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BAŞKANDAN

K
aracabey Ticaret Borsası 1968 yılında 
faaliyetlerine başlamıştır. Kuruluşunun 
48.hizmet yılını geride bıraktığı 
bugünlerde ilimizin ilk borsalarından 
biri olarak bugüne kadar saygınlığını 

ve işlevselliğini her zaman muhafaza etmiş, 
bölgemizde ve ilçemizde faaliyet gösteren 
üyelerimize her zaman en kaliteli hizmeti vermenin 
gayretinde olmuştur.Bu doğrultuda ilimizin ve 
ilçemizin tanıtımı ve gelişmesi adına yapılan ya da 
yapılacak her türlü faaliyetin içersinde yer alarak 
şehre yön veren aktif dinamikler arasında olmanın 
gayreti içersinde çalışmalarını sürdürdükleri ve 
bu noktada üzerimize tüm sorumlulukları yerine 
getireceğimizin bilinmesini istiyoruz.

 5174 Sayılı kanun çerçevesinde hizmet 
vererek üyelerimizin sektörde gelişmelerini 
sağlayarak ve uygun ortamlar hazırlamak amacı 
ile Borsamız kamu kurumu olarak çok yönlü tüzel 
kişiliğine uygun faaliyetlerle gündeme gelmeye 
devam etmektedir. Göreve geldiğimiz günden 
bugüne kadar Yönetim ve Meclis üyesi arkadaşlarım 
ile birlikte her birine eşit mesafede olduğumuz siyasi 
parti temsilcileri ve diğer sivil toplum örgütleriyle 
sürekli iyi diyaloglar içersinde ilçemizin bir adım 
daha ileri götürülmesi konusunda beraber çalışma 
sürecinde taşın altına elini koymakta hiç tereddüt 
etmemiştir. Bir örnek verecek olursam ilçemize 
acil olarak yeni bir devlet hastanesi kazandırılma 
gerektiği bilinci içersinde Borsamız  Yaş Sebze ve 
Meyve hali karşısında bugünkü değeri 6-7 milyon 
TL. olan 13.500 m²’lik arsamızın da olduğu alana 
yeni bir devlet hastanesi yapımı için arsamızı 
Sağlık Bakanlığı’nın hizmetine sunulmak üzere 
kurumumuzca hiçbir bedel almadan bağış olarak 
teslim edilmiştir.

Bugün orada 9 katlı en son teknolojiyle yapılmış 
ve donatılmış olarak ilçemize hizmet veren 
yeni bir devlet hastanemizin kazandırılmasında 
kurumumuzun katkısının büyük olması bizleri 
onurlandırmaktadır. İmkanlarımız ölçüsünde 
çalışma arkadaşlarımla beraber öncelikle sağlığa, 
eğitime ve güvenlik güçlerimize maddi ve manevi 
yardımlarda bulunmayı ilke edindiğimizi bildiririm.

 Geçtiğimiz Ocak ayında ilçemizde borsa 
ve oda olarak düzenlediğimiz ödül törenine teşrif 
eden Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız 
Faruk ÇELİK ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Başkanımız M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU’na, hizmet 

binamız yanında bulunan faaliyette olan Gıda ve 
Tarım Ürünleri Çarşısına bu yıl ilave yapılacak 
depolar ile 24 adet işyeri ve depoların toplam kapalı 
alanının 7.000 metrekareye sahip olarak üyelerimiz 
hizmetine sunulmaya devam edeceği konusunu ve 
yine lisanslı depoculukta Borsamızın da yer alması 
gerektiği konusunda desteklerini istedim.

 Çiftçilerimize milenyumlu yıllarda artık 
dünya piyasaları ile entegre haline geldiğimizi 
hatırlatırım. Çünkü, çiftçimizi desteklediğimizde 
ülkemizin kalkınacağını, sanayicilerimizi 
desteklediğimizde sadece kendi sofrasında 
değil herkesin sofrasına ekmek götürenlere 
destek olduğumuzun farkındayız. İşte bunları 
başardığımızda Karacabey’in yarınının bugünden 
daha zengin, daha gelişmiş olacağına inanan ve 
benimle bu hedeflerin etrafında kenetlenen yönetim 
ve meclis kurulundaki çalışma arkadaşlarıma ve 
tüm emeği geçenlere şahsım ve Borsam adına 
teşekkürü bir borç bilir, sağlıklı ve huzur dolu 
yarınlar dilerim.

M
ER
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BA

Değerli Okurlarımız,



BAŞYAZI

Halit ELBİR
Karacabey Ticaret Borsası Meclis Başkanı
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Küçük ve büyükbaş hayvan varlığımız 
2009’lu yıllarda 35milyon civarında iken 
2015 yılında 55 milyon civarına ulaşmış-
tır. Son dönemde sık sık et fiyatlarında ve 

ithalatı konusunda tartışmalar içine girilmektedir. 
Oysa bugün asıl yapılması gereken tartışma yeterli 
hayvan varlığını arttırmak için gereken yeni model 
olmalıdır. Bu konu meradan yeme, hayvan ırkları 
seçiminin ne olması, hayvancılığa doğru ve yerinde 
teşvikle bir çok konuyu içermektedir.

   Türkiye’deki et piyasasında şu an bir durgunluk 
yaşanmaktadır. Hükümet et piyasasını eline almıştır. 
Et fiyatı yükseleceği zaman ithal et ya da yerli üreti-
me yönelik bazı vergiler konmaktadır. İthal ete konu-
lan vergiler iç piyasaya yansımaktadır. Bazı kesimler 
kasap ve marketlerde satılan etin pahalı olduğunu 
söylemektedir. Orada satılan etin birçok aşamadan 
geçtiği düşünülmektedir. Ama vergi, işçilik, fire gibi 
kalemler maliyeti etkilemektedir. Ekonomik anlamda 
vatandaşın alım gücü düştüğü için et piyasası sıkın-
tıya girmektedir.

    Hükümetin et piyasası konusunda oldukça has-
sas davranması gerekmektedir. Halkımıza ucuz et 
yedirmek için hükümet ithal ve yerli et dengesini çok 
iyi kurmalıdır. İthal eti cazip hale getirirken, kendi 
yerli üreticisini zora sokmamalıdır. Yerli üreticinin de 
haklarını gözetirken, vatandaşın et alım ve tüketimini 
sağlamalıdır.

    Türkiye’deki besicilerin en büyük sorununun yem 
fiyatlarının yüksek olmasıdır. Üretimi arttırmak için 
devletin süt fiyatlarında üreticilere olan desteğini 
sürdürmesi gerekmektedir. Ülkemizin kırmızı et üre-
timi, 2015 yılında 1 milyon 149 bin 262 ton düzeyine 
çıkmıştır. Tarımsal ürünlerin fiyatları hayvan besleme 
maliyetlerini arttırdığı için de kırmızı et üretimi düş-
mektedir. İnsan beslenmesinde çok önemli bir pro-
tein kaynağı olan etin, ülkemizde daha fazla üretil-
mesi için gerekli destek sağlanmalıdır. Aksi takdirde 
Türkiye’de tarımın önemli bir parçası olan hayvan-
cılık duracak ve zirai üretim de bundan olumsuz et-
kilenecektir. Gelişmiş ülkeler ve Avrupa Birliği, hay-
vansal gıda ve hayvancılığın önemini anladığından, 
şimdiden gelecek 10-50 yılın planlamasını yapmak-
tadır. O ülkeler gibi tarım ve hayvancılık alanında 
ülkemizin de geleceğe dair planlarını yaparak, ilgili 
kuruluşların çalışmalarını sürdürmesi çok önemlidir.

Saygılarımla. 

Besi Hayvancılığının Dünü Bugünü



Ülkemiz ve Ticaret Borsamıza
GENEL BAKIŞ
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İbrahim TEMEL
Karacabey Ticaret Borsası Genel Sekreteri

Dünya ekonomisi arasında güçlü ve is-
tikrarlı bir yapıya sahip olan ülkemizin 
ekonomisi, birçok siyasi ve iktisadi 

olumsuzluklara rağmen iyi bir seyir izlemekte-
dir.2023 yılında 500 milyar dolarlık bir ihracat 
payını hedefleyen ülkemiz aynı zamanda dün-
yanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmeyi 
de geleceği için çok ciddi bir amaç olarak viz-
yonunu belirlemiştir.

Ülkemizin bu vizyonu karşısında Karacabey 
Ticaret Borsası olarak da üzerimize büyük gö-
revler düştüğünü hissediyoruz.Ticaret Borsa-
mızın kuruluşu olan 1968 yılından bu yana ilçe 
ekonomisinin gelişmesinde önemli paya sahip 
olduğunu düşünmekteyim.

İlçemiz de hızla gelişen gıda sanayisi ya-
nında tarım ve hayvancılık potansiyeli ile de 
öne çıkmaktadır.Bu alanda ülkemizin ve böl-
gemizin önemli bir ticaret kavşağında bulu-
nan Karacabey’in ekonomisini taşıyan temel 
ayaklardan biride Karacabey Ticaret Borsası 
olarak, her zaman yenilikleri izlemeye önem 
vermekteyiz.Ülkemize, bölgemize, ilçemize ve 
üyelerimize katma değer sağlayacağı düşün-
düğümüz yeni projelerle üzerimizdeki sorum-

luluğa bir adım daha yaklaşma hedeflenmek-
tedir.Bu sebepten dolayı Ticaret Borsası olarak 
Karacabey’imize yakışan bir “Gıda ve Tarım 
Ürünleri Çarşısı” kazandırmak hedeflenmiştir. 

Tarım Çarşısı projesi, çiftçi ile tüccarı bir araya 
getirerek sağlıklı ve güvenli ticaretin yapılması 
amaçlanmaktadır.

Üyelerimizin hizmetine sunulmak üzere plan-
lanmış “Tarım Çarşısı” projesi çiftçimizin eme-
ğinin karşılığını tam olarak alabilmesi için çiftçi 
ile tüccarı bir araya getirerek sağlıklı ve güvenli 
ticaretin yapılması borsamızın birinci görevi 
olduğu bilinciyle hareket etmekteyiz.

Akredite olmuş bir borsa olarak modern hizmet 
binamızla, konferans salonlarımız, satış salo-
numuzla, laboratuarımızla hem üyelerimizin 
hemde ilçemizin sürekli hizmetine sunarak ya-
şam standartlarının yükselmesine katkısı hızla 
devam edecektir.

Karacabey Ticaret Borsası olarak hizmetlerimi-
zi sürekli iyileştirmek ve geliştirmek birinci vazi-
femiz olduğunu hiçbir zaman unutmamaktayız.   

Saygılarımla ...



1. Halit ELBİR (Meclis Başkanı), 2. Murad BERTAN (Meclis Üyesi) 3. Mehmet DURMAZ (Meclis 
Üyesi) 4. Tuncay KARAGÖZ (Katip Üye) 5. Mesut MURAT (Meclis Üyesi) 6. Rafet SARISAKAL 
(Meclis Üyesi) 7. Celali KAVAZ (Meclis Üyesi) 8. Sezgin CAN (Meclis Üyesi) 9. Mehmet YILMAZ 
(Meclis Üyesi) 10. Mutlu DEMİR (Meclis Üyesi) 11. Ali İhsan AYDIN (Meclis Üyesi) 12. Tamer 
GÜNDAĞ (Meclis Üyesi) 13.  Fatih KAÇAR (Meclis Üyesi) 14. Sırrı ÜSTÜNDAĞ (Meclis Üyesi) 
15.İbrahim TEMEL (Genel Sekreter)

1. Murad BERTAN (Yönetim Kurulu Başkanı) 2. Celali KAVAZ (Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.) 3. Mehmet 
DURMAZ (Muhasip Üye) 4. Mesut MURAT (Yönetim Kurulu Üyesi)  5. Rafet SARISAKAL (Yönetim 
Kurulu Üyesi)  6. İbrahim TEMEL (Genel Sekreter)

Meclis ve Yönetim 
Kurullarımız.

Meclis Kurulu

Yönetim Kurulu

KaracabeyTicaretBorsası9
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M
ihaliç’in Osmanlı 
topraklarına ka-
tılması dönemi 
dahil, yaklaşık 
yedi yüzyıldan 

bu yana piyasada çok aranan 
Karacabey’in ünlü kuru soğanı, 
Karacabey Ticaret Borsası (KTB) 
yönetimi tarafından Türk Patent 
Enstitüsü nezdinde yapılan giri-
şimler sonunda, “Karacabey So-
ğanı” adıyla coğrafi işaretle tescil 
edildi. 

Türkiye çapında, doğal değerle-
rin korunması açısından KTB’nin 
bu başarısı örnek girişim olarak 
kabul edildi. KTB Yönetim Kurulu 
Başkanı Murad Bertan, konuya 
ilişkin yaptığı açıklamada, ”Ül-
kemizin en değerli tarım alanla-

rından biri olan ilçemizin adıyla 
tarımsal ürün ortamında sürekli 
aranan, sağlıklı kuru soğanımı-
zın diğer il ve ilçeler tarafından 
sahiplenilmesinin önüne geçtik. 
Soğanımıza sahip çıktık. Bundan 
böyle kuru soğanımız, kendisine 
verilen logo dışında aynı isimle 
satılamayacak. Şimdi sıra Miha-
liç Peynirimizin tescilini yaptırma-
ya geldi. Bu konuda da gerekli 
çalışmaları tamamladık.” diye 
konuştu.

İmralı, Kantartopu ve İmralı Kır-
ması adıyla piyasada bulunan 
her üç cinsi de tescil edilerek, 
logo ile satışına izin verilen Ka-
racabey Soğanı’nı korumak ama-
cıyla KTB tarafından bir denetim 
kurulu oluşturulması ve ünlü ürü-

nün ekimine özen gösterilmesi 
sağlanacak. KTB’ye bu doğrul-
tuda gerekli yetkiler verildiği be-
lirtildi.

Tarım ilçesi Karacabey’de se-
vinçle karşılanan tescil işlemine 
göre, değerli ürünü satmak is-
teyenler KTB’ye başvurup, logo 
temin edecekler. Tescil adının 
haksız kullananlar hakkında ya-
sal işlemlerin yapılacağını kayde-
den KTB Yönetim Kurulu Başkanı 
Murad Bertan, ilçenin değerlerini 
koruma konusunda kendilerini 
görevli kabul ettiklerini belirterek, 
görüşlerini şu ifadelerle dile ge-
tirdi:

“Hepimiz Karacabey evladı-
yız. Biliyoruz ki, sahiplenmemiz 

Soğanımıza

Mihaliç’in 
Osmanlı 

topraklarına 
katılması 

dönemi dahil, 
yaklaşık yedi 
yüzyıldan bu 

yana piyasada 
çok aranan 

Karacabey’in 
ünlü kuru 

soğanı, Tescil 
edildi.

Sahip çıktık...
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gereken doğal değerlerimiz var. Bunların 
başında elbette önce kuru soğanımız gel-
mekte, bunu da Mihaliç Peyniri ve diğerleri 
izlemektedir. Kurum olarak yaptığımız giri-
şim sonucunda, kuru soğanımızın diğer il 
ve ilçeler tarafından sahiplenilmesinin önü-
ne geçtik. Tarımda bir marka durumundaki 
Karacabey’in hiçbir değerini başkalarına 
kaptırmayı düşünemeyiz. Soğanımızla ilgi-
li süreç tamamlandı. Şimdi sırada Mihaliç 
Peynirimiz var. Onu da hak ettiği şekilde 
tescilli düzeye getireceğiz. Mihaliç türü 
peynir üretenler kim ve nerede olursa olsun, 
ürünün üzerine Mihaliç (Karacabey) Peyniri 
diye yazmak zorunda kalacaklar. Yaptıkla-
rımız ilçemizin değerlerine bir nebze olsun 
katkıda bulunmaktır. İlçemize hangi yönüy-
le hizmet edecek isek, onu yerine getirmeyi 
kendimize görev biliyoruz.”
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K
aracabey Ticaret 
Borsası ve Karaca-
bey Ticaret ve Sa-
nayi Odası’nın her 
yıl geleneksel hale 

getirdiği eğitim yardımları; bu 
yıl da ihtiyaç sahibi öğrencilere 
ulaştı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
desteği ile gerçekleştirilen eğitim 
yardımı kapsamında alınan kışlık 
botlar, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
koordinasyonunda ilçe merkez ve 
köylerdeki okullarda tespit edilen 
ihtiyaçlı öğrenciler teslim edildi.

KTB ve KTSO yetkilileri tarafın-
dan yapılan açıklamada; “Oda 
ve Borsa olarak eğitim yardımları 
çerçevesinde Karacabey merke-
zinde ve köylerimizde bulunan 

ilkokul, ortaokul ve liselerde öğ-
renim gören ihtiyaçlı öğrencile-
rimize teslim etmek üzere 2 bin 
600 adet bot alımı gerçekleştirdik. 
Okullardan alınan listelere göre 
de bu botları ihtiyaç sahibi öğren-
cilerimize teslimini tamamladık. 
Bu vesileyle öğrencilerimize bir 
nebzede olsa destek olmaktan 
kıvanç duyuyoruz.” ifadelerine 
yer verildi.

Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği des-
teği ile gerçekleşti-
rilen eğitim yardımı 
kapsamında alınan 
kışlık botlar, İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü ko-
ordinasyonunda ilçe 
merkez ve köylerdeki 
okullarda tespit edi-
len ihtiyaçlı öğrenciler 
teslim edildi.

