
En Önemli Amacımız;  
Üyelerimizin Büyümesi ve Gelişmesi 

2018 – ŞUBAT BÜLTENİ 

Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Naci 
Güncü, Üyelerden alınan beklenti ve talepler çerçevesinde Hükümet 
nezdinde çözüme kavuşturulan hususlar hakkında açıklamalarda 
bulundu. 
 
Başkan Güncü; “En önemli amacımız üyelerimizin büyümesine ve 
gelişmesine katkı sağlamak ve bu yolda karşılarına çıkan sorunlara 
çözüm üretmektir. Üyelerimizin bizlere ilettiği sorunları çözmek ve 
taleplerini karşılamak üzere yoğun mesai harcıyoruz. Bu kapsamda 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin de destekleri ile hükümet 
nezdinde girişimlerde bulunuyoruz. Yakın dönemde bu 
çalışmalarımız sonucunda birçok alanda reform sayılabilecek 
düzenleme tamamlandı, yasa ve mevzuat değişiklikleri hayata geçti. 
 
Üyelerimize ve ekonomimize katkı sağlayacak taleplerimiz 
doğrultusunda yakın dönemde hayata geçen reformları; Şirket 
Kuruluş İşlemleri, İcra-İflas Mevzuatı, İnşaat İzinleri ve Tapu 
İşlemleri, Dış Ticaret İşlemleri, Finansmana Erişim, Vergi 
Beyannamelerinin Birleştirilmesi olarak sıralayabiliriz. 
 
Şirket Kuruluş İşlemleri ile ilgili reformlar kapsamında, tüm kuruluş 
işlemleri Odamızda gerçekleştirilmeye başlandı ve Odamız Tek 
Durak Ofis oldu. Kuruluşlarda yer alan 7 prosedür 1’e indi. Böylece; 
İmza onay ve defter onayı yalnızca Ticaret Sicili Müdürlüğümüzde 
gerçekleşecek, Rekabet Kurumu Payı Ticaret Sicil Müdürlüğü’nce 
alınacak, Limited Şirketlerde %25 sermaye blokajı kalkıyor, artık 
Maliye her şirkete yoklamaya gitmeyecek, SGK kaydı otomatik 
gerçekleşecek. 



KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik 
Eğitimleri Gerçekleştirildi 

2018 – ŞUBAT BÜLTENİ 

Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası ile KOSGEB arasında imzalanan 
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Protokolü kapsamında düzenlenen 
girişimcilik eğitimlerinin 8. etabı 05 – 08 Şubat 2018, 9. etabı ise 26 
Şubat – 1 Mart 2018 tarihleri arasında gerçekleşti. 
 
Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası’nda Sayın Türker Duran 
tarafından verilen 4’er günlük eğitim programında; girişimcilik 
özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri ile 
sorumlu girişimcilik kavramı ve tecrübe paylaşımı, işletme kavramı, 
işletmenin fonksiyonları, türleri, kuruluş şekilleri, mali ve hukuki 
sorumluluklar, iş planı kavramı ve öğeleri, pazar araştırma, 
pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan iş modeli 
ve iş planına yönelik atölye çalışmaları; KOSGEB destekleri, başvuru 
uygulama süreçleri, desteklerde dikkat edilecek hususlar kursiyerlere 
anlatıldı. 

Karacabey TSO & Karacabey MYO 
Arasında Eğitim İşbirliği 

Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Naci Güncü tarafından yapılan açıklamada; 
“Ülkemizde olduğu gibi ilçemizde de kendi işini yapmak ve geliştirmek isteyenlerin sayısı oldukça 
çok. Oda olarak yeni girişimcilere destek olmak üzere bu programa önem veriyoruz ve geleneksel 
hale gelen bu programı her yıl 1-2 kez düzenliyoruz. Yeni girişimcilerimizin bir an önce projelerini 
hazırlamalarını ve iş hayatına başlamalarını temenni ediyoruz” dedi. Başkan Güncü, Girişimcilik 
Eğitimini tamamlayıp, sertifikalarını alan kursiyerlerin, daha önce faaliyet göstermedikleri bir 
sektörde işletmelerini açtıktan sonra hazırlayacakları proje ile KOSGEB’e başvurmaları 
durumunda 50 bin TL’si hibe olmak üzere 150 bin TL’lik destekten faydalanabileceği belirtti. 



Vergi Mevzuatındaki Son Değişiklikler & 
Yeni Uygulamalar Semineri Gerçekleştirildi 
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Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası ile Bursa Vergi Dairesi 
Başkanlığı işbirliğinde “Vergi Mevzuatındaki Son Değişiklikler ve Yeni 
Uygulamalar” ana teması ile düzenlenen seminer Oda konferans 
salonunda gerçekleştirildi. 
 
Düzenlenen seminere Karacabey TSO Başkanı Naci Güncü ile 
Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, Bursa Vergi Dairesi Grup Müdürü 
Nazmi Saraçoğlu, Şube Müdürü Ahmet Aydın, Gelir ve Kurumlar 
Vergiler Müdür Vekili Halil Şenver,  Karacabey Vergi Dairesi 
Müdüresi Şengül Özkaya, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir 
meslek mensupları, KTSO Üyeleri ve mükellefler katıldı. 
 
Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Naci 
Güncü seminer açılış konuşmasında, “Vergi mevzuatı ve 
uygulamalarıyla ilgili yeni reformlar yapıldı. Üyelerimizi yakından 
ilgilendiren yenilikleri paylaşmak üzere bugün aramızda olan Bursa 
Vergi Dairesi Grup Müdürlerine ve Karacabey Vergi Dairesi Müdüresi 
Şengül Özkaya’ya teşekkür ediyorum. Karacabeyimiz her geçen gün 
büyüyen ve katma değerli yatırımlar ile ekonomisini geliştiren bir ilçe. 
İstanbul-İzmir otoyolunun güzergâhında olmamız lojistik 
konumumuzun önemini daha da artırıyor.” ifadelerini kullandı. 

Sunumların tamamlanmasının 
ardından seminerin son bölümünde 
katılımcıların soruları Grup Müdürü 
Nazmi Saraçoğlu ve Karacabey Vergi 
Dairesi Müdüresi Şengül Özkaya 
tarafından cevaplandırıldı. Karacabey 
TSO üyeleri ile Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirlerin yeni uygulamalar 
hakkında görüşleri ve talepleri ilgili 
makamlara iletilmek üzere kayıt 
altına alındı. 
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