 

keçi yetiþtiriciliði ile tarihi temellere dayanmaktadýr. Karaman'da bölgeye adapte olmuþ, zor þartlar altýnda verim kabiliyetinde olan 

Akkaraman ve Anadolu Merinosu koyun ýrklarý ile kýl keçisi yetiþtiriciliði yaygýn olarak yapýlmaktadýr. 

Son on yýl içerisinde, hayvancýlýða uygulanan teþvikler ve kýrmýzý et açýðý dolayýsýyla, Karaman'ýn koyun ve keçi varlýðýnda 

sýrasýyla %3,15 ve %9,88 oranýnda bir artýþ meydana gelmiþtir. Bu süreçte Merinos ýrký koyun sayýsý, kayýt sisteminin ulusal düzeyde 

baþlamasý ve kayýtlý hayvan sayýsýnýn giderek artmasýnýn da etkileriyle 4.217 adetten 108.694 adete ulaþýrken, yerli koyun sayýsýnda 

%26,06 oranýnda bir azalýþ meydana gelmiþtir. Benzeri bir deðiþim kýl ve tiftik keçisi sayýsýnda da gözlenmiþtir. Kýl keçisi sayýsý 

%11,96 artarken, tiftik keçisi sayýsý %5,18 oranýnda azalmýþtýr. Karaman'da tamamý tiftik keçisi olan sürü olmamakla beraber her 

sürüde bir miktar tiftik keçisi bulunmaktadýr.Bu rakamlar, Karaman'da küçükbaþ hayvan sayýsýnda son on yýllýk süreç içerisinde 

fazlaca bir deðiþim olmadýðýný ancak yetiþtiricinin türler arasýnda bir deðiþime gittiðini göstermektedir. Türkiye toplam koyun  
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 ve keçi varlýðýnda, Karaman her ne kadar sýrasýyla %1,36 ve %1,34'lük paya sahipse de, merinos koyunu ve tiftik keçisinde 

Türkiye'deki payý %7,09 ve %7,42 oranýyla oldukça önemli bir yer tutmaktadýr (Tablo 27). Hayvan yetiþtiriciliðinde damýzlýk sorunu ön 

sýrada olmasýna raðmen, bu durum özellikle Anadolu ve Konya Merinosu ýslah çalýþmalarýnýn bölgede yapýlmasý, besi kabiliyeti ve 

yaðlý kuyruða olan talebin düþmesi Merinos ve melezlerinin yaygýnlaþmasýna sebep olmuþtur. Diðer taraftan, halý ve kilim 

dokumacýlýðýnýn bölgede yaygýn oluþu da, tiftik keçisinin yetiþtirme sistemi içerisinde tutulmasýný saðladýðý düþünülmektedir. 
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Koyun varlýðýnýn il içi daðýlýmý oldukça dengesiz durumdadýr ve toplam koyun varlýðýnýn %94,49'u Merkez ve Ayrancý 

ilçesinde yetiþtirilmektedir. Yetiþtirilen koyun ýrklarý merkezde Merinos (%61), Ayrancý'da ise yerli ýrklar (%99,45) yönünde 

þekillenmektedir. Keçi varlýðýnýn %64,16 oranýyla büyük çoðunluðu merkezde yetiþtirilmektedir. Ermenek coðrafi þartlar 

dolayýsýyla koyun yerine keçi yetiþtiriciliðinin ön plana çýktýðý ilçedir. Karaman'ýn keçi varlýðýnda bu ilçenin payý %22,61'dir. Diðer 

dört ilçenin Karaman'ýn keçi varlýðýndaki payý ise oldukça sýnýrlý olup %4,90 ile %2,31 arasýnda deðiþim göstermektedir. Toplam 

keçi miktarýnýn %10,46'sýný tiftik keçileri oluþturmakta olup, bu tiftik keçilerinin %92,03'ü merkezde, kalan kýsmý ise Ayrancý 

ilçesinde yetiþtirilmektedir.

Karaman'da koyunculuk iþletmeleri, genellikle küçük ve orta ölçeklidir. Yetiþtiricilerin teknoloji kullanýmý düþüktür. Koyun 

yetiþtiricilerinin teknik ve ekonomik örgütlenmesi yeterli olmayýp, yetiþtirici birlikleri potansiyellerini yeni ortaya koymaya 

baþlamaktadýr. Bununla birlikte, koyun-keçi yetiþtiricilerinin ýslah faaliyetlerinde rol almalarý ve yönlendirmeleri, Gýda Tarým ve 

Hayvancýlýk Bakanlýðý ve Koyun-Keçi Yetiþtiriciler Birliði iþbirliði ile gerçekleþtirilmeye baþlanmýþtýr. Bu kapsamda Karaman ili 

Merkez, Ayrancý ve Kazýmkarabekir ilçelerindeki 191 iþletmede Akkaraman, Anadolu Merinosu ve Kýl Keçisi ýrklarýnýn halk elinde 

ýslah çalýþmasý yürütülmektedir. Damýzlýk sorununun çözümünde öncelikli olarak yerli ýrklarýn gen kaynaðý olarak korunmasý ve 

ýslah edilmesi gerekmektedir. Dolayýsýyla bu çalýþmalar; genetik materyal, bilgi aktarýmý ve ticari örgütlenmeye katký saðlayarak 

Karaman küçükbaþ hayvan yetiþtiriciliðine canlýlýk getirecektir. 

Tablo 27. Karaman Ýli Küçükbaþ Hayvan Sayýlarý ve Ýlin Türkiye Küçükbaþ Hayvan Varlýðýndaki Payý.
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Yasal düzenleme ile keçilerin ormanlýk alanlarda otlatýlabilmeleri baþta Ermenek olmak üzere, Karaman'daki keçi sayýsýný 

önümüzdeki yýllarda artýracaðý muhtemel görülmektedir. Meralarýmýzýn verim düþüklüðüne ilave olarak otlatma yönetim ve 

organizasyonunda da düzensizlikler bulunmaktadýr. Karaman'ýn 290.000 ha olan geniþ mera alanlarýný etkin deðerlendirme imkâný 

olan damýzlýk ve kasaplýk koyunculuk iþletmelerinin, mera ýslahý ve mera koruma kanunlarýnýn etkilerinin görülmeye baþlamasýyla, 

önemli avantajlara sahip olacak ve ilin tarýmsal potansiyeline katký saðlayacaktýr. Özellikle kuraða ve soðuða dayanýklý yem 

bitkileriyle oluþturulmuþ yapay çayýr-meralarýn yem açýðýný kapatmada deðerlendirmesi gerekmektedir.

