
Karacabey Devlet Hastanesine Cihaz 
Tedarikimiz 

2017 - KASIM BÜLTENİ 

Karacabey Devlet Hastanesi Acil Servisini 2.seviyeye çıkarmak üzere 
ihtiyaç duyulan Transport Ventilatör ve Endotidal Monitör cihazlarını 
Odamız imkanlarıyla Hastanemize kazandırdık 

Akreditasyon Sistemi Kıyaslama 
Toplantısı  

Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası, Karacabey Ticaret Borsası ve 
Biga Ticaret ve Sanayi Odası personelleri, akreditasyon çalışmaları 
kapsamında hizmet süreçlerini ve uygulamalarını karşılaştırmak için 
biraraya geldi. 
 
Oda / Borsa Genel Sekreter ve Kalite Akreditasyon Sorumlularının 
katıldığı, Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen 
toplantıda; Akreditasyon Sistemi Standartlarının tüm maddeleri üç 
kurumun uygulamaları karşılaştırılarak ele alındı. Prosedür ve 
süreçlerin kıyaslandığı toplantıda kurumların hizmet sunum ve faaliyet 
yöntemleri karşılaştırılarak değerlendirmelerde bulunuldu. 



Oda - Borsa Eğitim Yardımları 2017 - KASIM BÜLTENİ 

Okullardan alınan listelere göre de bu botların öğrencilerimize 
teslimini tamamladık. Böylece son dört yılda 10 binin üzerinde 
öğrencimize destekte bulunmuş olduk. Bu vesileyle Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği bünyesinde faaliyetini sürdüren İlçe Oda ve Borsası 
olarak öğrencilerimize destek olmaktan kıvanç duyuyor, İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğümüz başta olmak üzere Okul Müdürlerimize ve 
Öğretmenlerimize sağladıkları katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. 

Karacabey 
Ekonomisinin Gücü 
Yeniden Tescillendi  

Güncü, “Karacabey ekonomisinin gücü bir kez daha tescillendi. 
Bursa vergi rekortmenleri listesinde hem Kurumlar vergisi birinciliği 
hem de Gelir vergisi birinciliği Karacabey’imizin iki güzide firması 
arasında paylaşıldı. İlçemizin gücünü bir kez daha tescil eden 
şampiyonlarımızla gurur duyuyoruz” dedi. Yönetim Kurulu 
Başkanımız Naci Güncü açıklamasını şöyle sürdürdü: “Bu yılki Bursa 
Vergi Rekortmenleri listesinde 5.293.269,31 TL. Tahakkuk ile Sayın 
Muharrem Yılmaz (Sütaş) 1.sırada Gelir vergisi rekortmeni ve 
22.752.688,55TL Tahakkuk ile Matlı Yem A.Ş. 1.sırada Kurumlar 
vergisi şampiyonu olmuştur. Karacabey’in gururu olan Odamız Üyesi 
Sütaş ve  Matlı ailesinin başarılarının devamını diliyoruz. Aynı 
zamanda Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasında üst 
sıralarda bulunan firmalarımız, yaptıkları yatırım ve ihracatla 
ilçemizin ve ülkemizin adını dünyaya duyurmaktadır. Bu güzide 
firmalarımızın başarıları Karacabey ekonomisine güç katmaktadır. 
Bütün vergi rekortmenlerimizi gönülden kutluyorum.” 

Karacabey Ticaret ve Sanayi 
Odası ile Karacabey Ticaret 
Borsası’nın geleneksel hale 
gelen eğitim yardımları; bu yıl da 
ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştı. 
Oda ve Borsa olarak eğitim 
yardımları kapsamında 
Karacabey merkezinde ve 
köylerimizde bulunan okullarda 
öğrenim gören ihtiyaç sahibi 
öğrencilerimize teslim etmek 
üzere toplam 75 bin TL tutarında 
2.864 adet kışlık bot alımı 
gerçekleştirdik.  

Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı 
tarafından Kurumlar ve Gelir vergisi 
rekortmenlerinin açıklanması 
sonrası bir değerlendirme yapan 
Yönetim Kurulu Başkanımız Naci 
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