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BAŞKANDAN

Değerli Okuyucularımız, Kıymetli Üyelerimiz,

Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası’nın Mayıs ayında yapılan seçimleri neticesinde yeni Mec-
lis Üyelerimiz ve Yönetim Kurulumuz belirlenmiştir. Bu doğrultuda oluşan yeni Yönetimi-
miz ve değerli Meclis Üyelerimiz adına siz değerli Üyelerimize, bizlere olan inancınız ve des-
teklerinizden dolayı şükranlarımı sunarım.

Bizler, gönüllü olarak başladığımız bu süreçte Üyelerimizin istek ve dileklerini gerçekleştir-
mek adına aramıza yeni katılan arkadaşlarımız ile birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. 
Bu yolda bizlere ve meslek komitesinde yer alan değerli arkadaşlarımıza her konuda düşün-
celerinizi ve dileklerinizi iletmenizi sizlerden rica ediyoruz. Biliyoruz ki Odamızın faaliyet-
lerini çeşitlendirmek ve hizmet kalitesini geliştirmek üzere kıymetli öneriniz bizlere ışık tu-
tacaktır.

Yönetim Kurulumuz ve Meclis Üyelerimiz ile yaptığımız değerlendirmeler neticesinde kali-
teli hizmet anlayışımızı daha da yukarılara taşımak, ihracata yönelik yapılacak girişimler ile 
ilçemiz değerlerini tüm dünya ile paylaşmak ve Karacabey’e istihdam sağlayacak yeni mar-
kaları kazandırmak öncelikle hedeflerimiz arasında olacaktır. İlerleyeceğimiz bu yolda sizle-
rin bize vermiş olduğunuz güven ve destek ile çalışmanın memnuniyeti şüphesiz en büyük 
gücümüz olacaktır. Bu çerçevede İlçemiz ve İlimizdeki sivil toplum kuruluşları ile birlikte 
Karacabey’imiz için “el ele geleceğe” diyerek gayret göstereceğiz ve İlçemize değer katmak 
için çalışacağız.

Odamız tarafından yapılan hizmetler ve yürütülen çalışmaların yer aldığı 2013 Yılı Faaliyet 
Raporumuzu ilgilerinize sunar, tüm Üyelerimize ve değerli okuyucularımıza güzel bir sene 
olması temennilerimle sevdikleriniz ile birlikte sağlık ve başarı dolu günler dilerim.

Saygılarımla,        

 Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası
 Yönetim Kurulu Başkanı
 Naci Güncü
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YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı
Naci GÜNCÜ

Yön. Kurulu Sayman Üyesi
Hüseyin Fikri SEZER

Yön. Kurulu Bşk. Yrd.
Feti TOPRAK

Yönetim Kurulu Üyesi
Enver KARTAL

Yönetim Kurulu Üyesi
Servet Engin BEZEK

Yönetim Kurulu Üyesi
Ömer KAZANGİL

Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet TUNA
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Değerli Üyelerimiz,

Mayıs ayında tamamlanan seçimler neticesinde aramıza katılan yeni Meclis Üyelerimiz ile 
birlikte; Üyelerimize ve İlçemize değer katacak hizmetleri gerçekleştirme anlayışıyla yola çık-
tığımızı, birlik ve beraberlik ile bu amaca ulaşmak için çalışmalar yürüttüğümüzü belirtmek 
isterim. 

Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası olarak gerek Yönetim Kurulumuz gerekse Meclis Üyele-
rimiz ve Meslek Komitelerimiz ile sizlerden gelen dilekler ve öneriler doğrultusunda görev-
lerini ifa etmektedirler.

Desteğini bizlerden esirgemeyen, etkinlik ve faaliyetlerimizde hep yanımızda olan siz değerli 
Üyelerimiz ile İlçemizi güzel günlere taşıyacağımıza inanıyor, Karacabey Ticaret ve Sanayi 
Odamızın vizyonu ve misyonu ışığında geleceği planlayarak olması gereken noktaya ulaşa-
cağımızı umuyorum.  

Hepinize başarılarla dolu bereketli bir yıl dilerim.

Saygılarımla,

 Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası
 Meclis Başkanı
 Asım Ünen

MECLİS BAŞKANINDAN
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Meclis Başkanı
Asım ÜNEN

Meclis Başkan Vekili
Mahmut ÇAYIR

Meclis Katibi
Sezgin PARLAKLAR

Meclis Üyesi
İsmail ÜLKER

Meclis Üyesi
Bülent ŞEN

Meclis Üyesi
Atalay ÇETİN

Meclis Üyesi
Nejat DEVECİ

Meclis Üyesi
Uğur KOÇAK

Meclis Üyesi
Ümit VURAL

Meclis Üyesi
Serhat ERDEM

Meclis Üyesi
Muhammer ÜSTÜNDAĞ

Meclis Üyesi
İlhan ELBİR

Meclis Üyesi
Selçuk ERARSLAN

MECLİS KURULU
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MESLEK KOMİTELERİ

1. Meslek Komitesi

Meslek Komitesi Başkanı Serhat ERDEM  

Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Özkan GÜLDEREN         

Meslek Komitesi Üyesi Nejat DEVECİ            

Meslek Komitesi Üyesi Selçuk ERASLAN

Meslek Komitesi Üyesi Ersin KAÇAR

Meslek Komitesi Üyesi Murat COŞAN

Meslek Komitesi Üyesi                         Murat KARAÇOBAN

2. Meslek Komitesi

Meslek Komitesi Başkanı Semih UZUNOĞLU

Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Gökçen OSKAY         

Meslek Komitesi Üyesi Yusuf GÜN              

Meslek Komitesi Üyesi Yener UNCU

Meslek Komitesi Üyesi Bülent ŞEN

Meslek Komitesi Üyesi Servet Engin BEZEK

Meslek Komitesi Üyesi İsmail ÜLKER

3. Meslek Komitesi

Meslek Komitesi Başkanı Serkan ACAR

Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Osman IŞIK

Meslek Komitesi Üyesi Uğur KOÇAK

Meslek Komitesi Üyesi İlhan ELBİR

Meslek Komitesi Üyesi Muhammer ÜSTÜNDAĞ

Meslek Komitesi Üyesi Mesut KANKILIÇ

Meslek Komitesi Üyesi Mustafa ARİFOĞULLARI

4. Meslek Komitesi

Meslek Komitesi Başkanı Halit EROL

Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Şadi GÜNCÜ

Meslek Komitesi Üyesi Enver KARTAL

Meslek Komitesi Üyesi Suat YILMAZ

Meslek Komitesi Üyesi Naci GÜNCÜ
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MESLEK KOMİTELERİ

5. Meslek Komitesi

Meslek Komitesi Başkanı Ahmet TUNA  

Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Gökhan BİLİR         

Meslek Komitesi Üyesi Ömer KAZANGİL          

Meslek Komitesi Üyesi İbrahim GÜMÜŞ 

Meslek Komitesi Üyesi Serdar ORUÇ 

6. Meslek Komitesi

Meslek Komitesi Başkanı Ufuk KİLCİ

Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Emre ÇATAK   

Meslek Komitesi Üyesi Asım ÜNEN              

Meslek Komitesi Üyesi Ümüt VURAL 

Meslek Komitesi Üyesi Fedai YİĞEN

Meslek Komitesi Üyesi Atalay ÇETİN 

Meslek Komitesi Üyesi Metin GÜNDÜZ

7. Meslek Komitesi

Meslek Komitesi Başkanı Nuri ÇİFÇİ

Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Süleyman YÖRÜR

Meslek Komitesi Üyesi Mahmut Çayır  

Meslek Komitesi Üyesi Feti TOPRAK

Meslek Komitesi Üyesi Vedat TEZOL  

8. Meslek Komitesi

Meslek Komitesi Başkanı Mehmet YILDIZ

Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Selçuk ERİŞ

Meslek Komitesi Üyesi Hüseyin Fikri SEZER

Meslek Komitesi Üyesi Sezgin PARLAKLAR

Meslek Komitesi Üyesi İsmail Celalettin UĞUROĞLU
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İstatistik Verileri

Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası
2013 Yılı İstatistik Verileri
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İstatistik Verileri
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Genel Sekreterlik ve Hizmetler

Genel Sekreterlik

Genel Sekreter  Özgür CARLI

Ticaret Sicil Müdürü  Cevat MIRZA

Ticaret Sicil Müdür Yardımcısı Burak BAYDEMİR

Oda Sicil Memuru  Kenan GEL

Müstahdem  Fatih ERİM

2013 Yılı Oda Hizmetleri

• 340 adet dolaşım belgesi verildi (A-TR, Euro, Menşe – İhracat Belgeleri)

• 44 adet kapasite raporu tanzim edildi

• 13 adet ekspertiz raporu verildi

• 10 adet iş makinesi tescili yapıldı

• 113 adet yeni üye kaydı yapıldı

• 65 adet üye kaydı terkini yapıldı

• 1.050 adet oda sicil belgesi tanzim edildi

• 10 adet ihale yasağı belgesi hazırlandı

• 35 adet kamu ihale yeterlilik belgesi hazırlandı

• 10 adet yerli malı belgesi tanzim edildi

• 2 adet Türk malı belgesi tanzim edildi

• 4 adet Fiili üretim ve tüketim raporu tanzim edildi

Ticaret Sicil Müdürlüğü Hizmetleri

• 214 adet ticaret sicil tasdiknamesi hazırlandı

• 167 adet gayrimenkul tasarruf belgesi düzenlendi

• 133 adet unvan, adres, faaliyet değişikliği tescil işlemi yapıldı

• 104 adet ortak pay durum belgesi düzenlendi

• 38 adet ihale durum belgesi düzenlendi

• 68 adet yetki belgesi düzenlendi

• 365 adet suret tasdiki yapıldı
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2013 Faaliyet Raporu

Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası ile 
Karacabey Verem Savaş Derneği işbirliğiyle 
6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 

KANUNU hakkında bilgilendirme toplantısı KTSO 
konferans salonunda gerçekleştirildi. 

Açılış konuşmasını yapan Karacabey TSO Yönetim 
Kurulu Üyesi ve aynı zamanda K.Bey Verem Savaş 
Derneği Başkan Yardımcısı Ertem İşcan katılımcılara 
teşekkür ederek yürürlüğe giren yasa ve ağır cezai 
yaptırımlarına dikkat çekti. 

Karacabey Verem Savaş Derneği Başkanı Sayın 
İbrahim Türk’ün yoğun gayretleri hazırlanan 
toplantıda Bursa Verem savaş Derneği Başkanı Dr. 
Timur YILDIZ ve İş güvenliği Uzmanı Çağdaş Büyük 
tarafından birer sunum gerçekleştirildi. Yoğun 
katılım gösterilen toplantı, sunumların ardından 
interaktif soru-cevap bölümü ile tamamlandı.

İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı
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2013 Faaliyet Raporu

27 Şubat 4 Mart tarihleri arasında bu 
yıl 24’üncüsü kutlanan Vergi Haftası 
dolayısıyla, Vergi Dairesi Müdürlüğü 

heyeti Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası’na ziyarette 
bulundu. Meclis Başkan Vekili Feti Toprak, Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Naci GÜNCÜ, Meclis Üyeleri 
Mahmut Çayır, Asım Ünen, Erkan Öktem, Ümüt 
Vural ve Genel Sekreter Fehmi Yıldız tarafından 
karşılanan Vergi Dairesi Müdürü Ali Kalkan 
başkanlığındaki heyet Meclis toplantı salonunda 
kabul edildi.

Ziyarette, Vergi Dairesi Müdürü Ali Kalkan “bu yıl 
vergi haftasının 24. yılını kutluyoruz” diyerek 2012 
yılı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Özkaya 
“Vergi Haftasının toplumda vergi duyarlılığının 
geliştirilmesi ve verginin toplumun tüm kesimlerine 
yayılmasının sağlanması amacıyla kutlandığını” 
belirterek “Devletin kamu harcamalarını 
gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu en önemli 
kaynak vergiler ile karşılanmaktadır ve genel bütçe 
gelirleri içerisinde en fazla paya sahip olan kalem de 

vergi gelirleridir. Vergi yükünün adaletli ve dengeli 
dağılımı maliye politikasının sosyal amacıdır” dedi.

KTSO Meclis Başkan Vekili Feti Toprak, sürdürülen 
dengeli mali politikalar ve istikrarlı ekonomimiz ile 
Dünya’da öne çıkan ülkelerden biri olduğumuzu, 
bunda girişimci ve genç bir nüfusa sahip olmamızın 
büyük paya sahip olduğunu belirterek “KTSO 
yönetimi olarak göreve geldiğimiz ilk günden 
buyana kayıt dışı ekonomi ile mücadele etmeyi 
misyonumuzun bir parçası haline getirdik, bu konuda 
Vergi Dairesi ile her türlü işbirliğini sürdürmeye 
devam edeceğiz, bu bağlamda yükümlülüklerini 
zamanında yerine getiren mükellefler için ek 
kolaylıklar ve teşvikler sağlanması faydalı olacaktır.” 
dedi.

Vergi Dairesi Müdürü Ali Kalkan’ın Vergi Haftası 
münasebetiyle KTSO Meclis Üyelerine mavi kurdele 
takmasının ardından ziyaret karşılıklı iyi niyet dilek 
ve temenniler ile sona erdi.   

Vergi Dairesi Heyeti Odamızı Ziyaret etti
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2013 Faaliyet Raporu

Odamız Genel Sekreteri Fehmi Yıldız’ında 
aralarında bulunduğu Avrupa Birliği’nin 
tarım ve hayvancılıkla uğraşan girişimcilere 

yönelik sunduğu hibe fonlarıyla ilgili bilgi almak 
için oluşturulan Karacabeyli heyet, Tarım ve Kırsal 
Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Bursa İl 
Koordinatörlüğünü ziyaret etti.

 TKDK’ nın Türkiye’de, tarım ve hayvancılık alanında 
kalkınmayı hedefleyenler için AB hibe fonlarından 
cazip koşullarda yararlanmayı sunduğu bilgisini 
veren Proje Başvuru Yönetim Birim Amiri Bünyamin 
Yavuz, “Bu amaçla ülkemizin birçok ilinde kurulan 
il koordinatörlükleri vasıtasıyla toplumun AB hibe 
fonlarından yararlanmaları sağlanmaktadır” dedi.

Hibelerden et, süt, tavukçuluk işletmesi, yaş sebze 
ve meyve depolama tesisleri, kültür balıkçılığı 
ve kırsal turizm projeleri hazırlayan ve şartlarını 
yerine getirenler yararlanabilecekleri belirtildi. Bu 
konularla ilgili Karacabey’den gelecek başvuruları 
TKDK Bursa İl Koordinatörü Temel Naci KARSLI 
karşılayacağı ifade edildi.

AB’nin Hibe Fonları Hakkında Bilgi Almak İçin 
TKDK Bursa İl Koordinatörlüğü Ziyaret Edildi
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2013 Faaliyet Raporu

Karacabey Ticaret 

ve Sanayi Odası ve 

hayırsever üyele-

rimizin katkıları ile her yıl 

yüksek öğrenim gören 70 

üniversite öğrencisine eğitim 

dönemi boyunca burs desteği 

veriliyor.

KTSO’dan Üniversite 
Öğrencilerine Burs Desteği

Karacabeyliler Derneği Başkanı Yüksel Cey-
lan ve Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan 
heyet odamızı ziyaret etti.

Ziyarette İlçemizin önde gelen sosyo-ekonomik so-
runları, Derneğin faaliyet 
ve projeleri ile KTSO’nun 
faaliyet ve projeleri kar-
şılıklı olarak paylaşıldı. 
KTSO Yön. Krl. Bşk. Özer 
Matlı, sivil toplum kuruluş-
ları olarak öncelikli amaç-
larının üye memnuniyetini 
artırma noktasında hizmet 
üretmek olduğunu belir-
terek İlçemize kalıcı eser-
ler bırakmak amacıyla da 
Okul projesi başta olmak 
üzere çalışmalar yürüttük-
lerini söyledi. Matlı, Kara-

cabeyliler Derneği’nin faaliyetlerini ilgi ve takdirle 
takip ettiklerini, Oda olarak Derneğin faaliyetlerine 
destek olmak istediklerini belirterek ziyaretten duy-
dukları memnuniyeti dile getirdi.

Karacabeyliler Derneğinden Ktso’ya Ziyaret
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2013 Faaliyet Raporu

Odamız ile Şekerbank Arasında Düzenlenen 
Törenle Üyelerimize Özel “Kapımız Esnafa 
Açık” Protokolü İmzaladık

Şekerbank Karacabey Şube Müdürü Sedat 
İnal ile Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Naci 

Güncü arasında “Kapımız Esnafa Açık”  imzalandı.

Esnafa fayda sağlayacak birçok işbirliği, proje, ürün 
ve hizmet sunulması planlanan “Kapımız Esnafa 
Açık” platformu ile tüketiciler her ayın 15’inde 
esnaftan alışveriş yapmaya yönlendirilerek esnafın iş 
hacminin artması ve böylece kapılarının hep “Açık” 
kalması, üretimin ve beraberinde ülke ekonomisinin 
canlanmasına katkı sağlanması hedeflendi.