Karaman'ýn küçükbaþ süt üretiminde Türkiye'deki payý %1,33'dür. Koyun sütü bölgede yoðurt ve peynir yapýmýnda aranan bir 

üründür. Koyunlardan elde edilen süt geliri ýrka baðlý olarak toplam gelirin %20 ile 40'ý arasýnda deðiþmektedir. Bu oranýn Karaman 

için meralarýn kalitesi ve mevcut ýrklarýn süt verimi düþünüldüðünde alt sevilerde olduðu söylenebilir. Küçükbaþ yetiþtiriciliðindeki 

çoban teminindeki güçlükler, verim düþüklüðü, mekanizasyon eksikliði ve saðým iþlerinin emek yoðun olmasý süt üretiminin 

beklentilerin altýnda gerçekleþmesine yol açmaktadýr. Bu alanda yapýlacak proje ve eðitim çalýþmalarýyla küçükbaþ hayvan 

yetiþtiricilerinin elde edecekleri gelir artýrýlabilir. Ýlin yapaðý, kýl ve tiftik üretimindeki paylarý hayvan sayýlarý ile uyumlu olup bu ürünlerin 

ticari önemini yitirmesinden dolayý üretim miktarlarý saðlýklý seviyelerde deðildir. 
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BÜYÜKBAÞ HAYVANCILIK

Son on yýlda Türkiye'de % 41 oranýnda gerçekleþen büyükbaþ hayvan varlýðýndaki artýþ; Karaman'da %233 olarak 

gerçekleþmiþtir. Bu genel artýþ oraný, kültür ýrký ve melezlerinde sýrasýyla % 419 ve % 133 oranýnda yükseliþin ancak yerli ýrklarda % 

8'lik azalýþýn sonucudur (Þekil 12). Bu durum, Karaman ilinde büyükbaþ hayvan yetiþtiriciliði alanýnda yapýlan yatýrýmlarýn arttýðý, 

kültür ýrklarýna dönüþün ve damýzlýk kalitesinde iyileþmenin olduðuna iþaret etmektedir. Diðer taraftan Karaman'ýn Türkiye kültür ýrký 

sýðýr miktarýndaki payý % 0,56 düzeyi ile oldukça düþük görünmektedir (Tablo 28). Ancak, ilin tarýmsal alt yapýsý ile birleþen, geçmiþ 

yýllardaki entansif büyükbaþ hayvan yetiþtiriciliðine olan ilginin, gelecek yýllarda artarak devam edeceði ve büyükbaþ hayvan 

yetiþtiriciliði potansiyelinin artacaðý düþünülmektedir. Karaman'da 2012 yýlý verilerine göre 69 kayýtlý manda varlýðý görünmekte olup, 

ekonomik olarak bir deðer ifade etmemektedir.
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Þekil 12. Karaman ili sýðýr sayýlarýnýn 2002 yýlýna göre deðiþim oranlarý 

Tablo 28. Karaman Ýli Büyükbaþ Hayvan Sayýlarý ve Ýlin Türkiye Büyükbaþ Hayvan Varlýðýndaki Payý.
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Þekil 13. Süt iþleme tesislerinin kapasite kullanýmý ve süt temin durumlarý

Karaman'da toplam sýðýr varlýðýnýn %62,1'i Merkez, %15,7'si ise Ayrancý ilçesinde yetiþtirilmektedir. Böylesi bir toplanmada, 

Merkez ve Konya/Ereðli'de bulunan entegre et ve süt tesislerine olan yakýnlýk etkili olmaktadýr. Ermenek ve Sarýveliler ilçeleri 

Karaman sýðýr varlýðýnda %8,8 ve %7,0'lik paylarýyla ikinci ve üçüncü sýrada yer almaktadýr. Baþyayla ve Kazýmkarabekir ilçeleri 

Karaman sýðýr varlýðýnda son sýrada yer almakta ve toplam olarak % 6,4'lük paya sahiptirler. Nüfus yoðunluðu, coðrafi þartlar, 

pazarlama güçlüðü gibi nedenlerle önümüzdeki yýllarda bu daðýlýmýn Merkez ve Merkez'e yakýn ilçeler lehine artabileceði 

düþünülebilir. Karaman'da hayvan baþý ortalama yýllýk süt verimi 3.168 litre olup 2.942 litre olan Türkiye ortalamasýnýn üzerindedir.

Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü verilerine göre, Karaman'da günlük süt iþleme kapasitesi 1161,6 ton olup, kurulma 

aþamasýnda olan süt iþletmeleri de faaliyete geçtiðinde bu kapasite 2511,6 tona çýkacaktýr. Ýlin günlük süt üretim düzeyi ise 190 ton 

civarýndadýr. Diðer illerden gelen süt ile birlikte mevcut süt iþleme kapasitesinin ancak %49,5'i kullanýlabilmektedir (Þekil 7). 

Kurulacak iþletmelerle bu oran %23,3'e düþecektir. Dolayýsýyla Karaman ilinde üretilen sütün pazarlanmasýnda problem olmayýp, 

mevcut kapasiteler artýrýlarak sektörün ihtiyacý olan sütün temin edilmesi gerekmektedir. 
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Süt sýðýrcýlýðýnýn istenilen seviyelere ulaþmasý için organizasyon, yönetim, örgütlenme, finansman, barýndýrma ve saðlýk 

hizmetlerinde iyileþtirmelere ihtiyaç olduðu gibi, karlýlýða doðrudan etki eden besleme, üzerinde önemle durulmasý gereken bir 

noktadýr. Karaman, hayvancýlýk açýsýndan önemli bir potansiyele sahip olmasýna raðmen, hayvancýlýðýn karlý bir þekilde 

yapýlabilmesi için kaliteli kaba yem üretimine önem verilmesi gerekmektedir. Süt sýðýrý iþletmelerinde silaj yapýmý ve kullanýmý 

oldukça yaygýnlaþmýþ ve silajlýk mýsýr ve yem bitkileri üretimi artmýþtýr. Üreticiler rasyon hazýrlama ve yemleme uygulamalarýnda 

daha titiz davranmaya baþlamýþlardýr. Yem bitkilerine yapýlan desteklemeler her ne kadar üretimi artýrmýþ gözükse de üretim yeterli 

düzeyde deðildir. Bölgedeki su sýkýntýsý da göz önüne alýnarak kurak þartlarda üretimi yapýlabilecek yem bitkilerinin teþvik edilmesi 

ve üretilmesi maliyetin düþürülmesi ve hayvancýlýðýn sürdürülebilirliði açýsýndan önemlidir. 

Tarým sektörünün çoðunluðunu oluþturan küçük ölçekli iþletmelerin ekonomik yetersizliklerinin, örgütlenmenin daha iþlevsel 

hale gelmesiyle güçleneceði unutulmamalýdýr. Önümüzdeki yýllarda sýðýr varlýðý açýsýndan geride olan ilçelerde büyük iþletmelerin 

açýlmasý ve örnekleri Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü iþbirliði ile gerçekleþtirilen küçük iþletmelerin bir araya gelerek 

müþterek ahýr projeleri üretmeleri ile pazardan yüksek pay almalarýný ve hayvancýlýk potansiyellerini artýrmalarýný saðlayacaktýr.
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Ýl merkezine 20 kilometre mesafede Tarýma Dayalý Ýhtisas Organize Sanayi Bölgesinde, 250 hektar alanda uygulanacak olan 

“Tarýma Dayalý Süt Sýðýrcýlýðý Organize Sanayi Bölgesi Projesi” 2014 yýlý içerisinde uygulanmaya baþlanmasý planlanmaktadýr. Proje, 

5.250 saðmal olmak üzere toplam 13.000 baþ kapasiteli olarak hazýrlanmýþtýr. Türkiye'de ilk defa uygulanacak olan proje 

Karaman'da hayvancýlýk ve tarýma dayalý sanayi alanýnda yeni fýrsatlar ve ilgiler uyandýracaktýr. Bu ve benzeri projeler uzun vadede 

þehirde yapýlaþma ile hayvancýlýk yapýlacak alanlarýn organize edilmesi, karþýlaþýlan problemlerin birlikte çözülmesi, çevre kirliliðinin 

önlenmesi açýlarýndan önemlidir. Ancak, yem bitkisi üretimi bu tip projelerin sürdürülebilirliði açýsýndan göz önünde 

bulundurulmalýdýr. Diðer taraftan böylesi toplu yetiþtirmelerde karþýlaþýlabilecek hastalýk ve zararlýlarla mücadele, hayvansal 

atýklarýn kullanýmý gibi konular üzerinde de projeler üretilmesi gerekmektedir. 