01 / 12 / 2014

Eğitime destek...
KTB & KTSO’dan
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T
ürkiye’yi sarsan olaya 
Karacabey Ticaret 
Borsası ile Ticaret ve 
Sanayi Odası duyarsız 
kalmadı:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB), Karaman’ın Ermenek 
ilçesinde 28 Ekim 2014 tarihinde 
kömür madeninde meydana 
gelen kazada yaşamını yitiren 18 
işçinin ailesine 18 ev yaptıracak. 
Türkiye’yi yasa boğan olaya 
duyarsız kalmayan TOBB, maden 
kazasında yaşamını yitiren 18 
işçinin ailesine sahip çıkma 
adına harekete geçti. TOBB’un 
bu çağrısına Karacabey Ticaret 
Borsası ile Ticaret ve Sanayi 
Odası da destek verdi.
Konuyla ilgili 12 Aralık 2014 
tarihinde TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu önderliğindeki 
tüm Oda ve Borsa başkanları, 
Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etmek 
üzere toplandı. TOBB heyeti 

ayrıca, Cumhurbaşkanlığına 
seçilen Erdoğan’a ‘hayırlı olsun’ 
dileklerini de iletti. TOBB’un 
Cumhurbaşkanlığı ziyaretine 
Karacabey’i temsilen Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Murad Bertan ile Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Naci Güncü de katıldı.
Cumhurbaşkanlığı ziyareti 
sonrasında TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından 
tüm Oda/Borsa başkanlarıyla 
yapılan istişare toplantısının 
ardından, Odalar ve Borsalar 
Birliği’nce tüm oda ve borsalara 
dağıtılmak üzere her yıl verilen 
yeni yıl hediye paketlerinin bu yıl 
yaptırılmayıp, bunun yerine kısa 
süre önce Ermenek’te meydana 
gelen maden kazasında hayatını 
kaybeden 18 madencinin ailesine 
18 adet ev yaptırılması yönünde 
karar alındığı bildirildi.
Karacabey KTB Başkanı Murad 
Bertan ile KTSO Başkanı Naci 

Güncü, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nin çağrısına duyarsız 
kalmadıklarını, ülke genelindeki 
tüm oda ve borsalarla birlikte yurt 
genelinde meydana gelen bu tür 
kazalarda yüreği yanan ailelerin 
her zaman yanında olmayı ilke 
edindiklerini ve ellerinden gelen 
yardımları esirgemeyeceklerini 
duyurdu.

TOBB’den Ermenek’e
18 Ev Müjdesi



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde sürdürülen 
Oda ve Borsaların akreditasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 

Karacabey Ticaret Borsası 
(KTB), özverili ve titiz 

çalışma sistemiyle hizmet 
kalitesini akredite ederken, 
Türkiye’de ilçeler bazında 
ilkleri başararak, “5 Yıldızlı 

Borsa” olma unvanını devam 
ettirdi.

A
nkara’da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde 
gerçekleştirilen törende Karacabey Ticaret 
Borsası’nın Akreditasyon Belgesi’ni TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu verdi.

Belge töreninde Türkiye genelinde en başarılı 
ilçelerin başında gelen Karacabey Ticaret Borsası’nın 
meclisini, yönetim kurulunu ve personelini kutlayan 
Rifat Hisarcıklıoğlu, Karacabey Ticaret Borsası Meclis 
Başkanı Halit Elbir ve Yönetim Kurulu Başkanı Murad 
Bertan’a başarı dileklerinde bulundu.
‘Sizleri Anadolu basınından dikkatle izliyorum’
Akredite olan ve akreditasyon süreci devam eden 
toplam 221 Oda/Borsanın Meclis ve Yönetim Kurulu 
Başkan ve Üyeleri ile Genel Sekreter ve personelinin 
katıldığı törenin açılışında konuşan TOBB Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, göreve geldikleri günden itibaren 
‘takip eden’ değil, ‘yönlendiren’, ‘yol açan’ olmayı 

amaçladıklarını belirterek, akreditasyon sisteminin 
hizmet kalitesinin standardizasyonu açısından büyük 
önem taşıdığına işaret etti.
Hisarcıklıoğlu, akredite olan oda/borsaların, 5 
yıldızlı oda/borsa sayılacağını bildirirken, “Bu belge, 
Londra’da, Paris’te, Berlin’de oda/borsa üyeleri hangi 
hizmeti alıyorsa, bizim odamızda da üyelerimizin 
aynı kalitede hizmet alacağının garantisidir. 221 oda/
borsamız belgesini aldığında, oda ve borsalarımızın 
yüzde 60’ı akredite olmuş hale gelecek” dedi.
Bugün, TOBB bünyesindeki 355 oda ve borsanın 
İngilizce konuşur, yazar ve proje üretir hale geldiğini 
anlatan Hisarcıklıoğlu, oda ve borsaların proje fabrikası 
haline geldiğini söyledi. M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “2012 
sonu itibariyle oda ve borsalarımızda 450’den fazla 
proje tamamlandı. Oda ve borsalarımız 400 milyon TL 
hibe kaynak kullandı. 2013 yılında yapılan proje sayısı 

KaracabeyTicaretBorsası 14

5 yıldızlı 
Borsayız.
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ise 351. Son bir yılda neredeyse 
önceki yıllardaki proje sayısının 
tamamına yaklaştık. Aynı yıl 
207 milyon TL de hibe kaynak 
kullanıldı” diye konuştu.
Oda ve borsalar yol açan, yol 
gösteren hale geldi’
TOBB’un ve oda/borsaların 
faaliyetleri hakkında bilgi veren 
Hisarcıklıoğlu, oda ve borsaların 
üyeleri için yol açan, yol gösteren 
kurumlar haline geldiğini dile 
getirdi. Artık bilgi ihraç eder 
durumda olduklarını ifade eden 
TOBB Başkanı, 57 İslam ülkesinin 
genel sekreterlerine eğitim 
verdiklerini kaydetti. Kazakistan 
Devlet Başkanı Nazarbeyev’e 
oda borsa sistemi hakkında özel 
bilgi verdiğini ve Kazakistan’ın 
Türkiye’deki sistemi uygulamak 
üzere harekete geçtiğini anlatan 
Hisarcıklıoğlu,“Alman Ticaret ve 
Sanayi Odaları Birliği Başkanı’nın 
da kendisine, ‘Alman oda sistemini 
dünyanın en iyisi biliyorduk, ama 
bizim sizden öğreneceğimiz 
şeyler var’ dediğini hatırlattı.
İş dünyası olarak hep büyük resme 
odaklandıklarını söyleyen TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Ülkenin 
ekonomik olarak büyümesi 
önemli. Çünkü ekonomi güçlü 
olmazsa ne vatandaşınızın refahı 
olur, ne de dışarıda bir ağırlığınız 
olur. O yüzden üyelerimizin önünü 
açacak adımlar attık. Kamuyu 

ekonomiye odaklanmaya zorladık. 
Çünkü bizim sorumlu olduğumuz 
kitle, Türkiye’yi taşıyan kitle” 
ifadesini kullan
Oda ve borsaların Türk Ticaret 
Kanunu’nun değiştirilmesiyle, 
özel sektörün üzerindeki 6 milyar 
TL’lik yükün kaldırılmasında çok 
önemli bir rol oynadığını belirten 
Hisarcıklıoğlu, çekte riski bitiren 
bir uygulama getirilmesi için de 
çaba gösterdiklerini dile getirdi. 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
“Odalarımız vasıtası ile sisteme 
kayıt olan firmalar, birbirlerinin 
sicilini görebilecek” dedi.
Hisarcıklıoğlu ayrıca, ticaret sicilini 
elektronik ortama taşıdıklarını, 
fuarcılık ve sigortacılık alanlarına 
TOBB çatısı altında çeki düzen 
getirildiğini, TIR ve ATA karneleriyle 
ihracatın teminatı olduklarını ifade 
etti.
Başbaşa görüşme
Tören sonrası TOBB Genel 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’yla 
bir süre başbaşa görüşme imkanı 
bulan Karacabey Ticaret Borsası 
Başkanı ve aynı zamanda TOBB 
Genel Merkez Karşılama Komitesi 
Yönetim Kurulu Üyesi Murad 
Bertan, Karacabey’in tarıma dayalı 
sanayisinin gelişmesi konusunda 
bilgi alışverişinde bulundu.
Bertan, Karacabey’i yakından 
ilgilendiren bir takım projeleri 
de Başkan Hisarcıklıoğlu’yla 

paylaşarak destek istedi.
Öte yandan Hisarcıklıoğlu, tüm 
Oda yönetimlerine; “Anadolu 
basını bizim için çok önemlidir. 
Hizmetlerinizi basınla sürekli 
paylaşmaya devam edin. Çünkü 
ben sizi oradan takip ediyorum.” 
dedi.
‘Başarı tesadüf değil’
Karacabey Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Murad Bertan, 
önümüzdeki süreçte ilçemizin 
tarıma dayalı sanayisinde önemli 
adımlar atılacağını müjdeledi. 
Bertan, “KTB olarak, bu gelişmeleri 
yakından takip ediyoruz. 
Önümüzdeki günlerde sürece 
destek verecek projelerimizi 
kamuoyuyla paylaşacağız. Genel 
Başkanımız bu konuda ülke 
bazındaki başarılarımızla 36. 
sırayı alan ilçemize farklı bir gözle 
bakıyor. Bölgemizi önemsiyor ve 
projelerimize destek veriyor. Bu 
başarılarımızı da 5 Yıldızlı Borsa 
ile taçlandırarak bizlere ayrı bir 
övünç kaynağı verdi. Bu başarı 
önce ilçemizin, üyelerimizin, sonra 
Ticaret Borsası meclisi, yönetimi 
ve personelinindir. Emeği geçen 
herkesi kutluyor ve teşekkür 
ediyorum.” diye konuştu.



KaracabeyTicaretBorsası 18

Karacabey Ziraat Odası, 
Ticaret Borsası ile Ti-
caret ve Sanayi Odası 

işbirliğinde düzenlenen, “2014 
Yılı Mısır, Domates Tarımının De-
ğerlendirilmesi ve Kuraklık” ko-
nulu seminerden, “suyun idareli 
kullanılması ve damlama sulama 
sistemi ile sulama yapılması” me-
sajı çıktı.

Ticaret Borsası Konferans 
Salonu’nda gerçekleşen prog-
rama Kaymakam Ahmet 
Yurtseven’in yanı sıra, Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün il 
ve ilçe yöneticileri, oda ve borsa 
temsilcileri, muhtarlar ile çok sa-
yıda çiftçi katıldı.

Ticaret Borsası Başkanı Murad 

Bertan, Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Naci Güncü ve Ziraat 
Odası Başkanı Hasan Karahasa-
noğlu, yaptıkları açılış konuşma-
larında çiftçiler adına çok önemli 
olan bu seminerin verimli geç-
mesi dileklerinde bulundu. Ziraat 
Odası Başkanı Karahasanoğlu, 
bu kışın çok fazla karlı ve yağışlı 
geçmediğini belirterek, “Zor bir 
dönem bizleri bekliyor.” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından 
seminere geçildi. Uludağ Üni-
versitesi Ziraat Fakültesi Tarım 
Ekonomisi Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Hasan Vural yönetiminde kür-
süye gelen Uludağ Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Biyosistem Mü-
hendisliği Doç. Dr. Burak Nazmi 
Candoğan, Mustafakemalpaşa 

Sulama Birliği Başkanı Sedat 
Kahraman, Karacabey Ova Köy-
leri Sulama Birliği Başkanı Sami 
Özseçen ve Uluabat Gölü Sula-
ma Birliği Başkanı Ahmet Koca, 
önümüzdeki yaz sezonunda su-
lamadaki son durum hakkında 
çiftçileri bilgilendirdi.

2001 ve 2007 yılından sonra 3. 
kez kuraklık tehlikesiyle karşı kar-
şıya bulunduklarını ifade eden 
Karacabey Ova Köyleri Sulama 
Birliği Başkanı Sami Özseçen, 
yağmurlar yağmasa bile şu an 30 
Ağustos’a kadar su sorununun 
olmadığını ancak suyun idareli 
kullanılması gerektiğini söyledi. 
Özellikle kritik bölgelerde fazla 
su isteyen ürünlerin ekimine dik-
kat edilmesini isteyen Özseçen, 

Seminer
Ticaret Borsa-
sı Konferans 

Salonu’nda ger-
çekleşen programa 
Kaymakam Ahmet 
Yurtseven’in yanı 
sıra, Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık 

Müdürlüğü’nün il 
ve ilçe yöneticileri, 
oda ve borsa tem-
silcileri, muhtarlar 

ile çok sayıda çiftçi 
katıldı.

Karacabey Ziraat Odasından
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damlama sulama sistemiyle sulama yapıl-
ması önerisinde bulundu.

Uluabat Gölü Sulama Birliği Başkanı Ahmet 
Koca, yüzde 65 su kaybı ve eski tesisleriyle 
çiftçilere en iyi hizmeti vermeye çalıştıkla-
rını belirtirken, Mustafakemalpaşa Sulama 
Birliği Başkanı Sedat Kahraman da, bün-
yelerinde bulunan Karacabey’in Uluabat 
ve Bakırköy ile Canbalı ve Sırabademler 
Mahallesi’ndeki çiftçilere müjdeli haber ver-
di. Bu yıl Çınarcık Barajı’ndan da yaklaşık 
11 m3 su alacaklarını belirten Kahraman, 
“O nedenle bu yıl çok fazla su sıkıntısı ya-
şayacağımızı düşünmüyorum. Ancak panik 
yapmamalı ve birbirimize saygılı olmalıyız.” 
diye konuştu.

Öte yandan küresel iklim şartlarına herkesin 
alışması gerektiğinin altını çizen konuşma-
cılar, ortak verdikleri mesajda, suyun idareli 
kullanmasını ve özellikle mısır gibi çok su 
isteyen ürünlerin sulamasında damlama 
sulama sisteminin tercih edilmesi gerektiği 
üzerinde durdu.

2001 ve 2007 yılından sonra 3. kez kuraklık teh-
likesiyle karşı karşıya bulunduklarını ifade eden 
Karacabey Ova Köyleri Sulama Birliği Başkanı 
Sami Özseçen, yağmurlar yağmasa bile şu an 30 
Ağustos’a kadar su sorununun olmadığını ancak 
suyun idareli kullanılması gerektiğini söyledi.
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KARACABEY için
Birlik Yemeği...

Karacabey Ticaret Borsası, ilçenin çok sayıdaki alanda söz 
sahibi olan kurum temsilcilerine kahvaltı verdi.

icaret Borsası’nın kahvaltılı toplan-
tısından önemli mesajlar çıktı:

Karacabey Ticaret Borsası, ilçenin 
çok sayıdaki alanda söz sahibi 
olan kurum temsilcilerine kahvaltı 
verdi. Karacabey adına birlik ve 
beraberlik mesajlarının verildiği 
kahvaltılı toplantıya; Belediye 
Başkanı Ali Özkan, AK Parti İlçe 
Başkanı Murat Erol, CHP İlçe Baş-
kanı Gönül Avil, MHP İlçe Başkanı 
İsmail Tezcan, Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Naci Güncü, Tica-
ret Borsası Başkanı Murad Bertan, 
belediye meclis üyeleri, KTB ve 
KTSO yönetim kurulu ve meclis 
üyeleri katıldı.

Programın açılış konuşmasını 
yapan Ticaret Borsası Başkanı 
Murad Bertan, kurumuyla ilgili bil-

gileri paylaştı. Bertan, “Borsamız 
5 kişilik müteşebbis heyet önder-
liğinde 25 kişilik kurucu üye ile 29 
Ağustos 1968²de kurulmuş olup 
210 üyesiyle faaliyetini sürdür-
mektedir. Borsamız ülkemizdeki 
113 Borsa arasında kuruluşu es-
kiye dayanan bir kurumdur. Kuru-
mumuzda ISO 9001:2008 Kalite 
Yönetim Sistemi uygulanmaktadır.

Marmara Bölgesi’ndeki Tica-
ret Borsaları sıralamasında 9., 
Bursa’nın da 2. büyük Borsa’sıyız. 
2013 yılı Tescil İşlem Hacmi bir 
önceki yıla göre % 20 artışla 1 
milyar 59 milyon olmuştur. 2014 
yılı Tescil İşlem Hacmi hedefimiz-
de 1 milyar 250 milyon lira olması 
hedeflenmektedir.

Borsamız, ilçemiz ve köylerinde 

bulunan çiftçilerimize zaman 
zaman seminerler düzenleyerek 
onların bilgilendirmelerini sağ-
lamıştır. Öte yandan Borsa’mız 
yine bölgemiz çiftçisini alternatif 
ürünlere teşvik etmek amacıyla 42 
bin adet şeftali fidanı, 3 bin adet 
kiraz fidanı alımı yaparak ücretsiz 
olarak çiftçimize dağıtmıştır.

Karacabey her geçen gün bü-
yüyen modern bir şehir olma 
yönünde ilerlemektedir. Borsa’mız 
bu gelişmelere duyarsız kalmaya-
rak üyelerin hizmetine sunulmak 
üzere kendi imkanlarıyla modern 
bir gıda ve tarım ürünleri çarşısı 
yapmıştır.