“Kapımız Esnafa Açık” protokolünün imza 
töreninde bir konuşma yapan Şekerbank Karacabey 
Şube Müdürü Sedat İnal, “Kapımız Esnafa Açık” 
projesinin “Mahallemizi mahalle yapan esnafımız 
için el ele verelim, siz de yarın mahalle esnafınızdan 

alışveriş yapın, kapıları hep açık kalsın.” mesajı ile 
başlatıldığını belirtti.

Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Naci Güncü de, protokol imza 
töreninde yaptığı konuşmada, esnaf kesimini 
ekonominin can damarı olarak nitelendirerek 
“Esnaf ve sanatkârlarımızın finansal ihtiyaçlarını 
karşılayarak, dükkânlarının kapısının açık 
kalmasını hedefleyen “Kapımız Esnafa Açık” 
projesini, Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası olarak 
destekliyor ve ekonominin üreten bu büyük kesimini 
kucaklayarak Türkiye genelinde hayata geçiren 
Şekerbank’ı kutluyorum. Odamızın tüm üyeleri ile 
birlikte bu değerli projeyi bölgemizde en iyi şekilde 
uygulamaya hazırız.” dedi.



Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası • 2013 Faaliyet Raporu16

2013 Faaliyet Raporu

Kızılay Derneği Karacabey Şubesi Başkanlığına 
Seçilen Ahmet KIRMIZI ve Yönetim Kuruluna 
“Hayırlı Olsun” Ziyaretimiz

Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Meclis 
Başkan Vekili Feti TOPRAK, Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Naci GÜNCÜ, 

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Sekreter Fehmi 
YILDIZ’ dan oluşan heyet Kızılay Derneği Karacabey 
Şubesi başkanlığına seçilen Ahmet KIRMIZI ve 
Yönetim Kuruluna “Hayırlı Olsun” Ziyaretinde 
bulundular.

Ziyarette, Naci GÜNCÜ “Kızılay Derneği Karacabey 
Şubesinin başarılı çalışmalarını takdirle takip 
ettiklerini” belirterek Ahmet KIRMIZI ve Yönetim 
Kuruluna çıktıkları bu yolda Ticaret ve Sanayi Odası 
olarak başarı dileklerini iletti. Meclis Başkan Vekili 
Feti TOPRAK da “Oda olarak Karacabey’e hizmet 
için çalışan tüm sivil toplum örgütleri ile el ele, omuz 
omuza veriyoruz bu konuda da Kızılay’ın projelerini 
görmek isteriz ve gerçekleştirilmesi yönünde destek 

olmaya hazırız” dedi.

 Ahmet KIRMIZI’ da İlçenin en büyük meslek örgütü 
olan KTSO heyetine ziyaretlerinden ötürü teşekkür 
ederken, “ ilk olarak başta İlçemize hizmet ederek 
kaynaklarımızı İlçemize faydalı olacak projeler 
üretmek üzere kullanacağız ve sizlerin de destekleri 
ile başarılı olacağımıza inanıyoruz” dedi.
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2013 Faaliyet Raporu

İlçemize atanan İlçe Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Müdürü Çağdaş ÇEKİ’ye
“Hoş Geldiniz” Ziyaretimiz

İlçemizde göreve başlayan İlçe Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Müdürü Çağdaş Çeki’ ye ziyarette 
bulunduk. Ziyarette KTSO Başkan Yardımcısı 

Naci Güncü “İlçemizde başladığınız yeni görevinizde 
başarılar diler, yapacağınız etkinliklerde odamız 
adına yanınızda olduğunuzu bilmenizi isteriz” 
diyerek Çağdaş Çeki’ yi tebrik etti. Çağdaş ÇEKİ 
ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek 
Bölgede tarımın en kuvvetli yapıldığı Karacabey’de 
görev yapmaktan onur duyacağını ve çalışmaları ile 
İlçe çiftçisine destek olacaklarını belirtti.

Terziler ve Benzerleri Esnaf ve Sanatkârlar 
Odası Başkanı Şerafettin BARBAROS’ a Yeni 
Görevinde Başarı Temennisi ile Ziyaretimiz

KTSO Heyeti, Terziler ve Benzerleri Esnaf 
ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şerafettin 
BARBAROS’ a başsağlığı ve yeni görevinde 

başarı temennisi ile ziyarette bulundu. Ziyarette, 

Naci GÜNCÜ, Şerafettin BARBAROS’ a görevinde 
başarılar dilerken rahmetli Hüseyin KÖSE için 
başsağlığı diledi. Güncü, rahmetli başkanın İlçemiz 
için gayretle çalıştığını hatırlatarak Bursa’da İlçemizi 

başarı ile temsil ettiğini kendisine ulaşan 
herkese yardımcı olduğunu belirtti. Şerafettin 
BARBAROS da heyete teşekkür ederek rahmetli 
başkanın şuan içinde bulunduğumuz BESOB 
Hizmet Binasının yapımında da büyük emekleri 
olmuştu, şimdi bizler görevimizi onun bıraktığı 
yerden alarak devam ettirmek ve İlçemizi en iyi 
şekilde temsil etmek üzere gayret göstereceğiz 
dedi. Hizmet Binası ve yapılanma hakkında 
verilen bilgilerin ardından heyet ziyaretini 
tamamladı.
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Altun Gıda Firmasının Yeni Mağazası Happy 
Center Markete Açılış Ziyaretimiz

Kosova Heyeti’nin Odamızı Ziyareti

KTSO Heyeti Altun gıda firmasına ait 
Happy Marketlerin açılış programına 
katılarak İsmail ALTUN’ a yenilenen 
şubeleri için hayırlı olsun dileklerini 
ilettiler.

Kosova Heyeti odamızı ziyaret ederek 
ikili ilişkilerde bulunabilmek için 
fikir alışverişinde bulundu. 
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Düzenleyicileri arasında yer 
aldığımız 2.Tarım Fuarının 
açılışına CHP Bursa 

Milletvekili İlhan Demiröz, Karacabey 
Kaymakamı Ahmet Yurtseven, 
Belediye Başkanı Ergün Koç, Bursa İl 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü 
Ömer Çelik, siyasiler, sivil toplum 
örgütlerinin temsilcileriyle vatandaşlar 
katıldı.

Karacabey’in ihtiyaç duyduğu Tarım 
Fuarı’nı ilçeye kazandırmaktan onur 
duyduklarını dile getiren Belediye 
Başkanı Ergün Koç, “Bu konuyu bana 
ileten yetkililerle yalnızca 2 dakika konuştuktan 

sonra Tarım Fuarı’nı Karacabey’e kazandırdık. 
Unutmayalım ki çiftçisiz ülke olmaz. Dünyada 
tarımla kalkınan hiçbir ülke olmadığı gibi, tarıma 
destek vermeyen ülke de yoktur. Ancak ne acıdır 
ki ülkemizdeki bu tarım politikalarıyla bir yere 
varamayız.” dedi.

Karacabey’in tarımda Güney Marmara’nın incisi 
olduğunu dile getiren Kaymakam Ahmet Yurtseven 
de emeği geçenlere teşekkür etti. Karacabey Ticaret 

ve Sanayi Odası Başkanı Özer Matlı, Karacabey’in 
tarım ve hayvancılığın başkenti olacağını belirtirken, 
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ömer Çelik 
de Karacabey’in tüm dinamikleriyle güçlü bir tarım 
potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Karacabey’in tarımdaki önemine dikkat 
çeken  Karacabey Ziraat Odası Başkanı Hasan 
Karahasanoğlu, “Ancak soğan ve karpuz gibi ürünler 
artık ilçemizde çok azaldı. Ürünler para yapmayınca 
sıkıntılar da arttı. Her şeye rağmen, sanayicinin 
vatandaşın ayağına kadar gelmesi önemli. Emeği 
geçenlere teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Karacabey 2. Tarım Fuarı
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Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası ve 
Karacabey Verem Savaş Derneği işbirliğiyle 
07.02.2013 tarihinde düzenlenen 6331 

sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 
hakkında bilgilendirme toplantısın da gelen talepler 
üzerine KTSO ile DOSGB arasında “Temel İş 
Sağlığı ve Güvenliği” eğitim protokolü yapıldı. 
Protokol ile tüm İlçenin uygun maliyetli 
“Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” ve 
“ Tam Kapsamlı Sağlık Raporu” almalarına 
imkân sağlandı.

07.02.2013 Tarihinde Düzenlenen 6331 sayılı 
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 
Hakkında Bilgilendirme Toplantısı 
Neticesinde Gelen Talepler Üzerine Odamız      
ile Doğru OSGB Arasında “Temel İş Sağlığı ve 

Güvenliği” Eğitim Protokolü Yapılarak 26.04.2013 
Tarihine Kadar Yapılan Eğitimler Sonucunda 
2.345 Katılımcıya “Temel İş Sağlığı ve Güvenliği” 
Sertifikası, 460 Kişiye Kapsamlı Sağlık Raporu 
verildi.

İş Güvenliği Eğitimleri
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Bursa Ticaret ve Sanayi Odası koordinatör-
lüğünde faaliyetlerini yürüten TOBB Bursa 
Kadın Girişimciler Kurulu’nun “Birlikte Bü-

yüyoruz” temasıyla düzenlediği 2 gün süren I. Ulu-
sal Kadın Girişimcilik Zirvesi 27-28 Nisan 2013 Cu-
martesi ve Pazar Günü Bursa Uluslararası Fuar ve 
Kongre Merkezi’nde yapıldı.

Çok sayıda Bursalının katıldığı zirvenin açılışına 
protokolden de büyük ilgi vardı. Zirvenin açılış ko-
nuşmalarını TOBB Bursa KGK İcra Komitesi Baş-
kanı Emine Örnek, BTSO Meclis Başkanı İlhan Par-
seker, CHP Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve AKP 
Bursa Milletvekili Canan Candemir Çelik yaptı.

Bursa dâhil toplam 60 ilden 567 kadın girişimcinin 
145 stantta ürünlerini sergilediği zirvenin açılışını 
birlikte yapan protokol konukları tek tek stantları da 
gezerek girişimcilerle tanıştılar. Ünlü iş kadınlarının 
başarı öykülerini anlatarak, deneyimlerini paylaştığı 
zirve katılımcılara yeni ufuklar kazandırması bakı-
mından oldukça yarar sağladı.

İki gün süren zirvenin son gününde ise “Paralel 
Oturumlar” gerçekleşti. Eğitimci yazar Polat Koyun-
cu, “İnsan Tanıma Sanatı” başlıklı seminer verirken, 
yaşam koçu Sibel Bilir ise “Zihin Arka Plan Okuma 
Becerisi” konusunda katılımcılara bilgi verdi. Otu-

rumların ardından 60 ilden zirveye katılan kadın gi-
rişimciler ikili iş görüşmelerini gerçekleştirdiler.

1.Ulusal Kadın Girişimcilik Zirvesi’nin beklenilen 
başarıya ulaştığını belirten TOBB Bursa İl Kadın 
Girişimciler Kurulu Üyesi Gül Öztürk, “İlimizde iki 
gün süren zirve ile diğer illerimizdeki bir çok Kadın 
Girişimcilerimiz ile tanışma ve görüşme imkanı bul-
duk. Gerçekleştirilen Seminer ve paneller sayesinde 
yeni bakış açıları kazandık” dedi. 

Zirvede, Karacabey’i temsilen Karacabey Ticaret ve 
Sanayi Odası ve Karacabey Ticaret Borsası Kadın 
Girişimciler Kurlu İlçe Başkanı ve Bursa temsilcisi 
Gül Öztürk ve Başkan Yardımcısı Pınar Kuzu hazır 
bulundu, İlçemiz Kadın Girişimcilerini desteklemek 
üzere Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Yön. Krl. 
Bşk. Yard. Naci Güncü ve Genel Sekreter Fehmi Yıl-
dız katıldı.

Ulusal Kadın Girişimcilik Zirvesi’ne Katıldık
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 
(TOBB) 68. Genel Kurulu TOBB Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, 

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı da 
katılımıyla gerçekleştirildi. 

TOBB ETÜ’ de yapılan Genel Kurul’a Gümrük ve 
Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, siyasi parti temsilcileri, 
milletvekilleri, bürokratlar, iş dünyasının temsilcileri 
ile TOBB delegeleri katıldı.

TOBB Karşılama Komitesi Üyesi Karacabey Ticaret 
Borsası Başkanı Murad Bertan tarafından 
karşılanan Karacabey Ticaret ve Sanayi 
Odası heyetin de; Meclis Başkanı S. Tarık 
Tezel, Yönetim Kurulu Başkanı Özer 
Matlı, Meclis Başkan Vekili Feti Toprak, 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Naci 
Güncü, Yönetim Kurulu Üyeleri; Ufuk 
Ünal, İsmail Ülker, Meclis Üyeleri; Erkan 
Öktem, Mahmut Çayır ve Yener Uncu ve 
Genel Sekreter Fehmi Yıldız yer aldı.

30.04.2013 günü Ankara’ya ulaşan 
heyet İlçemiz Millet Vekili Sn. Önder 
Matlı’ yı ziyaretin ardından yoğun 
bir katılımla gerçekleştirilen TOBB 
Genel Kurul çalışmalarına katıldı. 
01.05.2013 Salı günü; Gümrük ve 
Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı ve TOBB 
Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun 
konuşmaları ile tamamlanan 68. 
Genel Kurul sonrasında yola çıkan 
KTSO Heyeti akşam saatlerinde 
İlçeye döndü. 

T.O.B.B. Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun Ev Sahipliği ile 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı‘ nın da Katılımıyla 
01.05.2013 Tarihinde Gerçekleştirilen Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nin(TOBB) 68. Genel Kurulu’ na Katıldık ve AK Parti Bursa 
Milletvekili Önder Matlı’ yı Makamında Ziyaret Ettik
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Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Naci Güncü ve 
Genel Sekreteri Fehmi Yıldız, Karacabey 

Ziraat Odası Başkanı Hasan Karahasanoğlu’ 
na “Çiftçiler Günü” ziyaretinde bulunarak 
ilçemizin tarım sektörü konusunda lider olması 
temennilerinde bulundular.

17 yıldır aralıksız olarak 
sürdürdüğü eğitim 
faaliyetleri ile süt 

sektörüne bilgili ve nitelikli çalışan 
kazandıran Sütaş’ın desteğiyle 
düzenlenen IV. Süt ve Süt 
Hayvancılığı Öğrenci Kongresi’ne 
Aksaray, Niğde, Bingöl ve Namık 
Kemal Üniversiteleri’nin yanı sıra; 
Danimarka, Slovenya, Fransa ve 
Makedonya’dan öğretim üyeleri ve 
öğrenciler katıldı.

Karacabey Ziraat Odası’na 
“Çiftçiler Günü” Ziyaretimiz

Sütaş A.Ş. Tarafından Süt Hayvancılığı 
Kongresi Odamız Bünyesinde 
Gerçekleştirildi
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11 Mayıs 2013 Cumartesi günü yapılan 
KTSO Meslek Komitesi ve Meclis 
Üyeliği seçimlerinin ardından, 18 Mayıs 

Cumartesi günü yapılan seçimler ile Karacabey 

Ticaret ve Sanayi Odası’nın Yönetim Kurulu Başkanı 
ve Üyeleri ile Meclis Başkanı ve Yardımcısı belirlendi.

19 Oy’ un kullanıldığı ve 1 oy’ un geçersiz sayıldığı 
oylama neticesinde 19 Oy’ un 18 oy’ unu alan Naci 
GÜNCÜ Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilirken 
Yönetim Kurulu Üyeleri şu isimlerden oluştu;

-Naci GÜNCÜ Yönetim Kurulu Başkanı
- İsmail ÜLKER Yönetim Kurulu Baş. Yrd.
- H. Fikri SEZER Yönetim Kurulu Say. Üyesi
- Ömer KAZANGİL Yönetim Kurulu Üyesi
- Enver KARTAL Yönetim Kurulu Üyesi
- S. Engin BEZEK Yönetim Kurulu Üyesi
- Feti TOPRAK Yönetim Kurulu Üyesi

Aynı gün yapılan Meclis Toplantısında ise kullanılan 
19 oyun yine 1’i geçersiz sayılarak 18 oy alan Asım 
ÜNEN KTSO’nun yeni Meclis Başkanı olurken, 
Mahmut ÇAYIR Meclis Başkan Vekili, Sezgin 
PARLAKLAR ise Meclis Katip Üyesi oldu.

Yönetim Kurulu Başkanı Naci GÜNCÜ ve Yönetim 
Kurulu Üyesi İsmail ÜLKER Türkiye Odalar ve 

11.05.2013 Tarihinde Odamızın Meslek Komitesi 
ve Meclis Üyeliği Seçimleri Yapıldı ve 18.05.2013 
Tarihinde Yapılan Seçimler ile 
Odamızın Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile 
Meclis Başkanı ve Yardımcısı Belirlendi
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Borsalar Birliği Delegeliklerine seçilirken, Disiplin 
Kurulu Üyelikleri seçimi de aynı gün gerçekleştirildi.