KÜMES HAYVANCILIÐI

Konya-Karaman bölgesinin (TR52) Türkiye yumurta tavuðu varlýðýndaki payý %13,38 gibi oldukça yüksek düzeydedir. 

Karaman'ýn bölgedeki payý ise %11,25 ülkedeki payý ise %1,51 ile azýmsanmayacak boyuttadýr (Tablo 29). Bu durum, özellikle 

Konya'da bulunan yumurta borsasýna ve pazarlama aðlarýna yakýnlýk dolayýsýyla oldukça iyi deðerlendirilmiþ ve geliþmeye açýk bir 

sektör olarak karþýmýza çýkmaktadýr. 
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  Karaman'da et pilici yetiþtiriciliði kanatlý hayvan kesimhanesinin bulunmamasý sebebiyle yapýlmamaktadýr. Bu sebeple, 

kesimhaneler ve ürün iþleme tesislerine olan ihtiyaç giderilerek, et pilici yetiþtiriciliði için var olan gerekli teknik bilgi ve potansiyelin 

harekete geçirilmesine ihtiyaç duyulmaktadýr. Karaman ilinin tavuk dýþýndaki kanatlý hayvan varlýðý oldukça düþüktür.

Entansif yetiþtiriciliðin yapýldýðý türler için kanatlý varlýðýnýn büyük çoðunluðu Merkez, Baþyayla ve Kazýmkarabekir ilçelerinde 

olduðu görülmektedir. Diðer üç ilçede ise kayda deðer bir kanatlý varlýðý yoktur. Diðer taraftan, doðal konum ve yapýsýndan 

kaynaklanan üstünlükleri ile Karaman organik veya iyi tarým uygulamalarý içerisinde kanatlý eti ve yumurtasý üretecek iþletmeler 

açýsýndan önemli bir potansiyele sahiptir. Ermenek barajý kaz ve ördek yetiþtiriciliði için deðerlendirilebilecek bir potansiyel 

durumundadýr. Diðer ilçelerden özellikle geniþ ve düz meralara sahip olanlar ve bölgedeki yemlik dane üretim potansiyeli hindi 

yetiþtiriciliði için avantaj olarak görünmektedir.

Tablo 29. Karaman Ýli Kanatlý Hayvan Sayýlarý ve Ýlin Türkiye ve Bölge Kanatlý Hayvan Varlýðýndaki Payý

Kaynak: TÜÝK 2012
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Gerçekçi plan ve stratejiler çerçevesinde yeterli bilgi ve eðitim, örgütlenme, iç pazarýn geniþletilmesi, saðlýklý denetim 

mekanizmalarý ve yerel girdi kaynaklarýnýn deðerlendirilmesiyle hem organik hem entansif kanatlý yetiþtiriciliðinin istenilen düzeye 

gelmesi mümkündür. 

ARICILIK 

Karaman ili zengin bir floraya sahip geniþ mera ve yaylalarý, Akdeniz bölgesindeki uygun kýþlatma bölgelerine yakýn oluþu 

dolayýsýyla arýcýlýk açýsýndan avantajlý durumdadýr. Ancak, yýllara göre deðiþen yaðýþ miktarý çiçekli bitki desenini etkilemekte ve 

yerleþik arýcýlýk için istikrarlý bir üretimi engellemektedir. Diðer taraftan, bölge özellikle ilkbahar aylarýnda gezginci arýcýlar için cazip 

hale gelmekte, bahçe ve tarla bitkileri üreticileri özellikle tohum üretimi yapanlar açýsýndan da fayda saðlamaktadýr. Ancak, Aðustos 

ayýndan önce bölgenin terk edilmesi gerekmektedir. Karaman'ýn Türkiye bal üretimine %0,74 bal mumu üretimine katkýsý ise 

%1,16'dýr (Tablo 30). 

Karaman Ýli Arý Yetiþtiricileri Birliði'nin günlük 2000 kilogram kapasiteli Bal Paketleme Tesisi Projesi'nin 2014 üretim sezonunda 

bitirilerek “Karbir” markasý ile pazara girmesi planlanmaktadýr. Birlik, üyelerinin polinasyonda kullanýlmasýna da aracýlýk 

yapmaktadýr ve 2013 yýlýnda 17000 kovanýn bu amaçla deðerlendirilmesini saðlamýþtýr. Karaman Ýç Anadolu ve Akdeniz bölgelerine 

geçiþ noktasýnda olmasý, kýsa mesafelerde deðiþen iklim ve topografik yapýsý, ekolojik þartlarýnýn uygunluðu ile arýcýlýða yönelik yeni 

yatýrýmlar için cazip bir il durumundadýr.

Tablo 30. Karaman Ýli Kovan Sayýsý, Bal ve Balmumu Üretimi ve Ýlin Türkiye Arý Varlýðýndaki Payý

Kaynak: TÜÝK 2012
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SU ÜRÜNLERÝ

Türkiye'de avcýlýk yolu ile elde edilen içsu balýklarýnýn %0,28'i Karaman'dan karþýlanmaktadýr. Bu miktar oldukça düþük 

olmakla birlikte sazan, siraz ve yayýn için Karaman'ýn ülkedeki payý %0,5 ile % 0,92 arasýnda deðiþmektedir (Tablo 31). Su ürünleri 

üretimini geliþtirmek amacýyla Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü'nce balýklandýrma faaliyetleri yapýlmakta olup Ayrancý ve 

Gödet Baraj göllerine 2003-2013 yýllarý arasýnda, 1.822.000 adet aynalý sazan yavrusu ve Ayrancý-Kýraman ve Merkez Ýlçe Taþkale 

göletlerine ise 2013 yýlýnda 30.000 adet sazan yavrusu býrakýlmýþtýr. Karaman'da sadece alabalýk yetiþtiriciliði yapýlmakta olup 

ülkedeki payý % 1,41 düzeyindedir. Diðer taraftan Yetiþtiriciliði yapýlan diðer türlerle birlikte bölgedeki (Konya-Karaman) payý 

%73,34 ile oldukça yüksektir. Ýl genelinde sofralýkta 2.667,5 ton, yavru balýkta ise 54.000.000 adet üretim kapasitesine ulaþýlmýþtýr. 

Ermenek Barajý ve KOP projesi balýkçýlýk yatýrýmý için önemli fýrsatlar vaat etmektedir. Alabalýk yetiþtiriciliðindeki potansiyelde dikkate 

alýndýðýnda, ilde yavru balýk ve balýk yemi üretimi potansiyel yatýrým alanlarýdýr. 

