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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Karacabey Ticaret 
Sanayi Odası (KTSO) ile Karacabey Ticaret Borsa’nın (KTB) müşterek düzenlediği ödül törenine 
katıldı. Törende konuşan Hisarcıklıoğlu, Karacabey’e okul sözü verdi. 
 Düzenlenen ödül törenine; Bursa Valisi İzzettin Küçük, Karacabey Kaymakamı Gökhan Yolcu, 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, BTSO Başkanı İbrahim Burkay, BTB Başkanı Özer Matlı, 
Karacabey TSO Başkanı Naci Güncü, Karacabey TB Başkanı Murad Bertan, İstanbul Ticaret 
Borsası Başkanı Ali Kopuz, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Osmangazi Belediye 
Başkanı Mustafa Dündar, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, BEBKA Genel Sekreteri İsmail 
Gerim, önceki dönem AK Parti Bursa Milletvekili Önder Matlı, BTB Meclis Başkanı Mehmet Aydın 
SÜTAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tarık Tezel ve çok sayıda Karacabeyli iş adamı katıldı. 
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Törende konuşan Karacabey Ticaret Sanayi Odası Başkanı Naci 
Güncü, “Ne mutlu ki bize Bursa kurumlar ve gelir vergisi birincileri de 
kendi markalarımız odamız şirketleri arasından çıktı. Bu Karacabey 
ekonomisinin gücünü göstermektedir. Ödül alan bütün üyelerimizi 
canı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi. 

Karacabey’in istihdam seferberliğine etkin olarak destek sağladığını 
da ifade eden Güncü, “2015 yılında bin 700 olan işyeri sayısı 2016 
yılında bin 800’e; 2017 yılında ise bin 900’e ulaşmış. 2015 yılında 15 
bin 300 olan çalışan sayısı 2017 yılında 17 bin 600’e ulaşmıştır. Ve 
böylece 2015 yılına göre işyeri sayısında yüzde 13 ve çalışan 
sayısında yüzde 15 artış gerçekleşmiştir. İhracat kapasitesi de her 
geçen gün artarak büyüyen ilçemizde ilk on firmamızın ihracatı 2015 
yılında 123 milyon liradan 2016 yılında 176 milyon liraya çıkarak 
yüzde 30 oranında artmıştır. Yine kurumlar vergi matrahı olarak 
baktığımızda ilk on firmamızın 2015 yılında 190 milyon lira olan vergi 
matrahı 2016 yılında 282 milyon liraya yükselerek yüzde 33 oranında 
artmıştır” diye konuştu. 

Karacabey Ticaret Borsası Başkanı Murad Bertan da şunları söyledi: “Yarım asırlık maziye sahip 
Karacabey Ticaret Borsası’nın işlem hacmini her geçen yıl arttırarak İlçemizin ve Bölgemizin 
parlayan yıldızı olmaya devam edecek. ‘Üreten Karacabey Doyuran Karacabey’ sloganının 
gerçekleştiğini görmek bizleri mutlu ediyor. Tüm Meclis üyesi arkadaşlarıma, üyelerimize ve 
personelimize teşekkür ediyor, ödül alan tüm kurumları tebriklerimi sunuyorum.” 
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu da Karacabey'e son 3 yıl 3.defa geldiğini ve her 
gelişinde ilçedeki gelişimi gördüğünü söyledi. Hisarcıklıoğlu şöyle 
devam etti: “İstanbul-İzmir otoyolu tamamlandığında Karacabey, 
adeta İstanbul'a komşu kapısı haline gelecek. İşte o zaman, 
Karacabey’in tarımsal ürünlerinin satışında da büyük bir avantaj elde 
edilecek. Lojistik maliyetler düşeceğinden, yatırım yapmak isteyen 
firmalar, Karacabey'i tercih edecek. Karacabey yatırımcılar için adeta 
cazibe merkezi olacak. Karacabey Oda ve Borsa Başkanlarımıza 
azimle, heyecanla ve uyum içinde çalıştıkları ve Karacabey’in 
gelişmesi ve zenginleşmesi için, ellerini taşın altına koydukları için 
teşekkür ediyorum” dedi. 