2023 yılında dünyanın en büyük 
10 ekonomisi arasına girmeyi 
hedefliyoruz. Tabii ki ekonomi-

T
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mizle, sanayimizle, eğitimimizle 
büyümemizi gerçekleştirmek için 
bizde Karacabey Ticaret Borsası 
olarak ilk önce ‘eğitim şart’ dedik. 
İlçemizdeki çeşitli eğitim kurumla-
rına donanımlı kütüphane, Atatürk 
büstü, bilgisayar yardımları, 500²e 
yakın üniversite öğrencimize eği-
tim bursu, yine her yıl ihtiyaç sahi-
bi yavrularımıza dağıtılmak üzere 
35 bin TL’lik eğitim yardımı yap-
maktayız. Yine ilçemizdeki ihtiyaç 
sahibi ailelere de her yıl 700 ila 
1000 paketlik gıda yardımı dağıt-
maktayız. Bunları KTSO ile birlikte 
gerçekleştirmekteyiz. KTSO yöne-
ticilerine de çok teşekkür ederim.

Sağlık alanında da Borsa’mız ciddi 
yatırımları esirgememiştir. Engelli 
vatandaşlarımız için 25 adet teker-
lekli sandalye alınarak kendilerine 
dağıtılmıştır. İlçemizin mevcut Dev-
let Hastanesi’ne tam teşekküllü 2 
adet diyaliz cihazı, tam teşekküllü 
yoğun bakım ünitesi ve tam dona-
nımlı bir adet ambulans bağışlan-
mıştır.

Tarım dedik, eğitim dedik, sağ-
lık dedik; tarım ve hayvancılığın 
başkenti bir Karacabey hayal 
ediyoruz. Çünkü en kısa zamanda 
İzmir - İstanbul otobanı ile ilçemiz 
bir anda cazibe bir şehir olacağı 
konusunda hem fikiriz

2009 yılında dönemin Bursa Valisi, 
milletvekili, kaymakamı, belediye 
başkanı ve sivil toplum kuruluşları 
150 yatak kapasiteli yeni bir şehir 
hastanesi yapmaya karar verdiler. 
O günkü koşullarda ilçemizde 
yeni hastanemizin yapılacağı yer 
konusunda bir sıkıntı yaşandı. 
Borsa’mız sorumluluk bilinci içe-
risinde taşın altına elini koyarak 
büyük bedel ödeyerek almış oldu-
ğu arsasını hiçbir ücret talep edil-

meden bedelsiz olarak, yapılacak 
olan yeni hastanemiz için bağışla-
dı. Hastanemizin yanındaki 1750 
m2²lik arsamız üzerine 5 adet 
eczane yapmak için girişimlerde 
bulunduk. Belediye Meclisi’nden 
de imar planı onaylanarak yerimi-
ze eczane yapmak için izin verildi. 
Bu konuda bir önceki ve şu anda 
aramızda da bulunan siz değerli 
belediye meclis üyelerimize şük-
ranlarımı sunarım.

Dünyamızdaki gelişmelere ülkemi-
zin ayak uydurabilmesi için eğitim-
lerimizi geleceğin işadamlarına en 
iyi şekilde benimsetmeliyiz. Yine 
çok çalışmamız gerektiğini hiçbir 
zaman unutmamalıyız ki 2023 
yılındaki dünyanın en büyük 10. 
ekonomisine gelmemiz çok daha 
kolay olmalıdır.” diye konuştu.

Yeni iş sahaları açmalıyız’ 
Karacabey’in kalkınması adına tüm 
kurumların birlikte hareket etmesi 
gerektiğine dikkat çeken KTSO 
Başkanı Naci Güncü, yeni otoyolla 
birlikte ilçenin değer kazanacağını 
belirtti. Bu durumun fırsat olduğu-
nu vurgulayan Güncü, “Çevremizi 
ve doğamızı kirletmeyen, insan 
sağlığına zarar vermeyen sanayi-
leri Karacabey’imize kazandırmalı 
ve böylelikle yeni iş kapıları açma-
lıyız.” dedi.

Karacabey hepimizin, ortak akılla 
hareket etmeliyiz’

Ticaret Borsası’nın düzenlediği 
kahvaltılı toplantının önemine dik-
kat çeken Belediye Başkanı Ali 
Özkan da, 30 Mart seçimlerinin ar-
dından geçen 2 ayı değerlendirdi.

Karacabey’in her alanda ortak akıl, 
katılımcı ve birliktelik içinde olması 
gerektiğini söyleyen Özkan, şahsi 

ve basit çıkarların bir kenara bıra-
kılmasını istedi. Söz verdikleri gibi 
yeni ve güçlü Karacabey’i kura-
caklarını belirten Özkan, bu hede-
fin gerçekleşmesinde ilçedeki tüm 
kurumlara da görev düştüğünü 
kaydetti.

Bu tür toplantıların devam etmesi 
gerektiğine dikkat çeken Başkan 
Ali Özkan, “Karacabey hepimizin. 
O nedenle ilçemiz için sürekli isti-
şare etmeliyiz. Bu tarz toplantıların 
sürmesi gerek.

Göreve geleli 2 ay oldu. Tebrik 
ziyaretleri dışında bizden en çok 
istenilen konu iş meselesi. Özel-
likle de Belediye ya da Devlet 
Hastanesi’nde iş arayan çok. Se-
çim vaatlerimizde kimseye iş sözü 
vermedik. Sadece iş kapılarının 
artması adına yapacaklarımızı 
ortaya sunduk. Bu yüzden içimiz 
rahat. Öte yandan Belediye iş 
kapısı değildir. Bizlerin görevi yeni 
iş sahaları açılmasına öncülük 
etmek. Bu hedef doğrultusunda 
tarım, sanayi ve turizm alanındaki 
yatırımlara ve yatırımcılara ihtiya-
cımız var.

Zamana ihtiyacımız var. Yapacak 
işimiz çok. Yeni Büyükşehir Ya-
sası ile birlikte köylerimiz de bize 
bağlandı. Hizmet yükü arttı. Sis-
tem yeni olduğu için bazı sancılı 
durumlar olabilir. Amacımız bu 
durumu en zararsız şekilde atlat-
maktır. Yeni Karacabey’i, güzel 
Karacabey’i, güçlü Karacabey’i 
birlikte kuracağız. Yeter ki birlik 
olalım.” diyerek sözlerini noktaladı.
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Hizmetinde
Gıda ve Tarım Ürünleri Çarşısı Depoları Üyelerimizin

Karacabey Ticaret Borsası, Hiz-
met Binası yanındaki arsa üzerine 
yaptığı 13 adet 250 metrekarelik, 
3 adet 400 metrekarelik işyeri ve 
depoları geçtiğimiz günlerde açık 
arttırma suretiyle üyelerine kiraya 
verdi. Ticaret Borsası Meclis Baş-
kanı Halit Elbir, 2012 yılında temeli 
atılan depo ve işyerlerinin 1 yıllık 
süre zarfında inşaatının bitirildiğini, 
bu yerlerin hem depo hem de işyeri 
kullanılabilecek şekilde yapıldığını 
belirtti. Geçtiğimiz günlerde üyele-
rin katılımıyla gerçekleşen açık art-
tırma da işyeri ve depoların 1.000 
ile 1.750 TL arasında bir fiyatlarla 
kiraya verildiği kaydedildi. Bu işyeri 
ve depoların yapılmasının Borsa’da 
bir pazar oluşturduğunu dile geti-
ren Ticaret Borsası Meclis Başkanı 
Halit Elbir, “Hem üyelerimize hem 
de Borsa’mıza gelir getirmesinin 
amaçlandığı bu hizmeti sunmaktan 
büyük mutluluk duyuyoruz. Kara-

cabey Ticaret Borsası olarak her 
zaman üyelerimizin hizmetindeyiz.” 
dedi.

Karacabey Ticaret Borsası, Hizmet Binası yanındaki arsa üzerine yaptığı 
13 adet 250 metrekarelik, 3 adet 400 metrekarelik işyeri ve depoları 
geçtiğimiz günlerde açık arttırma suretiyle üyelerine kiraya verdi. 

 Ticaret Borsası Meclis Başkanı Halit Elbir, 2012 yılında temeli atılan depo ve işyerlerinin 1 yıllık süre zarfında 
inşaatının bitirildiğini, bu yerlerin hem depo hem de işyeri kullanılabilecek şekilde yapıldığını belirtti.
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Karacabey Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Murad 
Bertan, geçen hafta Konya’da 

yapılan Ulusal Hububat Konseyi 4. 
Olağan Genel Kurulu’nda yönetim 
kuruluna seçildi.
Geçen dönem de Ulusal Hububat 
Konseyi Meclisi’nde görev alan Bertan, 
3. dönem Meclis Üyeliği görevini 
yürütmüş olacak. Bertan, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği’ni temsilen 
tek Yönetim Kurulu Başkanı olarak 
bu önemli görevde yer aldı. 9 kişilik 
Yönetim Kurulu’na seçilen Bertan, 
Gaziantep, Adana, ve Konya Ticaret 
Borsaları temsilcileri ile çalışma imkanı 
bulacak.
Tarım Kanunu’nda belirlenen Ulusal 
Tarım Politikaları çerçevesinde 
çalışma yapmak üzere kurulan 
Hububat Konseyi’nin 4. Genel 
Kurulu’nda yönetim kuruluna seçilen 

Murad Bertan, başta kendisini yalnız 
bırakmayarak destekleyen Borsa 
Meclisi’ne, yönetime seçilmesini layık 
gören tüm konsey üyelerine ayrı ayrı 
teşekkürlerini iletti. Bertan, ayrıca 
konseyde üstlendiği önemli görevi 
ulusal tarım politikaları kapsamında 
layıkıyla yerine getireceğini de 
sözlerine ekledi.

Ulusal Hububat Konseyi Yönetiminde...
Murad Bertan

Karacabey Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Murad 
Bertan, Konya’da yapılan Ulusal Hububat Konseyi 4. Olağan 
Genel Kurulu’nda yönetim kuruluna seçildi.
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Odalara ziyaret...
Borsamızdan

Karacabey Ticaret Borsası, genel kurullarını tamamlayan Motorlu Nakliyeciler ve 
Şoförler Esnaf Odası ile Demirciler, Marangoz ve Benzerleri Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası’nı ziyaret ederek, yeni dönemde başarı dileklerinde bulundu.

Ziyarete Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Murad Bertan, Meclis Başkanı Halit Elbir, Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Celâli Kavaz ile Genel Sekreter İbrahim Temel katıldı.

Karacabey Ticaret 
Borsası, genel kurullarını 
tamamlayan Motorlu 

Nakliyeciler ve Şoförler Esnaf 
Odası ile Demirciler, Marangoz ve 
Benzerleri Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası’nı ziyaret ederek, yeni 
dönemde başarı dileklerinde 
bulundu.

Ziyarete Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Murad Bertan, 
Meclis Başkanı Halit Elbir, Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Celâli 
Kavaz ile Genel Sekreter İbrahim 
Temel katıldı.

Borsa heyeti, Karacabey 
Demirciler, Marangoz ve 
Benzerleri Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası seçimlerinde başkanlığa 
yeni seçilen Nedim Sındıran ile 
Motorlu Nakliyeciler ve Şoförler 

Esnaf Odası Başkanlığı seçimini 
bir kez daha kazanan Ramazan 
Bay’ı tebrik ederek çalışmalarında 
başarılar diledi.

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Murad Bertan, meslek 
odalarının çok önemli görevler 
üstlendiğini belirtti. Oda’ların 
mesleğin genel menfaatlerine 
uygun olarak gelişmeleri ve 
eğitimleri sağladığını dile getiren 
Bertan, meslek mensuplarının 
birbirleriyle ve halkla ilişkilerinde 
dürüstlüğü ve güveni hakim 
kıldığını söyledi. Bertan, mesleki 
disiplini ve ahlakı korumak 
adına esnaf odaları ve tüketici 
arasında köprü vazifesi görevini 
üstlendiklerini kaydetti.

Karacabey Demirciler, 
Marangoz ve Benzerleri Esnaf 

ve Sanatkarlar Odası Başkanı 
Nedim Sındıran, üyelerine en 
iyi hizmeti verebilmek için çok 
çalışacaklarını dile getirerek, 
Ticaret Borsası’nın ziyaretlerinden 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Karacabey Motorlu Nakliyeciler 
ve Şoförler Esnaf Odalası 
Başkanı Ramazan Bay da, 
Ticaret Borsası’nın ziyaretinden 
çok memnun kaldıklarını belirtti. 
Ramazan Bay, hizmetlere 
kaldıkları yerden devam 
edeceklerini ifade etti.

Ziyaretler sonunda Ticaret 
Borsası Başkanı Murad Bertan 
ile Meclis Başkanı Halit Elbir, 
Oda başkanlarına Karacabey’in 
simgesi olan soğan maketi takdim 
etti.
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Borsamız’dan

Teknikleri eğitimi...
HIZLI OKUMA

Hızlı Okuma Teknikleri eğitimi sonunda söz alan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Murad 
Bertan, eğitim seminerine katılım sağlayan başta tüm meclis ve personeline teşekkürlerini iletti.

ISO 9001:2008 ve Akreditasyon 
Belgeleri’ne sahip olan Karacabey Ti-
caret Borsası, meclis ve personeline 
yönelik, “Hızlı Okuma Teknikleri” konulu 
eğitimlere öncülük etti. Bu kapsamda 07 

Nisan 2014 tarihinde başlayan eğitimler ise 
Karacabey İMKB Kız Teknik ve Meslek Lisesi 
Öğretmenleri’nden Nihal Savaş tarafından 
verildi.

Eğitime Meclis Başkanı Halit Elbir, Yönetim 
Kurulu Başkanı Murad Bertan, meclis üyeleri 
ve Ticaret Borsası personeli katıldı. Eğitim-
lerde normal günlük hayatta hızlı okumanın 
temel tekniklerini anlayarak okuma süresini 
hızlandırmayı hedeflediklerini belirten Eğit-
men Nihal Savaş, herkesin bu konuda eği-
timler alarak hızlı okuma tekniklerini öğrene-
bileceğini söyledi. Hızlı Okuma Teknikleri’ni 
başlıklar halinde anlatan Savaş, slayt göste-
rimi ile de hızlı okumayı pekiştirmeyi çalıştık-
larını dile getirdi.

Hızlı Okuma Teknikleri eğitimi sonunda söz 
alan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Murad Bertan, eğitim seminerine katılım sağ-
layan başta tüm meclis ve personeline teşek-

kürlerini iletti. Bertan, bu tür eğitimleri Kara-
cabey Ticaret Borsası olarak ISO 9001:2008 
Belgesi ve Akredite olmuş kurum sıfatıyla 
almanın çok önemli olduğunu belirtti. Eğitim 
seminerini veren Nihal Savaş’a da teşekkür 
eden Bertan, eğitime katılan tüm kursiyerlere 
Meclis Başkanı Halit Elbir ile birlikte sertifi-
kalarını takdim etti. Günün anısına eğitime 
katılanlarla hatıra fotoğrafı çekildi.

28
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İlçe Oda ve Borsaları
Yemekte Buluştu

Karacabey, Mustafakemalpaşa, İznik, Orhangazi, Gemlik ve Yenişehir 
Oda ve Borsa başkanları, geçtiğimiz hafta Bursa’da akşam yemeğinde 
bir araya geldi.

İlçe oda ve borsalarının bundan sonra hem başkanlık hem de yönetim ve meclis düzeyinde sürekli 
irtibat halinde olacakları dile getirildi.

K
aracabey, Mus-
ta fakemalpaşa, 
İznik, Orhangazi, 
Gemlik ve Yenişe-
hir Oda ve Borsa 

başkanları, geçtiğimiz hafta 
Bursa’da akşam yemeğinde 
bir araya geldi. Karacabey Ti-
caret Borsası Başkanı Murad 
Bertan da yemekte yer aldı.

Toplantının herhangi bir gün-
deminin olmadığı belirtilse 
de odaların sorunları, yapılan 
faaliyetler ve önümüzdeki dö-

nemde yapılacak etkinlikler 
hakkında planlamaların yapıl-
dığı bilgisine ulaşıldı. Başkan-
ların dayanışma yemeği adını 
verdikleri bu toplantıların daha 
geniş katılımlarla önümüzdeki 
günlerde devam edeceği öğ-
renildi.

Birlikte hareket sözü

İlçe oda ve borsalarının bun-
dan sonra hem başkanlık hem 
de yönetim ve meclis düzeyin-
de sürekli irtibat halinde ola-

cakları, yapılabilecek birçok 
etkinlikte bir araya gelerek 
ortak hareket edecekleri ifade 
edilirken, söz konusu yemeğin 
de bu düşüncelerle planlandı-
ğı ve harekete geçildiği belir-
tildi
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Ticaret Borsamızdan

istişare
Karacabey Ticaret 
Borsası, üyelerine 

yönelik kurum çalış-
maları ve hizmetlerle 
ilgili istişare toplantı-

ları düzenledi

Toplantılara yüksek derecede 
tescil ücreti ödeyen Sütaş A.Ş, 
Tar-faş A.Ş., Matlı A.Ş, Ozon 
Gıda, Tamek A.Ş, Tat Kons. 
A.Ş, Benzerler Demko A.Ş, 
Dikey Gıda A.Ş, Merko A.Ş, 
Olca Gıda, Eser Salça, Agro-
mar A.Ş, Osfar Tarım, Karaca-
bey Tarım İşletmesi (TİGEM), 
Destek Tarım, Fulmine Tarım, 
Akdeniz Tohumculuk, Tacettin 
Şeker, Limagrain Tohumculuk, 
Bertan Un, Sılamagro A.Ş, Dra-
malı Un, Ün Turizm, S.S. Kara-
cabey ve Köy. Dam. Sığır Yet. 
Koop, Karakaşlar Tavukçuluk 
gibi elliye yakın firma katıldı. 
Toplantılarda firmaların şirket 
yetkilileri, yöneticileri, muha-
sebe müdürü ve muhasebe 
sorumluları da yer aldı.