Tablo 31. Karaman Ýli Yetiþtirilen ve Avlanan Ýçsu Ürünleri Miktarý ve Ýlin Türkiye Ýçsu Üretimindeki Payý

Kaynak: TÜÝK 2012
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TARIMSAL MEKANÝZASYON 

Tarýmsal mekanizasyon baþlýðý altýnda tarým alet ve makineleri, basýnçlý sulama sistemleri ve yeni tarým teknolojilerinin 

kullaným imkânlarý yer almaktadýr. Ýlgili bölümler Karaman için çok önemli yatýrým ve hizmet alanlarý oluþturmaktadýr. Özellikle 

sanayisi geliþmiþ olan Karaman'da iþsizlik sorununun olmamasý tarým alet ve ekipmanlarýna yapýlacak yatýrýmlarý deðerli 

kýlmaktadýr. Kýlavuzun birçok yerine ifade edildiði gibi Karaman'da su kaynaklarý sýnýrlýdýr ve çoðunlukla yer altý sularý sulamada 

kullanýlmaktadýr. Mevcut su kaynaklarýnýn verimli bir þekilde kullanýlmasýnda basýnçlý su sistemlerinin kullanýlmasý, planlanmasý ve 

programlanmasý yatýrým yapýlabilecek en stratejik konular arasýndadýr. Ayrýca tarýmýn ve tarýma dayalý sanayinin çok önemli olduðu 

Karaman'da yeni tarým teknolojilerinin tanýtýmý ve kullanýmý da çok yakýn bir gelecekte deðer kazanacaktýr. Özellikle tarýmsal 

ürünlerin markalaþmasý çalýþmalarý aþamasýnda paketleme tesislerinin önemi de artacaktýr.   

Bu bölümde topraktaki organik madde miktarýnýn artýrýlmasý ve su kaynaklarýnýn verimli kullanýmý yanýnda toprak muhafazasý 

ve verimliliðinin artýrýlmasýnýn önemi ve tarým alet ve makineleri bakýmýndan bu alanlarýn taþýmýþ olduðu yatýrým fýrsatlarý da 

tartýþýlacaktýr.   

TARIM ALET ve MAKÝNELERÝ  

Karaman'da kullanýlan tarým alet ve makinelerinin bazýlarýna iliþkin veriler Tablo 32'de verilmiþtir. Veriler incelendiðinde daha 

çok klasik kullanýma uygun alet ve makine sayýlarý yüksek iken, daha kombine hasat veya ekim makinelerinin sayýlarýnýn düþük 

olduðu gözlenmektedir. Bu veriler, Karaman'da daha modern ve yeni teknolojiye sahip tarým aletleri için önemli bir açýðýn 

bulunduðunu ve bu alanda ticari yatýrýmlarýn olabileceðini göstermektedir. Bu kapsamda, geliþmelerin yaþanabileceðinin diðer bir 

kanýtý da Karaman ilinde organize sanayinin geliþmiþ olmasý nedeniyle iþsizlik oranlarýnýn oldukça düþük olmasýdýr. Ýþsizliðin düþük 

olduðu yerlerde tarým sektöründe özellikle yeni teknolojiye sahip alet ve makine kullanýmýnýn önemi artmaktadýr. Ayrýca yeni 

teknolojiye sahip tarým alet ve makinelerinde enerji tüketimi daha düþük ve çevreye daha az zararlý modellerin bulunmasý da tarým 

alanlarýnýn muhafazasý açýsýndan önemlidir.
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Tablo 31. Karaman'da kullanýlan bazý tarým alet ve makinelerine iliþkin 2013 yýlý verileri 

Kaynak: Karaman Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü 2013

Tarým Yatýrým Kýlavuzu 105



Tablo 32. Devamý

Kaynak: Karaman Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü 2013

Tarýmda en önemli ve kýymetli girdi topraktýr. Son yýllarda toprak muhafazasý, toprak verimliliði ve topraktaki organik madde 

miktarýnýn artýrýlmasý yanýnda toprak ýslah araþtýrmalarýna ve bu alanlardaki yatýrýmlara olan ilgi birçok ülkede artmýþtýr. Karaman ili 

tarým makinelerine iliþkin istatistikler incelendiðinde bu alanlarla yakýndan alakalý olan çiftlik gübresi daðýtma makinesi, anýza ekim 

makinesi, taþ toplama makinesi, sap parçalama makinesi ve dip kazan gibi ekipmanlarýn sayýlarýnýn çok düþük olduðu 

gözlenmektedir. Toprak muhafaza ve verimliliði konusunda üreticilerin bilinçlendirilmesi için projelerin ve bilgilendirme 

çalýþmalarýnýn yapýlmasý gerekmektedir. Bu çalýþmalara paralel olarak ilgili ekipmanlara olan talep de artacaktýr. 2013 yýlýnda 

Ayrancý ilçesinde Çevre Amaçlý Tarýmsal Alanlarýn Korunmasý Projesi kapsamýnda üç adet taþ toplama makinasý, üç adet sulama 

sistemi ve 11 adet çiftlik gübre daðýtma makinasý alýnmýþtýr (Karaman Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü, Çalýþma Raporu 

2013). 
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Bilgi teknolojileri alanýndaki geliþmeler tarým sektöründe de önemli geliþmelerin yaþanmasýna neden olmuþtur. Coðrafik bilgi 

sistemleri, bilgi toplama ve iþleme teknolojileri son yýllarda çiftlik yönetimlerinde kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Bu sistemler iþ 

gücünden önemli tasarruflar saðlamasý yanýnda kaynaklarýn daha etkin ve ekonomik kullanýmýný saðlamaktadýr. Bu sistemlerin 

kuruluþ maliyetlerinde düþüþlerin yaþanmasýyla kullanýmýnýn artmasý beklenmektedir.

Tarýmsal üretimde bir marka olmak için kaliteli ve standartlara uygun ticari olarak pazarlanabilecek miktarlarda üretim yapmak 

yanýnda fizibilite çalýþmalarýnýn yapýlmasý ve paketleme sistemlerinin kurulmasý da önemlidir. Karaman'da tarýmsal üretimdeki 
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geliþmeler sonucunda gerek makine teçhizat gerekse bilgi ve hizmet sektörlerinin içerisinde yer aldýðý birçok sektörde önemli 

yatýrým imkânlarý doðacaktýr. Karaman ilinin çok yakýn bir gelecekte Karapýnar-Ayrancý termik santrali ve yenilenebilir enerji üretim 

merkezleriyle Türkiye'nin en önemli enerji merkezlerinden biri olmasý tarýmsal üretim ve tarýmsal sanayi için de lokomotif olacaktýr.

BASINÇLI SULAMA SÝSTEMLERÝ

Karaman tarýmý için günümüzde ve gelecekte en önemli konulardan biri etkin sulama sistemlerinin kullanýlmasý ve bu sulama 

sistemlerinin daha yüksek verim elde etmek ve suyu daha yararlý kullanabilmek için programlanabilmesidir. Su kaynaklarýnýn sýnýrlý 

olduðu ilde genellikle yer altý suyu sulamada kullanýlmaktadýr. Ayrýca Karaman'da toprak organik madde miktarýnýn ve nispi nemin 

düþük olmasý bitkiden ve topraktan buharlaþan su oranýnýn (evaporasyon) artmasýna neden olarak sulamanýn önemini bir kat daha 

artýrmaktadýr. 