KTSO’ nun yeni dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı’na 
seçilen Naci GÜNCÜ yaptığı açıklamada;

“11 Mayıs Cumartesi günü kurumumuza yakışan 
bir seçim gerçekleştirdik. Ben Odamız Başkanlığına 
aday olan Sayın Dostum Ayhan KUTKU’ yu da tebrik 
ediyorum. Çok iyi bir çalışma yapmışlar ve ciddi bir 
oy oranı ile 2 Meslek Grubundan temsilcileri Meclis 
üyeliklerine seçilmiş bulunmaktalar. KTSO için 
bundan sonrası önemli; seçimleri hayırlısı ile bitirdik 

ve 20 kişilik Meclis ve 7 kişilik Yönetim Kurulumuz 
oluştu. Bizim sloganımız “El Ele Geleceğe” ve bu 
slogan doğrultusundan tüm arkadaşlarımızla elimizi 
taşın altına koyarak KTSO’nun kurumsal kimliğine 
yakışan çalışmalara devam edeceğiz. Seçimlerimize 
katılan, desteklerini gösteren, tebrik eden herkese 
sonsuz şükranlarımı sunarım” dedi.

Meclis Başkanlığı’na seçilen Asım ÜNEN “ Seçim 
sürecinde destek olan tüm üyelerimize teşekkür eder, 
bundan sonra tüm Meclis kadromuzla el ele vererek 
Karacabey’in çıkarları için mücadele edeceğiz.” dedi.
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Seçimler Sonrası Oluşan Yeni Yönetimimize

Karacabey Kaymakamı Ahmet Yurtseven Karacabey Terziler Odası

Karacabey Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Karacabey Türk Hava Kurumu

Karacabey Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Karacabey Vergi Dairesi Başkanlığı

Karacabey Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez Cumhuriyet Halk Partisi Karacabey İlçe Yönetimi
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Çeşitli Ziyaretler Gerçekleşti

Karacabey İlçe Müftülüğü Karacabey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Milliyetçi Halk Partisi Karacabey İlçe Yönetimi Karacabey Ziraat Odası Başkanlığı

Uludağ Üniversitesi Karacabey Meslek Yüksek Okulu Yapı ve Kredi Bankası Karacabey Şubesi
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Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası olarak 
seçimleri tamamlayan Ticaret Borsası yeni 
Yönetimini ziyaret ettik. Ziyarete Ticaret ve 

Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Naci Güncü, 
Meclis Başkanı Asım Ünen ile Meclis ve Yönetim 
Kurulu üyeleri ve Genel Sekreter Vekili Özgür 
Carlı katıldı. Nezaket ziyareti gerçekleştiren KTSO 
yöneticilerini Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Murad 
Bertan, Meclis Başkanı Halit Elbir, Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Celâli Kavaz ile Genel Sekreter 
İbrahim Temel karşıladı. Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Naci Güncü, yeniden 
başkanlığa seçilen Bertan ve Elbir’ e görevlerinde 
başarı dileğinde bulundu. Geçmiş dönemde Oda 
ve Borsa olarak birçok konuda ortak hareket ederek 
başarılı çalışmalara imza attıklarını dile getiren 
Güncü, yeni dönemde de yine birçok konuda 
ortak hareket etmeye hazır olduklarını dile getirdi. 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Murad 
Bertan da Ticaret ve Sanayi Odası’nın ziyaretinden 
memnuniyet duyduğunu ifade etti. Ticaret Borsası 
olarak Ticaret ve Sanayi Odası ile ortak noktaları 

olduğundan her zaman beraber hareket etmeyi ilke 
edindiklerini belirten Bertan, Karacabey için el ele 
beraber projeleri gerçekleştirmeye özen göstermeye 
de devam edeceklerini söyledi. Bertan TOBB Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu’ nun her zaman dile getirdiği 
“Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır” sözünün 

birlikte hareket etme konusunda en 
doğru anlatım olduğunu da kaydetti. 
Ticaret ve Sanayi Odası ve Ticaret 
Borsası yöneticileri günün anlam ve 
önemine istinaden topluca fotoğraf 
çekilerek ziyareti ölümsüzleştirdi. 

Bu ziyaretin ardından Karacabey 
Ticaret Borsası yöneticileri, seçim 
sonrası yeni yönetimlerini oluşturan 
Karacabey Ticaret ve Sanayi 
Odası yöneticilerini ziyaret ederek 
çalışmalarında başarı diledi. KTSO 
yöneticilerinin ev sahipliği yaptığı 

Karacabey Ticaret Borsası ile 
Karşılıklı Ziyaretler
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ziyarette Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Murad Bertan, Meclis Başkanı Halit Elbir, yönetim 
ve meclis kurulu üyelerinin yanı sıra Genel Sekreter 
İbrahim Temel de yer aldı. Borsa Başkanı Bertan, 
göreve yeni seçilen Naci Güncü ve Meclis Başkanı 
Asım Ünen’ e görevlerinde başarı dileyerek, ilçe 
adına yapılacak projelerde el ele vermeye her zaman 
hazır olduklarını söyledi. 

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bundan böyle de 
birçok konuda ortak hareket ederek hedeflerinin 
Karacabey’in adını duyurmak olduğunu belirten 
Bertan, KTSO yöneticilerine başarı diledi. Ticaret 

ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Naci 
Güncü de, Ticaret Borsası’nın ziyaretinden ve 
temennilerinden memnuniyet duyduklarını 
ifade etti. Ticaret ve Sanayi Odası olarak Ticaret 
Borsası ile ortak noktaları bulunduğundan her 
zaman beraber hareket etmeyi ilke edindiklerini 
belirten Güncü, Karacabey için el ele beraber 
projeleri gerçekleştirmeye özen göstermeye de 
devam edeceklerini dile getirdi. Ticaret Borsası ile 
Ticaret ve Sanayi Odası yöneticileri günün anlam 
ve önemine istinaden topluca fotoğraf çekilerek 
ziyareti ölümsüzleştirdi.
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Seçimlerden sonra Bursa Ticaret 
Borsası (BTB) başkanlık 
koltuğunu devralan Özer Matlı 

ve BTB Meclis Başkanı Mehmet Aydın’ı 
makamında ziyaret eden Karacabey 
Heyetinde; Ticaret ve Sanayi Odası 
(KTSO) Başkanı Naci Güncü, Meclis 
Başkanı Asım Ünen, Ticaret Borsası 
(KTB) Başkanı Murad Bertan ve KTB 
Meclis Başkanı Halit Elbir ile Oda ve 
Borsanın Yönetim Kurulu Üyeleri ve 
Genel Sekreterleri yer aldı.

Ziyarette Güncü, İlçemizden ve içimiz-
den sizin gibi bir değerin çıkmasından kıvanç du-
yuyoruz, Bursa’nın müstesna bir kurumu olan Bursa 
Ticaret Borsa’sının Başkanlığına seçilmiş olmanız-

dan dolayı sizi ve çalışma arkadaşla-
rınızı tebrik ediyorum dedi. Güncü, 
İlçemizde el ele çalışmalarımızı yü-
rüttüğümüz Karacabey Borsamız ile 
birlikte artık Bursa Borsamızın da ya-
nımızda olacağına ve desteklerini esir-
gemeyeceğine gönülden inanıyorum 
dedi.

Bursa’nın diğer illere göre hala üst bir seviyeye gel-
mesi için çalışmalarını yürüteceklerine dile getiren 
BTB Başkanı Özer Matlı, “Bursa sanayi dışında ta-
rım ve hayvancılığın önemli bir merkezi konu-
munda. Bursa’yı daha iyi bir konuma taşımak için 
yapılacak çok şey var. Diğer kurumlar ve sivil top-
lum kuruluşları ile ortak çalışmalar yaparak ener-
jimizi Bursa’ya katarak önemli işler başaracağız” 
dedi. Karacabey’in Türkiye için çok önemli bir tarım 
bölgesi olduğunun altını çizen Özer Matlı, “Bursa 
mozaiğinde Karacabey’i elbirliği ile daha iyi yerlere 
getireceğimize inanıyorum. BTB olarak Karacabey’e 
çözümler üretip hizmetler sunmaya hız kesmeden 
devam edeceğiz” diye konuştu.

Bursa Ticaret Borsası Ziyaretimiz
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Bursa Ticaret ve Sanayi Odasına giderek 
Başkan İbrahim Burkay’a hayırlı olsun 
ziyaretinde bulundu.

Bursa’nın tarım ve hayvancılık alanında Marmara-
birlik, Sütaş gibi önemli markaları bünyesinde ba-
rındıran önemli bir kent olduğunu söyleyen Özer 
Matlı, işbirliğine vurgu yaparak, “BTSO, BTB gibi 

kurumların etkin işbirliğinden hem Karacabey hem 
de dolayısıyla Bursa kazanır. Eğer biz derdimizi doğ-
ru anlatmayı başaramaz, etkin işbirliği kuramazsak 
üst makamlarda istediğimiz yankıyı bulamayız. Et-
kin işbirliği Bursa’ya değer katar. Bursa’yı hak ettiği 
yere taşımak için BTSO ile projeler üretmeye hazır 
olduğumuzu ve BTSO’ nun her zaman yanında yer 
aldığımızı belirtmek isterim” dedi. 

Özer Matlı haricinde BTB Meclis Başkanı Mehmet 
Aydın; Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) 
Başkanı Naci Güncü, KTSO Meclis Başkanı Asım 

Ünen, Karacabey Ticaret Borsası (KTB) Başkanı 
Murad Bertan ve KTB Meclis Başkanı Halit Elbir 
başta olmak üzere kalabalık bir heyeti ağırlamaktan 
duyduğu memnuniyeti dile getiren BTSO Başkanı 
İbrahim Burkay, ortak paydalarının Bursa olması 
gerektiğini söyleyerek, “Mutlaka kurumlar arasın-
da işbirliği ve koordinasyonu arttırmak zorundayız. 
Biz bu yola çıkarken yeni yönetişim modellerinden 
bahsetmiştik. Artık eski usul yöntemler miladını 
doldurdu. Bursa’yı yeni yönetişim modelleri ile ait 
olduğu üst noktalara taşıyacağız” diye konuştu. 

Değişim dönüşümün sadece kişilerin değişmesi ile 
sağlanamayacağını söyleyen İbrahim Burkay, “Ar-
tık ayrıştırıcı değil birleştirici olmak zorundayız. 
Önümüzdeki yeni dönemde gücümüzü hep bera-
ber Bursa’yı tüm bölgeleri ile her platformda temsil 
etmek için kullanmalıyız. Kentin ortak aklı ile pro-
jelerimize yön vereceğiz. Eğer Karacabey’i ve diğer 
bölgeleri güçlendirirsek buna paralel olarak Bursa 
da güçlenecektir” şeklinde konuştu.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Ziyaretimiz
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Bu dönem Mecliste görev almayan önceki 
dönem Meclis Üyelerimize ve Genel 
Sekreterlik görevinden ayrılan Fehmi 

Yıldız’a başarılı çalışmaları ve Odamıza sağladıkları 
katkılardan dolayı plaket takdim edilmek üzere 
davetimizi kabul ile nezaket göstererek toplantımıza 
katıldılar.

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığına 
seçilen eski Yönetim Kurulu Başkanımız Özer 
Matlı söz alarak, “Öncelikle bu nazik davranışınız 
nedeniyle sizlere teşekkür ediyorum. Her ne kadar 
bu dönem aranızda olamasam da aslında sizlerden 
ve ilçemizden ayrılmış değilim inşallah sizlerin ve 
ilçemizin Bursa’daki temsilcisi olacağız Bursa’nın 
imkânlarından yararlanarak ilçemiz adına faydalı 

işler yapacağız, sizlerin ve üyelerimizin Bursa’ya 
geldiklerinde bir evi olmuş olacak sorunlarınızın 
çözümü noktasında orada elimizden gelen gayreti 

göstereceğiz. Ben Karacabeyli olmaktan gurur 
duyuyorum, bu topraklarda büyüdüm, yetiştim, işimi 
geliştirdim bu noktalara geldim ve bundan sonra da 
Karacabey için Bursa’da çalışacağım. Biz 2005 yılında 
göreve geldiğimizde çok kısıtlı fiziki ve mali imkanlar 
içerisinde Odayı devralmıştık hamdolsun ki sizlere 
görevi teslim ederken ilçemize yakışan bir bina, 
gerek Bursa gerekse Birliğimiz nezdinde üst sıralarda 
yer alan bir Oda devrediyoruz. Bu süreçte özveri ile 
çalışan Meclis Üyesi arkadaşlarımıza sizin nezdiniz 
de bir kez daha teşekkür ediyorum. Biz bu süreçte 

Yeni Dönemde Görev Almayan Önceki Dönem 
Başkanımız Özer Matlı, Meclis Üyelerimiz ve Genel 
Sekreterlik Görevimizden Ayrılan Fehmi Yıldız’ a Odamıza                        
Sağladıkları Katkılarından Dolayı Teşekkür Gecesi Düzenlendi



Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası • 2013 Faaliyet Raporu 35

2013 Faaliyet Raporu

kişisel veya siyasi görüşlerimizi hiçbir zaman Odada 
ki işlerimize yansıtmadık, el ele birlikte çalıştık, 
etrafında şu an oturduğumuz bu yuvarlak masa 
bunun bir simgesidir burada kimseyi birbirinden 
üstün veya aşağıda görmedik hepimiz eşit olarak 
fikirlerimizi ve projelerimizi paylaştık, hiçbir gün 
kırgınlık yaşamadan bu Meclisin huzuruna zarar 
vermeden çalıştık. Naçizane sizlere de bunu tavsiye 
ediyorum, unutmayalım ki bizler buralarda gelip 
geçici olarak görev alıyoruz, görevde bulunduğumuz 
süre içerisinde Odamız, üyelerimiz ve tüm İlçemiz 
için gayretle çalışmalı, elimizden gelenin en iyisini 
yaparak çalışmalarımızı sürdürmeliyiz. Son olarak 
Karacabey Oda ve Borsamız ile artık Bursa Oda ve 
Borsamız da birlikte olacak gerek Bursa da gerekse 
Ankara da sesimiz daha güçlü söylemlerimiz daha 
etkili olacak, hepinize teşekkür ediyor yeni Meclisin 
Odamıza ve İlçemize hayırlı olmasını diliyorum” 
dedi.

Meclis Eski Başkanımız Tarık Tezel ise “ Hepinize 
bu hoş davetiniz ile bizleri onurlandığınız için 
teşekkür ediyorum. Özer Bey’in söylediklerine 
ben de katılıyorum ve aynı tavsiyeleri sizlere 
yeniliyorum, bu gibi kurumlar insanlara çok değer 
katar. Biz geçtiğimiz dönemde hem birikimlerimizi 
diğer arkadaşlarımızla paylaştık hem de onların 
birikimlerinden faydalandık, çok güzel ve kalıcı 
dostluklar kurduk, Odamızı aldığımız yerden çok 
daha üst seviyelere getirdik, sizlerin de şimdiye 
kadar yapılanları koruyacağınıza ve üzerine 
yapacağınız katkılarla Odamızı çok daha üst 

seviyelere çıkaracağınıza inanıyorum, önceki 
dönemlerde olduğu gibi saygı ve sevgi sınırları 
içerisinde çalışmalarınızı yürütmenizi temenni 
ediyorum” dedi.

Yönetim Kurulu Eski Üyemiz Şükrü KİLCİ, birlikte 
görev yaptığımız süre içerisinde başata sayın 
başkanlarım olmak üzere diğer yönetim ve meclis 
üyelerimizden çok şeyler öğrendim, sağ olsunlar 
bizlere her zaman abilik yaparak yol gösterdiler, 
çok sağlam dostluklar oluşturduk, hepinize saygı ve 
sevgilerimi sunuyorum, dedi.

Meclis Eski Üyemiz Haluk ERİŞ, Çok güzel bir 
çalışma dönemi geçirdiklerini ifade ederek emeği 
geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, 
teslim aldığımız bayrağı yeni arkadaşlarımıza 
devrederken onlarında layıkıyla bu görevi 
yürüteceklerine gönülden inanıyorum dedi.
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Karacabey TSO Yönetim Kurulu Üyeleri Bursa 
Vergi Dairesi Başkanı İbrahim SAYDAM’ ı 
makamında ziyaret etti.

KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Güncü, seçimler 
sonucu oluşan yeni yönetim hakkında verdiği 
bilgilerin ardından Üyelerden alınan sorunları 
ileterek ilçemizin mevcut durumu hakkında 
açıklamalarda bulundu. Güncü, kurumlar ile 
üyelerin bir araya geldiği toplantılar organize 
etmek istediklerini, verimli olacağına inanılan 
bu toplantılar sayesinde üyelerin mevzuat 
hakkında bilgilendirilebileceğini yine üyelerin 
soru ve sorunlarına çözüm aranabileceğini belirtti. 
Saydam, Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek yeni yönetime görevinde başarılar diledi. 
Saydam, Karacabey’e yabancı olmadığını geçmişte 
düzenlenen toplantılarda ilçe halkı ile buluşarak 
karşılıklı görüş alış verişinde bulunduklarını 
söyleyerek yeni dönemde de düzenlenecek sektörel 
sorunların görüşüleceği toplantılara memnuniyetle 
katılacaklarını belirtti. 

KTSO heyeti daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı, Bursa Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet 
ÇİFTÇİ’ yi makamında ziyaret etti. Çiftçi’ ye yeni 
yönetim hakkında bilgi verildikten sonra İlçemizde 
yaşanan yetişmiş ara eleman sıkıntısını gündeme 

getirerek bu konuda yapılabilecek ortak çalışmalar 
için görüşlerini iletti. Çiftçi, heyete ziyaretlerinden 
dolayı teşekkür ederek yeni görevlerinde başarılar 
diledi. Çiftçi, gerek işçilerimiz gerek işverenlerimizin 
karşılaştığı sorunlara çözüm bulmak amacıyla 
gayretle çalışıyoruz, işverenlerimiz kendilerine 
iletilen davetlere hiç çekinmeden icabet etmeleri 
gerekir, burada misafir gibi kendilerini karşılayıp 
konuk ediyor ve sorunları çözüme kavuşturuyoruz, 
merak ettikleri her hususta bizlere danışabilirler 
dedi. Çiftçi işbaşı eğitimleri başta olmak üzere çeşitli 
eğitimlerin ortaklaşa düzenlenmesi için elimizden 
gelen gayreti göstereceğiz ayrıca bünyemizde 
bulunan uzmanlar gelen her vatandaşımıza 
yardımcı olmak için çalışmaya devam ediyorlar 
dedi. Karşılıklı iyi niyet ve temennilerin ardından 
ziyaretler tamamlandı.

Bursa’ da İlçe Sorunlarını Aktarmak İçin 
Çeşitli Ziyaretler Gerçekleştirildi
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Geleceğin Gönüllüleri Minik TEMA Sorumlularına
Ödül Töreninden Kareler

Eskikaraağaç Köyünde Düzenlenen
9. Leylek Şenliği’ nden Kareler
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, Temas ve Ziyaretlerimiz
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Üyelerimize Etkili Toplantı Yönetimi Eğitimini Sunduk
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Odamızdan İlkyardım Eğitimleri

Emniyet Müdürlüğü’ nün Yeni Hizmet Binasının Açılış Töreni

Türk Standartları Enstitüsü Tarafından Belge Yenileme Denetimi
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Üyelerimize İftar Yemeğimiz

İhtiyaç Sahiplerine Erzak Yardımı Gerçekleştirdik
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TÜSİAD Başkanı Muharrem 
Yılmaz odamıza ziyarette 
bulunarak sıcak bir 

karşılama sergileyen Oda başkan 
ve Meclis üyelerine teşekkür ederek 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 
KTSO Başkanı Naci Güncü “ iş 
hayatınızdaki başarılara ilave olarak 
Türkiye’nin güzide kurumlarından 
TÜSİAD’ a başkan olarak seçildiniz. 
Karacabeyliler ve Karacabey Ticaret 
ve Sanayi Odası olarak kıvanç ve onur 
duyduk, sizi tekrar tebrik ediyor ve 
evinize hoş geldiniz diyoruz.” dedi. 

Yılmaz, KTSO ziyaretinin ardından 
Ticaret Borsası’nı ziyaret ederek oda ve borsa 
başkanlarından faaliyetleri ile ilgili bilgi aldı. 
Yılmaz, daha sonra Borsa Lokantası’nda düzenlenen 
iftar yemeğine katıldı. Burada konuşan Yılmaz, 
demokrasiyle toplumsal refahın ayrılmaz bir 
parça olduğunu belirterek, ‘Demokrasiden feragat 
edemeyiz. Bizler iş dünyası olarak mutlaka refah 
ortamıyla demokrasi ortamını paralelliğiyle 
gözetmek zorundayız. Bu faaliyetlerimizin en 
etkili şekilde gerçekleşeceği alan, serbest piyasa 
ekonomisidir. Bunun olabilmesi için tabi ki piyasanın 
o yasanın kurum ve kuralları olmalı. Düzenleyici 
otoritesi olması gerekiyor. Ama unutmayalım ki 
isteğiniz düzenlemeyi yapıp kurumları kuruluşları 
ile bir piyasa ekonomisini dizayn edin. Orada 
müteşebbisin özgürlüğünü, teşebbüs ruhunu tesis 
edemezseniz mümkün değil o piyasa ekonomisi 
hareket sağlamaz. Onun için dünya bugün neyin 
farkında’ Dünya girişimciliğin önemini fark edip 
girişimci geliştirelim ve eğitimlerin önem ve gayret 
içinde. Biz de kendi ihtiyacımız olan bu girişim 
ortamının temin edilmesi bakımından hem piyasa 
ekonomisinin kurum ve kurallarıyla adil bir yarışa 
ve kaynakların en verimli kullanımına sonuçlarını 
vesile olacak bir düzenleme içinde olmasını 

gözetmeliyiz. Başarımızın devamını istiyorsak bunu 
da yapmak zorundayız.” şeklinde konuştu.

‘ÜRÜNLERİMİZİN DEĞERİNİ ARTTIRMALIYIZ’

Sadece makro dengelerle dünyanın bugünkü 
düzeninde rekabetçi olmanın mümkün 
olamayacağını söyleyen Yılmaz, İnovasyon vurgu 
yaparak, ‘Bizi dünyadaki rekabette ayakta tutacak 
ilave önlemlere de ihtiyacımız var. Bunlara da mikro 
yapısal alan dersek eğer, orada bir takım temel 
kavramların altını çizmeliyiz. Eğer biz ürettiğimiz 
ürünün değerini artıracak, bir seviyeye gelemezsek, 
yani ürünümüzün değerini artıramazsak, o zaman 
dünyadaki rekabette ilerleyemeyiz. Biz mutlaka 
ürünümüzün değerini artıran faaliyetler içinde 
olmalıyız. Bu da inovasyon oluyor. Yaptığımız her 
ürünü daha yenilikçi yapmalıyız.’ diye konuştu.

TÜSİAD Başkanı Muharrem Yılmaz 
Odamızı Ziyaret Etti
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‘KAZANCIMIZI YÜKSELTMELİYİZ’

Konuşmasında Türkiye’nin cari açık sıkıntısına da 
vurgu yapan Yılmaz, ‘Türkiye çok mütevazı yüzde 
4’ler seviyesindeki büyüdü. Türkiye yüzde 4 büyü-
mede sosyal problemlerini bile halledemiyor. Genç 
nüfusa iş bulmak mümkün değil. Bu konjonktürde 
yüzde 4’ün finanse edilmesi için Türkiye’nin 50 ile 
60 milyar dolar dış kaynağa ihtiyacı var. 150 milyar 
dolar ihracat hedefine ulaştık. Bunu hayal bile ede-
mezdik. Büyümemizi sürdürecek kaynakları kendi 
kendine oluşturabilme kabiliyetimiz düşük ürettik-
lerimizin karı düşük. Bu da olunca tasarruf da düşük 
oluyor. İş dünyası olarak bilelim ki Kazancı yükselt-
meliyiz. Ancak böylece Türkiye’mizin ihtiyacı olan 
yatırımları yapabiliriz. Yoksa her sene 50 - 60 milyar 
dolar dış borca ihtiyacımız var.’ dedi.

‘TÜRKİYE’NİN ELİNDE BÜYÜK FIRSAT VAR’

Türkiye’de Ar-Ge kaynaklarını yeterince kullanılma-
dığına dikkat çeken Yılmaz, iş dünyasının bu imkan-
ları iyi değerlendirmesi önerisinde bulundu. Türki-
ye’deki son gelişmeler ile ilgili de değerlendirmelerde 
bulunan Yılmaz, ‘Yerel seçim süreci erken olmasına 
rağmen ben yine de Türkiye’nin elinde büyük fır-
sat olduğun düşünüyorum. Meclisimiz temsil gücü 
yüksek bir meclis. Bu baraja rağmen böyle bir şey 
var. Bu meclis çok doğru bir irade ortaya koyuyor. 
İktidar partisi dedi ki ‘Bu Anayasa konusunda uzla-
şalım. Uzlaşmak için de hepimiz 
eşit üye verelim.’ Bu uzlaşma ko-
misyonu Türkiye için bir şans. Bu 
uzlaşma komisyonundaki engel-
lerin kaldırılmış olmasının hatta 
sayın Başbakan’ın başkanlık ko-
nusunu uzlaşma komisyonunu 
önünden çekmek istemesini çok 
önemli buluyorum. Bu uzlaşma 
iradesinin bizi kucaklaşma ve 
çağdaş dünyaya ulaşma, uyum-
laşma, anayasasına kavuşturma-
sını diliyorum. Bu zor bir iş ama 
umut.’ diye konuştu.

 ‘AB İŞİNDEN CAYMAYALIM’

Türkiye’nin AB üyeliği süreci ile ilgili değerlendir-
mede bulunan ve bu süreçten vazgeçilmemesini 
arzu ettiklerini ifade eden Yılmaz, ‘Türkiye ne kadar 
reform yaptıysa son yıllarda inanınız bunun arkasın-
da AB’ye gösterdiğimiz irade var. AB Entegrasyon 
sürecinde sıcaklık var. Bu yoldan da dönmememiz 
lazım. 40 sene olmuş, ‘Şöyle etmişler, böyle etmişler’ 
deniyor ne yapalım? Ama medeni dünyanın tecrü-
besi orada. Onun için bu toplumun öncüleri olarak 
dikkatli ve uyanık olmalıyız. Bu treni kaçırmayalım. 
AB işinden caymayalım, cayılmasına da müsaade et-
meyelim.’ dedi. 
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Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nin Genel Kurulu’ nda Rıfat 

Hisarcıklıoğlu Tüm Delegelerin 
Oyunu Alarak Yeniden TOBB 

Başkanı Seçilirken Yönetim 
Kurulu Başkanımız Naci Güncü 

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 
Üyeliğine Seçildi

İlçemize Atanan 
Emniyet Müdürü 
Bülent Kaplan’ a 
Ziyaretimiz

Bursa Valiliğine atanan Münir 
Karaoğlu’na hayırlı olsun ziya-
reti gerçekleştirildi. Ziyarette 

odamız Yönetim Kurulu Başkanı Naci 
Güncü ile birlikte Bursa Ticaret Bor-
sası Başkanı Özer Matlı, Bursa Ticaret 
Borsası Meclis Başkanı Mehmet Ay-
dın, Karacabey Ticaret Borsası Başkanı 
Murad Bertan yer aldı.

Yönetim Kurulu Başkanımız Naci Güncü’ den
Vali Münir Karaloğlu’ na Hayırlı Olsun Ziyareti
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Odamız Yönetim Kurulu Başkanı 
Naci Güncü, Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı İsmail 

Ülker, Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer 
Kazangil, Feti Toprak ve Genel Sekreter 
Özgür Carlı’nın yer aldığı KTSO 
Heyeti, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 
Eğitim Vakfı çatısı altında hizmet veren 
Bursa Tasarım ve Teknoloji Geliştirme 
Merkezi’ne (BUTGEM) ziyarette 
bulundu. KTSO Heyetini karşılayan 
BUTGEM Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Fahrettin GÜLENER ve 
BUTGEM Sorumluları tarafından 
yapılan BUTGEM faaliyetlerini 
tanıtan sinevizyon sunumunun 
ardından gerçekleşen görüşmelerde BUTGEM’ in 
organizasyon yapısı, eğitim çalışmalarının içerik, 
hedef ve sonuçları KTSO heyetine aktarıldı. 

BUTGEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Fahrettin GÜLENER, başta Bursa ve çevresi 
olmak üzere tüm Türkiye’de yetişmiş ara eleman 
sorunu olduğunu vurgulayarak, bir yanda işsiz 
ama kalifiye olmayan gençlerimiz bir yanda ise 
kalifiye ara eleman ihtiyacı olan işverenlerimiz 
var. Üzülerek belirtiyorum ki gençlerimiz meslek 
liselerinden hatta yüksekokullardan yeterli eğitimi 
alamadan mezun oluyorlar ve işgücü piyasasında 
iş bulmakta zorluk çekiyorlar. Biz BUTGEM olarak 
kökleri 1970’li yıllara dayanan meslek edindirmeye 
yönelik eğitim çalışmalarımızı bugün Türkiye’nin 
başka hiçbir yerinde olmayan modern hizmet 
binalarımızda teorik ve uygulamalı nitelikli eğitim 
programlarıyla sürdürüyoruz. Bu kapsam da 
binlerce kursiyerimizin eğitim almasını sağlayarak 
onların meslek edinmesine aracı olduk. Sürekli 
yaptığımız araştırmalarla sanayin ihtiyaç duyduğu 
alanlarda eğitimlerimizi güncelliyor ve gençlerimize 
iş bulabilecekleri alanlarda eğitim veriyoruz, dedi.

KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Naci Güncü, 

“İlçemizdeki gençlerimizi bu çerçevede geleceğe 
hazırlamak meslek edinmelerine yardımcı olmak 
üzere nitelikli eğitim almalarını sağlamak başlıca 
amaçlarımız arasında yer alıyor. Bu eğitim 
faaliyetlerine öncelikle BUTGEM çatısı altında 
başlayacağız, kursiyerlerimizin BUTGEM’ e ulaşım 
ve masraflarını karşılayarak gençlerimizin eğitimlere 
katılmasını gerçekleştireceğiz, İlçemizdeki eğitim 
kurumları ile yapmayı umduğumuz birlikteliklerle 
aynı nitelikli eğitimi burada Karacabey’de 
gençlerimize sunacağız. Bu hususta Sayın 
Fahrettin Bey ve BUTGEM sorumluları bize destek 
vereceklerini belirttiler kendilerine bir kez daha 
şükranlarımızı sunuyoruz” dedi. 

Bursa Tasarım ve Teknoloji Geliştirme 
Merkezi (BUTGEM) ile İlçemiz Gençlerine 
Fırsat Yaratmak İçin Görüştük
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Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı ve Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği’ nin Katılımı ile Gerçekleşen Halkalı Gümrük 
Müdürlüğü’nün Yeni Kompleksinin Temel Atma Töreni

Büyükçekmece’de yapımına başlanan Halkalı 
Gümrük Müdürlüğü’nün yeni kompleksinin 
temel atma töreni Gümrük ve Ticaret Bakanı 

Hayati Yazıcı’nın katılımıyla gerçekleştirildi. Temel 
atma törenine ayrıca Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Gümrük ve 
Turizm İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Arif 
Parmaksız, Ak Parti İstanbul Milletvekilleri ve çok 
sayıda davetli katıldı. Temel atma törenine odamız 
adına Yönetim Kurulu Başkanı Naci GÜNCÜ 
katıldı. Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, 
artan dış ticaret hacmi dolayısıyla Halkalı Gümrük 
İdaresi’nin, Büyükçekmece’de inşasına başlanan 
yeni komplekse taşınacağını belirterek, “Halkalı 
Gümrük İdaresi bugün temelini attığımız tesislere 
taşınmasıyla tüm ithalat ve ihracat hizmetlerinin 
topluca karşılanacağı bir lojistik merkez haline 
gelecektir” dedi. Yazıcı, Halkalı Gümrük Müdürlüğü 
Tesisleri’nin temel atma töreninde yaptığı 
konuşmada, Türkiye’nin artan dış ticaret hacmi 
nedeniyle gümrük kapılarının modernizasyonuna 
büyük önem verdiklerini belirterek, Halkalı 
Gümrük Müdürlüğü’nün ihtiyaçları karşılayabilmek 
adına Büyükçekmece’ye taşınacağını söyledi. 
Halkalı Gümrük İdaresi’nin yap-işlet-devret 
modeliyle Büyükçekmece’de, toplam 217 bin 202 

metrekarelik alan üzerine inşa edileceğini anlatan 
Yazıcı, “Proje yüklenicilerle gerekli görüşmeleri 
yaptık. Umuyorum ve diliyorum ki 2014 yılında, 
yerel seçimlerden sonra Türkiye Cumhuriyeti 
Başbakanı’nın da teşrifleriyle burada görkemli 
bir açılış töreni gerçekleştireceğiz” dedi. Halkalı 
Gümrük Müdürlüğü’nün, 1983 yılında Sirkeci 
Gümrük Müdürlüğü’nün Halkalı’ ya taşınmasıyla 
faaliyete başladığını anımsatan Yazıcı, “Ülkemizden 
Avrupa’ya kara ve demiryolu ile taşınan eşyanın 
büyük bölümünün gümrük işlemleri Halkalı Gümrük 
Müdürlüğünden gerçekleştirilmektedir. 2011 yılında 
376 milyar dolarlık toplam dış ticaret hacmimizin 
40 milyar doları, Halkalı Gümrük Müdürlüğü’nden 
yapılmıştır. 2012’de ise 389 milyar dolarlık toplam 
dış ticaretimizin 38 milyar doları Halkalı Gümrük 
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Müdürlüğü’nden gerçekleştirilmiştir. Bu rakamlar 
ülkemiz toplam dış ticaretinin yüzde 10’undan 
fazlasının Halkalı’ dan yapıldığını göstermektedir” 
bilgisini verdi.