Mihaliç Borsa Restaurant’ta 
gerçekleşen yemekli toplantıla-
ra Borsa Yönetim Kurulu Baş-
kanı Murad Bertan, Genel Sek-
reter İbrahim Temel, Tescil Şefi 
ve Akreditasyon Sorumlusu 
Özer Yarışlı, Muhasebe Memu-
ru Banu Tezer, Tescil Memurları 
Gökhan Sarı ve Sedat Demir-
taş ile Bilgisayar Operatörü 
Pınar Tutka öncülük etti.

Karacabey Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Murad 
Bertan, üyelerine en iyi şekilde 
hizmet vermeye kararlı olduk-
larını dile getirdi. Bertan, “İsti-

şare etmek, ortak akıl üretmek, 
yönetim anlayışımızın temel 
ilkesidir.” dedi.

Katılımcıları tek tek dinleyen 
Bertan, Borsa’nın üyelerine 
verdiği tescil hizmetinde ku-
rum olarak bir eksiklerinin 
bulunup bulunmadığını sordu. 
Bertan ayrıca, yine firmalardan 
hizmetlerde farklı bir beklenti 
veya önerilerinin olup olmadığı 
konusunda fikir alışverişinde 
bulundu. Toplantılarda üyele-
rin Borsa’dan daha iyi hizmet 
alabilmesi için düzenlenen üye 
anket formu da dolduruldu.

Toplantı sonrası misafirleri 
Borsa’nın laboratuarını, satış 
salonunu ve konferans salonla-
rını gezdirerek hizmet binasının 
tanıtımını yapan Bertan, özel-
likle Hizmet Binası’ndaki Kon-
ferans ve Toplantı Salonları’nı 
üyelerine ve kamu kuruluşla-
rına ücretsiz tahsis ettiklerini 
kaydetti. Bertan, Borsa olarak 
eksiklikleri tespit ederek iyileş-
tirme yoluna gideceklerini be-
lirtti. Başkan Murad Bertan son 
olarak da, Ticaret Borsası’nın 
davetine katılan tüm katılımcıla-
ra ayrı ayrı teşekkür etti.

T
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Karacabey Ticaret Borsası 
Başkanı Halit Elbir, dün 
gönderdiği yazılı basın 

açıklamasında tüm dünya çiftçilerinin 
gününü kutladı.
Ticaret Borsası Meclis Başkanı Elbir 
açıklamasında şu görüşlere yer verdi: 
“Dünya Çiftçiler Günü münasebetiyle 
ülkenin soyso-ekonomik kalkınmasında 
öncü sektör olan tarım alanında faaliyet 
gösteren çiftçilerimiz tüm dünyada ve 
ülkemizde kırsal hayatın sürekliliğinin 
sağlanmasında en önemli rolü 
üstlenmektedir.
Ülkemiz ekonomisinde ciddi bir paya 
sahip olan ve Ulu Önder Atatürk’ün 
milli ekonominin temeli saydığı tarımsal 
iş gücünün bel kemiği çiftçilerimize 
gereken hassasiyetin gösterilmesi, 
onların ekonomik ve sosyal açıdan 
donanımlı kılınması, kalkınmamız ve 
ekonomimizin büyümesi açısından 
büyük önem arz etmektedir.”

Kutlama mesajı...
Dünya Çiftçiler Günü

Ülkemiz ekonomisinde ciddi bir paya sahip olan ve 
Ulu Önder Atatürk’ün milli ekonominin temeli saydığı 
tarımsal iş gücünün bel kemiği çiftçilerimize gereken 
hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.
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20 / 04 / 2011

Başkanımız

OLAY TV’de

Karacabey Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Murad Bertan, geçtiğimiz hafta Gazeteci Yusuf Kayışoğlu 
ve Selahattin Adıgüzeller’in sunuculuğunu yaptığı ‘Olay TV Panaroma’ programına konuk oldu.

Ticaret Borsası Başkanı Murad 
Bertan, Olay TV’ye konuştu:

Karacabey’e hizmet için 
çalışıyoruz

Karacabey Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Murad Bertan, 
geçtiğimiz hafta Gazeteci Yusuf Kayışoğlu 
ve Selahattin Adıgüzeller’in sunuculuğunu 
yaptığı ‘Olay TV Panaroma’ programına 
konuk oldu.

Karacabey Ticaret Borsası’nın kuruluşu, 
hizmetleri, gelecekteki yatırım ve hedeflerini 
kapsayan sorulara yanıt veren Bertan, 
Karacabey Ovası’nın bereketli topraklarında 
çok kaliteli ürünler yetiştiğini belirtti. 
Karacabey Ticaret Borsası üyelerinin 
hizmetine sunulmak üzere hizmet binası 
yanındaki arsa üzerine 16 adet depo 
yapıp üyelerine kiraya verdiklerini dile 
getiren Bertan, ilçenin sembolü ‘Karacabey 
soğanı’na coğrafi işaret almak üzere kurum 
olarak çalışma başlattıkları bilgisini verdi. 
Konuyla ilgili Türk Patent Enstitüsü’ne 
önümüzdeki günlerde müracaat edilerek 

patentin alınacağını belirten Bertan, Ticaret 
Borsası olarak hedeflerinin yüksek olduğunu 
söyledi. Bu çerçevede Karacabey Ticaret 
Borsası’nın Türkiye’de kurulu 113 Ticaret 
Borsası arasında ilk otuza girdiğine dikkat 
çeken Murad Bertan, Bursa’da tescil işlem 
hacmi sıralamasında da birinci olma yolunda 
hızla ilerlediklerini ifade etti.

Başkan Bertan, programın kapanış kısmında 
Karacabey Ticaret Borsası’nın üyelerine 
en iyi hizmeti sunabilmek için çalışmaya 
devam edeceklerini vurguladı. Karacabey’e 
tarım ve hayvancılık konusunda yapılacak 
yatırımların her zaman yanında olacaklarını 
belirten Murad Bertan, ilçenin kalkınması için 
her türlü hizmet ve çalışmayı sürdürdüklerini 
anlattı. Bertan son olarak da kendisini bu 
programa davet eden Olay TV yöneticilerine 
ve Gazeteciler Yusuf Kayışoğlu ile Selahattin 
Adıgüzeller’e teşekkür etti.

32
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T
ürkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nin 70. Genel 
Kurulu geçtiğimiz 21 – 
22 Mayıs 2014 tarihleri 
arasında Ankara’da 

gerçekleşti. Genel Kurula 
Karacabey Ticaret Borsası’nı 
temsilen Yönetim Kurulu Başkanı 
Murad Bertan, Meclis Başkanı 
Halit Elbir, Birlik Delegeleri Mehmet 
Durmaz ile Mutlu Demir ve Genel 
Sekreter İbrahim Temel katıldı.
TOBB 70. Genel Kurul öncesi 
karşılama komitesine Marmara ve 
Trakya Bölge Sorumlusu olarak 
seçilen Karacabey Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Murad 
Bertan, genel kuruldan bir hafta 
önce çalışmaları yürütmek üzere 
Ankara’ya gitti. 1750 delege ve 
misafirleri Genel Kurul süresince 

karşılamada görevli bulunan 
Bertan, altı kişilik karşılama 
komitesiyle beraber görev aldı.
22 Mayıs 2014 Perşembe günü 
saat 09.30’da başlayan Genel 
Kurul’da ilk olarak Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu söz aldı. Soma’da 
yaşanan maden ocağı faciasında 
hayatlarını kaybeden madencilere 
Allah’tan rahmet, geride kalan 
yakınlarına da başsağlığı 
dileklerinde bulunan Hisarcıklıoğlu, 
TOBB olarak Soma’da ölenlerin 
ailelerine yardımda bulunmak üzere 
5.000 TL ile yardımda bulunarak 
bağış kampanyası başlattıklarını 
dile getirdi. Hisarcıklıoğlu, ülke 
genelindeki tüm oda ve borsaları 
da bu yardım kampanyasına davet 
ettiklerini ifade etti.

Vergi reformu, cari açığı azaltacak 
sanayi stratejisi, istihdamın teşviki, 
girdi maliyetlerinin azaltılması 
ve reel sektörün bankalarla 
çalışma ortamının iyileştirilmesi 
konularında işadamlarının 
sıkıntılarını dile getiren TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, yaşanan 
sıkıntılara rağmen ekonominin 
büyümeye devam ettiğini kaydetti. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, 70. Genel 
Kurula katılan tüm oda ve borsa 
başkanlarına, birlik delegelerine ve 
genel sekreterlere teşekkür etti.
Hisarcıklıoğlu’nun ardından Genel 
Kurul’da Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan, siyasi parti başkanları ve 
bakanlar sırasıyla söz aldı.

Borsamız
Genel Kurulda

Genel Kurula Karacabey Ticaret Borsası’nı temsilen Yönetim 
Kurulu Başkanı Murad Bertan, Meclis Başkanı Halit Elbir, 
Birlik Delegeleri Mehmet Durmaz ile Mutlu Demir ve Genel 
Sekreter İbrahim Temel katıldı.
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07 / 04 / 2011

Borsamızdan

Kutlama ziyaretleri

Karacabey Ticaret Borsası, ilçede Tarım 
Kredi Kooperatifi Başkanlığı’nı yürüten 
Sefer Pullu’nun geçtiğimiz hafta Balıkesir’de 

yapılan seçimler sonunda Tarım Kredi Kooperatifi 
Balıkesir Bölge Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği’ne 
seçilmesini gerçekleştirdiği ziyaretle kutladı.
Ziyarete Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Murad Bertan, Meclis Başkanı Halit Elbir ve Genel 
Sekreter İbrahim Temel katıldı. KTB Başkanı Bertan, 
Sefer Pullu’nun Tarım Kredi Kooperatifi Balıkesir 
Bölge Birliği Yönetim Kuruluna seçilmesinden 
duydukları memnuniyeti dile getirdi. Başkan Bertan, 
Karacabey’den bir çiftçinin böylesine önemli bir 
göreve getirilmesinin mutluluk verici olduğunu 
söyledi.
Karacabey Ticaret Borsası yöneticilerine nazik 
ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Sefer Pullu da, 
Karacabey ve bölge çiftçisini en iyi şekilde temsil 
etmek için elinden geleni yapacağını kaydetti
Sevil’e ‘hayırlı olsun’ ziyareti
Öte yandan Ticaret Borsası heyeti daha sonra 
Karacabey Bölge Trafik Amirliği’ne atanan 
Başkomiser Musa Sevil’e de ‘hayırlı olsun’ 

ziyaretinde bulundu. Mustafakemalpaşa’dan 
Karacabey’e atanan Sevil’e yeni görev yerinde 
başarılar dileyen Borsa Başkanı Bertan, Bölge 
Trafik Amirliği ile her zaman iyi diyaloglar içerisinde 
olduklarını ifade etti.
Ticaret Borsası heyetine ziyaretleri nedeniyle 
teşekkür eden Bölge Trafik Amiri Başkomiser Musa 
Sevil ise, söz konusu diyalogların bundan sonra da 
devam edeceğini söyledi.
Ziyaret sonunda KTB Yönetim Kurulu Başkanı 
Murad Bertan, Borsa’nın hazırlattığı soğan maketini 
Musa Sevil’e takdim etti. 

Ziyarete Ticaret 
Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Murad Bertan, 
Meclis Başkanı 

Halit Elbir ve 
Genel Sekreter 
İbrahim Temel 

katıldı.
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K
aracabey Ziraat Odası’nın 
ardından Ticaret ve 
Sanayi Odası ile Ticaret 
Borsası da yeni AK Parti 
İlçe yönetimini kutlayarak 

başarı diledi.
KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Naci 
Güncü ve yönetim Kurulu üyeleri, 
AK Parti’nin yeni yönetimine ‘hayırlı 
olsun’ ziyaretinde bulundu. KTSO 
Başkanı Güncü, Karacabey için 
hep birlikte olmanın tam zamanı 
olduğunu vurguladı. Başkan Güncü, 
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni 
yapılacak olan Çıraklık Eğitim Merkezi 
yanına Ticaret Odası ve sanayicilerin 
katkılarıyla İş Atölyeleri’nin 
yapılacağını ve burada eğitim gören 
öğrencilere pratik yaptırıp, fabrikalara 
kalifiye eleman yetişmelerine katkı 
sağlayacaklarını ifade etti.
AK Parti İlçe Başkanı Murat Erol 
da, Plan Bütçe Komisyon Üyesi ve 
Bursa Milletvekili Önder Matlı, Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe ve Karacabey Belediye Başkanı 
Ali Özkan ile birlikte Karacabey’in 

sorun-larına çözüm bulmak 
adına durmadan ve yorulmadan 
çalışacaklarının sözünü verdi. Başkan 
Erol, Karacabey’deki sivil toplum 
örgütleri ile sürekli istişare içerisinde 
olacaklarını da ifade etti.
AK Parti’nin diğer konukları ise 
Karacabey Ticaret Borsası oldu. 
Yönetim Kurulu Başkanı Murad Bertan, 
Meclis Başkanı Halit Elbir ve diğer 
meclis üyelerinin yer aldığı ziyarette, 
AK Parti ilçe yönetimi de hazır 
bulundu.
Karacabey için birlik ve beraberlik 
mesajları veren Ticaret Borsası 
Başkanı Bertan, “Bizler bir aileyiz. 
Karacabey’de artık kavga değil iş 
yapma zamanıdır. Siyaset ve STK’ların 
Karacabey’e fayda sağlayan kurumlar 
olarak asli görevlerini yapmaları 
gerekir.” dedi.

Borsamızdan
AK Parti’ye Ziyaret

15 Kasım 2014 tarihinde yapılan ‘5.Olağan Kon-gre’de 
ilçe başkanlığına seçilen Murat Erol ve yeni yönetime 
ziyaretler sürüyor.
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KTB ve KTSO’dan

Toplantısı
İş Güvenliği

aracabey Ticaret ve Sanayi Odası 
ile Ticaret Borsası, Manisa’nın 
Soma ilçesinde yaşanan maden 
faciası sonrası daha da büyük 
öneme sahip olan, ‘İş Güvenliği’ 
ile ilgili kamuoyunu bilgilendirdi. 
İş güvenliği konusunu çok önem-
sediklerini dile getiren KTSO ve 
KTB yöneticileri, konuyla ilgili 
yaptıkları çalışmaları ilçe halkıyla 
paylaştı.
Ticaret ve Sanayi Odası’nda 
geçtiğimiz Cumartesi günü 
gerçekleşen basın toplantısına 
KTSO Yönetim Kurulu Başkanı 

Naci Güncü, KTB Yönetim Ku-
rulu Başkanı Murad Bertan, KTB 
Meclis Başkanı Halit Elbir, KTSO 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Fethi Toprak ile oda ve borsa yö-
neticileri katıldı.
KTSO Başkanı Naci Güncü’nün 
okuduğu basın açıklamasında 
şu görüşlere yer verildi: “Soma 
ilçemizde yaşadığımız feci kaza 
nedeni ile acımız ve üzüntümüz 
çok büyük. Ülkemiz tarihinin en 
büyük maden kazasını yaşadık, 
yüzlerce can kaybımız, öksüz 
kalan evlatlarımız, dul kalan 

eşlerimiz, acılar içerisinde ka-
lan ana-balarımız var. Yitip giden 
umutlar, hayaller ve gelecekler 
var. Bu facia ile ekmeğini taştan 
çıkaran, en meşakkatli mesle-
klerden birisini icra ederken 
hayatlarını kaybeden madenciler-
imiz için Allahtan rahmet, ked-
erli aileleri için başsağlığı diliy-
oruz. Can kayıplarımızın daha da 
artmaması için dua ediyoruz.
Bu facia ile gündeme gelen iş 
sağlığı ve güvenliği kanunu ve 
bu kapsamda yapılan çalışmalar 
hakkında bilgi vermek ve aslında 

Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası, Manisa’nın 
Soma ilçesinde yaşanan maden faciası sonrası daha da büyük 
öneme sahip olan, ‘İş Güvenliği’ ile ilgili kamuoyunu bilgilendirdi. 

İş güvenliği konusunu çok önemsediklerini dile getiren KTSO ve KTB yöneticileri, konuyla ilgili 
yaptıkları çalışmaları ilçe halkıyla paylaştı.

