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Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası ile Bursa İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü arasında, “Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki 
Eğitim Merkezi” yapımı hakkında gerçekleştirilen imza törenine 
Bursa Valisi İzzettin Küçük ev sahipliği yaptı.  
 
İmza törenine Bursa Valisi İzzettin Küçük, Karacabey Kaymakamı 
Dr. Yusuf Gökhan Yolcu, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, 
Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Naci Güncü,  Bursa İl 
Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ve Karacabey İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Emin Dingin katıldı. 

Yapılacak eğitim merkezinin Bursa ve Karacabey için hayırlı olmasını temenni eden Vali İzzettin 
Küçük, “Bursa’da en önemli konu ara ve teknik elemanın bulunması, çalıştırılması. Bunun için en 
önemli unsur tabi ki bu teknik okulların kurulması. Sanayi odalarımız, belediyelerimiz devletin 
yanında, milli eğitimin yanında bu konuya bizzat-i ellerini taşın altına koymuşlardır. 
Kaymakamımıza, belediye başkanımıza ve ticaret sanayi odamıza teşekkür ediyorum, hayırlı 
olsun. Çok yakın zamanda öğrencilerimizi burada görmeyi umut ediyoruz” ifadelerini kullandı. 
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Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen 
Karacabey esnaf, tüccar ve sanayicisinin ortak sorunlarının ve 
çözüm önerilerinin görüşüldüğü toplantıya; Karacabey Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Naci Güncü, Meclis Başkanı 
Asım Ünen,  Karacabey Demirci Marangoz ve Benzerleri Odası 
Başkanı Nedim Sındıran, Karacabey Bakkallar-Bayiler Odası 
Başkanı İsmail Altıparmak, Karacabey Soğancı Sebzeci ve 
Benzerleri Odası Başkanı Nusret Orumdaş, Karacabey Terziler ve 
Benzerleri Odası Başkanı Şerafettin Barbaros, Karacabey Berberler 
ve Kuaförler Odası Başkanı İlhami Kösem, Karacabey Ulaştırma 
Hizmetleri Esnaf Odası Başkanı Ramazan Bay ve Karacabey 
Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Yağcı katıldı. 

Başkan Güncü,” Bu hızlı gelişme dönemi ile birlikte hem odamız ve esnaf odaları üyelerini hem 
de ilçe halkını yakından ilgilendiren bazı sorunların ortaya çıkmasının normal olduğunu 
belirterek, şimdi bizlere düşen görev, üyelerimizin ve dolayısıyla ilçe halkının da yaşadığı 
sorunları doğru tespit etmek, çözüm önerileri geliştirmek ve bu önerileri ilgili mercilere sunarak 
“El Ele Geleceğe” vizyonumuz çerçevesinde birlikte hareket etmektir.” dedi. Esnaf odaları 
başkanları da toplantıyı düzenleyen Karacabey TSO başkanlarına teşekkür ederek başladıkları 
konuşmalarında, üyelerinin ve dolayısıyla ilçe halkının sorunlarını ortak bir zeminde çoğulcu bir 
yaklaşımla değerlendirmenin ve birlikte üretilecek çözüm önerilerinin önemine vurgu yaparak, 
bundan sonra da toplantılarının daha geniş katılımlı ve düzenli olarak yapılması gerektiğini 
belirttiler. Toplantıda, Oda başkanları tarafından kendilerine iletilen; çırak ve uzman iş gücü 
ihtiyacı başta olmak üzere sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirilerek görüş alış verişinde 
bulunuldu. 
 

Toplantıya katılan esnaf odası başkanlarına teşekkür ederek 
konuşmasına başlayan başkan Güncü, Karacabey Ticaret ve 
Sanayi Odasının mevcut durumu, üye yapısı ve faaliyetleri 
hakkında bilgilendirmede bulunduktan sonra değeri ve önemi her 
geçen gün artan Karacabey’in yapımı devam eden otoyol projesi ile 
birlikte daha da ön plana çıktığını, lojistik konumunun verdiği 
avantajın ilerleyen dönemlerde İlçemizin büyüyerek gelişmesine 
katkı sağlayacağını belirterek, bereketli topraklarımızdan çıkan 
ulusal ve uluslararası alanda söz sahibi güçlü markalarımızın 
Karacabey’de üretilen ürünleri tüm Türkiye ve dünya pazarlarına 
ulaştırdığını söyledi. 
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