Her Yönüyle Çağdaş Ve Modern Bir Tesis Olacak 
Halkalı Gümrük Müdürlüğü’nün şehir içinde 
kalması nedeniyle şehir trafiğinin bu durumdan 
olumsuz etkilendiğini anlatan Yazıcı, şunları söyledi:

“Halkalı’ ya gelen ve giden TIR’ların gümrük sahasına 
giriş ve çıkışlarında fiziki koşullar artık ihtiyaca cevap 
verecek düzeyde değildir. Ayrıca TIR’ların şehir 
trafiğine çıkış saatleriyle ilgili olarak belediyenin 
yaptığı zorunlu düzenlemeler taşıyıcı firmalarımızın 
iş akışını etkilemektedir. Tüm bu şartları göz 
önüne alarak Halkalı Gümrük Müdürlüğümüze 
yeni tesisler kazandırmak amacıyla yola çıktık. Bu 
tesislerin günümüzün ihtiyaçlarına olduğu kadar 
gelecek 10 yıllarda hızla büyüyen Türkiye’nin 
ihtiyaçlarına da en iyi biçimde cevap vermesini 
dikkate aldık. Bugün ülkemizin ticaret hacmi en 
yüksek gümrük müdürlüklerinden biri olan Halkalı’ 
nın önümüzdeki yıllarda ticaret kapasitesi daha da 
artacaktır. Halkalı Gümrük İdaresi bugün temelini 
attığımız tesislere taşınmasıyla tüm ithalat ve ihracat 
hizmetlerinin topluca karşılanacağı bir lojistik 
merkez haline gelecektir. “Kompleks içinde idari ve 
ticari binalar, geçici depolama alanları, tasfiyelik eşya 
ve kaçak eşya ambarları, soğuk hava deposu ve sosyal 
alanlar, kapalı devre kamera sistemi, araç tarama 
sistemi ve bagaj tarama ünitesi gibi uygulamaların 
bulunacağını belirten Yazıcı, “Kompleksimiz her 
yönüyle çağdaş ve modern bir tesis olacaktır” 
dedi. Halkalı’ da demiryolu taşımacılığına gümrük 
hizmeti vermek üzere Halkalı Gar Gümrük 
Müdürlüğü’nü tesis edeceklerini de açıklayan Yazıcı, 
“Oradaki Gümrük Müdürlüğü, Avrupa’ya özellikle 
demiryoluyla yapılan taşımalarda gümrük hizmetini 
vermeye devam edecek. Böylece demiryolu ile gelen 
eşyaya verilen gümrük hizmetlerinin devamlılığı 
sağlanmış olacaktır” diye konuştu. Modernizasyonu 
tamamlanan gümrük kapılarının “Yap-İşlet-Devret 
Modeli” yle yenilendiğini anımsatan Yazıcı, şunları 
kaydetti: “Kapılarımızın toplam yatırım tutarı 265 
milyon 267 bin lira civarındadır. Çıldır/Aktaş, Dilucu, 
Kapıköy ve Esendere Gümrük Kapıları ile Halkalı 
Gümrük Tesislerinin, ‘Yap-İşlet-Devret Modeli’ 
yle yeniden yapılandırılmasına yönelik Uygulama 
Sözleşmesi’ni de 5 Temmuz 2012’de imzaladık. 
Bu idarelerin yatırım maliyet tutarı da toplam 
248 milyon 785 bin lira. Hedefimiz, tüm gümrük 

idarelerimizde gümrük işlemlerini hızlandırarak, 
ticaretin kolay ve güvenli biçimde yapılmasını 
sağlamaktır. “Dış ticaretten toplanan vergiler içinde 
gümrüklerin önemli bir payı bulunduğuna işaret 
eden Yazıcı, “Ülke gelirleri içinde Türk gümrük 
idaresince tahsil edilen verginin payı büyüktür. 
Bununla birlikte hedefimiz vergilerin doğru ve adil 
biçimde toplanmasının yanı sıra ticaret erbabımızın 
iş ve işlemlerini kolaylaştırmaktır” diye konuştu. 
Gümrük noktalarında işleyişi kolaylaştırmak 
amacıyla 10 Ocak’ta “Yetkilendirilmiş Yükümlü” 
statüsü uygulamasını başlattıklarını belirten Yazıcı, 
“Sertifika sahipleri bu statüye bağlı olarak ‘ihracatta 
yerinde gümrükleme’, ‘izinli gönderici’ ve ‘daha az 

ve öncelikli muayene’ kolaylıkları olmak üzere pek 
çok basitleştirilmiş ve hızlandırılmış usullere tabi 
olacaklardır. Bu uygulamalarla Türkiye’de ticari 
hayatta yeni bir dönem açıyoruz. Yetkilendirilmiş 
Yükümlü statüsü, İhracatçı ve taşıyıcı firmalarımızın, 
gümrük işlemlerini kendi tesislerinden yapmalarına 
imkan sağlamaktadır” açıklamasında bulundu. 
İhracat işlemlerinin yanı sıra ithalat işlemlerinde 
de yerinden gümrükleme uygulamasını faaliyete 
geçireceklerini aktaran Yazıcı yetkilendirilmiş 
yükümlülerin ithalat eşyasının gümrük işlemleri, 
firmanın kendi tesislerinde yapılarak ithalat 
eşyası iç gümrüğe getirilmeden doğrudan firma 
tesislerine sevk edilebileceğini aktardı. Halkalı 
Gümrük Müdürlüğü Tesisleri’nin temel atma 
töreninde konuşan Hisarcıklıoğlu ise, Türkiye’nin 
2023 hedeflerinin alt yapısını sağlamlaştırmak 
için çalışmaların sürdüğünü belirterek, “2023 
hedeflerimizin altyapısını sağlamlaştırmak için 
Halkalı Gümrüğü’nü Büyükçekmece Çatalca 
Bölgesi’ne taşıyoruz. 2005 yılından bu yana 
gümrük kapılarını modernize eden iştirakimiz 
Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret AŞ olarak 
Halkalı Gümrüğü’nü “Yap-İşlet-Devlet Modeli” ile 
yeniliyoruz” dedi.
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Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Bülent Arınç ve beraberindeki heyet 
birtakım açılışlar için geldiği Karacabey’de 

Karacabey Ticaret Borsası, Karacabey Ticaret ve 
Sanayi Odası ile Karacabey Ziraat Odası tarafından 
düzenlenen öğle yemeğinde mola verdi.

Borsa Lokantası’nda gerçekleştirilen yemeğe Arınç’ 
ın yanı sıra, Bursa’ya yeni atanan Vali Münir 
Karaloğlu, Ak Parti Bursa Milletvekilleri Önder 
Matlı, Canan Candemir Çelik, Mustafa Öztürk, 
Hüseyin Şahin, İsmail Aydın, Bedrettin Yıldırım, 
Mustafa Kemal Şerbetçioğlu, CHP Bursa Milletvekili 
İlhan Demiröz’ün yanı sıra açılışlara katılan çok 
sayıda protokol eşlik etti.

Yemekte kısa bir konuşma yapan Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Başkanı Murad Bertan; “1968 
yılından bugüne kadar Karacabey Ticaret Borsa’mız 
bölgemize çok büyük değer katmış ve katmaya 
devam edecektir. Ülkemizde şu an itibariyle 113 
Ticaret Borsası bulunmakta olup, Karacabey Ticaret 
Borsası hem işlem hacmi hem de çalışma sistemi ve 
hizmet kalitesiyle ülkemizin önde gelen borsaları 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent 
Arınç ve Ak Parti Bursa Milletvekili Önder 
Matlı’dan Ziyaret
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arasında yer almaktadır. Son 
yıllarda hizmet kalitemizi üst 
seviyelere çıkararak Odalar 
ve Borsalar Birliği’mizin 
başlatmış bulunduğu 
Akreditasyon Sistemi’ne 
dâhil olup, Ticaret Borsaları 
içerisinde 8. sırada yer almış 
bulunmaktayız. Borsamız 
hizmet binası laboratuarı, 
kantarı ile alt yapısını 
tamamlamış durumdadır. 
Sizlerin de gördüğü üzere 
hizmet binamız yanına 
üyelerimizin hizmetine 
sunulmak üzere toplam 16 
adet Tarım ve Gıda Çarşısı 
yapılıp, üyelerimizin hizmetine sunulmuştur” dedi

Daha sonra söz alan KTSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Naci Güncü; “Karacabey; İstanbul – Bursa - İzmir 
güzergahında stratejik bir noktada yer almaktadır. 
Sütaş, Nestle ve Matlı gibi gözbebeğimiz olan firmalar 
ile ambalaj sanayisinde söz sahibi Crown ve Sarten 
gibi güçlü firmalar da ilçemizde yer almaktadır. 
Salça - konserve ve gıdaya dayalı üretim yapan 
fabrikalarımız Türkiye’deki üretimin önemli bir 
kısmını karşılamakta bunun yanı sıra hayvancılık, 
otomotiv kapasitemiz gün geçtikçe artmaktadır. Bu 
hali ile Türkiye’nin ilk 100 firması içerisinde 1 tane, 
ilk 500’de 2 tane ve Bursa’da ise 250’de yer alan 3 
firmamız ile gurur duyuyoruz. İlçemizde üretilen 
ürünler iç piyasada olduğu gibi yurt dışında da 
aranan ürünler olarak talep bulmakta ve onlarca 
ülkeye ihracat yapılmaktadır.

68 bin hektar verimli tarım arazisi ile yüzölçümü 
olarak Bursa’nın 3üncü, tarım girdilerinde ise 
Bursa’nın 1.’si durumunda olan Karacabey; Bursa 
yan sanayi ve tarım makinaları üretim ve Türkiye 
için önemli bir tarımsal üretim merkezi olmakla 
birlikte son beş yılda hayvancılık alanında da önemli 
bir büyüme sağlamıştır.

İlçemizden geçecek olan otoyol projesi bizim 
için büyük önem taşıyor. İlçemiz ekonomisinin 
büyümesine ve ulaşım imkanlarımızın artmasına 

katkı sağlayacak bu yatırım için emeği geçen herkese 
teşekkür ediyoruz.

Bugün iki tane hayırlı açılış töreni için ilçemizde 
bulunmanızdan mutluluk duyduk. Matlı ailesinin 
ilçemize kazandırdığı güzide eğitim kurumu için 
kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Yeni açılan 
fabrikamıza da bereketli, başarılı işler diliyoruz.” 
dedi.

Karacabey Ziraat Odası Meclis Başkanı Nuri Karaca 
da yaptığı konuşmada, Bülent Arınç’tan gübreden 
alınan yüzde 18’lik KDV’nin kaldırılması talebinde 
bulundu.

Karacabey’in hayvancılık ve sanayi açısından çok 
önemli bir ilçe olduğuna vurgu yapan Karaca, 
çiftçinin sorunlarının çok olduğunu, ancak bu 
sorunlar bölge Milletvekili Önder Matlı ile devamlı 
irtibat halinde bulunarak mümkün olduğu kadar 
çözüm getirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Hükümetin Tarım Kredi ve Ziraat Bankası’na olan 
borçların ertelemiş olmasının çiftçi açısından 
sevindirici bir gelişme olduğunun altını çizen Meclis 
Başkanı Nuri Karaca, Türkiye’de üretilen salçanın 
yüzde 60’ının Karacabey’den çıktığını belirtti.

Bülent Arınç ise kendisine iletilen konular hakkında 
görüşlerini açıklayarak, 2003-2013 yılları arasında 
yapılan çalışmalar ve hedeflenen projeler hakkında 
bilgi verdi.



Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası • 2013 Faaliyet Raporu50

2013 Faaliyet Raporu

Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Naci GÜNCÜ, Meclis 
Başkanı Asım ÜNEN, Yönetim Kurulu 

ve Meclis Üyeleri, Feti TOPRAK, Fikri SEZER, 
Muammer Üstündağ, İlhan Elbir ve Selçuk 
ERARSLAN’ dan oluşan heyet ile Bursa Tarım ve 
Hayvancılık Fuarında stantları bulunan KTSO Üyesi 
firmaları ziyaret ettiler.

Bu yıl 11.si düzenlenen ve 5 Ekim tarihine kadar 
ziyarete açık olacak Bursa Uluslararası Tarım, 
Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı 

(BURTARIM 2013) da İlçemizin değerleri; Sütaş 
ve Tarfaş A.Ş., Bey Tarım Ltd. Şti., Fimaks Makine 
A.Ş., Sezer Tarım Ltd. Şti., Agromar Tohum A.Ş., 
Koyuncuoğlu Otomotiv ve Bulca Zirai Aletler’ in 
stantlarını ziyaret eden KTSO temsilcileri, fuarın 
bereketli ve başarılı geçmesi temennilerinde 
bulundular. 

Fuarda stantlarına yapılan ziyaretten duydukları 
memnuniyeti dile getiren firma yetkilileri, KTSO 
temsilcilerine teşekkür ettiler.

Bursa Uluslararası Tarım, Tohumculuk, 
Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı’na 
(BURTARIM) Ziyaretimiz
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Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kuru-
lu Başkanı İbrahim Burkay, Meclis Başkanı 
Remzi Topuk ve BTSO Yönetim Kurulu Üye-

lerinden oluşan heyet Karacabey Ticaret ve Sanayi 
Odası Meclisi’ne konuk oldu. Karacabey Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Naci Gün-
cü, Meclis Başkanı Asım Ünen, Yönetim Kurulu ve 
Meclis üyeleri tarafından karşılanan heyet ile KTSO 
Meclis salonunda ziyaret toplantısı yapıldı.

KTSO Başkanı Güncü, “ Sayın İbrahim Bey ve Sayın 
Remzi Bey ile birlikte değerli Yönetim Kurulu Üye-
lerinizi aramızda görmekten gurur duyuyoruz. Bur-
sa Ticaret ve Sanayi Odasının bilgi birikimi ve viz-

yonu ile Odamızın projelerini birleştirerek İlçemize 
ve İlimize katabileceğimiz yatırımlar ve katma değer 
için oldukça önemli gördüğümüz bu ziyaretten do-
layı sizlere teşekkür ediyor, hoş geldiniz diyorum. 
İlçemiz tarımsal gelirler anlamında Bursa’nın birinci 
sırasında yer alıyor ve yine ilçemizde Türkiye’nin ilk 
yüz ve ilk beş yüz firması içerisinde gözbebeğimiz 
olan firmalarımız var, bunun yanı sıra artık tüm 
dünyaya ihracat yapan Fimaks ve NSK Grup gibi de-
ğerlerimiz alanında dünya devi firmalarımız var biz 

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile Bursa 
Ticaret Borsası Yönetim ve Meclis Üyeleri 
Odamızı Ziyaret Etti
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bu değerlerimize her geçen gün yenilerini eklemek, 
İlçemizin Bursa ve Türkiye’de gereken konuma gel-
mesini sağlamak üzere var gücümüzle çalışıyoruz. 
Bu anlamda ziyaretinizi oldukça anlamlı buluyor, 
sizlerin vereceği destek ile çok daha önemli proje-
leri hep birlikte sonuçlandıracağımıza inanıyorum 
“ dedi. BTSO Başkanı Burkay, “ öncelikle bu sıcak 
karşılama için sizlere teşekkür ediyorum. Göreve 
geldiğimiz günden itibaren Bursa’mız için önemli 
projeler gerçekleştirmeye başladık, bunlara yenile-
rini eklemek İlçelerimizi de bu projelere dâhil ede-
rek ortak çalışmalar yapmak böylece marka değeri-
mizi arttırmak en büyük amaçlarımız arasında yer 
alıyor. Hizmet binanızı gördüm ve çok beğendim 
Karacabey’e yakışan bir bina kazandırmışsınız sizle-
ri tebrik ediyorum, bundan sonra elbirliği ile neler 
yapabileceğimizi planlayacak Türkiye’nin gelecek 
vizyonu içerisinde bizde hep birlikte vizyonumuzu 
oluşturacağız “ dedi.

Karşılıklı tanışma ve sohbetin ardından KTSO Baş-
kanı Güncü tarafından verilen Odanın mali ve fiziki 
yapısı ve gerçekleştirilen hizmet, eğitim ve faaliyet-
ler ile ilgili bilgilendirme ile ziyaret sona erdi.

BTSO’ nun ziyaretine mü-
teakip Bursa Ticaret Borsa-
sı Yönetim Kurulu Başkanı 
Özer Matlı, Meclis Başkanı 
Mehmet Aydın ve Meclis 
Üyelerinden oluşan heyet 
KTSO’ ya ziyarette bulundu.