K
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Yasa ile ilgili olarak işverenlere yüklenen sorumluluklar ve 
yapılması gerekenlerin iletilmesinin ardından, öncelikli olarak 
Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi ve Temel İlkyardım 
Eğitimi’nin İlçemizde verilebilmesi için Karacabey TSO ve 
Karacabey TB tarafından ortak çalışma yapılarak eğitim 
organizasyonlarına başlanması kararlaştırıldı.

tüm vatandaşlarımızı yakından ilg-
ilendiren bu önemli yasaya bir kez 
daha dikkatiniz çekmek istiyoruz. 
Başta işverenlerimiz ve işçilerimiz 
olmak üzere tüm toplumumuzu il-
gilendiren 30.12.2012 tarihinde 
yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 
işyerlerinde daha hızlı adaptasy-
onu, işveren ve işçilerin eğitimleri 
ve işyerlerinde yapılacak düzen-
lemelerin hızla gerçekleştirilmesinin 
ne kadar öncelikli olduğunu arz et-
mek isteriz.
İşyerlerini tehlike derecelerine göre 
sınıflandırarak alınması gereken 
önlemler, risk analizleri, acil durum 
eylem planları, işyeri sağlık hiz-
metleri gibi birçok konuyu bünyes-
inde toplayan yasa ile iş hayatına 
çeki düzen getirilmesi, önlenebilir iş 
kazaları nedeni ile ölümlerin önüne 
geçilmesi planlandı. Kanun ile ilgili 
olarak kamu tarafından 81 ilde bilg-
ilendirme toplantıları yapıldı. Kamu 
spotları televizyon ve radyolarda 
fazlasıyla yer buldu. Bizler STK’lar 
olarak bilgilendirme toplantıları 
ve eğitimler düzenledik. Bu elim 
kaza konusu ile ilgili faaliyetler-
imizin daha da artırılarak devam 
etmesi gerektiğini, firmalarımızı ve 
çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği 
konusunda; eğitim, araştırma ve 
çalışmalar yaparak şehrimizin iş 
güvenliği yönünden kalitesini yük-
seltmek dileğiyle bu yılı İş Sağlığı 
ve Güvenliği çalışmalarını “Önce 
İş Güvenliği’ sloganı ile önceliğimiz 
olarak belirledik.
Bizler bu acı tecrübe ile 6331 sayılı 
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 
benimsenmesi ve gereklerinin 
yerine getirilmesi noktasında gay-
ret sarf edileceğine inanıyoruz. 
İş kazalarının yüzde 98 oranında 
önlenebildiği dikkate alındığında 
alınacak tedbirlerle artık böyle 
kazaların yaşanmamasını diliyoruz.
Karacabey’in öncü sivil to-
plum kuruluşları olarak; kanun 
kapsamında yaptığımız çalışmalar 

hakkında bilgi vermek istiyoruz. 
Yasanın yürürlüğe girmesi ile bir-
likte; 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu hakkında bilg-
ilendirme semineri KTSO Konfer-
ans Salonu’nda 07.02.2013 tari-
hinde gerçekleştirilerek şu hususlar 
ele alındı;
— Maddelerle 6331 sayılı İş Sağlığı 
ve Güvenliği Kanunu ve Cezai 
uygulamaları
— Neden İş Sağlığı ve Güvenliği?
— İş kazaları ve meslek hastalığında 
Ülkemize özel son istatistikler.
— İş Sağlığı ve Güvenliğinin amacı 
ve yararları nedir?
—OSGB nedir? Faaliyetleri neler-
dir?
—İşveren neler yaptırmak 
zorundadır?
Yasa ile ilgili olarak işverenlere yük-
lenen sorumluluklar ve yapılması 
gerekenlerin iletilmesinin ardından, 
öncelikli olarak Temel İş Sağlığı 
ve Güvenliği Eğitimi ve Temel 
İlkyardım Eğitimi’nin İlçemizde 
verilebilmesi için Karacabey TSO 
ve Karacabey TB tarafından or-
tak çalışma yapılarak eğitim 
organizasyonlarına başlanması 
kararlaştırıldı.
8 etapta 2489 kişiye temel iş 
sağlığı güvenliği eğitimi ver-
ildi. 7 etapta 1008 kişinin sağlık 
taraması gerçekleştirilerek 
raporları hazırlandı. 2 etapta 72 
kişiye ilkyardım eğitimi verilerek 
sertifikalandırıldı.
OSGB Firmaları ile görüşmeler 
yapılarak hizmet fiyatlarında 
indirim sağlandı ve OSGB 
firmaları tarafından Oda Konfer-
ans Salonu’muz tahsis edilerek 
müteakip kereler bilgilendirme 
toplantılarının düzenlenmesi 
sağlandı. İşverenlerimize konfer-
ans salonumuz ücretsiz tahsis 
edilerek çalışanlarına verecekleri 
eğitimler için kapılarımız açıldı ve 
gerekli lojistik destek sağlandı. 
Eğitim ve bilgilendirme faaliyetler-
imizin sayısını artıracak İlçemizde 

gerekli farkındalığın sağlanması 
için tüm gücümüz ile gayret 
göstereceğiz. İşverenlerimizi ve 
işçilerimizi iş sağlığı ve güvenliği 
konusunda özendirmek ve benim-
semelerini sağlamak üzere konuyu 
gündemde tutmak için çaba sarf 
edeceğiz.
Öte yandan, madenci şehitlerimizin 
geride bıraktıkları kederli aile-
lerine, eş ve çocuklarına destek 
olmak üzere; Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği’mizin 5 milyon TL 
bağışta bulunarak başlattığı yardım 
kampanyasına biz Karacabey 
Ticaret ve Sanayi Odası ve Kara-
cabey Ticaret Borsası olarak elim-
izden gelen desteği vereceğiz. Bu 
vesile ile hayırsever üyelerimizin de 
kampanyaya destek sağlayacağını 
umuyoruz. Bu elim kaza sonucu ve-
fat eden madencilerimizin aileler-
inin acısını paylaşıyor, Milletimizin 
başı sağ olsun diyoruz.”
KTSO ve KTB yöneticileri, 
Soma’daki maden ocağı faciasında 
yaşamını yitiren işçilerin aileler-
ine destek olmak isteyen üyelerin, 
yardım kampanyası için açılan 
Türkiye İş Bankası A.Ş. TOBB 
Şubesi “TOBB-Soma Maden 
Faciası Yardım Hesabı” adı altında 
4375-45045 numaralı TL hesaba ( 
TR29 0006 4000 0014 3750 0450 
45) bağışta bulunabileceklerini sö-
zlerine ekledi.
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Borsamızdan İftar

K
aracabey Ticaret Borsası’nın önceki akşam 
düzenlediği iftar yemeği doldu taştı. Mihaliç 
Borsa Lokantası’nda gerçekleşen iftar yemeği 
iş, siyaset, sivil toplum, kamu ve özel sektör 
yöneticilerini bir araya getirdi.

İftar yemeğine Kaymakam Ahmet Yurtseven, Belediye 
Başkanı Ali Özkan, Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer 
Matlı, Emniyet Müdürü Bülent Kaplan, Müftü Hikmet Yazıcı, 
KTSO Başkanı Naci Güncü, Sütaş Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Tarık Tezel, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, 
muhtarlar ve çok sayıda sivil toplum örgütü yöneticileri ile 
davetliler katıldı.

Ticaret Borsası Başkanı Murad Bertan, birlik ve beraberliği 
pekiştiren Ramazan ayının tüm İslam alemine hayırlar 
getirmesini dilerken, katılımları nedeniyle davetlilere 
teşekkür etti.

Karacabey Ticaret Borsası’nın önceki akşam düzenlediği iftar yemeği doldu taştı. 
Mihaliç Borsa Lokantası’nda gerçekleşen iftar yemeği iş, siyaset, sivil toplum, 
kamu ve özel sektör yöneticilerini bir araya getirdi.



KaracabeyTicaretBorsası39

aracabey Ticaret ve Sanayi Odası 
ile Karacabey Ticaret Borsası 
işbirliğinde bu Ramazan ayında da 
ihtiyaç sahibi aileler unutulmadı.
İki kurumdan ortak yapılan 
açıklamada, “Her yıl olduğu gibi bu 
yıl da Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği ve kurumlarımızın imkânları 
dâhilinde ilçemizde ihtiyaç sahibi 
olan 1630 aileye toplam tutarı 70 bin 
TL olan erzak paketleri ile yardımda 
bulunulmuştur. Erzak paketleri oda 
ve borsa Yönetim Kurulu ve Meclis 
üyeleri tarafından ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırılmıştır.” denildi.
KTSO Genel Sekreteri Özgür Carlı 
ve KTB Genel Sekreteri İbrahim 
Temel ayrıca, yine her yıl olduğu 

gibi önümüzdeki eğitim-öğretim 
döneminin başlamasıyla birlikte 
ailesinin maddi durumu yeterli 
olmayan minik öğrencilere kışlık 
giyecek desteğinin de devam 
edeceğini duyurdu.

KTB ve KTSO’dan

Yardım Paketi
Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası ile Karacabey 
Ticaret Borsası işbirliğinde bu Ramazan ayında da 
ihtiyaç sahibi aileler unutulmadı.

K
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Temel atma töreni...
Limagrain

Dünyanın öncü markalarından olan Limagrain, Karacabey’e Türkiye’nin en büyük 
tohumculuk tesisini kuruyor.

Uzun uğraşlar sonucunda Ukranya yerine 
Türkiye’de yatırım kararı alan Limagrain’in 
Karacabey’de kuracağı tesis için geçtiğimiz 

Cumartesi günü temel atma töreni düzenlendi.

Limagrain’in Bandırma yolu üzerinde (Ticaret 
Borsası’nın 100 metre ilerisi) kuracağı Mısır ve Ayçi-
çek Tohumluk Üretim, Hazırlama, İşleme ve Depolama 
Tesisi temel atma törenine ilgi yoğundu. Programa 
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, AK Parti İlçe 
Başkanı Murat Erol, Bursa Gıda Tarım ve Hayvancılık 
İl Müdürü Ömer Çelik, İlçe Müftüsü Hikmet Yazıcı, 
Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Çağdaş Çeki, 
Trakya Birlik Genel Müdürü Adnan Tekçe, Limagrain 
Türkiye Genel Müdürü Cenk Saraçoğlu, Ziraat Odası 
Başkanı Hasan Karahasanoğlu, Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Naci Güncü, Ticaret Borsası Başkanı 
Murad Bertan, Karacabey Taşıyıcılar Kooperatifi Baş-
kanı Hüseyin Süzen, Tarım Kredi Kooperatifleri Balıke-
sir Bölge Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Sefer Pullu, S.S. 
501 Sayılı Karacabey Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı 
Naim Demirbaş, oda ve borsa yöneticileri, sivil toplum 
örgütü temsilcileri, tohumculuk sektörüyle uğraşan 
bayiiler, çiftçiler ve Limagrain personeli katıldı.

Limagrain Türkiye Genel Müdürü Cenk Saraçoğlu, 
böylesine önemli bir tesisin Türkiye’ye kazandırılma-
sından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Söz konusu 
tesisin ilk olarak Ukranya’ya kurulmak istendiğini 
belirten Saraçoğlu, ancak büyük uğraşlar sonunda 
Türkiye’de karar kılındığını söyledi. Özellikle bu tesisin 

Karacabey’de kurulması için Ziraat Odası Başkanı 
Hasan Karahasanoğlu’nun da çok uğraştığına dikkat 
çeken Saraçoğlu, 50 milyonluk yatırım ile Türkiye’nin 
en büyük tohumculuk tesisinin Karacabey’de hizmet 
vereceğini söyledi.

Tesis hakkında teknik bilgiler sunan Genel Müdür 
Saraçoğlu, toplam 80 bin m2 alanın 30 bin 400 m2’de 
yapı ruhsatı bulunduğunu ve şu anda ise 12 bin m2’lik 
kapalı alan için temel atma töreni düzenlendiğini be-
lirtti.

Türkiye’de 30 yıldır faaliyette olan Limagrain’in, to-
humculuk sektöründe lider bir marka olduğunu ifade 
eden Saraçoğlu, Karacabey’de kurulacak bu tesis ile 
ayçiçek, mısır, buğday, arpa ve kanola tohumluklarının 
en modern şekilde temizleyerek, işleyerek ve paketle-
yerek pazara sunacaklarını kaydetti.

Limagrain Türkiye Genel Müdürü Cenk Saraçoğlu 
ayrıca, söz konusu dev tesisin Karacabey’e kazandı-
rılmasında emeği bulunan ve destek veren herkese 
teşekkür etti.

Limagrain’in Karacabey’e kazandırılmasında önemli 
bir paya sahip isim olan Ziraat Odası Başkanı Hasan 
Karahasanoğlu, firmanın Ukranya yerine Türkiye’yi 
tercih etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

40
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iftliğimizi aslında 5 yıldızlı bir 
İnek Oteli olarak düşünmelisiniz. 
İnekler “nazlı müşterilerimiz”. 
Başarılı olmamız için hedefimiz: 
“100% müşteri memnuniyeti”. 
Çiftliğimizde çalışan herkes 
yılda 365 gün ineklerimizin 
konforu ve mutluluğu için çaba 
gösteriyor. Her günün sonunda 
süt tankımızda toplanan süt, 
“o günün müşteri memnuniyet 
anket sonucu” gibi süt verimi 
olarak karşımıza çıkıyor. Tabii 
ki, müşterilerin memnun 

olmaları için ne istediklerini de 
bilmeniz gerekiyor. İşin bu kısmı 
profesyonel ve titiz bir yaklaşım 
gerektiriyor.

Otelimizde büyük bir 
restoranımız var. Sunum şeklimiz 
açık büfe (yem merkezi). Bunun 
dışında sağlık, bakım ve spa 
merkezi (bireysel tedaviler, 
pedikür, sağım öncesi meme 
masajı, kaşıma fırçaları) gibi 
servislerimiz de mevcut. 
Sıcak ve bunaltıcı havalarda 

serinlemeleri için duş bölümleri 
bulunuyor. İneklerimizin rahat 
etmeleri için günlük “Oda 
temizliği” yapılıyor. Her gün 
ahırların içleri temizleniyor, 
sürülüyor. Burada bulunan 
fanlar sayesinde ahırların içinde 
sürekli temiz hava sirkülasyonu 
sağlanıyor. Bu hizmetlerin 
tamamı yılın her günü ve 24 saat 
boyunca sunuluyor.

Feyz Hayvancılık
48 kişi hepimiz her gün ineklerimizin mutluluğu ve sağlıklı 
olmaları için çalışıyoruz. Bu çaba ineklerimizin verimli 
olmalarının ardında yatan sırrımız.

İnekler “nazlı müşterilerimiz”. Başarılı olmamız için hedefimiz: “100% müşteri memnuniyeti”

Ç
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BORSAMIZ HEYETİ SIAL PARİS GIDA FUARIN DA ÜYEMİZ 
TAR-TAŞ A.Ş. STANDINI ZİYARET ETTİ.

Fransa’nın başkenti Paris’te iki yılda bir yapılan 
SIAL 2014 Gıda ve Tarım fuarına katılan heyeti-
miz Borsamız üyesi Tartaş A.Ş’nin dondurulmuş 

ve şoklanmış sebze ve meyvelerin imalatını yaptığı 
ve genellikle imalatını yaptığı gıda ürünlerinin büyük 
çoğunluğunu Avrupa ülkelerine ihraç eden üyemiz 
Tartaş A.Ş fuar alanında 5 holde bulunan standında 
Borsamız heyeti ziyaret etti.Firma yetkilileri Cüneyt ve 
Cem ONUR’unda hazır bulunduğu görüşmede ilçemiz 
ve bölgemizde yetişen kaliteli sebze ve meyvelerin 
şoklamasını ve dondurulması işini yapan şirketlerinin 
Türkiye’de sektöründe önde gelen firmalar arasında 
bulunduklarını dile getirdiler.Firma olarak son yıllarda 
bir yıl arayla Almanya ve Fransa’da yapılmakta bulu-
nan Gıda ve Tarım Fuarına katılarak ürünlerini sergile-
yerek dünya pazarında yeni pazarlar aradıklarını dile 
getirdiler.Borsamız Yönetim Kurulu Başkanımız Mu-
rad BERTAN’da ilçemiz işadamının tesisi olan Tartaş 
A.Ş’nin kısa sürede istikrarlı büyüme yaparak kalite 
gıdalar ürettiğini gözlemledikleri dile getirerek, dünya-
mızda her geçen yıl sebze ve meyve ürünlerinin şok-
lanmışı ve dondurulmuş gıdaya talebin arttığını dile 
getirdi.Borsamızın gururu olan üyemiz Tartaş A.Ş’nin 
Avrupa’nın önde gelen Gıda ve Tarım fuarı olan SIAL 

2014 Paris Gıda ve Tarım fuarında stand açmasının 
kendileri için gurur verici olduğunu söyledi.Önümüz-
deki yıllarda dünyada dondurulmuş gıdaya talebin 
daha da artacağı yönündeki izlenimleri çerçevesinde 
Tartaş A.Ş üretimini hızlı bir şekilde arttıracağı konu-
sunda olduklarını dile getirdi.Ziyaret sonunda günün 
anısına fotoğraf çekildi.

SIAL Paris Gıda Fuarı’nda 
Borsamız
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İki yılda bir Fransa’nın Paris şehrinde düzenlenen 
SIAL 2014 Gıda ve Tarım fuarına 18-21.Ekim.2014 
tarihleri arasında katılan heyetimiz 19.Ekim.2014 

günü 3 holda bulunan İstanbul Ticaret Odası stan-
dında Fransa Paris TÜMSİAD yetkilileriyle heyetimiz 
biraraya geldi.TÜMSİAD yetkilileri Fransada tarımın 
büyük alanlarda yapıldığı ancak daha çok hububat ve 
baklagiller üretimi yapıldığını ve bu çerçevede küçük 
ve büyükbaş hayvancılığında gelişmiş bulunduğunu 
belirttiler.Fransa’daki faaliyetini sürdüren Fransız ve 
Türk işadamları ile özellikle dondurulmuş ve şoklanmış 
gıdalar konusunda ikili görüşmeler yapılabileceği dile 
getirdiler.Avrupa’^da Almanya’dan sonra Fransız pa-
zarının en büyük pazar olduğunu belirtiler.Onun için 
Türk işadamlarının daha çok Fransız pazarına girebil-
mesi için ürettiği gıdalarda kaliteden taviz vermeyerek 
bu ülkeye ürünlerini satmanın yollarını aramasını tav-
siye ettiler.Borsamız Yönetim Kurulu Başkanımız Mu-

rad BERTAN söz alarak, Fransa’da Paris TÜMSİAD’ın 
konum itibariyle çok önemli işler başardığını gördükle-
rini, bununda Türk işadamlarının Fransa’da daha çok 
Gıda ve Tarım ürünleri satmada her türlü yardımları 
gösterebilecekleri izlenimi gözlediğini belirtti.Türk fir-
maalarının Avrupa’ya daha çok Gıda ve Tarım ürünleri 
satabilmesi için üretim tesislerinde son teknoloji kul-
lanarak maliyetlerini aşağıya çekme yollarını araması 
gerektiğini, çünkü Avrupa’ya dünyanın her yerinden 
Gıda ve Tarım ürünleri satabilmek için firmaların ya-
rış içersinde bulundu belirtti.Onun için Türk firmaların 
maliyetlerini düşürüp az karla çok ürün satma çabası 
içersinde olmaları gerektiğini, aksi takdirde Avrupa’nın 
dibinde olan ülkemizin bu ülkelere ürün satma şansı-
nın bulunmadığını sözlerine ekledi.Çok olumlu havada 
geçen ikili görüşme sonrası görüşmenin anısına hatıra 
fotoğrafı çekildi.

