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Bursa Vergi Dairesi Başkanı Nuri KARAKAŞ, Tahsilat Müdürü M. Latif 
DEMİRKOL ve Karacabey Vergi Dairesi Müdürü Şengül ÖZKAYA, 
Karacabey Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek Meclis 
Toplantısına katıldılar. Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Naci Güncü, Meclis Başkanı Asım Ünen ile Yönetim Kurulu ve Meclis 
Üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette Karacabey tüccar 
ve sanayicisinin gelir idaresi ile ilgili beklenti ve talepleri 
paylaşıldı. KTSO Başkanı Güncü, ziyaretten dolayı duyduğu 
mutluluğu ifade ederek başladığı konuşmasında, kurumlar arasında 
artan diyalog ve yakın ilişkinin üyelere ve mükelleflere yönelik 
katma değerli hizmet artışına vesile olduğunu belirterek 
teşekkürlerini iletti. Başkan Güncü, Karacabey’in ticaret ve sanayi 
yapısı hakkında bilgiler vererek, ilçenin Güney Marmara’nın 
parlayan yıldızı olması noktasında açıklamalarda bulundu. Son 
yıllarda hızla artan yatırımların ilçeye kazandırdığı ekonomik güçle 
Karacabey’in bereketli topraklarında ortaya çıkan katma değerin 
ülkemiz refahına katkı sağladığını belirten Başkan Güncü, “Bu 
katkıyı artırmak üzere KOBİ’lerimize pozitif ayrımcılık yapılmasını 
ve desteklenmesini istiyoruz. Başta bürokrasi olmak üzere 
Üyelerimizin önlerindeki engellerin kaldırması için çalışıyoruz” 
ifadelerini kullandı. 



KARACABEY’İN MARKALARI BÜYÜMEYE VE 
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İstanbul Sanayi Odası tarafından gerçekleştirilen Türkiye’nin 500 
Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırmasında Karacabey’in 3 firma ile yer 
almasını değerlendiren Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Naci Güncü, “Karacabey bölgenin önemli 
bir ekonomik gücü olmaya devam ediyor. Önceki yıllarda olduğu 
gibi bu yıl da Türkiye’nin İlk 500 Sanayi Kuruluşu içerisinde 
firmalarımız yer almaya devam etmiştir. Listede, Sütaş A.Ş. 51 
sırada yer alırken, Matlı Yem A.Ş. 25 sıra birden yükselerek 144. 
sırada ve Tarfaş A.Ş. ise 423.sırada yer almış, başarılarını 
kanıtlamış ilçemizin gururu olmuşlardır” dedi. 
 
Karacabey’in, gıda tarım ve hayvancılıkla birlikte sanayi 
potansiyeli ile bütün üretim faaliyetlerinin bir arada yapılabildiği 
önemli bir merkez olduğuna dikkat çeken KTSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Güncü, “Karacabey’in verimli arazilerinde dört mevsim 
tarım yapılabilmektedir. Bu bölgemiz ve Bursa için önemli bir 
nimettir. Bizler bir taraftan tarım arazilerimize sahip çıkarken 
diğer taraftan da kontrollü bir şekilde sanayimizi geliştiriyoruz. 
Firmalarımız da her geçen gün başarılarına yenilerini eklemektedir. 
Bununla da kıvanç duyuyoruz” şeklinde konuştu. 
 
2016 yılının birçok zorlukla mücadele edilerek tamamlandığını 
belirten Güncü, “Artık önümüze bakmalı, başta sanayi olmak üzere 
tüm üretim kalemlerinde teknolojinin getirdiği yeniliklere adapte 
olmalı, daha çok üretmeli ve daha çok ihraç etmeliyiz. Geleceğin 
Türkiye’si için hep birlikte çalışmalı ve gayret göstermeliyiz” dedi. 
 
Karacabey Ticaret ve Sanayi Odamızın üyesi olan bu üç firmanın 
net 2 milyar 915 milyon TL’lik üretimden satışları toplamı çok 
önemli bir ekonomik gücü temsil etmektedir. Bu markalarımız yanı 
sıra yaptıkları ihracatla ilçemizin ve ülkemizin adına 100’ün 
üzerinde ülkede duyuran üyelerimiz vardır. Bu güzide 
firmalarımızın başarıları Karacabey ekonomisine güç katmaktadır.” 
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