Başkan Güncü, “Sayın Özer 
Bey içimizden yetişen kıy-
metli bir değer, burası zaten 
onun evi sayılır ve siz değerli 
Meclis Başkanım ve Meclis 
Üyesi dostlarım, çeşitli vesi-

leler ile daha önce birçok kez bir araya gelme imkânı 
bulduk, artık birbirimizi tanıyoruz dolayısıyla sizle-
re Karacabey’deki evinize hoş geldiniz diyor sizleri 
burada görmekten duyduğumuz mutluluğu Yöne-
tim Kurulu ve Meclis Üyelerimiz adına ifade ediyo-
rum. Bursa’da yeni göreviniz ve yatırımlarınız ara-
sında bizleri unutmadığınız için teşekkür ediyorum, 
hedeflerimize yürürken sizin ve değerli Meclisinizin 
arkamızda olduğunu bilmek bize güç veriyor” dedi.

BTB Başkanı Matlı “ Sayın Başkanıma katılıyorum, 
burada kendimi evimde hissediyorum, dediğiniz 
gibi Bursa’da üstlendiğimiz yeni görevler ile birlikte 
oldukça yoğun olarak çalışıyor, bu tempoda doğup 
büyüdüğümüz Karacabey’imize nasıl katma değer 
sağlayabiliriz diye mesai harcıyoruz. Önümüzde-
ki dönem ilimiz ve ülkemizin için bir sıçrama dö-
nemi olacak, ilçemizden geçek otoban ile birlikte 
Karacabey’in önemi daha da artacak ve daha hızlı, 
daha büyük yatırımlar ilçemize gelecek, biz Bursa 
Ticaret Borsası olarak Karacabey’e değer katacak her 
projede yanınızda olacağız, birlikteliğimizden kay-
naklanan güç ile gerek Bursa’da gerekse Ankara’da 
sesimizi daha gür duyuracak çok daha başarılı işler 

gerçekleştireceğiz” dedi.

Karacabey’in mevcut so-
runları ve yakın vadede İl-
çemiz adına yapılabilecek 
çalışmaların karşılıklı olarak 
değerlendirilmesinin ar-
dından, Karacabey Ticaret 
Borsası’nın ev sahipliğin-
de Bursa Ticaret ve Sanayi 
Odası tarafından düzenle-
nen Bursa ve İlçeleri Oda/
Borsa 3.Ortak Akıl Toplan-
tısına geçildi. 
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Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Üyesi ve NSK Group İcra Kurulu Başkanı Ömer 

Kazangil Odamızdan aldığı yetki ile yaptığı Brezilya 
seyahatinden, Türkiye-Brezilya Ticaret ve Sanayi 
Odası yetkilileri ile temas kurarak, ikili ilişkileri 
başlattı ve karşılıklı protokol imzalandı.

Bu protokol kapsamında sektörel araştırma raporları, 
şirket kuruluşu, yönetim, idari ve mali konularda her 
türlü desteği verebilecek donanıma ve ekibe sahip 
olduklarını ve tüm imkânlarını Karacabey Ticaret 
ve Sanayi Odası Üyesi Sanayici ve İşadamlarına 
kullandırmaya hazır olduklarını ve Brezilya’ya davet 
ettiklerini belirten Türkiye-Brezilya Ticaret ve Sanayi 
Odası yetkilileri bu protokolün imzalanmasından 
duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Kongre başkanı Prof. Dr. İbrahim Ak’ ın yoğun 
emekleriyle Uludağ Üniversitesi tarafından 
düzenlenen ve Karacabey Ticaret ve Sanayi 

Odası’nın da desteklediği Türkiye 2. Organik 
Hayvancılık Kongresi, 24 Ekim tarihinde Bursa’da 
yapıldı. 

Ana temasını organik tarım kadar ilgi gösterilmeyen 
organik hayvancılığa ve ekolojik hayvansal ürünlere 
duyulan ihtiyaca dikkat çekmek ve bu iki hususun 
ayrılmaz bütünlüğünü belirterek gerek insan sağlığı 
gerekse ekonomik getirileri ile oluşacak faydalar 
için yapılması gerekenlerin tespitinin oluşturduğu 

kongreye Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası adına 
Yönetim Kurulu Başkanı Naci GÜNCÜ ve Genel 
Sekreter Özgür CARLI katıldı. 

Burhanlar Tarım’ ın standını ziyaret eden Başkan 
Güncü, “yıllardır ilçemizde organik tarım alanında 
önemli çalışmalar yapıyorsunuz, bu alanda yılmadan 
çaba gösteriyorsunuz size bu gayretleriniz için çok 
teşekkür ediyoruz” dedi. Şaban Burhan tarafından 
ikram edilen organik ürünleri tadan KTSO ve 
BTB yetkilileri Şaban Bey’i tebrik ederek başarılı 
çalışmalarının devamını dilediler.

Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası’ ndan 
Organik Hayvancılığa Destek

Türk-Brezilya Ticaret ve Sanayi Odası ile 
İşbirliği Protokolü İmzalandı





Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası • 2013 Faaliyet Raporu56

2013 Faaliyet Raporu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
ve Karacabey Ticaret ve Sanayi 
Odası işbirliği ile her sene 

öğrencilere yönelik yapılan yardımlar 
bu yıl da devam ederken öğrenciler için 
alınan kabanlar okullara teslim edildi.

Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Giyim Yardımı 
Komisyon Başkanı Feti Toprak yaptığı 
açıklamada; Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) tarafından finanse edilen 
ve her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen 

eğitim yardımları çerçevesinde bu yıl ilk ve 
ortaokul öğrencilerine teslim edilmek üzere 
1.075 adet kışlık kaban alımı yaptıklarını 
belirterek, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz 
Sayın Emin Dingin’ in koordinasyonu ile 
ilçe merkez ve köylerimizdeki okullarda 
tespit edilen ihtiyaç sahibi öğrenciler 
için alınan kabanların Okullarımıza 

teslimini tamamladık. İhtiyaç sahibi minik 
öğrencilerimizin bu kış üşümeden okula 
gideceklerini bilmek bizi mutlu ettiğini 
ifade etti. 

Öğrencilerimize Bu Kış da Desteğimiz 
Devam Etti
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Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Heyeti, 
Yunanistan, Makedonya ve Bulgaristan’ı 
kapsayan üç günlük iş gezisi kapsamında 

yurtdışı temaslarında bulundu. KTSO Heyetinde; 
Yön. Krl. Bşk. Naci GÜNCÜ, Yön. Krl. Bşk. Yrd. 
İsmail ÜLKER, Yönetim Kurulu Üyeleri; Feti 
TOPRAK, Fikri SEZER, Meclis Üyeleri; Atalay 
ÇETİN, Ümit VURAL, Bülent ŞEN, Serhat ERDEM, 

Uğur KOÇAK, Muammer ÜSTÜNDAĞ, İlhan 
ELBİR, Selçuk ERARSLAN ve Genel Sekreter Özgür 
CARLI yer aldı.

KTSO Başkanı Güncü yurtdışı yaptığı açıklamada;

“Komşumuz olan ülkeler ile iş hacmimizi artırmak 
özellikle balkanlar da yatırım yapmayı planlayan 
üyelerimize orada gerekli desteği sağlamak, ülke 
imkânları öğrenmek ve Sütaş’ın Makedonya da 
bulunan fabrikasını üzere çıktığımız iş gezisini 
tamamlayarak ilçemize döndük. 

Yunanistan ile başladığımız iş gezisinde Selanik 

Odamız Meclis Üyelerinin Yurtdışı Çıkarması
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Başkonsolosumuz Sayın Tuğrul 
Biltekin ve Selanik Ticaret 
Ataşemiz Sayın Kemal Sinan 
Tüzün ile Başkonsolosluğumuzda 
bir araya geldik. Toplantıda 
üyelerimizin sektörleri, iş hacimleri 
ve ekonomik durumları hakkında 
bilgiler sunduk. Ziyaretimizden 
duydukları memnuniyeti dile 
getiren Başkonsolosumuz, özellikle 
Kuzey Yunanistan bölgesinde süt ve 
gıda fabrikalarının ekonomik kriz 
nedeni ile nakit sıkıntısı yaşadıklarını, Üyelerimizin 

buradaki firmalar ile ortaklık kurabileceklerini, 
kendilerine her türlü lojistik desteği sağlamaktan 
mutluluk duyacaklarını, Ülkede bürokrasinin sıkıntılı 
olduğunu ancak ortaklıklar kurularak burada iş 
yapma imkânı sağlanabileceğini ifade 
etti, verimli geçtiğine inandığımız 
samimi toplantının ardından, Ulu 
önder Atatürk’ün evini ziyaret ederek 
restorasyon çalışmaları hakkında 
bilgi aldık. Makedonya Üsküp de 
bulunan Sütaş’ın fabrikasını ziyaret 
ederek kendilerine desteklerimizi ve 
bu yatırım nedeniyle duyduğumuz 
gururu paylaştık. Genel Müdür Sayın 

A. Müşfik Sözer bizi karşılayarak fabrikayı gezdirdi,  
üretim hatları ve ürünler hakkında bilgiler verdi. 
Ülkeye özgü üretilen ürünleri tatma imkânı bulduk. 
Makedonya Avrupa’nın ortasında yer almasına 
rağmen savaşın izleri halen silinememiş, verimli 
araziler büyük çoğunlukla atıl durumda, sanayi 
gelişememiş bu amaçla yatırım için gelenlere bedelsiz 
arazi, uzun süreli vergi muafiyeti gibi birçok kolaylık 
sağlanıyor, ben inanıyorum ki ilçemizin girişimcileri 
Makedonya da özellikle tarım, hayvancılık ve bunlara 
dayalı sanayi anlamında yatırım yapabilirler. 

Bulgaristan da bulunduğumuz temasların ardından 
İlçemize döndük. Üyelerimizin bu ülkelerde 
yapacakları ihracat, yatırım ve benzeri konularda 
bizimle temasa geçmelerini bekliyoruz, kendilerine 
her türlü desteği sunmak üzere gerekli yaptığımız bu 
gezi ve görüşmelerin fayda getirmesini umuyoruz” 
diye bildirdi.



Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası • 2013 Faaliyet Raporu 59

2013 Faaliyet Raporu

Karacabey Ticaret ve Sanayi 
Odası, görevlerine yeni baş-
layan AK Parti Karacabey 

yönetim kuruluna ‘Hayırlı Olsun’ 
ziyareti gerçekleştirdi.

Yönetim Kurulu Başkanı Naci Gün-
cü öncülüğündeki KTSO heyetini 
AK Parti Karacabey İlçe Başka-
nı Murat Erol ve yönetim kurulu 
üyeleri karşıladı. Oldukça samimi 
bir ortamda gerçekleşen ziyarette; 
Karacabey’in geleceğine yönelik 
kısa ve uzun vadeli planlamanın 
önemi vurgulandı.

Oluşan yeni yönetimin genç ve di-
namik bir kadrodan oluştuğunu 
gördüklerini vurgulayan KTSO Yö-
netim Kurulu Başkanı Naci Güncü, bundan duyduk-
ları memnuniyeti dile getirirken siyasetin insan ve 
hizmet eksenli olduğunun altını çizerek Karacabey 
yararına olan tüm projelerde parti ayırt etmeksizin 
ortaklaşa hareket edilmesinin önemine dikkat çekti.

Ziyaretten son derece mutlu olduklarını dile getiren 
AK Parti İlçe Başkanı Murat Erol ise, Karacabey’in 
jeopolitik ve ekonomik gücünden sonuna kadar ya-
rarlanarak kısa dönemde gerçekleştirecekleri proje-
ler ile Karacabey’i hak ettiği konuma getireceklerin-
den kimsenin kuşku duymaması gerektiğini söyledi.

Ak Parti İlçe Yönetimine
Hayırlı Olsun Ziyareti
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Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası ile Mesleki 
Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği sonucu 
eğitim görerek ustalık belgesi almaya hak 

kazanan katılımcılara Karacabey Ticaret ve Sanayi 
Odası’ nda, İlçe Milli eğitim Müdürü Emin Dingin’ 
inde katılımı ile düzenlenen törenle sertifikaları 
teslim edildi. Açılış konuşmasında söz alan 
Merkezi Eğitim Merkezi Müdürü Sezgin Ak yaptığı 
konuşmada;

“16.12.2010 tarih ve 27787 sayılı Resmi Gazete’ de 
yayımlanan yönetmeliğe göre 01.01.2012 tarihinden 
itibaren inşaat ve tesisat işlerinde çalışanlara 
yetki belgeli usta olarak çalışma zorunluluğu 
getirilmiştir. Bu alanlarda belgesiz veya geçici 
belgeyle çalışanların 01.01.2015 tarihine kadar 
ustalık yetki belgesi almaları veya ellerindeki geçici 
belgeleri daimi ustalık yetki belgesi ile yenilemeleri 
gerekmektedir. Bugün, Karacabey Mesleki Eğitim 
Merkezi ile Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası 
işbirliği ile inşaat sektöründe çalışanlardan 4.grup 
Yapı Dekorasyon kursuna katılıp belge almayı hak 
edenlere belgelerini mütevazi bir törenle takdim 
etmek istedik. Son söz olarak şunu da ifade etmek 
istiyorum ki; bugüne kadar yaptığımız bütün 
eğitim faaliyetlerinde arkamızda değil, her zaman 
yanımızda, yanı başımızda olan bize desteklerini 
hiç esirgemeyen Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası’ 

nın sayın başkanı Naci GÜNCÜ beyefendiye ve 
bütün mesai arkadaşlarına Mesleki Eğitim Merkezi 
olarak teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. Sezgin Ak’ 
ın ardından söz alan Karacabey Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Hüseyin Fikri 
Sezer yaptığı konuşmada; “3194 sayılı İmar Kanunu 
kapsamında Geçici Ustalık Belgelerini almış İnşaat 
sektörü çalışanlarının bu belgelerini Ustalık Belgesi 
statüsüne yükseltmesi için almaları gereken 40 
saatlik eğitimlerin 4.sünü başarıyla tamamlayan 
ustalarımızın belge törenine hoş geldiniz. Karacabey 
Ticaret ve Sanayi Odası ve Meslek Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü’ nün yapmış olduğu protokol ile 
organize edilen eğitimlerin Dördüncüsü Boya ve 
Yapı Dekorasyon branşında gerçekleştirildi. 15 
kişilik eğitim programı ile derslerine devam eden 
ve yapılan sınav sonucu yeterliliklerini kanıtlayan 
arkadaşlarımız ‘Usta’ statüsüne kavuşmuş oldular. 
Katılımlarınızdan dolayı sizlere ve desteklerinden 
dolayı Meslek Eğitim Merkezi Müdürümüz Sayın 
Sezgin AK’ a ve çalışma arkadaşlarına teşekkür 
ederek belge almaya hak kazanmış arkadaşlarımızı 
tebrik ediyorum” dedi. Düzenlenen sertifika töreni 
programı İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Dingin, 
Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Sezgin Ak, 
Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Sayman Üyesi Hüseyin Fikri Sezer ve Karacabey 
Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Serhat Erdem’ 
in katılımcılara sertifikalarını vermesi ile son buldu. 

İnşaat ve Tesisat İşlerinde Çalışanlara 
Sertifika Töreni
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5.Meslek Komitesi üyeleri odamızda biraraya 
gelerek sektörel sorunlar ve çözüm 
önerileri hakkında görüş alış-verişinde 

bulunduktan sonra özellikle kalifiye eleman 
yetiştirilmesi konusunda yapılabilecek eğitimlerin 
ilçemize katkı sağlayacağını belirttiler. Yapılan  
görüşmeler  neticesinde   önce

İŞ-KUR Bursa İl Müdürü Kasım Tilki’ ye ardından 
Karacabey Endüstri Meslek Lisesi’ ne ziyaret 
gerçekleştirdiler.

Canlı Hayvan Ticareti ve Nakli Semineri

Meslek Komiteleri İşbaşında 

Karacabey İlçe Tarım Müdürü Çağdaş 
Çeki, Bursa Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği 

ve Su Ürünleri Şube Müdürü M. Serdar Kavazoğlu 
ile Veteriner Hekimleri Muhterem Çakır ve 
Ramazan Asa, Veteriner Sağlık Teknikeri M.Ali 
Karagöz 24.12.2011 tarih ve 28152 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan “Hayvan Nakilleri Sırasında 
Refahı ve Korunması Yönetmeliği” ve 18.01.2012 
tarih ve 28177 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
“Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcıların Çalışma 
ve Denetlenmesi İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik” hakkında eğitim gerçekleştirdiler.
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Üçüncü Göz : İstatistik

Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
seminer ve eğitim faaliyetleri kapsamında 
5.Meslek Komitesinin organizasyonuyla 

KTSO Üye ve Çalışanları ile Karacabeylilere, 
Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Ekonometri Bölümü İstatistik Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Işığıçok’ un 
sunumuyla “Karar Vericiler için Üçüncü Göz: 
İstatistik” semineri düzenlendi. Karacabey Ticaret 
ve Sanayi Odası’nın 200 kişilik konferans salonu 
tamamen dolarken katılımcıların seminere yoğun 
ilgisi gözlendi.