Tarým Yatýrým Kýlavuzu108



Karaman'da tarým 346.848 ha tarým yapýlan arazinin 96.058 hektarýnda sulama yapýlmaktadýr. Bu rakamlar toplam tarým 

arazisinin yaklaþýk %27'sinde sulama yapýldýðýný göstermektedir. Sulu tarým elde edilecek verimin iki-üç katýna çýkmasýný saðladýðý 

için bitkisel üretimde önemli bir girdidir. Bununla birlikte yer altý sularýnýn sulamada kullanýldýðý alanlarda su kaynaklarýnýn ekonomik 

kullanýmý adýna uygun sulama sistemlerinin kullanýlmasý gereklidir. Karaman'da 2002 yýlýnda %89 oranýnda olan yüzey sulamasý 

2013 yýlýnda %41'e düþerken, basýnçlý sulamanýn oraný %59'a yükselmiþtir (Karaman Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü, 

Çalýþma Raporu 2013). 2013 yýlý istatistiklerine göre Karaman'da 13.213 yaðmurlama ve 5.519 damla sulama tesisi bulunmaktadýr. 

Etkin sulama sistemlerinin kullaným oraný Karaman'da hýzla artmaktadýr. Bu artýþta sulama sistemlerine verilen teþviklerin etkisi de 

olmuþtur. Örnek olarak Karaman il sýnýrlarý içerisindeki en kurak alanlardan olan Ayrancý ilçesinde yaklaþýk 20 adet tamburlu sulama 

makinesi alýnmýþtýr.
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Su kaynaklarýnýn etkin kullanýmda modern sulama sistemlerinin kullanýlmasý kadar topraklarýn fiziksel ve kimyasal 

özelliklerinin de iyileþtirilmesi de önemlidir. Sulamanýn etkinliði üç açýdan deðerlendirilmektedir. Bunlar; sulama sisteminin 

performansý, sulama uygulamasýnýn arazinin her alanýnda eþit olmasý ve bitkilerin sulamaya olan tepkileridir. Bir sulama sistemi bu 

kriterler dikkate alýnarak kurulmalýdýr. Sulama sisteminin kurulmasý ve seçimi kadar sulamanýn programlanmasý da önemlidir. En iyi 

sulama sistemleri bile iyi programlanmadýðýnda etkin bir sulama saðlayamamaktadýr. 

Yüksek sulama etkinliði; düþük operasyon masraflarý, verilen suyun birim alandaki üretimi artýrmasý, çevresel fayda ve çevre 

yönetiminin iyileþtirilmesi anlamýna gelmektedir. Ayrýca su kullaným etkinliði yüksek tür veya çeþitlerin tarýmýnýn tercih edilmesi de 

sulama etkinliðini artýran bir faktördür. Uygun sulama sistemlerinin seçilmemesi veya programlanmamasý durumunda su 

kaynaklarýnýn kirlenmesi, besin elementlerinin yýkanmasý, yüzey akýþý ve erozyon gibi olumsuz sonuçlar ortaya çýkmaktadýr. 
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Sulama sistemleri genel olarak yaðmurlama sulama sistemleri, yüzey sulama sistemleri ve mikro sulama sistemleri ana 

baþlýklarý altýnda üç grup altýnda toplanmaktadýr. Bunlarýn içerisinde sulama etkinliði en yüksek olan sistem mikro sulama 

sistemleridir. Mikro sulama sistemlerine toprak altý damlama sistemleri örnek olarak verilebilir. Ayrýca düþük enerji duyarlý sulama 

sistemleri (LEPA), damla sulama, tamburlu sulama ve mini yaðmurlama sulama sistemleri de yaygýn olarak kullanýlmaktadýr.  

Son yýllarda su kaynaklarýnýn daha etkin kullanýmý için toprak nem içeriðini ölçen sensörlerin de içerisinde yer aldýðý sulama 

programlama teknikleri ve bilgi iþleme otomasyonlarý kullanýlmaktadýr. Bu sistemler sayesinde bitkinin suya ihtiyaç duyduðu en 

kritik zamanda yeterli miktarda sulama yapýlabilmektedir. Böylece birim suyla daha yüksek verimler elde edilebilmektedir. 

Karaman'da tarýmsal sulama sistemlerinin etkin olarak kurulmasý, sulama sistemlerinin programlanmasý ve yeni sulama 

sistemlerinin kullanýlmasý alanlarýnda hizmet, danýþmanlýk ve satýþ yapacak alanlara yatýrým en deðerli yatýrýmlar arasýnda yer 

almaktadýr.
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YENÝ TARIM TEKNOLOJÝLERÝNÝN KULLANIM ÝMKÂNLARI

Teknoloji ve bilgi üretimindeki geliþmelere paralel olarak tarým alanýndaki teknolojilerde de önemli ilerlemeler yaþanmaktadýr. 

Tarým teknolojilerinin en önemli amaçlarý arasýnda verim ve kaliteyi artýrmak, üretimdeki masraflarý azaltmak, riski azaltmak, çevreyi 

korumak ve raf ömrünü artýrmak yer almaktadýr. Tarým teknolojileri genel olarak mekanik yenilikler, biyolojik yenilikler, kimyasal 

yenilikler, agronomik yenilikler, biyoteknolojik yenilikler ve bilgi teknolojilerindeki yeniliklerin tarýmsal alanlarda kullanýmý baþlýklarý 

altýnda incelenmektedir. 

Mekanik yenilikler tarým alet ve makinelerinde yapýlan yenilikleri içermektedir. Yeni nesil ekipmanlar daha az enerji tüketimi, 

çevre dostu ve bilgi iþleme özelliklerine sahiptir. Örneðin, coðrafik bilgi sistemlerini kullanan bir ilaçlama makinesi sadece yabancý 

otlarýn bulunduðu bölgeyi ilaçlayarak hem ilaçtan tasarruf saðlamakta hem de çevreyi daha az kirletmektedir. Yeni teknolojiye sahip 

hasat makineleri hasatta meydana gelecek mekanik yaralanmalarla ürünün kalitesinin bozulmasýný engellemekte ayný zamanda 

iþçilik ve zaman açýsýndan tasarruf saðlamaktadýr. Ýklim verilerini depolayan ve online olarak çiftlik yönetimini haberdar eden 

sistemlerde özellikle tabii afet veya olumsuz hava þartlarýna karþý önlem almayý saðlamaktadýr. Bu tip ekipmanlar tarým iþletmesinin 

büyüklüðüne ve ekonomik alt yapýsýna göre tercih edilmektedir. 

Biyolojik yenilikler bitki ýslahý ve biyoteknolojik yöntemlerle yeni çeþitlerin geliþtirilmesini kapsamaktadýr. Sanayisi tarýma dayalý 

önemli illerden biri olan Karaman'da sanayinin ham madde ihtiyacýný karþýlayacak kalite özelliklerine sahip ürünlerin ilde 

yetiþtirilmesi önemli bir katma deðer oluþturacaktýr. Bunun baþarýlabilmesi hem sanayicinin kaliteli üretim yapabileceði ham 

maddeye ulaþmasýný hem de üreticinin pazarlama sorunu yaþamamasýný saðlayacaktýr. Kalite özellikleri yanýnda su kullaným 

etkinliði yüksek ve kuraða dayanýklý yeni çeþitlerin üreticiye tanýtýlmasý ve tohumluk üretimlerinin yapýlmasý geleceði olan yatýrýmlar 

arasýndadýr. 