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da Karacabey ekonomisiyle 
birlikte Bursa ve ülke ekonomisine can veren firmaları tebrik etti. 
Konuşmasında nitelikli eleman sorununa değinen Özkan, “Ülkemizin 
en büyük sorunlarından olan eğitim ile ilgili hem ticaret sanayi 
odamız, hem borsamız hem de belediyemiz hız kesmeden 
çalışmalarına devam ediyor. Ülkemizde ara eleman sıkıntısının ciddi 
ciddi hissedildiği bu günlerde Karacabey ilçesi olarak önlemimizi 
alıyoruz. Yeni eğitim kurumlarının temelini atarak, mesleki eğitimi ön 
planda tutarak, çeşitli kurs ve bilgilendirici seminerler yaparak ara 
eleman sorunuyla ilgili çözümler üretmeye gayret ediyoruz. Harmanlı 
Mahallesindeki Tarım Lisesi de bu açıdan katkı sağlayacak bir okul. 
Emeğe geçenlere Karacabey adına çok teşekkür ediyorum.” 

Vali İzzettin Küçük ise yaptığı konuşmada; “Vergisini düzenli ödeyen vatandaşlarımız en az 
güvenlik güçlerimiz kadar vatanımız için kutsal bir misyon üstleniyorlar. Onların gayreti ve çabaları 
ile ülkemiz ekonomik anlamda o tozlu, puslu ortamdan uzaklaşıyor. Bursa’mız 11,5 milyar ile 
ülkemize yüzde yüz on beş vergi tahsilat oranı ile gurur duyulacak bir katkıyı sizlerin sayesinde 
sağladı. Bugün de beratlarını alacak tüm arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. İçinde bulunduğumuz 
ve gelecek yüz yılın en önemli konusu temiz, güvenilir gıdadır. Katma değeri yüksek bu sektör ile 
Karacabey ve haliyle Bursa çok daha fazla kazanacaktır. Ben ayrıca Naci Güncü ve Murad Bertan 
Bey’e 2 okulumuza verdikleri destek için çok teşekkür ediyorum.” dedi. 
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Bu yıl Yedincisi düzenlenen Karacabey Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Fuarı kapılarını açtı. Ömer Matlı Kapalı Pazaryeri'nde Karacabey 
Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterisiyle başlayan açılış törenine 
İlçe Kaymakamı Yusuf Gökhan Yolcu, Karacabey Belediye Başkanı 
Ali Özkan, Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Naci Güncü, 
Karacabey Ticaret Borsası Başkanı Murad Bertan, Karacabey Ziraat 
Odası Başkanı Erhan Erdem, Karacabey Protokolü, Siyasi Partilerin 
Başkan ve yöneticileri ile vatandaşlar katıldı. 

Tarım ve hayvancılığın Karacabey'in olmazsa olmazlarından 
olduğuna dikkat çeken Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Naci Güncü fuar açılışında yaptığı konuşmada; 

Bursa’nın üçüncü büyük ilçesi olan Karacabeyimiz tarımsal üretimi ile Bursa’nın birinci sırada yer 
almaktadır. Bu değerlere ulaşmamızda; yılda iki-üç ürün hasatına imkan veren 68 bin hektar verimli 
tarım arazimizle birlikte Fuarımızda göreceğiniz modern tarım makinelerinin, bitki tohum, besleme 
ve sulama teknolojilerinin payı büyüktür. Cefakar çiftçilerimizin ve hayvancılarımızın önemli 
sorunları var. Biz bu sorunları Bakanlık başta olmak üzere her platformda dile getiriyoruz. 
Sorunların ivedi olarak çözülmesini umuyoruz. Bugün fuarımızı gezerken İlçemizin üstlendiği yeni 
vizyonu ve konjonktürün getirdiği yeni akımları da göz önünde tutmanızı rica ediyorum. İlçemize 
gelecek sanayi yatırımları için sanayi ve tarım arasındaki arazi dengesinin iyi planlanması önem 
arz etmektedir." şeklinde konuştu. 

"İmalatını yaptıkları tarımsal makine ve ekipmanları 100 ün üzerinde ülkeye ihraç ederek; İlçemizin 
adını Türkiye’ye ve Dünyanın dört bir tarafına duyuran bugün burada stantları ile aramızda yer alan 
çok kıymetli sanayicilerimiz, Tarım ürünleri ve tohum üreticisi Üyelerimiz adına Fuarımıza gösterilen 
ilgiden dolayı memnuniyetimizi ifade etmek istiyorum. Her geçen yıl artan katılımcı sayısı ile Ulusal 
fuar olma yolunda ilerleyen Tarım fuarımızın hayırlı ve bereketli geçmesini diliyor, kalıcı 
işbirliklerinin kurulmasını temenni ediyorum. 
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