Küreselleşmenin etkisiyle ortaya çıkan acımasız 
rekabet koşullarında girişimcilere, yöneticilere, 
politikacılara ve tüm karar vericilere artık iki göz 
yetmediğini anlatan Prof. Dr. Erkan Işığıçok, gelinen 
bu noktada insanların bakış açılarını değiştirerek 
karar alırken farklı bir göz ile bakmasının kaçınılmaz 
olduğunu ve pek çok firmanın söz konusu rekabet 
koşullarına dayanamayarak yok olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Erkan Işığıçok, başarılı yapılan istatistiğin 
olaylardan önce harekete geçerek, önleyici tedbir 

almaya katkı sağlayan, yenilikçi ve sistematik 
yaklaşımlara sahip olduğunu ve doğru karar 
aşamasında büyük önem taşıdığına dikkat çekerek 
son dönemlerde isminin çok duyulduğunu belirttiği 
Ar-Ge ve inovasyon kavramları doğrultusunda 
firmaların çalışmalarını hızlandırmaları gerektiğini 
bildirdi.

Katılımcıların sıkılmadan izlediği ve oldukça keyifli 
geçen sunumun ardından Karacabey Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Naci Güncü, 
katılımcılara teşekkür ederek Prof. Dr. Erkan 
Işığıçok’ a günün anısına bir tablo hediye etti.
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Karacabey’de hizmet veren müteahhitler, 
beton fiyatlarının sürekli artmasına tepki 
gösterdi. Bu konuda dün Ticaret ve Sanayi 

Odası’nda bir araya gelen müteahhitler, daha sonra 
Bursa Beton’a giderek taleplerini Tesis Şefi Eyüp 
Tunca’ya iletti. Bursa Beton’un fiyat politikasını bir 
an önce gözden geçirmesini isteyen müteahhitler, 
aksi halde birlik olarak bazı yaptırımlara gitmeyi 
düşündüklerini duyurdu.

İlk olarak KTSO Meclis Toplantı Salonu’nda 
buluşan Karacabeyli 21 müteahhit, beton fiyatlarıyla 
ilgili durum değerlendirmesi yaptı. Toplantıya 
KTSO Başkanı Naci Güncü de katıldı. Ticaret ve 
Sanayi Odası 2. Meslek Komitesi’ne bağlı olan 
müteahhitlerin sıkıntılarının dikkate alınması 
gerektiğini dile getiren Güncü, bu konuda üzerlerine 
düşen ne varsa yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Daha sonra birlikte fikir alışverişinde bulunan 
Karacabeyli müteahhitler, beton fiyatlarının 
metreküp bazında sürekli artış göstermesine bir 
anlam veremediklerini söyledi. Beton fiyatlarının 
ortalama metreküpe 100 lirayı geçmediği 
vurgulanırken, şu an Karacabey’deki uygulamanın 
KDV dahil 112,5 TL olduğu ifade edildi. Diğer il 
ve ilçelerle kıyaslandığında Karacabey’e yüzde 10 
ile 15 oranında daha yüksek fiyat uygulandığını 
belirten müteahhitler, ardından hep birlikte Bursa 

Beton’a çıkartma yaptı. Burada, Karacabey ve 
Mustafakemalpaşa Tesis Şefi Eyüp Tunca ile görüşen 
müteahhitler, sıkıntılarını paylaştı. Ticaret ve Sanayi 
Odası öncülüğünde yazılan dilekçeyi Tesis Şefi 
Tunca’ya veren müteahhitler, beton fiyatlarından dert 
yandı. Bursa Beton’un 7 Aralık’ta yapacağı zammı 
geri çekmesini isteyen müteahhitler, aksi halde 
bazı yaptırımlara gitmeyi düşündüklerini kaydetti. 
Fiyatların beklenilen seviyeye indirilmemesi 
halinde 15 gün beton dökmeyeceklerini dile 
getiren müteahhitler, gerekirse beton santrali 
kurulması için de girişimlerde bulunacaklarını 
söyledi. Bu bölgede Bursa Beton’un tek olmasının 
rekabet gücünü olumsuz etkilediğine vurgu 
yapan müteahhitler, nakliye maliyetinin de 
Karacabey içi olması nedeniyle çok olmadığını 
savunarak, yapılacak zammı anlamsız bulduklarını 
kaydetti. Müteahhitler, taleplerine kulak verilmesi 
gerektiğinin altını çizdi. Müteahhitleri gayet güzel 
karşılayan ve sıkıntılarını dinleyen Bursa Beton 
Tesis Şefi Eyüp Tunca ise, talepleri ilgili birimlere 
ileteceğini belirtti. Söz konusu zammın yalnızca 
Karacabey’de değil, tüm bölgelerde uygulandığına 
dikkat çeken Tunca, “Bizim diğer firmalara göre 
maliyetlerimiz daha yüksek. Çimento bize 100 
kilometre uzaklıktan geliyor. Akaryakıt fiyatları 
da zaten yüksek. Ancak yine de sıkıntılarınızı ve 
taleplerini ilgili birimlere ileteceğim. Biz her zaman 
müteahhitlerin yanındayız, çünkü ekmeğimizi 
sizlerden kazanıyoruz.” diye konuştu.

Müteahhitler Sorunları Ele Aldılar
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Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) 8. 
Meslek Komitesi öncülüğünde düzenlenen 
“E-Fatura, E-Defter ve mevzuattaki son 

değişiklikler” seminerine ilgi yoğundu. KTSO 
Konferans Salonu’nda düzenlenen seminere, KTSO 
Başkanı Naci Güncü ve Bursa Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirler Odası Karacabey İlçe Temsilcisi 
Nuri Uzel ile muhasebeciler katıldı.

Yeminli Mali Müşavir Bülent Fıçıcı’nın sunumuyla 
gerçekleşen seminerde, özellikle yasal yaptırımlara 
maruz kalınmaması yönünde bilgiler verildi. 
Sunumun ardından program, soru, cevap şeklinde 
devam etti.

E-Fatura, E-Defter ve Mevzuattaki
Son Değişiklikler Semineri 
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Karacabey Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın tarım, hayvancılık, 
tohum, zirai ilaç faaliyetleri 

ile iştigal eden 1.Meslek Grubu’nun 
organizasyonu ile gerçekleştirilen 
“Karacabey’in Bitkisel Üretim 
Sorunları ve Çözüm Önerileri” 
konulu toplantısı Oda konferans 
salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya, Bursa Milletvekili 
Önder Matlı, Bursa İl Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Müdür Yardımcıları, 
Karacabey Ziraat Odası Meclis 
Başkanı ve üyeleri, Sulama Birlikleri, 
Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeleri, 
Sivil Toplum Kuruluşları ve Siyasi Parti Temsilcileri 
ve çok sayıda çiftçi katıldı.

Toplantının açılış konuşmasında KTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Naci Güncü, katılımcılara teşekkür 
ederek başladığı konuşmasın da “Karacabey’in 
Bitkisel Üretim Sorunları ve Çözüm Önerileri” 
konulu toplantımızda İlçemizin tarımsal sorunlarını 
ve çözüm önerilerini gündeme getirmeyi 
hedefliyoruz, bu toplantıyı organize eden 1.Meslek 
Grubu Üyelerimize gönülden teşekkür ediyorum. 
Ekim deseninin oluşturulması, elektrikli sulamanın 
yaygınlaştırılması, yakıt giderleri gibi daha yaklaşan 

yerel seçimle birlikte Büyükşehir kapsamına 
girecek olan İlçemizde yeni bir birçok sorunu olan 
çiftçimizin ve köylümüzün vizyonu, yeni bir söylemi 
olması gerektiği görüşündeyim.

Bizim bu toplantıyı düzenleme amacımız yıkıcı 
eleştirilerden ziyade, sorunlarımızı önem sırasına 
göre belirleyerek yapıcı çözüm önerilerinde 
bulunmak olmalıdır. Bu toplantı sonucunda 
ortaya çıkacak tespitlerin en yüksek karar alıcılara 
iletileceğini bilmenizi isterim. 

Değerli katılımcılar, benden sonra söz alacak Sayın 
Ziraat Odası Meclis Başkanım, üreticilerimizin 
sorunlarına ayrıntılı olarak konuşmasında 

yer verecektir. Sayın vekilimizin 
konuşmalarına müteakip sizlerin 
de katılımıyla  soru-cevap  bölümü 
başlayacaktır. Ben bu vesile ile hepinize 
teşekkür ediyor verimli bir toplantı 
olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Katılımcıları selamlayarak konuşmasına 
başlayan Karacabey Ziraat Odası Meclis 
Başkanı Nuri Karaca “600.000 dekar 
toplam tarım arazisinin 400.000dekarında 
sulu ve konvansiyonel tarım yapılan 
İlçemiz Türkiye de 5. , Bursa da ise 1. Sırada 
yer almaktadır. Ana ürünler domates 
ve mısırın dışında narenciye ve fındık 

Tarım Her Yönüyle Ele Alındı
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hariç olmak üzere tüm ürünler yetiştirilmektedir. 
Çiftçi yapısının küçük ve orta büyüklükte olması 
rasyonel olarak görülmese bile istihdama katkı 
sağlamaktadır. İlçemizin tarımsal sorunlarını şu 
başlıklarda sıralayabiliriz;

Ana ürünlerden endüstri amaçlı yetiştirilen domates 
konusunda iddialıyız. 2013 yılında 90.000dekar 
alanda 1 milyon ton civarında domates hasat edildi. 
Bu rakamı hastalıklara rağmen iklim şartlarının 
elverişli geçmesi ile mümkün oldu. Yaklaşık dekar 
başına 10 ton olan üretim ABD de ortalamanın 8 
ton olduğu düşünülürse topraklarımızın kalitesini 
ve çiftçimizin başarısını ispat etmektedir. Bununla 
birlikte 90.000dekar ekim alanı çiftçimizin aleyhine 
olmuştur. Sanayinin ihtiyacı olan domates 50.000 
dekar da yapılacak üretim ile karşılanabilecekken 
oluşan arz fazlası ürünlerin satışını zorlaştırarak 
fiyatların düşmesine ve çiftçimizin gelir kaybına 
neden olmuştur. Bu hususta özellikle TİGEM’e ait 
arazilerin domates ekimi için icara verilmesinin 
önlenmesi gerekmektedir. 

Dane mısır 15 yıldır üretilen ve ihtisaslaştığımız 
üretim ile bu yıl 1,5 ton ortalama ürün ile 100.000 
dekar olarak sonuçlanmıştır. Oldukça önemli olan 
bu rakamlar tarımda ileri olan Çukurova bölgesinde 
1,2 ton olduğu göz önünde tutulursa topraklarımızın 
bereketi ve çiftçimizin gayretini göstermektedir.

400.000 dekar sulamalı tarımın yapıldığını 
belirtmiştim. Burada sulama maliyetlerinin 
yüksekliği çiftçimize yük olmaktadır. Bununla ilgili 
olarak kolaylıklar sağlanması gerekmektedir. Ayrıca 
sol sahil olarak adlandırdığımız M.K.Paşa sathında 
yer alan topraklarımızda Bor sorunu yaşanmakta ve 
gün geçtikçe de bu sorun artmaktadır. Bir diğer husus 
ise sözleşmeli tarım alanında çiftçilerimizin özellikle 
tohumluk mısır üretiminde yaşanan sorundur. 
Firmalar, çıkan yasalara ve tüm ısrarlarımıza rağmen 
yapılan sözleşmelerin bir nüshasını çiftçimize, 
bir nüshasını da İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü’ne teslim etmemekte, ayrıca sözleşme 
esnasında alınan açık senetler nedeniyle istenmeyen 
durumların yaşanmasına sebebiyet vermektedirler. 

Bitkisel üretim alanına girmemekle birlikte burada 
bir özeleştiride yapmak istiyorum. Yasal zemin 

varken biz halen Kırmızı Et Üreticileri Birliği 
oluşturamadık. Bunu bir an önce hayat geçirmeliyiz. 
Üreticimizin menfaatine olacak bu yapı için hep 
birlikte çalışmalıyız.

Bu yıl 10 milyar liraya yaklaşan desteklemelerin 
büyük kısmı çok büyük işletmelere gitti bunlar 
aslında sektör dışında faaliyet gösterip özellikle 
bu desteklerden yararlanmak için hayvancılıkla 
uğraşmaya başladılar. Köylerde ise durum tam 
tersine değişmeye başlamış hayvancılık yapılamaz 
duruma gelmiştir.

Bir diğer sorun ise toplulaştırma sorunudur. 2008 
yılında alınan karar ile M.K.Paşa’da 11 köy bizim 
ise Bakırköy ve Uluabat köylerimizi kapsayan 
toplulaştırma kararı uygulanamamış ve zaman 
aşımı süresi başlamıştır. Hal böyleyken Otoyol 
güzergâhında olan 13 köy ve 4 mahallemiz için  
ihaleler yapılmış, projeler tamamlanmış ve faaliyetler 

başlamıştır.

Bu    projede   çok  dikkatli  olunması,   çiftçilerimize 
verilecek   hazine   yerlerinin  tarıma  elverişli olması 
önemli  olup  çiftçilerimizin mağduriyet yaşamaması 
için gereklidir. 

Artık çiftçimizin kronik sorunu haline gelen 
mazot ve gübre fiyatlarının yüksekliği ve sürekli 
gelen zamlar gerçekten çiftçimizi ezmektedir. 
Her ne kadar yetkili ağızlardan mazot konusunda 
herhangi bir indirim olmayacağı açıklamaları gelse 
de biz fiyat artışlarının mazottan ziyade benzine 
yapılması gerektiğine inanıyoruz, çünkü mazot hem 
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çiftçimizin hem nakliyecimizin kullandığı en önemli 
gider harcaması olmaktadır. Beş altı tane firma 
gübre üretim ve ithalatını kontrol etmekte, üretim 
sezonu başlangıcında fiyatları artırıp atıl zamanlarda 
ise düşürüyor çiftçimizin girdi maliyetlerini 
yükseltiyorlar. Pankobirlik, Tarım Kredi Kooperatifi 
ve Trakya Birlik Kooperatifi sayesinde çiftçimizin eli 
bir nebze rahatlıyor. Biz bu kurumların daha etkin 
çalışabilmeleri için desteklenmelerini istiyoruz. 
Her nekadar sektörümüz dışında yatırımcılar olsa 
da kurulan hayvan çiftlikleri özellikle yem bitkileri 
ihtiyacını çiftçilerimizden karşılamaktadır. Artan 
bu talep çiftçimize ekonomik katkı sağlayacaktır. 
Piştikoz olarak adlandırdığımız bölgede buğday 
tarımı bitmek üzeredir. Gerek verim düşüklüğü 
gerekse hastalıklar buğday tarımını önlemektedir. 
Bu bölgemiz için alternatif ürünlerle (Kanola, yem 
bezelyesi gibi) ilgili çalışma yapılmalıdır. Ben son 
olarak sektörümüzün stratejik bir sektör olduğunu 
belirtiyor tüm siyasileri, odaları, birlikleri el ele 
vererek ortak çalışmaya davet ediyorum.” Dedi.

TBMM Tarım Komisyonu Üyesi Milletvekilimiz 
Önder Matlı, “Nejat Bey ve Naci Bey başta olmak 
üzere bu toplantının hazırlanmasında emeği 
geçenlere teşekkür ediyorum. Tüm katılımcıları 
gönülden selamlıyor ve saygılarımı sunuyorum” 
diyerek başladığı konuşmasına şu şekilde devam 
etti. “ Biz her fırsatta tarıma vurgu yapıyoruz ve 
tarımı siyaset üstü olarak devlet politikası olarak 
görüyoruz. Öncelikle şunu belirtmek isterim 
dünyanın farklı yerlerini görme imkanımız oldu 
ve buralarda hayatından çok memnun olan çiftçi 
görmedik, bize düşen sorunların çözümüne elbirliği 
ile katkı sağlamak, istikrar ortamını korumak. Evet, 

2002 yılında göreve geldiğimizde tarım alanında 
dünyanın en büyük 11. Ülkesiyken bugün 7. Ülkesi 
olduk, ABD, Çin, Brezilya gibi kıta büyüklüğünde 
tarım yapan ülkeler düşünüldüğünde bu oldukça 
önemlidir. Yine 2002 de Avrupa Birliği’nde 4. Sırada 
yer alırken bugün FAQ nun verileriyle 1.sırada yer 
alıyoruz, GSMH 2002 de 23,7milyar dolardan bugün 
62 milyar dolara ve tarıma dayalı ihracatımız 4 
milyar dolardan bugün 16 milyar dolar seviyelerine 
geldi. Ülkemizde tarım sektörü, net dış ticaret fazlası 
veren tek sektördür.