Gübre ve tarýmsal ilaç teknolojilerinde yaþanan yeniliklerin takip edilmesi özellikle çevre dostu ürünlerin kullanýlmasý ilin tarým 

alanlarýnýn muhafaza ve iyileþtirilmesi açýsýndan önemlidir. Yetiþtirme tekniði ve çiftlik yöntemin uygulamalarý hakkýnda üreticilerin 

bilgilendirilmesi, verimliliðin artýrýlmasý ve kaynaklarýn daha iyi kullanýlmasý adýna yatýrým yapýlabilecek alanlardýr. Ýþletme 

büyüklüklerine göre tercih edilebilecek çiftlik takip ve yönetim sistemleri de gelecekte yaygýn olarak kullanýlacak sistemler arasýnda 

yer alacaktýr.
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KARAMAN'DA KÝ YATIRIMCILARIN KULLANIMINA

SUNULABÝLÝR HAZÝNEYE AÝT ARAZÝ BÝLGÝLERÝ

Karaman Merkez Ýlçede Bulunan 200.000 m² ve Üzerindeki Yatýrým Yapýlabilecek Hazine Arazileri Gösterir Liste  
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Ayrancý Ýlçesinde Bulunan 200.000 m² ve Üzerindeki Yatýrým Yapýlabilecek Hazine Arazileri Gösterir Liste
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Baþyayla Ýlçesinde Bulunan 200.000 m² ve Üzerindeki Yatýrým Yapýlabilecek Hazine Arazileri Gösterir Liste

Ermenek Ýlçesinde Bulunan 200.000 m² ve Üzerindeki Yatýrým Yapýlabilecek Hazine Arazileri Gösterir Liste

Sarýveliler Ýlçesinde Bulunan 200.000 m² ve Üzerindeki Yatýrým Yapýlabilecek Hazine Arazileri Gösterir Liste

Tarým Yatýrým Kýlavuzu116



ÝLETÝÞÝM BÝLGÝLERÝ
Karaman Valiliði 
Adres :Sakabaþý Mahallesi, No:206, Merkez / KARAMAN 
Tel :0 (338) 226 70 00 
Faks :0 (338) 226 70 74 
Web :www.karaman.gov.tr 
E-posta :karaman@icisleri.gov.tr 

Karaman Belediye Baþkanlýðý 
Adres :Kiriþçi Mahallesi, Atatürk Bulvarý, No:79, Merkez / KARAMAN 
Tel :0 (338) 4442570
Faks :0 (338) 2264172
Web :www.karaman.bel.tr 

Karaman Ýl Özel Ýdaresi Baþkanlýðý 
Adres :Üniversite Mahallesi, Ýbrahim Öktem Bulvarý, No:136, Merkez / KARAMAN 
Tel :0 (338) 226 15 00
Faks :0 (338) 226 16 00
Web :www.karamanozelidare.gov.tr

Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý Tarýmsal Yatýrýmcý Danýþma Ofisi 
Adres :Eskiþehir Yolu 9. Km, Yeni Bina, 14.Kat, Lodumlu / ANKARA 
Tel :0 (312) 258 84 52 0 (312) 258 84 09 
Faks :0 (312) 258 85 16 
Web :www.taryat.gov.tr 
E-posta:taryat@tarim.gov.tr 

Karaman Milli Emlak Müdürlüðü 
Adres :Ýmaret Mahallesi, Mehmetbey Caddesi, Merkez / KARAMAN
Tel :0 (338) 214 04 05
Faks :0 (338) 213 72 96
Web :karamandef@maliye.gov.tr

Ekonomi Bakanlýðý Teþvik Uygulama ve Yabancý Sermaye Genel Müdürlüðü 
Adres  :Ýnönü Bulvarý, No:36, Emek / ANKARA 
Tel  :0 (312) 444 63 63 
Web  :www.ekonomi.gov.tr 
E-posta:tesvik@ekonomi.gov.tr 
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Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý Karaman Ýl Müdürlüðü 
Adres :Cumhuriyet Mahallesi, 703. Sokak, No:15, Merkez / KARAMAN
Tel :0 (338) 213 15 05 
Faks :0 (338) 213 49 80 
Web :www.karamangth .gov.tr 
E- posta:tarim@karamantarim.gov.tr

Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu
Adres :Turan Güneþ Bulvarý, No:68, Çankaya / ANKARA
Tel :0 (312) 409 14 00
Faks :0 (312) 439 47 11
Web :http://www.tkdk.gov.tr/

Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Karaman Ýl Koordinatörlüðü 
Adres :Yunuskent Mahallesi, Alparslan Türkeþ Bulvarý, No:2, Merkez / KARAMAN
Tel :0 (338) 217 20 00 
Faks :0 (338) 217 40 00 
Web :http://karaman.tkdk.gov.tr/

Mevlana Kalkýnma Ajansý 
Adres :Medrese Mahallesi, Ulaþbaba Caddesi, No:28, Selçuklu / KONYA 
Tel :0 (332) 236 32 90 
Faks :0 (332) 236 46 91 
Web :www.mevka.org.tr 
E-posta:bilgi@mevka.org.tr 

Mevlana Kalkýnma Ajansý Karaman Yatýrým Destek Ofisi 
Adres :Ahi Osman Mahallesi, Ýsmet Paþa Caddesi, No:2 Daire:3, Merkez / KARAMAN
Tel :0 (338) 213 00 20-213 00 30 
Faks :0 (338) 214 02 30 
E-posta:karamanydo@mevka.org.tr

Karaman Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði 
Adres :Ahi Hamidiye Mahallesi, Dr Aziz Tarhan Caddesi, 375. Sokak, No:1, Merkez / KARAMAN
Tel :0 (338) 214 09 59
Faks :0 (338) 214 09 59
Web :http://karamandsyb.org.tr/
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Karaman Arý Yetiþtiricileri Birliði 
Adres :Seki Çeþme Mahallesi, Bekir Sýtký Erdoðan Caddesi, No:15/A, Merkez / KARAMAN
Tel :0 (338) 214 20 40
Faks :0 (338) 214 20 40

Karaman Ýli Damýzlýk Koyun Keçi Yetiþtiricileri Birliði 
Adres :Özel Ýdare Ýþ Haný, Kat:1 No:142, Merkez / KARAMAN
Tel :0 (338) 214 15 45
Faks :0 (338) 214 15 45  
Web :http://karaman.turkiyekoyunkeci.org/

Karaman Süt Üreticileri Birliði 
Adres :Kiriþçi Mahallesi, Türk Dili Meydaný, No:79 Kat:4, Daire:34 Merkez / KARAMAN
Tel :0 (338) 213 1320
Faks :0 (338) 213 1320
Web :http://www.karamansut.org/
E-posta:iletisim@karamansut.org

Karaman Ziraat Odasý 
Adres :Cumhuriyet Mahallesi, 703. Sokak, No:5, Merkez / KARAMAN
Tel :0 (338) 213 33 97
Faks :0 (338) 213 57 67
Web :http://karamanziraatodasi.org.tr/