19-23.Ekim.2014 tarihleri arası Fransa’nın Paris şeh-
rinde gerçekleştirilecek SIAL 2014 Paris Gıda ve 
Tarım Fuarına katılacak Borsamız heyeti ilk olarak 
17.10.2014 tarihinde Belçika’nın Brüksel şehrine gi-
derek aynı günün akşamı Belçika TÜMSİAD yetkili-
leri ile Brüksel’de merkezinde biraraya gelindi.TÜM-
SİAD yetkilileri ilk olarak kendilerini ziyarete gelen 
Türkiye’den Karacabey Ticaret Borsası, Gemlik Tica-
ret Borsası, İznik Ticaret ve Sanayi Odası ile Orhanga-
zi Ticaret ve Sanayi Odası heyetlerine teşekkürlerini 
ilettiler.TÜMSİAD yetkilileri Belçika’daki Gıda ve Tarım 
sektöründen bahsederek gelişmeler hakkında bilgiler 
verdiler.Gıda ve Tarım sektöründeki gelişmeler karşı-
lıklı olarak ele alınarak uluslararası işbirliklerin nasıl 
yapılabileceği ele alındı.Aynı zamanda Brüksel’de 
ihtiyaç duyulan ürünler arasında bulunan Siyah 
Zeytin’in ikili görüşmeler kapsamında Türk firmalarının 
Belçika’ya iyi fiattan 1 nci kaiite ambalajlı Türk malı 
zeytinlerin satılabileceği dile getirildi.Heyetimiz içer-
sinde zeytin ticaretiyle uğraşan firmaların ülkeye dö-
nüşte Brüksel TÜMSİAD yetkilileriyle temasa geçerek 

siyah zeytin satışı yapan firma ve marketlerin isimlerini 
alarak numune zeytin çeşitleri gönderip ikili anlaşma 
yapabilecekleri dile getirdiler.Çok olumlu geçen ikili 
görüşme sonunda Karacabey Ticaret Borsası olarak 
TÜMSİAD Başkan Vekili’ne özel yapım çerçeveli Türk 
bayrağı ile kurumumuzun sembolü olan Karacabey 
Soğanı Maketi takdim edilerek resimler çekildi.Daha 
sonra TÜMSİAD yetkililerince hazırlanmış bulunan 
kokteye geçildi.

BORSAMIZ HEYETİ PARİS TÜMSİAD’I ZİYARET ETTİ.

BORSAMIZ HEYETİ BRÜKSEL TÜMSİAD’I ZİYARET ETTİ.
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Borsadan Meclis üyelerine ve Personeline

EĞİTİM

Karacabey Ticaret Borsası, meclis üyeleri ve personeliyle birlikte 2014 yılını değerlendirmek 
ve eğitim seminerine katılmak üzere 10 Ocak 2015 Cumartesi günü Gönen Termal Hotel’de 1 
günlük toplantı düzenledi.

İlçenin önemli sivil toplum 
kuruluşlarından biri olan Karacabey 
Ticaret Borsası, 1968 yılından bu 
yana geçen 46 yılda ‘öncelikli olarak 
üyelere hizmet’ sloganıyla yola çıktı. 

Ticaret Borsası, bu kapsamda 2014 yılı 
Faaliyet Dönemi’nin değerlendirilmesini 
yapmak; aile içi iletişim, kadın, gençlik ve 
liderlik konularını kapsayan eğitimlerini 
almak üzere ilk olarak Meclis Başkanı Halit 
Elbir öncülüğünde yaklaşık iki saatlik bir 
toplantı düzenledi. 2014 Aralık ayı meclisi 
ve 2014 yılı Faaliyet Raporu, 2015 yılı 
Tahmini Bütçe, Gelir ve Gider Bütçeleri 
görüşülerek denk bütçe olarak hazırlandı. 
Yönetim Kurulu Başkanı Murad Bertan, 
1 milyon 201 bin TL olarak hazırlanan 
bütçeyi ve yine 2014 yılı Faaliyet Belgesi’ni 
meclis onayına sundu.
Bertan’a teşekkür eden Meclis Başkanı 
Halit Elbir, “Borsamızca 2015 yılı 
gelirlerinde % 32′lik bir artış gerçekleşti 
ve yine 2015 yılı giderinde de % 15′lik bir 
artış oldu.” dedi. Elbir, Karacabey Ticaret 
Borsası’nın yıllara göre yükseliş trendinin 
son 15 yılda sürekli olarak % 25 - 30 
seviyelerinde istikrarlı büyüme sağladığını 
kaydetti. Elbir, Borsa’nın tescil işlemlerinde 
de her yıl olduğu gibi hacmin yükselerek 
devam ettiğini sözlerine ekledi.

Karacabey Ticaret Borsası’nın 
gerçekleştirdiği Meclis Toplantısı sonrası 
meclis üyeleri ve personelin eşleriyle 
birlikte katıldığı Aile İçi İletişim - Kadın, 
Gençlik ve Liderlik konularını kapsayan 
eğitimi ise konunun Uzmanı Dr. Burcu 
Üzümcüler verdi. İki saatlik eğitime 
katılan meclis ve personel, çok faydalı bir 
bilgilendirme olduğunu kaydetti.
Eğitim sonunda konuşan Başkan Murad 
Bertan, Karacabey Ticaret Borsası’nın 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı 
113 Ticaret Borsası arasında 7. borsa 
olarak Akreditasyon Belgesi’ni aldığına 
dikkat çekti. Borsa olarak zaman zaman 
kurum dışında yılda bir kez de olsa 
böyle toplantı ve eğitim seminerlerine 
devam edeceklerini belirten Bertan’ın 
konuşmasının ardından eğitime katılan 
35 kişi eğitim uzmanı ile birlikte hatıra 
fotoğrafı çektirdi.
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Borsadan Ziraat Odasına

JEST

Karacabey Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Murad 
Bertan ve Genel Sekreter 
İbrahim Temel, Karacabey 
Ziraat Odası Meclisi’ni ziyaret 

etti.
Şubat ayında gerçekleştirilecek olan Ziraat 
Odası seçimlerinde Karacabey Ticaret 
Borsası Salonları’nın kullanılabileceğini 
ifade eden Başkan Bertan, bunun 
karşılığında Oda’dan her hangi bir ücret 
talep etmeyeceklerini söyledi.
Bu güne kadar yapılan hizmetlerden 
dolayı  Ziraat Odası Meclis Başkanı Nuri 
Karaca’ya ve Yönetim Kurulu Başkanı 
Hasan Karahasanoğlu’na teşekkür 
eden Murad Bertan, seçimlerin dostluk 
içerisinde geçmesini temenni etti.

Karacabey Ticaret 
Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Murad Bertan ve 
Genel Sekreter 
İbrahim Temel, 
Karacabey Ziraat 
Odası Meclisi’ni 
ziyaret etti.
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EL ELE
Karacabey & Mustafakemalpaşa

K
aracabey Ticaret 
ve Sanayi Odası ile 
Karacabey Ticaret 
Borsası, komşu ilçe 
Mustafakemalpaşa’nın 

Oda ve Borsa yöneticileriyle bir 
araya geldi.

Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sa-
nayi Odası’nda gerçekleşen toplan-
tıda gündemde olan Otoban Projesi 
ve Batı Organize Sanayi Bölgesi’nin 
ilçelere etkileri değerlendirilerek 
görüşler paylaşıldı ve ilçeleri ilgi-
lendiren konularda işbirliği içerisin-
de olma noktasındaki kararlılık bir 
KTSO Başkanı Naci Güncü ve KTB 
Başkanı Murad Bertan öncülüğün-
deki ziyaret sonunda, anılan pro-
jeler ile ilgili detaylı toplantının tüm 
meclis üyelerinin katılımıyla 1 hafta 
sonra Karacabey’de yapılmasına 
karar verildi.kez daha vurgulandı.

Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası ile Karacabey Ticaret 
Borsası, komşu ilçe Mustafakemalpaşa’nın Oda ve Borsa 
yöneticileriyle bir araya geldi.

Gerçekleştirilen anlamlı ziyarete Ticaret Borsası’ndan Yönetim Kurulu Başkanı Murad Bertan ile Borsa Genel Sek-
reteri İbrahim Temel, Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ise Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Naci Güncü, Meclis 
Başkan Yardımcısı Feti Toprak ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Fehmi Yıldız yer aldı.
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TSE’den Borsamıza

Tam Not
Karacabey Ticaret Borsası, TS EN ISO 9001:2008 gözetim tetkikini başarıyla geçti. Karacabey 
Ticaret Borsası ayrıca, Marmara Bölgesi’ndeki Ticaret Borsaları içinde 2007 yılında TSE’den 
ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi belgesini alan ilk kurum oldu.

er yıl periyodik olarak TSE Bursa 
Personel ve Sistem Belgelendirme 
Müdürlüğü’nce yapılan tetkiklerin 
sonuncusu 20 Ocak 2015 tarihin-
de Karacabey Ticaret Borsası’nda 
gerçekleşti. Tetkiki, TSE Bursa 
Personel ve Sistem Belgelendir-
me Müdürlüğü’nde görevli Alp 
Kerem Küleri yaptı. Küleri, Kara-
cabey Ticaret Borsası’nın kalitesi-
ni ISO 9001:2008 Kalite Yönetim 
Sistemi’nin şartlarını yerine getirip 
getirmediğini kontrol ederek, sis-
temin yürümesinde herhangi bir 
probleme rastlanmadığını gözlem-
ledi.

Tetkike, Karacabey Ticaret Borsa-
sı Yönetim Kurulu Başkanı Murad 
Bertan’ın yanı sıra, Genel Sekreter 
İbrahim Temel ile Kalite Yönetim 
Sistemi Temsilcisi Özer Yarışlı da 
katıldı. Tetkik sonucu açıklama 
yapan Karacabey Ticaret Borsa-
sı Yönetim Kurulu Başkanı Murad 
Bertan, kurumun her geçen gün 
hizmet kalitesini arttırdığını söyledi. 
Bertan, üyelerin yanı sıra müstahsil 
ve bölge halkının da hizmetlerin-

den memnun kalınması için gerekli 
tüm düzenleme ve çalışmaların 
Borsa Meclisi ve personelleri ta-
rafından titizlikle yürütüldüğünü 
kaydetti.

TSE Tetkik görevlisi Alp Kerem 
KÜLERİ ise, Karacabey Ticaret 
Borsası’nın TS EN ISO 9001:2008 
gözetim tetkikine gayet güzel ha-
zırlandığını ve tetkiki başarı ile 
geçtiğini sözlerine ekledi.
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Recep Altepe’ye
Borsamızdan

Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Naci Güncü, Karacabey 
Ticaret Borsası Başkanı Murad Ber-
tan ile Mustafakemalpaşa Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim 
Dırakman’ı ağırlayan Bursa Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, sanayi üretimi kadar tarım 
ve hayvancılığın da büyük önem ta-
şıdığını belirtti. Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, Bursa’da 
çevreyi kirleterek üretim yapan 
işletmelere karşı tavizsiz olmaya 
devam edeceklerini söyledi.

Başkan Altepe, Karacabey Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanı Naci 
Güncü, Karacabey Ticaret Borsası 
Başkanı Murad Bertan ile Mustafa-
kemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı İbrahim Dırakman’ı konuk 
etti. Merinos’taki Gönül Dostları 
Sofrası başkanlık makamında ger-
çekleşen görüşmede, tarım ve hay-
vancılığın son durumu ve atılması 
gereken adımlar ele alındı.

“Marmara’nın kurtulması Türkiye’nin 
kurtulması demek”

Büyükşehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe, tarım ve hayvancılığı 
da tehdit altında bulunduran fabri-

ka atıklarının Büyükşehir Belediyesi 
tarafından sürekli denetlendiğini 
belirtti. Sanayi üretiminin Bursa 
için olmazsa olmaz olduğunu fakat 
bunun havzaların, su kaynaklarının 
kirletilmesiyle gerçekleştirilemeye-
ceğini vurgulayan Başkan Altepe, 
havzalara bırakılan zehirli atıkların 
tarım ve hayvancılığı da olumsuz 
etkilediğini dile getirdi. Bursa’da su 
kaynaklarının kirletilmesine yönelik 
ağır kararlar aldıklarını, çalışma-
ları tavizsiz sürdürdüklerini ifade 
eden Başkan Altepe, Marmara’nın 
zehirli atıklardan kurtarılmasının 
Türkiye’nin kurtarılması anlamına 
geldiğini anlattı. Bu nedenle Bursa, 
İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ’da 
çevre kirliliğine yönelik gerçekleş-
tirilen çalışmaları çok önemsedik-
lerini belirten Başkan Altepe, “Bu 
bölgelerde 10 bine yakın fabrika 
var. Kendi adımıza tedbirleri aldık 
ve denetimleri aralıksız sürdürüyo-
ruz.” dedi.

Çiftçi birliklerine çağrı

Konuşmasında tarım ve hayvancılık 
konusunda Bursa’da yapılan çalış-
malara da değinen Başkan Altepe, 
Büyükşehir Yasası’nın yürürlüğe 
girmesiyle birlikte bu alanda yoğun 

faaliyetler gerçekleştirdiklerini be-
lirtti. Bütünşehir olmadan Keles’te 
köylülerin ürünlerinin değerlendiri-
leceği süt ürünleri tesisini hizmete 
aldıklarını, et ürünleri tesisinin de 
inşaat aşamasında olduğunu dile 
getiren

Başkan Altepe, tarım ve hayvan-
cılığa en az sanayi kadar önem 
verdiklerini kaydetti. Bursa’nın her 
alanda gelişmesini istediklerini, 
eksiklik hissedilen işleri ön plana 
aldıklarını söyleyen Başkan Altepe, 
“Tarım ve hayvancılık da bunlardan 
biri. Startı verdik ve ihtiyaç sırasına 
göre gerekenleri yapıyoruz. Bu 
nedenle meslek örgütlerine, çiftçi 
birliklere tekrar sesleniyoruz. Ne 
sıkıntınız varsa bize gelin. Birlikte 
çözüm bulalım.” diye konuştu.

Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Naci Güncü, Karacabey 
Ticaret Borsası Başkanı Murad 
Bertan ile Mustafakemalpaşa Tica-
ret ve Sanayi Odası Başkanı İbra-
him Dırakman ise, yaptıkları ortak 
açıklamada, bölgede çok sayıda 
hayvan çiftliği bulunduğunu hatırla-
tarak, Başkan Altepe’den bölgede 
tarım ve hayvancılığın gelişmesi 
yönünde destek istedi.

Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Naci Güncü, Karacabey Ticaret Borsası 
Başkanı Murad Bertan ile Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim 
Dırakman Bursa Büyük Şehir Belediye Başkanı Recep Altepe’yi ziyaret etti...

Borsamız’dan Defterdarlığa



Defterdarlığa
Borsamızdan

Kutlama...
Karacabey Ticaret Borsası, her yıl Şubat ayının son haftası kutlanan 
‘Vergi Haftası’ kapsamında dün Bursa Defterdarlığı’nı ziyaret etti.

Karacabey Ticaret Borsası, 
her yıl Şubat ayının son 
haftası kutlanan ‘Vergi 

Haftası’ kapsamında dün Bursa 
Defterdarlığı’nı ziyaret etti.
Ziyarete Karacabey Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Murad Bertan, Meclis Başkanı Halit 
Elbir ile Genel Sekreter İbrahim 
Temel katıldı. Bursa Deftardarı 
Selim Aktaş, Karacabey Ticaret 
Borsası’nın ziyaretinden duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. Aktaş, en 
kısa zamanda Karacabey Ticaret 
Borsası’nı ziyaret edeceğini dile 
getirdi.
Karşılıklı görüş alışverişinde 
geçen ziyaret sonunda Borsa 

heyeti, Bursa Defterdarı 
Selim Aktaş’a ilçenin simgesi 
‘Karacabey Soğanı’nın Türk 
Patent Enstitüsü’nden yeni coğrafi 
işaretli soğan maketini takdim etti.
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CHP & MHP’ye
Borsadan

Ziyaret...

B
orsa adına ziyare-
te Yönetim Kurulu 
Başkanı Murad 
Bertan, Meclis 
Başkanı Halit El-

bir, Meclis Başkan Yardımcısı 
Sezgin Can, Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Celali 
Kavaz, Meclis Üyeleri; Mutlu 
Demir, Tamer Gündağ, Ali İh-
san Aydın ve Genel Sekreter 
İbrahim Temel katıldı.