Bir taraftan maalesef tarım alanlarını kaybediyoruz, 
tarım alanlarının imara açılması bu durumu çok 
etkiliyor, diğer yandan ise artan nüfusumuz ve artan 
refah seviyesi ile birlikte tüketim talebi yükseliyor. 
Bu dengeyi ancak verimlilik ile kurabiliriz, doğru 
desteklemeler ve politikalar ile sağlayabiliriz. Artık 
90lı yıllar gibi kredi faizleri yüksek değil 2002 
yılında %60 olan faiz oranları bugün bazılarında 
% 0 bazılarında % 7,5 bu manada çok önemli işler 
başarıldı. Sağlanan bu istikrar ortamında Tarım 
Kanunu, Üretici Birlikleri Kanunu, Tarım Sigortaları 
Kanunu, Mera Kanunu, Yem Bitkileri Kanunu gibi 
birçok kanun çıkarılarak tarım alanında yapısal 
reformlar yapıldı. Burada benimde öncelikle takip 
ettiğim ve her mecrada dile getirdiğim Miras 
Kanunu ile ilgili çalışmalarda sona geliniyor, kanun 
taslağı Meclis Başkanlığına havale edildi. Oldukça 
önemsediğim bu kanun ile tarımımızın yapısal 
problemi olan arazilerin parçalanmasının önüne 
geçilebileceğine inanıyorum. Türkiye de ortalama 
55 dekar olan kişi başı tarım arazisi dağılımı Avrupa 
Birliği ülkelerinin birçoğunda 500 dekar tüm AB 
ülkelerinin ortalaması ise 170-180 dekar civarında, 
bu durumu düzeltmek için Miras Kanunu’nu çok 
önemsiyorum. Parsel büyüklüğünün 7-8 dekar 
olduğu bir ortamda verimlilik olamaz, akaryakıt 
fiyatları AB ülkelerine göre bizde daha pahalı 
ama arazi büyüklüğü burada ön plana çıkıyor, 
gerek akaryakıt gerekse tarım araçlarının etkin 
kullanılması imkânsız hale geliyor. Bu yüzden hep 
birlikte Miras Kanunu’na sahip çıkmaklayız birlikte 
çalışmalıyız.

Toplulaştırma konusu çok önemli; 1960lı yıllardan 
2002 yılına kadar 450.000 hektar alanda toplulaştırma 
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yapılmış, 2002den 2013e kadar 4.000.000 hektar 
alanda toplulaştırma yapılmış bu rakamlar bizim bu 
konuya verdiğimiz önemi gösteriyor, her yıl 1.000.000 
hektar arazinin toplulaştırılması yine hedeflerimiz 
arasında. Sulanabilir alanların arttırılması için 
Orman ve Su İşleri Bakanlığımız ciddi manada 
çalışıyor. Tarımda sürdürülebilirliği ancak bu 
sayede sağlayabiliriz. İlçemizde ki toplulaştırmalar 
hakkında daha önce bir toplantı düzenlemiş ve bu 
konuda gerekli açıklamaları yapmıştık, bir kez daha 
belirtiyorum, toplulaştırmada hiçbir vatandaşımız 
mağdur edilmeyecek ve gereken özen gösterilecektir. 
Toplulaştırmalar ile daha verimli tarımsal üretim 
yapılmasını umut ediyoruz.

Desteklemeler hususunda da hükümetimiz 
döneminde ciddi artışlar oldu. 2002 de 1,8 milyar 
olan rakamlar 2013 de 9,5milyara çıkarak 5 kat 
arttı. Hayvancılık da 83milyon olan rakam 2,5 
milyara çıkarak 30 kat arttı. 10 milyon olan hayvan 
sayısı 13-14 milyona yükselirken en önemlisi bu 
sayının içindeki kültür ırkı %20den %40-50 civarına 
yükseldi böylece artan verimle süt üretimi 8,5milyon 
tondan 17 milyon tona yükseldi, bunlar çok önemli 
rakamlar. 

Tarımsal nüfusun yüksekliği dikkat etmemiz 
gereken bir diğer önemli konu, 10 yıl önce %35 olan 
bu oran bugün %23-24 seviyelerinde. ABD ve AB 
ülkelerinde bu oran %2 ile %5 arasında değişiyor, 
bu büyük nüfus tarım sektöründe sıkıntı yaratıyor 
biz sosyal politikalar ile destekleyerek tarım nüfus 
oranın olması gereken seviyelere getirmek için bir 
dizi çalışma yürüteceğiz, buradan gelen nüfusun 
işgücüne katılımını sağlamak, kent yaşamına adapte 
olmalarını ve özelikle sanayi alanında çalışmaları 
için gerekli eğitimleri sağlamak anlamında faaliyetler 
yürüteceğiz. Bu genel değerlendirmelerden sonra 
Karacabey için şunları söyleyebiliriz. Öncelikle 
tarım alnında önemli bir potansiyelimiz var hem 
üretim merkezlerine hem de tüketim merkezlerine 
yakın bir coğrafyadayız, iklim ve bu konumumuz ile 
birlikte    çok    avantajlı    bir    noktadayız.   Salçalık 

domatesin yarısı burada üretiliyor, mısır üretiminde 
gün geçtikçe bir atış gözlemliyoruz. Değişime ayak 
uydurmalıyız silajlık mısır ve yem bitkilerinin 

üretimine de ağırlık vermeliyiz.

Ben çok önemli gördüğüm bir hususu daha dile 
getirmek istiyorum. Yurtdışındaki gözlemlerimiz 
bize gösteriyor ki, üretici birlikleri çok daha 
güçlenmeli çok daha donanımlı hale gelmeli, 
üretilecek ürünlerden bunların pazarlanmasına 
kadar her alanda ön planda yer almalı. Örneğin 
ABD de faaliyet gösteren üretici birliklerinin tüm 
dünyada ofisleri var buralarda gerek ürün tanıtımı 
gerekse pazarlamasını yapıyorlar, bize Kaliforniya 
pirincini tanıttılar bizim firmalarımız baldo 
pirincin içine kırık pirinç ve diğer cinsleri karıştırıp 
satarken, aslında daha kaliteli olan bu ürün yerine 
tüketicilerimizin zihninde başka algılar oluştu. 
Aynı şekilde tüm dünyaya soya fasulyesini tanıttılar 
şimdilerde yem sanayinin vazgeçilmez hammaddesi 
olan bu ürünü tüm dünyaya pazarlıyorlar. Bizim 
birliklerimiz daha da güçlenir ve profesyonelleşirse 
ben inanıyorum ki yurtdışına açılacak gerek 
üretilen ürünlerin pazarlamasını yapacak gerekse 
talepler çerçevesinde yurtiçinde üretim yapılmasını 
sağlayacaklar.” Dedi.

Söz alan Ova Köyleri Sulama Birliği Başkanı Sami 
Özseçen ise, sulama maliyetlerinin ürün maliyeti 
içindeki payının %3 olduğunu belirterek önemli 
olan tarlanın başından bitkinin köküne kadar olan 
kısımda maliyetlerin artmasıdır, bu ayrıma dikkat 
edilmesi gerekmektedir, kademeli pompaj sistemi 
ile sulama yapılan alanlarda doğal olarak enerji 
maliyetleri nedeniyle maliyet artmaktadır, bu 
alanlarda ekilecek ürünlerin doğru tespit edilmesi 
gereklidir dedi.   
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Odamızda Dilek Kaplan tarafından ince 

bir işçilik ile hazırlanmış eşsiz eserlerden 

oluşan Tel ve Çivi Aşk’ ı Filografi Sergisi 

sergilendi. 
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Müdürü Bülent Kaplan, Uludağ Üniversitesi 

Karacabey Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. 

İbrahim Ak, Vergi Dairesi Müdürü Ali Kalkan, Sosyal 

Güvenlik Kurumu Merkez Müdürü Cihan Bozkurt, 

Halk Eğitim Müdürü Yaşar Gökbayrak, Karacabey 

İlçe Müftüsü Hikmet Yazıcı ve çok sayıda katılımcının 

olduğu serginin açılış konuşmasında Dilek Kaplan, 

Karacabey’ li olduğunu ve uzun yıllardır Bursa’ da 

yaşadığını, beş yıldır filografi sanatı ile ilgilendiğini 

ve memleketinde bu eserlerini sergilemekten son 

derece mutlu olduğunu belirtti. Kaplan’ın açılışa 

katılan tüm misafirlere ve desteklerinden dolayı 

Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Naci 

Güncü’ ye teşekkür ettikten sonra söz alan Naci 

Güncü, Dilek hanımın güzel eserlerini ilçemiz ile 

paylaşmasından dolayı memnuniyetini belirtti.

Açılış kurdelesini kesen Karacabey Kaymakamı 

Ahmet Yurtseven, hayırlı olmasını dileyerek Dilek 

Kaplan’ ın anı defterine görüşlerini aktardı. 

Dilek Kaplan tarafından yapılmış Türk bayrağı motifli 

eser Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Naci 

Güncü tarafından Karacabey Kaymakamı Ahmet 

Yurtseven’ e takdim edilirken sergi içerisinde tel ve 

çivi ile gerçekleştirilen eserler katılımcıların yoğun 

ilgisini çekti.

Tel ve Çivi Aşkı Filografi Sergisi



Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası • 2013 Faaliyet Raporu 71

2013 Faaliyet Raporu

Bursa Kadın Girişimciler Kurulu İcra 
Komitesi, ilçemizde faaliyet gösteren üyeleri 
ile odamızda bir araya gelirken toplantıda 

Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Naci Güncü, Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Feti Toprak, Yönetim Kurulu Sayman 
Üyesi H. Fikri Sezer, Bursa Kadın Girişimciler 
Kurulu İcra Komitesi  Başkanı Emine Örnek ile 
birlikte Serap Sayar, Müfide Karaduman, Mefkure 
Zümbülova, Nurgül Özselek, Selda Meriç, Gül 
Öztürk, Süphan Baklacı, Hamdiye Burhan, Pınar 
Kuzu, Zerrin Özenli Güleç, Mihrican Ökçe yer aldı.

KTSO’da açılan Tel ve Çivi Aşkı Filografi Sergisinde 
incelemelerde bulunarak Filograf Dilek Kaplan’dan 
bilgiler alan heyet daha sonra Meclis salonuna 
geçerek toplantıya başladı.

Bursa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Emine 
Örnek, “hiçbir organizasyonumuzda bizleri yalnız 
bırakmayarak İlçelerinden katılım sağlayan değerli 
İlçe Kadın Girişimcilerimizi, ilçelerinde ziyaret 
etmek, Ticaret ve Sanayi Odaları ve Borsalarımızın 
yöneticileri ile bir araya gelerek yapabileceğimiz 
faaliyetleri görüşmek üzere düzenlediğimiz 
toplantıların ikincisi için burada bulunuyoruz” 
diyerek başladığı konuşmasında yıl içerisinde 
yapılan faaliyetler hakkında  bilgi verdi. Örnek, kadın 
girişimci sayısının arttırılması, kadın girişimcilerin 
her zaman desteklenmesi gerektiğini ve bu konuda 
Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası’ ndan destek 

beklediklerini belirterek ilerleyen zamanlarda 
Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası’ nın yönetimi 
içerisinde kadınlarında olması gerektiğini ifade etti.

Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Naci Güncü olumsuz hava şartlarına 
rağmen Karacabey’e gelen misafirlerine teşekkür 
ederek başladığı konuşmasında, kadın girişimci 
sayısının ilçemizde arzu edilen seviyede olmadığını, 
bu konuda desteklerinin her zaman devam edeceğini 
ve yönetim kurulu içerisinde kadınlarında yer 
almasının kendilerini mutlu edeceğini belirtti.

Karacabey İlçe Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı 
Gül Öztürk “İcra komitesi üyelerimize tekrar hoş 
geldiniz diyorum, burada olmanızdan kıvanç 
duyuyoruz. Naci Bey’inde dediği gibi olumsuz 
hava şartlarına rağmen bizleri kırmadınız ve 
aramızdasınız, aslında bu kadınlarımızın zorluklar 
karşısında yılmayacağının küçük bir örneği olarak 
gösterilebilir. Türkiye çapında etkin olarak en ön 
sıralarda yer alan ve çok önemli organizasyonlara 
imza atan Bursa İcra Kurulumuza burada bir kez 
daha teşekkür ediyorum” dedi

TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu ile 
Karacabeyli Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri 
arasında oldukça sıcak bir ortamda geçen görüşmede 
İlçemizde kadın girişimci sayısının arttırılması 
için yapılabilecek ortak çalışmalar hakkında görüş 
alışverişinde bulunuldu. Yönetim Kurulu Başkanı 
Naci Güncü’nün günün anısına misafirlerine tablo 
hediye ederek katılımları için teşekkür etti. TOBB 
Bursa Kadın Girişimciler İcra Kurulu, beraber 
yenilen akşam yemeğinin ardından Bursa’ ya döndü. 

TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu İcra 
Komitesi’nden İlçemiz Kadın Girişimcilerine Ziyaret
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Kar amacı gütmeyen 
Kurumlara ve KOBİ’lere 
yönelik 2014 Yılı Mali 

Destek Programları kapsamında 
toplam 50 milyon Türk lirası 
hibe desteği sağlayacak olan 
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma 
Ajansı (BEBKA), mali destek 
programlarından faydalanabilecek 
kurumlarla Karacabey Ticaret 
ve Sanayi Odası’nda düzenlediği 
toplantıda bir araya gelerek tanıtım 
gerçekleştirdi. 

Toplantıya Karacabey Kaymakamı Ahmet Yurtseven, 
KTSO Başkanı Naci Güncü, KTSO Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve 
Karacabeyli KOBİ yöneticileri ve personelleri katıldı. 
BEBKA uzmanları tarafından 2014 yılı mali destek 
programlarının tanıtımı sunum eşliğinde yapıldı ve 
sunum ardından katılımcıların soruları cevaplandı.

Katılımcılara yönelik gerçekleştirilen sunumda 
Sosyal Kalkınmaya Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı 
Mali Destek Programı, Kırsalda Ekonomik Gelişim 
Mali Destek Programı, İşbirliği ve Gelişim Mali 
Destek Programı, Çevre Küçük Ölçekli Altyapı Mali 
Destek Programı ve Çevre Dostu Üretim (KOBİ) 
Mali Destek Programları tanıtıldı.

Karacabey Kaymakamı Ahmet Yurtseven, “Kar 
amacı gütmeyen kuruluşların bu tür desteklerden 
faydalanması gerektiği düşüncesindeyim. Yerel 
yönetimler de bu tarz programlardan yararlanmak 
için projeler geliştirmelidir. Biz arkadaşlarımızı 
bu tarafa doğru yönlendireceğiz. Bu toplantıda bu 
anlamda faydalı olmuştur. Biz daha çok dezavantajlı 
gruplara yönelik projeler yapmayı düşünüyoruz” 
dedi.

KTSO Başkanı Naci Güncü, “BEBKA’nın mali 
destek programlarından hem KOBİ’lerimizi hem 
de odamızı faydalandırmak istiyoruz. Eğitimler 
çok verimli geçti. Bu seneki projelerimizde kurum 
olarak destek almayı hedefliyoruz” dedi.

BEBKA’dan Bilgilendirme Semineri
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Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası’nın Aralık 
Ayı Meclis Toplantısına Yeminli Mali 
Müşavir Bülent Fıçıcı davetli olarak katıldı.

Geçtiğimiz günlerde Karacabey TSO 8. Meslek 
Grubu tarafından düzenlenen “E-Fatura,     E-Defter 
ve Mevzuattaki Son Değişiklikler” seminerin 
sunumunu gerçekleştiren Bülent Fıçıcı, toplantıda 
meclis üyelerine Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi ve 
mevzuat hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Bülent Fıçıcı’ nın açıklamalarının ardından söz alan 
Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Naci Güncü “sağ olsun Bülent Bey ne 
zaman rica etsek, üyelerimiz ve çalışanlarına yönelik 
bilgilendirme seminerleri düzenledi ve bizden 
desteğini esirgemedi. Huzurunuzda kendisine tekrar 
teşekkür ediyorum ve Yeminli Mali Müşavirlik 
yetkisini almasının bizi gururlandırdığını ifade 
etmek istiyorum” dedi. 

Yasa ve mevzuatlarda hemen hemen her gün 
değişiklik yapıldığını belirten Fıçıcı, “müeyyidelerle 

karşı karşıya kalmamak için tüm mükelleflerin 
bu konuları takip etmesi gerektiğini belirterek, 
geçmişte olduğu gibi bundan sonrada sizinle 
işbirliği içerisinde çalışmak önemli hedeflerimiz 
arasında yer alıyor. Üyeleriniz başta olmak üzere 
Karacabeyliler için gösterdiğiniz bu gayretler için 
sizlere şükranlarımı sunuyorum” dedi.

KTSO Başkanı Güncü tarafından takdim edilen 
plaketin ardından, 2014 yılı bütçesinin de 
onaylandığı meclis toplantısına devam edildi.

Yıl Sonu Meclis Toplantısına YMM Bülent 
Fıçıcı’ da Katıldı
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