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasý 
Adres :Karanfil Sokak, 28/18, Kýzýlay / ANKARA
Tel :444 1 966  
Faks :0 (312) 418 51 98  
Web :http://www.zmo.org.tr/
E-posta:zmo@zmo.org.tr

Karaman Veteriner Hekimleri Odasý
Adres :Tahsin Ünal Mahallesi, 27. Sokak, No:13 D:1, Merkez / KARAMAN
Tel :0 (338) 212 12 70

Türkiye Tarým Kredi Kooperatifleri Merkez Birliði 
Adres :Yukarý Bahçelievler Mahallesi, Wilhelm Thomsen Caddesi, No:7, Çankaya / ANKARA
Tel :0 (312) 216 40 00
Web :http://www.tarimkredi.org.tr/
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Karaman Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü 
Adres :Hamidiye Mahallesi, Atatürk Bulvarý, Erdural Ýþ Merkezi, Kat:1 Merkez / KARAMAN
Tel :0 (338) 212 31 36
Faks :0 (338) 212 66 11
Web :karaman@iskur.gov.tr

Karaman Ticaret Odasý
Adres :Yunus Kent Mahallesi, Alparslan Türkeþ Bulvarý, No:2, Merkez / KARAMAN
Tel :0 (338) 213 10 21
Faks :0 (338) 213 00 67
Web :karamantso@tobb.org.tr

Karaman Ticaret Borsasý 
Adres :Hasan Özkaymak Buðday Pazarý, No:2, Merkez / KARAMAN
Tel :0 (338) 213 37 69
Faks :0 (338) 213 58 92
Web :karamantb@tobb.org.tr

KOSGEB Karaman Hizmet Merkezi Müdürlüðü 
Adres :Karaman Organize Sanayi Bölgesi, 1.Cadde No:12, Merkez / KARAMAN
Tel :0 (338) 224 14 61
Faks :0 (338) 224 10 64
Web :karaman@kosgeb.gov.tr
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1- AB VE MEVKA DESTEKLERÝ ÝLE YÜRÜTÜLEN PROJELER

Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü iþbirliði ile 2006-2013 yýllarý arasýnda AB Eðitim ve Gençlik, AB Bölgesel Kalkýnma ve 

Mevlana Kalkýnma Ajansý tarafýndan desteklenen, proje bedeli 1.269.483 TL olan 16 adet proje yürütülmüþtür.  

2- KALKINMA BAKANLIÐI VE FAO KAYNAKLARINDAN YÜRÜTÜLEN PROJELER

Göksu ve Taþeli Havzasý Kýrsal Kalkýnma Projesi: Proje Kalkýnma Bakanlýðý tarafýndan 2013 yýlýnda onaylanarak 2014 yýlý 

programýna alýnmýþtýr. Köylerimizin sosyo-ekonomik geliþmiþlik düzeyini artýrmak, alt yapý sorunlarýný gidermek, ürün desenlerini 

zenginleþtirmek ve göçün önlemesi amacýyla uygulamaya alýnmýþtýr. Göksu vadisindeki 47 köy ile Baþyayla, Ermenek ve Sarýveliler 

bölgelerini kapsayan projede Konya ili Bozkýr, Hadim ve Taþkent Ýlçe'leri yer almaktadýr. Projenin Bütçesi 10.000.000 euro'dur.

Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve Ýklim Dostu Tarým Projesi: Proje GEF Ajansý tarafýndan 2012 yýlýnda kabul edilmiþ olup süresi 

48 aydýr. Ýklim deðiþikliði ve biyolojik çeþitliliðin korunmasý, çiftlik karlýlýðý, orman verimliliðinin artmasý yönündeki çift taraflý fayda ile 

birlikte, düþük karbon teknolojilerinin yaygýnlaþtýrýlmasý uygulamaya alýnmýþtýr. Merkez ilçede 9 köy ile Ayrancý Ýlçesindeki 13 köyü 

kapsamaktadýr. Projenin Bütçesi 21.300.000 dolar'dýr. 

3- ÝL ÖZEL ÝDARE KAYNAKLI YÜRÜTÜLEN PROJE ÇALIÞMALAR: 

Ýl Özel Ýdaresince 2013 yýlýnda 443.000 TL hibe verilerek 8 adet tarýmsal projenin uygulanmasý programa alýnmýþtýr. Gýda, 

Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü 8 adet programlý ve 1 adet de program dýþý olmak üzere toplam 9 projenin gerçekleþmesini 

saðlanmýþtýr. Projeler için Özel Ýdare bütçesinden 430.432 TL, çiftçi katkýsý olarak da 386.385 TL kaynak kullanýlarak toplam 817.817 

TL harcama yapýlmýþtýr.

KARAMAN ÝLÝNDE UYGULANAN

PROGRAM VE PROJELER
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KARAMAN ÝLÝNDE UYGULANMASI PLANLANAN PROJELER

KOP eylem planý çerçevesinde Karaman'da uygulanmasý planlanan projeler 
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SONUÇ

Tarýmsal üretimde baþarýlý olmanýn ilk þartý toprak ve su kaynaklarýný sürdürülebilir bir þekilde kullanarak bölgenin iklim 

þartlarýnda kaliteli ve verimli üretim yapýlabilecek ürünlerin yer aldýðý bir ürün deseninin oluþturulmasýdýr. Ýkinci olarak ise bu 

ürünlerin pazarlanmasý ve iþlenmesi konusunda gerekli giriþim ve yatýrýmlarýn yapýlmasý gerekmektedir. Özellikle son yýllarda ürün 

kalitesinin kontrolü ve ürün standartlarý konusunda gerek ticaret gerekse saðlýk amaçlý önemli geliþmeler yaþanmýþtýr. Standartlar 

ve kalite özellikleri sadece fiyatlandýrmada deðil ayný zamanda tarýma dayalý sanayinin kaliteli hammadde saðlanmasý açýsýndan 

da çok önemlidir. Tarýmsal yatýrýmlarda birinci derecede güçlü olunan alanlarda yatýrýmlarýn yapýlmasý ve marka deðerinin 

oluþturulmasý daha stratejik olacaktýr. Kaliteli markalarýn geliþtirilmesi ihracat miktarlarýnýn da artmasýný saðlayacaktýr.Karaman'da 

tarýmsal üretimin en dikkat çeken ürünü elmadýr. Elmayý tahýl üretimi takip etmektedir. Bölge her iki bitki türü için de kaliteli ve verimli 

üretim yapýlabilecek iklim özelliklerine sahiptir. Elma bahçesi tesisine çok büyük yatýrýmlar yapýlan ilde diðer meyve türlerinin de 

üretim deseninde yer almasý Karaman'ý güçlü bir meyve üretim merkezi haline getirecektir. Özellikle yeni budama ve terbiye 

sistemleri ve yetiþtirme teknikleri konusunda hizmet verecek giriþimler önemli yatýrým fýrsatýna sahiptir. Elde edilecek ürünün 

kalitesinin yüksek olmasý pazarlanma sorununu ortadan kaldýracak en önemli faktördür. 