İlk olarak CHP İlçe Başkanı 
Gönül Avil ve yeni yönetimi 
tebrik ederek çalışmaların-
da başarılar dileyen Borsa 
heyeti, daha sonra ilçe 
kongresini yaparak MHP İlçe 
Başkanlığı’na seçilen Hüse-
yin Erol ve yönetim kurulu 
üyelerini kutladı. Borsa Yö-
netim Kurulu Başkanı Murad 
Bertan, çalışmaları hakkında 
kısa bilgiler verirken, CHP 

ve MHP’nin ilçe başkan-
ları da, Karacabey Ticaret 
Borsası’nın ziyaretlerinden 
duydukları memnuniyeti dile 
getirdi. Karşılıklı sohbet hava-
sında geçen ziyaretler sonra-
sı birlikte fotoğraf çekildi.

Karacabey Ticaret Borsası, geçtiğimiz günlerde Gönül Avil başkanlığında 
yenilenen CHP İlçe yönetimi ile genel kuruldan zaferle çıkan Hüseyin Erol 
başkanlığındaki MHP İlçe yönetimine kutlama ziyaretinde bulundu.
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Toplantısı
BTSO’dan Ortak Akıl

B
TSO’nun ‘Ortak 
Akıl Buluşmaları’na 
Karacabey’den de 
yoğun katılım oldu:

Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası (BTSO) öncü-
lüğünde düzenlenen ‘Ortak 
Akıl Buluşmaları’nın 10’uncusu 
Vali Münir Karaloğlu ile oda ve 
borsa başkanlarının katılımıyla 
gerçekleştirildi. BTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 
iş dünyasındaki birlik ve bera-
berliği kuvvetlendiren ‘Ortak Akıl 
Buluşmaları’nın Türkiye’de birçok 
oda ve borsa tarafından rol model 
olarak alındığını söyledi.

BTSO öncülüğünde 2013 yılından 
bu yana ilçe oda ve borsalar ile 
birlikte düzenlenen ‘Ortak Akıl 
Buluşmaları’ tüm hızıyla devam 
ediyor. Altıparmak Temsilcilik 
Binası’nda düzenlenen 10. Ortak 
Akıl Buluşması’na Bursa Valisi 
Münir Karaloğlu, BTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 
Meclis Başkanı Remzi Topuk, 
Bursa Ticaret Borsası (BTB) 
Başkanı Özer Matlı, ilçe oda ve 
borsaların yönetim kurulu başkan-
ları ile meclis başkanları katıldı. 
Karacabey’den de yoğun ilginin 
yaşandığı toplantıda Belediye 
Başkanı Ali Özkan, Ticaret Borsa-

sı Başkanı Murad Bertan, Ticaret 
Borsası Meclis Başkanı Halit Elbir, 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkan 
Yardımcısı Feti Toprak ile oda ve 
borsa yöneticileri yer aldı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Burkay, Ortak Akıl Buluşmaları’nın 
Bursa’da iş dünyasının birlikte 
hareket etme kabiliyetini güçlen-
dirdiğini söyledi. Bu buluşmaları 
sürdürülebilir hale getirdiklerini 
anlatan Burkay, “Bu birlikteliğimiz 
herkese örnek oluyor. Türkiye’de 
birçok oda ve borsamız, Ortak 
Akıl Buluşmaları’mızı rol model 
olarak alıyor. Bu toplantılar Bursa 
iş dünyasının birbirine kenetlen-
mesinin en güzel örneğidir.” dedi.

İstişare halinde olan bir ekip hali-
ne geldik”

Bursa Ticaret Borsası Baş-
kanı Özer Matlı, Ortak Akıl 
Buluşmaları’nın önemine işaret 
ederek, “Toplantılarımızın formatı 
hiç bozulmadan devam ediyor. 
Bu çok önemli. Oda ve borsa 
başkanları olarak aynı masa etra-
fında istişare halinde olan bir ekip 
haline geldik. Bu toplantılarımıza 
devam etmemiz şehrimize ve 
ekonomimize büyük kazanç sağ-
lamaya devam edecek.” dedi. 

Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 

(BTSO) öncülüğünde 
düzenlenen ‘Ortak 
Akıl Buluşmaları’nın 

10’uncusu Vali Münir 
Karaloğlu ile oda ve 
borsa başkanlarının 

katılımıyla 
gerçekleştirildi.
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M. Rifat HiSARCIKLIOĞLU

KAPAK KONUSU

Borsamız’ın konuğu oldu...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Bursa 
ziyaretleri kapsamında hafta sonu Karacabey’e gelerek Ticaret Borsası’nın 
kurucuları Sadık Yılmaz ve Ömer Matlı’nın adını taşıyan salonların açılışına katıldı. 

lçeyi ziyaret eden TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, “Karacabeyliler 
olarak inanın siz çok şanslısınız. 
Daha önce adınızı Hara ve 
atlar ile duyurdunuz. Şimdi ise 
yetiştirdiğiniz ürünler ve firmalarla 
adınızdan söz ettiriyorsunuz. 
Karacabey Ovası, 500 büyük 
firmanın 14’ünü topraklarında 
barındırıyor. Bu da sizler adına 
gurur verici bir gelişme. Karacabey 
bir ilçe değil, Karacabey bir şehir.” 
dedi. 

Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Bursa ziyaretleri 
kapsamında hafta sonu 
Karacabey’e gelerek Ticaret 
Borsası’nın kurucuları Sadık 
Yılmaz ve Ömer Matlı’nın adını 
taşıyan salonların açılışına katıldı. 
Hisarcıklıoğlu burada yaptığı 
konuşmada Karacabey Ovası’nın 
500 büyük firmanın 14²ünü 
topraklarında barındırmasının 
gurur verici olduğunu söyledi. 
Hisarcıklıoğlu, “Karacabey bir ilçe 
değil, Karacabey bir şehir.” dedi.

Bir takım açılışlarda bulunmak 
üzere Bursa’ya gelen TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Karacabey’i de unutmadı. 
Hisarcıklıoğlu, ilçeye büyük 
hizmetleri geçen ve aynı zamanda 
Borsa’nın kurucuları arasında 
bulunan merhum Sadık Yılmaz 
ile merhum Ömer Matlı’nın iki ayrı 
salona verilen adlarını; Karacabey 
Kaymakamı Ahmet Yurtseven, 
Karacabey Belediye Başkanı Ali 
Özkan, Bursa Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı İbrahim Burkay, 
Bursa Ticaret Borsası Başkanı 

İ
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Özer Matlı, SÜTAŞ Yönetim Kurulu 
Başkanı Muharrem Yılmaz’ın yanı 
sıra yoğun bir katılımla kurdelasını 
keserek ölümsüzleştirdi.

Salonların açılışı ardından kısa 
bir konuşma yapan Karacabey 
Ticaret Borsası Başkanı Murad 
Bertan, Borsa’nın kuruluşunun 47. 
yıldönümünde ilk defa TOBB yönetim 
kurulunu Karacabey’de ağırlamaktan 
mutlu olduklarını belirtti. Bertan 
konuşmasında, bu olanağı sağlayan 
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanları Remzi Topuk ile İbrahim 
Burkay’a da teşekkür etti.

Tarım ürünleri çarşısının 16 adedini 
bitirdiklerini, önümüzdeki günlerde 
de 10 adet dükkanın daha bitmek 
üzere olduğuna vurgu yapan Bertan; 
“Buranın açılışını da hep beraber 
yapacağımıza inanıyorum.” dedi. 
Çanakkale Zaferi’nin 100. yıldönümü 
nedeniyle Çanakkale’yi hiç görmemiş 
500²e yakın orta öğretim öğrencilerini 
“Evladımız Ecdadıyla Buluşuyor” 
projesi adı altında İMKB ile ortaklaşa 
Çanakkale’ye götüreceklerinin altını 
çizen Bertan, bu yıl 2 Haziran’da 
kutlanacak olan Dünya Süt Günü’nde 
Avrupa’dan konunun uzmanlarını 
Türkiye’deki profesör ve hocaları da 
üreticilerle bir araya getireceklerini 

söyledi. Daha sonra mikrofona gelen 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 
Karacabey’i 2001 yılında Murad 
Bertan sayesinde tanıdığının altını 
çizdi. Karacabey’e her zaman 
sıcak baktığına vurgu yapan 
Hisarcıklıoğlu; “Ahde vefa olmadan 
makam olmaz.  Kim ne katkı yaptıysa 
ancak öyle yücelebilirsiniz.  Murad 
kardeşimi de böyle bir ahde vefa 
örneği sergilediği için kutluyorum. 
Karacabey Ticaret Borsası, 
gerçekleştirdiği başarılı çalışmaları 
sonucunda Türkiye’deki borsalar 
arasında bağımsız kuruluşlarca 
yapılan denetimlerde 5 yıldız 
almaya hak kazandı. Karacabeyliler 
olarak inanın siz çok şanslısınız. 
Daha önce Hara ve atlar ile adınızı 
duyurdunuz. Şimdi ise yetiştirdiğiniz 
ürünler ve firmalarla adınızdan söz 
ettiriyorsunuz. Karacabey Ovası, 500 
büyük firmanın 14²ünü topraklarında 
barındırıyor. Bu da sizler adına gurur 
verici bir gelişme. Karacabey bir ilçe 
değil, Karacabey bir şehir.” ifadesini 
kullandı.

Konuşmasında Borsa’nın önemine 
de değinen Rifat Hisarcıklıoğlu, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Borsa 
olmazsa üretici, çiftçi, malını 
gerçek fiyatla buluşturamaz. Bugün 
borsaların en önemli işlevi; çiftçinin 

ve üreticinin ürünlerinin kalitesini 
ayırt etmek, ayırt ettiği kaliteye 
göre piyasadaki geçerli olan fiyatı 
buluşturmak. Bundan üretici de 
sanayici de faydalanır. Sanayicimiz 
de malının ham maddesinin gelişinin 
sağlıklı olarak artmasını sağlaması 
açısından borsacılık bu konuda 
da işlev yapıyor. Üçüncü olarak 
tüketicinin sağlıklı ve uygun olarak 
gıdaya ulaşmasını sağlamaktadır. 
Ürünlerin pazarlamasında da 
iyi olmak zorundayız. Lale bu 
topraklarda yetişti ancak, Hollanda 
sahiplendi.”

Konuşmaların ardından 
Hisarcıklıoğlu’na, günün anısına 
Karacabey Belediye Başkanı Ali 
Özkan ve Ticaret Borsası Başkanı 
Murad Bertan tarafından birer tablo 
hediye edildi. Belediye Başkanı Ali 
Özkan ayrıca, ilçeye ait projeleri de 
kısaca özetleyerek, Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından belgeseli 
çekilen Karacabey Longozu’nun 
CD’sini de Hisarcıklıoğlu’na hediye 
ederek, ilçenin turizmde  de önemli 
bir yer olduğuna vurgu yaptı.
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Ortak Akıl
OSB için

Dayanışması
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde önceki akşam düzenlenen ‘Ortak 
Akıl Buluşması’nda bir araya gelen ilçe oda ve borsaların yönetim kurulu ve 
meclis başkanları, Organize Sanayi Bölgesi’ne tam destek verdiklerini duyurdu.

B
ursa Ticaret ve Sanayi 
Odası öncülüğünde 
önceki akşam 
düzenlenen ‘Ortak 
Akıl Buluşması’nda bir 

araya gelen ilçe oda ve borsaların 
yönetim kurulu ve meclis başkanları, 
Organize Sanayi Bölgesi’ne tam 
destek verdiklerini duyurdu.

BTSO’nun Altıparmak Hizmet 
Binası’nda yapılan toplantıya BTSO 
Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim 
Burkay, BTSO Meclis Başkanı Remzi 
Topuk, Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
İsmail Kuş, Yönetim Kurulu Üyeleri 
Şakir Umutkan ve İlker Duran, ilçe 
oda ve borsa yönetim kurulu ile 
meclis başkanları katıldı. Toplantıda 
ayrıca, Karacabey’i temsilen Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanı Naci 
Güncü ile Ticaret Borsası Başkanı 
Murad Bertan da yer aldı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı 
İbrahim Burkay, 1970²li yıllarda 
ABD’de her iki otomobilden bir 
tanesinin üretildiği Detroit Bölgesi’nin 
sektörel çeşitlilik yapamadığı için 
gündemden düştüğünü söyledi. Artık 
dünyada ülkelerin değil, şehirlerin 
yarıştığını kaydeden Başkan Burkay, 
sektörel çeşitliliğin şehirler için büyük 
önem taşıdığını kaydetti. Stuttgart 
Baden Württemberg bölgesinin en 
güzel örneklerden birisi olduğunu 
ifade eden Başkan Burkay, bu 
bölge ile Bursa’nın nüfusunun aynı 
olmasına rağmen ihracat oranları 
arasında büyük farklar olduğunu 
kaydetti. Baden Württemberg 
bölgesinin ihracatının Bursa’dan 10 
kat fazla olduğunu anlatan Başkan 
Burkay, “82 milyon Alman, 2 trilyon 
dolar ihracat yapıyor. 1,5 milyar Çinli 
de 2 trilyon dolar ihracat yapıyor. 
Almanya, GSYH’da Ar-Ge’ye ayırdığı 
payla Avrupa’nın lideri. Baden 
Württemberg’te teknoloji ve Ar-Ge 

merkezleri var. Burada müthiş bir 
sektörel çeşitlilik var. Biz de Bursa 
olarak sektörel çeşitliliğe önem 
vermeliyiz. Türkiye’de zenginlik 
üreten bir merkez olacaksa, burası 
da Bursa merkezindeki 1. bölge 
olmalıdır.” dedi.

Türkiye’nin 2023 yılında 75 milyar 
doları hedeflediğini kaydeden 
Başkan Burkay, “Bunun için iyi 
bir oyun planı kurmamız lazım. 
Bursa, mutlaka orta ve ileri teknoloji 
alanlarda önemli adımlar atmak 
zorunda. Bursa’nın kilogram başı 
ihracat fiyatı 4 dolardır. Bu oranı iki 
kat artırmalıyız. Bu da ancak sektör 
çeşitlenmesi ile olacaktır.” diye 
konuştu.

BTSO Meclis Başkanı Remzi 
Topuk, Bursa’nın gelecek hedefleri 
doğrultusunda uzay, havacılık, 
savunma, raylı sistemler, teknik tekstil 
gibi katma değerli sektörlere geçiş 
yapılması gerektiğini vurguladı. 
Remzi Topuk, “Ar-Ge ağırlıklı 
teknolojik sektörlere dönük olarak 
hızlı ve sürdürülebilir büyümenin 
sağlanması maksadıyla teknoloji 
geliştirme bölgesi, mükemmeliyet 
merkezi, lojistik merkez ve eğitim 
merkezleri olan üretim üslerine 

ihtiyacımız var.” dedi.

Karacabey’den de tam destek

Karacabey Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Murad Bertan, ileri 
teknoloji sanayi bölgelerine ihtiyaç 
duyulduğunu belirterek, bu alanların 
Bursa ve ilçelerine önemli bir ivme 
kazandıracağını vurguladı.

Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Naci Üncü 
de, Bursa’ya mutlaka çevreye zarar 
vermeden yüksek teknoloji sanayi 
bölgelerinin yapılması gerektiğini 
dile getirerek, “Biz yeni nesil sanayi 
alanlarına ihtiyaç duyuyoruz. Niye 
karşı çıkalım. İyi bir planlama ile bu 
hedef gerçekleştirilebilir. Çevreye 
saygılı sanayi bölgeleri Bursa için 
büyük bir kazanç olacaktır.” diye 
konuştu.

Bursa Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim 
Özhan ise, ileri teknoloji yatırımların 
yer alacağı OSB’nin mekan ve 
bölgesel planlamanın uygun bir 
şekilde hazırlanması ile Bursa’ya 
güç katacağını sözlerine ekledi.   



Ömer Matlı Kapalı Pazar 
Yeri’nde 26-29 Mart ta-
rihleri arasında devam 

edecek olan Tarım Fuarı’nın, diğer 
yılların aksine daha renkli ve daha 
dolu olduğu gözlendi. Yoğun ilgi-
nin yaşandığı açılışa CHP Bursa 
Milletvekili İlhan Demiröz, Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Karacabey Kayma-
kamı Ahmet Yurtseven, Belediye 
Başkanı Ali Özkan, siyasiler, mil-
letvekili aday adayları, sivil toplum 
örgütü temsilcileri, üreticiler, sek-
tör temsilcileri ve çok sayıda ilçe 
halkı katıldı.

Tarım Fuarı’nın açılış konuş-
masını gerçekleştiren Belediye 
Başkanı Ali Özkan, yatırım esaslı 
yeni Karacabey hedefiyle yola 
çıktıklarını söyledi. İlçenin kalkın-
ması adına, ‘3T Vizyonu’na dikkat 
çeken Özkan, “Tarım, Teknoloji 
ve Turizm alanındaki yatırımları 
Karacabey’imize kazandırmak 
amacındayız.” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe ise, üreten ve 
gelişen Karacabey’de düzenlenen 
bu fuarın sektör ve üretici açısın-
dan güzel bir buluşma sağladığını 
belirtti. Yeni Büyükşehir Yasası ile 
birlikte hizmet alanlarının genişle-
diğine dikkat çeken Altepe, “Kara-
cabey ve diğer 17 ilçemiz de her 
alanda gelişmeli. Bizim en büyük 
hedefimiz bu. Her alanda üretime 
destek veren çalışmalar içindeyiz. 
Karacabey’i çok seviyoruz.” açık-
lamasında bulundu.