Tahýla dayalý bisküvi ve bulgur sanayisinde Karaman ili Türkiye'nin en önemli üreticilerinden biridir. Bisküvinin üçte biri, 

bulgurun ise beþte biri Karaman'da üretilmektedir. Bulgur ve bisküvi üretiminde kullanýlacak kaliteli özelliklerine sahip tahýl 

üretiminin arttýrýlmasý önemli bir katma deðer saðlayacaktýr. Bunun saðlanmasýnda ilgili kalite özelliklerine sahip çeþitlerin çiftçilere 

tanýtýlmasý ve üretim desenine girmesi gerekmektedir. Bu kapsamda tohumculuk sektörüne yapýlacak yatýrýmlar oldukça önemlidir. 

Ticari olarak tohumluk ihtiyacý yanýnda Karaman kaliteli tohumluk üretimi yapýlabilmesi bakýmýnda da uygun iklim ve arazi 

özelliklerine sahiptir. Tahýl tohumculuðu yanýnda sebze, endüstri bitkileri ve organik tohumculuk üretimi de yapýlabilir. Nitekim son 

yýllarda tohumluk üretimi konusunda özel firmalarýn Karaman'a ilgisi artmýþtýr. Ayrýca tahýllar dýþýnda kalan tarla bitkilerinin üretim 

deseninde yer almasý gerek toprak muhafazasý gerekse ilin tarýmsal ürünlerinin çeþitlendirilmesi adýna önemlidir.

Tarýmýn en önemli girdileri arasýnda toprak ve su yer almaktadýr. Ayný zamanda toprak ve su kaynaklarýnýn muhafazasý adýna 

yapýlacak yatýrýmlar Karaman tarýmý için yapýlacak en önemli ve stratejik yatýrýmlar arasýnda yer almaktadýr. Karaman'da topraklarýn 

verimliliðinin ve organik madde içeriklerinin artýrýlmasý adýna yapýlacak bilgilendirme, münavebe desenleri, tarým alet ve 

ekipmanlarýnýn kullanýmý alanýnda çok ciddi yatýrým ihtiyacý bulunmaktadýr. Tarýmda sulama bitki verimini iki-üç katýna kadar 

artýrabilecek bir uygulama olduðu için çok önemlidir. Karaman'da tarýmsal sulamalarda daha çok yer altý sularýnýn kullanýlýyor 

olmasý ve kuraklýk riskinin gün geçtikçe artmasý sulama sistemlerinin önemi artýrmaktadýr. Su kaynaklarýnýn verimli kullanýlabilmesi 

adýna basýnç sulama sistemleri konusunda yapýlacak yatýrýmlar ilin tarýmsal geleceði açýsýndan çok önemlidir. Tarýmsal üretimin 
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artýrýlmasý ve doðal kaynaklarýn muhafazasý adýna organik tarým ve kýrsal kalkýnma da ilde dikkate alýnmasý gereken yatýrým 

alanlarýdýr. Her iki konuda da Karaman geleneksel ürün zenginliði, iklim özellikleri ve sosyo-ekonomik yapý gibi faktörler bakýmýndan 

ideal bir yerleþim alanýdýr. 

Saðlýklý beslenmede hayvansal ürünler çok önemli bir yere sahiptir. Ayrýca tarýmsal üretim sisteminde hayvancýlýðýn oraný 

ülkelerin geliþmiþliði ile orantýlý olarak artmaktadýr. Protein kaynaklý beslenmenin en temel kaynaðý hayvansal ürünlerden 

saðlanmaktadýr. Karaman koyunda marka olmuþ bir ildir. Yöreye has koyun ýrklarýnýn yerinde ýslahý konusunda çalýþmalar 

yapýlmaktadýr. Ayrýca yöre, koyun yetiþtiriciliði için uygun iklim ve coðrafik özelliklere sahiptir. Son yýllarda büyükbaþ hayvan 

yetiþtiriciliðine olan ilgi de oldukça artmýþtýr. Et ve süt üretiminde büyükbaþ hayvancýlýðýn büyük bir katkýsý vardýr. Karaman'da süt 

iþleme tesisleri büyük kapasiteye sahiptir ve süt ihtiyaçlarýnýn çok büyük bir kýsmýný komþu illerden saðlamaktadýr. Tarýmsal 

iþletmelerde hayvancýlýk yapýlýyor olmasý yem bitkileri ekiliþi, meralarýn ýslahý ve çiftlik gübresi gibi doðal kaynaklarýn muhafazasý için 

önemli birçok konuyu da gündeme getirmektedir. Hayvansal üretimin artýrýlmasýnda iþletmelere hizmet verecek özel giriþimler için 

yatýrým fýrsatlarý bulunmaktadýr. Yumurta üretiminin yer aldýðý ilde kesimhane olmamasý nedeniyle et tavukçuluðu yapýlmamaktadýr. 

Karaman ilinde organik bal üretimi ve organik tavuk üretimi için de yatýrým fýrsatlarý bulunmaktadýr. 
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Tarýmsal üretimde kalite ve üretimin artýrýlmasý yanýnda tarýmsal pazarlamada büyük bir öneme sahiptir. Tarýmsal anlamda bir 

yerleþim yerinin marka deðeri taþýmasý pazarlama da büyük avantajlar saðlamaktadýr. Bunun baþarýlmasýnda kalite standartlarýnda 

üretim yapýlmasý yanýnda yörenin sahip olduðu geleneksel deðerlerin ön plana çýkarýlmasý ve tanýtýlmasý da önemlidir. Günümüzde 

en iyi reklam müþteri memnuniyetidir. Pazarlamada; marka çalýþmalarý, paketleme tesislerinin kurulmasý, depolama ve hasat 

sonrasý muhafaza konusunda gerekli yatýrýmlarýn yapýlmasý, üretici birliklerinin sayýsý ve faaliyetlerinin artýrýlmasý, ihtisas ürün 

borsalarýnýn oluþturulmasý, lisanslý depolarýn kurulmasý ve e-ticaret için gerekli yatýrýmlarýn yapýlmasý gibi önerilerde bulunulabilir. 

Ayrýca pazarlama konusunda profesyonel yardým alýnmasý göz ardý edilmemelidir. Ürün kalitesinin artýrýlmasý ve iyi pazarlama 

stratejilerine sahip olunmasý ihracat oranlarýný da artýracaktýr. 

Karaman'ý sadece tarýmsal yatýrýmlarda deðil bütün yatýrým alanlarýnda deðerli ve cazibe noktasý haline getiren bir özellik de 

içinde bulunduðumuz yüzyýlýn en stratejik girdisi olan enerjidir. Karaman ili gerek fosil gerekse yenilenebilir enerji kaynaklarý 

bakýmýndan ülkemizin en zengin illeri arasýnda yer almaktadýr. Çok yakýn bir gelecekte enerji üretim merkezleri arasýnda yer alacak 

olan ilde birçok sektörde yatýrým hýzla artacaktýr. Tarýma dayalý ekonomisi hýzla büyüyen ve tarýmsal üretimde de büyük bir marka 

olma yolunda önemli adýmlar atan Karaman; geleneði geleceðe taþýyabilecek, Ar-Ge çalýþmalarýna ve verilerine gerekli önemi 

gösteren, doðal kaynaklara saygýlý üretim ve hizmet sektöründe yatýrýmlar yapacak yatýrýmcýlara büyük fýrsatlar sunmaktadýr.
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