Başkanımız

Açılışına Katıldı.
Karacabey Tarım Fuarı
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Karacabey Belediyesi ev sahipliğinde ve Renkly Fuarcılık’ın 
organizasyonuyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen Karacabey Gıda – Tarım 
ve Hayvancılık Fuarı, dün hizmete açıldı.



KGK’dan

Ziyaretler
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Matlı, “Hayatımızın her ala-
nında aslında gizli birer güç 
olan kadınlarımızın nevi 

şahsına münhasır kabiliyetlerini 
görmezden gelmek çok büyük bir 
hata olur.” dedi.

Bursa Ticaret Borsası Başkanı 
Özer Matlı, ‘8 Mart Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü’ mesajında şunları 
dile getirdi: “Tarihimizde milli müca-
dele döneminde Anadolu Kadınının 
oynadığı can alıcı rol, hafızalarımız-
dan hiçbir zaman silinmedi. Aslında 
kadınlarımız hayatımızın her döne-
minde kişiliği, karakteri, mizacı ile 
huzurlu, mutlu ve başarılı toplumla-
rın mimarlarıdır.

Bir toplumun temel taşları olan, 
varlıklarıyla hayatın her alanında 
fedakârlığı, üretkenliği ve duyarlılığı 
temsil eden kadınlarımız, sonsuz 
sevgi ve hoşgörüyle yetiştirdikleri 
nesiller ile geleceğimizin şekillendi-
rilmesinde çok önemli bir rol oyna-
maktadırlar.

Bugün kadınlarımızı işgücüne ka-
tılım oranı yüzde 27 seviyesinde 
olup, maalesef hedeflenen düzeye 
hala ulaşamamıştır. Türkiye 2023 
yılında dünyanın ilk 10 büyük eko-
nomisi arasında olmayı amaçlıyor-
sa, gerekli hamleleri için kadının 
detaycı yaklaşımına, titizliğine, ça-
lışkanlığına, zekâsına mutlak suretle 
ihtiyaç duyacaktır. Hayatımızın her 
alanında aslında gizli birer güç 
olan kadınlarımızın nevi şahsına 
münhasır kabiliyetlerini görmezden 
gelmek çok büyük bir hata olur.

Tüm bu duygularla hayatımızın her 
döneminde izleri bulunan en değer-
li varlıklarımız kadınlarımızın, Dünya 
Emekçi Kadınlar Gününü yürekten 
kutluyorum. Hep birlikte omuz omu-
za tüm hedeflerimize, mutlu, umutlu 
yarınlara ulaşabilmek ümidiyle sev-
gi ve saygılar sunarım.”

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, ‘Dünya Emekçi Kadınlar 
Günü’ dolayısıyla bir açıklama yaptı.



Öğrencilerimize

hakkında bilgilendirdik.
Çanakkale Projesi
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‘Evladımız Ecdadıyla Buluşuyor’ projesi kapsamında 400 öğrenci için 25 
Mart 2015 tarihinde düzenlenecek olan Çanakkale Şehitliği gezisiyle ilgili 
dün bilgilendirme toplantısı yaptı.

K
aracabey Ticaret Borsası, İMKB Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi işbirliğinde, Çanakkale 
Zaferi’nin 100. yılı nedeniyle ‘Evladımız Ec-
dadıyla Buluşuyor’ projesi kapsamında 400 
öğrenci için 25 Mart 2015 tarihinde düzenle-

necek olan Çanakkale Şehitliği gezisiyle ilgili dün bilgi-
lendirme toplantısı yaptı.

Ticaret Borsası’nda gerçekleşen bilgilendirme toplan-
tısında Ticaret Borsası Başkanı Murad Bertan, Genel 
Sekreter İbrahim Temel, İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi Müdürü Vedat Kırbaş, proje öğretmenleri ve gezi-
ye katılacak öğrenciler yer aldı. Toplantıda; geziye katıla-
cak öğrencilere Çanakkale ruhunu aşılamak, Çanakkale 
Destanı’nın anlam ve önemini kavramalarına katkıda bu-
lunmak amacıyla gezi boyunca nerelere gidileceği, neler 
yapılacağı ve nelere dikkat edilmesi gerektiği gibi konu-
larda sinevizyon eşliğinde İMKB Okulu Proje Sorumlusu 
öğretmenlerince bilgi verildi.

İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Vedat 
Kırbaş, böyle bir projeye katkıda bulunmaktan duyduğu 

mutluluğu dile getirirken, Ticaret Borsası Başkanı Murad 
Bertan da, “Borsa olarak şu ana kadar çok sayıda pro-
jede yer aldık ancak bu projemiz bizler için en anlamlı 
olanıdır. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyo-
rum.” dedi.
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Ecdadıyla Buluştu
Karacabey Ticaret Borsası, İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
işbirliğinde Çanakkale Zaferi’nin 100. yılı nedeniyle Çanakkale 
Şehitlikleri’ne çıkarma yaptı. 

Ticaret Borsası, 25 Mart 2015 Çarşamba günü 
gerçekleşen ziyarette, ilçe ve köy ilköğretim 
okullarında eğitim gören başarılı 18 farklı okul-

dan 400 öğrenciyi Çanakkale Destanı’nın yazıldığı 
kutsal topraklara götürdü. Geziye öğrencilerin yanı 
sıra, Ticaret Borsası’nın yönetim ve meclis üyeleri ile 
İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri 
de katıldı.
8 otobüsle Karaca-bey’den Çanakkale’ye çıkarma ya-
pan ve 8 rehber eşliğinde zaferin tarihteki önemine 

tanıklık eden gezi heyeti, unutulmaz anlar yaşadı. Sa-
bah saat 05.00²te ilçeden hareket eden heyet, ilk ola-
rak Çanakkale Eceabat’ta Kilitbahir’deki sur ve tabya-
ları gezdi. Daha sonra Mecidiye Tabyası ve Şehitliği, 
Seyid Onbaşı Anıtı, Soğanlıdere Şehitliği ve Anıtı, İlk 
Şehitler Anıtı ile devam eden geziye, Seddülbahir 
Köyü’nde öğle yemeği ile mola verildi. Burada geziye 
katılan öğrencilere pilav, ayran ve tatlıdan oluşan ye-
mek ikram edildi.
Ardından; Yahya Çavuş Şehitliği, Ertuğrul Tabyası, 

Evladımız
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Son Ok Anıtı, Zığındere Şehitliği 
ve Nuri Yamut Anıtı, Mehmetçiğe 
Saygı Anıtı, Karayörük Deresi Şe-
hitliği, Yarbay Hüseyin Avni Bey 
Mezarı ve Çataldere Şehitliği, Ke-
sikdere Şehitliği, 57. Alay Şehitli-
ği, Mehmet Çavuş Anıtı, Arıburnu 
Yarları, Cesaret Tepe ve Korku 
Deresi, Mehmetçik Parkı, Conk-
bayırı, Atatürk Anıtı, Kocadere 
Hastane Şehitliği, Bigalı Köyü 
Atatürk Evi (Müze), Büyük Anafar-
ta Şehitliği, Kireçtepe Jandarma 
Şehitliği, Akbaş Şehitliği  ve Bigalı 
Kalesi olmak üzere toplam yakla-
şık 35 tarihi yeri gezen öğrenciler, 
Çanakkale ruhunu fazlasıyla his-
sederken, hayranlıklarını da giz-
leyemedi.
Aynı gün saat 18.00²de tamamla-
nan gezi sonrası Karacabey’e dö-
nüş yolculuğuna geçildi. Geziye 
katılan tüm öğrencilere sabah ve 
öğlende olduğu gibi akşam ye-
meği de ikram edildi.
Çanakkale Gezisi’ni değerlendi-
ren Karacabey Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Murad 
Bertan, hava şartlarının da müsait 

olması nedeniyle gün boyu Çanak-
kale Savaşları’nın yaşandığı yerleri 
gezme fırsatı bulduklarını belirtti. 
Öğrencilerin Çanakkale gezisin-
den çok memnun kaldıklarını biz-
zat gözlemlediğini belirten Bertan, 
bu organizasyonda emeği geçen 
İMKB Lisesi Müdürü Vedat Kırbaş 
ve ekibi ile Borsa Genel Sekreteri 
İbrahim Temel ve personeline de 
ayrıca teşekkürlerini iletti.
Öte yandan, Karacabey İlçe Mil-
li Eğitim Müdürü Emin Dingin de, 

‘Evladımız Ecdadıyla Buluşuyor 
Projesi’nin sorunsuz bir şekilde 
gerçekleşmesinde emeği geçen 
Karacabey Ticaret Borsası adına 
Başkan Murad Bertan’a, projeye 
katılan okul müdürlükleri, öğret-
men ve öğrenciler ile Karacabey 
esnaflarına teşekkür etti. Dingin, 
bu gezinin öğrencilere milli bilincin 
verilmesi adına güzel bir proje ol-
duğunu ve devamının sağlanması 
gerektiğini sözlerine ekledi.
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Çanakkale Oda-Borsalarına
BORSAMIZ’ dan

Ziyaret...

Y
önetim Kurulu Başkanı 
Murad Bertan öncü-
lüğünde gerçekleşen 
ziyaretlerde Karacabey 
Ticaret Borsası heye-

ti, ilk olarak Çanakkale Ticaret 
Borsası’nın konuğu oldu. Karaca-
bey heyetini karşılayan Çanakkale 
Ticaret Borsası Başkanı S. Kaya 
Üzen, ziyaretten duyduğu memnu-
niyeti dile getirdi.

Karşılıklı görüşlerin paylaşıldığı ve 
Çanakkale Destanı’nın önemi üze-
rinde durulduğu ziyaret sonunda 
Karacabey Ticaret Borsası Başkanı 
Murad Bertan, Çanakkale Ticaret 
Borsası Başkanı S. Kaya Üzen’e 
günün anlamına uygun filografi 
sanatıyla yapılan Türk Bayrağı tab-
losu ile coğrafi işaretli Karacabey 
Soğanı maketi hediye etti. Ça-
nakkale Borsa heyeti, Karacabey 
heyetine de Çanakkale Savaşı’nı 
anlatan çini tablo takdim etti.

Daha sonra Çanakkale Ticaret ve 
Sanayi Odası’na geçen Karaca-
bey Ticaret Borsası, burada aylık 
yapılan Meclis Toplantısı’na katıldı. 
Meclis toplantısında ayrıca, Ka-
racabey Ticaret Borsası Başkanı 
Murad Bertan, iki kurumun meclis 
üyelerine hitap ederek birlik bera-
berlik mesajları verdi.

Benzer hediyeleş-melerin burada 
da yaşandığı toplantının ardından 

iki kurumun meclis üyeleri, Ça-
nakkale Ticaret ve Sanayi Odası 
Hizmet Binası içinde yer alan Piri 
Reis Müzesi’ni gezdi. Karacabey 
Ticaret Borsası, akşam da ÇTSO 
tarafından onuruna verilen yeme-
ğin ardından ziyaretini noktaladı.

Karacabey Ticaret 
Borsası, İMKB 

Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi 

işbirliğinde, ‘Evladımız 
Ecdadıyla Buluşuyor 
Projesi’ kapsamında 
Çanakkale Zaferi’nin 

100. yılı nedeniyle 400 
öğrenciyle Çanakkale 
Şehitlikleri’ne yaptığı 
çıkarmanın ardından, 

Çanakkale Ticaret 
Borsası ile Çanakkale 

Ticaret ve Sanayi 
Odası’nı da ziyaret 

etti.
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40. Yıl Kutlaması
Borsadan Sütaş’a

Karacabey Ticaret Borsası, 
geçtiğimiz hafta kalabalık 
heyetle Sütaş A.Ş.’yi kurulu-

şunun 40.yılı nedeniyle ziyaret etti. 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Baş-
kanı Murad Bertan öncülüğündeki 
ziyarette; Meclis Başkanı Halit Elbir, 
Bursa İl Kadın Girişimci Komitesi 
Üyesi ve aynı zamanda Karacabey 
Ticaret Borsası Kadın Girişimci Baş-
kanı Pınar Kuzu, Karacabey Ticaret 
Borsası Kadın Girişimci Üyesi Nihan 
Karakaşlar Emiroğlu, Karacabey 
Ticaret Borsası Disiplin Kurulu Baş-
kanı Murat Efe, Genel Sekreter İbra-
him Temel ve meclis üyeleri yer aldı.

Borsa heyeti, Türkiye’nin süt sektörü 
lideri ve aynı zamanda Karacabey 
Ticaret Borsası Üyesi olan Sütaş 
A.Ş.’nin kuruluşunun 40. yılı kut-
lamaları çerçevesinde Sütaş A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanvekili Tarık 
Tezel’in konuğu oldu. Borsa heyeti 
adına konuşan Yönetim Kurulu 
Başkanı Murad Bertan, Sütaş’ın 
Karacabey’in medarı iftarı olduğunu 
ve sektöründe sürekli büyüyerek 
bugün “Türkiye’nin Sütçüsü” hali-
ne geldiğini belirtti. Bertan, Sütaş 
A.Ş.’nin kuruluşunun 40. yılını Kara-
cabey Ticaret Borsası olarak kutla-
dıklarını kaydetti.

Sütaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Tarık Tezel ise, Karacabey 
Ticaret Borsası heyetinin ziyaretle-
rinden duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi. Karşılıklı görüş alışverişinde 
geçen ziyaret sonunda Karacabey 
Ticaret Borsası, coğrafi işaretli Kara-
cabey Soğanı maketini Tarık Tezel’e 
takdim etti.

Bir çatı altında toplanarak Karacabeyli iş insanlarını Türkiye 
çapında tanınmasını, iş olanaklarının gelişmesini ve daha güzel 
bir Karacabey için sosyal sorumluluk projeleri geliştirerek, hep 
birlikte kalkınmayı planlamaktayız.
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Bir arada
En yakın kurumlar

Ticaret Borsası Lokantası’nda 
50 kişinin katıldığı yemekli 
tanışma toplantısında bir ara-

ya gelen Ziraat Odası ve İlçe Tarım 
Müdürlüğü heyetiyle ilk olarak kar-
şılıklı tanışma yapıldı. Daha sonra 
ülkenin dünya hububat, sebze ve 
meyve satış rakamlarının karşılaş-
tırıldığı Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nce CNN Türk’e hazırlatılan 
program slayt olarak izletildi.

Program bitiminde ilk olarak Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Murad Bertan söz aldı. Bertan ko-
nuşmasında, Ziraat Odası ve İlçe 
Tarım heyetlerinin ziyaretlerinden 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi.  
Daha sonra konuklara Karacabey 
Ticaret Borsası’nın tanıtımını yapan 
Başkan Bertan, bugüne ilçenin 
sanayicisine, tüccarına ve müs-
tahsiline yapılan hizmetler karşılığı 
gelindiğine dikkat çekti. Türkiye’de 
en iyi şekilde Borsacılık yapabilmek 
için hizmet binası, laboratuvar, 
kantar, satış ve konferans salonları 
yaptıklarını da vurgulayan Bertan, 
konuklara ilçenin ihtiyacı olan Tarım 
ve Gıda Çarşısı’nı hizmete açtıkla-
rını söyledi. Murad Bertan, Ticaret 
Borsası’nın ilçeden kazandığı para-
yı hizmet olarak dönüştürmek üzere 
son 15 yılda ilçe çiftçisine, sağlığa, 

eğitime, Emniyet ve Jandarma’ya 
önemli miktarlarda maddi destek-
ler verildiğini de kaydetti. Bertan, 
bu destekleri imkanlar ölçüsünde 
sürdürmeye devam edeceklerini 
ifade etti.

Ticaret Borsaları’nın çalışma alan-
ları içerisinde, Ziraat Odası ve 
İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü’nün kendilerine en yakın 
iki kurum olduğuna dikkat çeken 
Başkan Murad Bertan, bu misyon 
gereği her iki kurumla bundan 
önce olduğu gibi bundan sonra da 
iyi ilişkiler içerisinde en iyi hizmeti 
vermeye devam edeceklerini sözle-
rine ekledi.

Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem 
ile İlçe Tarım Müdürü Cemer Erken 
de, Ticaret Borsası’nın kendilerini 
kabul ederek ev sahipliğinde gös-
termiş bulundukları ilgiden dolayı 
teşekkürlerini iletti. Erdem ve Erken, 
Ziraat Odası ve İlçe Tarım olarak, 
Ticaret Borsası’yla her zaman be-
raberce projeler üretmeye ve iyi 
ilişkiler içerisinde çalışmaya devam 
edeceklerini dile getirdi.

Karşılıklı görüş alışve-rişinde geçen 
toplantı sonrası Ticaret Borsası Yö-
netim Kurulu Başkanı Murad Bertan 

ve Meclis Başkanı Halit Elbir, günün 
anısına filografi sanatıyla yaptırılmış 
bulunan Türk Bayrağı tablolarını 
Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem 
ile İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürü Cemer Erken’e takdim etti.

Karacabey İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Cemer Erken ve 7 kişilik 
ziraat mühendislerinden oluşan heyet ile Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Erhan Erdem ve Meclis Başkanı Samet Karakaşlar’dan oluşan 26 kişilik meclis 
ve denetleme üyeleri, ‘Tanışma Toplantısı’nda bir araya geldi.



Borsamız

Mevlit Okuttu
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Ticaret Borsası Meclis Başkanı Halit Elbir ile Yönetim Kurulu Başkanı 
Murad Bertan, kurum olarak gerçekleştirdikleri mevlide katılan tüm ilçe 
halkına teşekkürlerini iletti.

Karacabey Ticaret Borsa-
sı, 20 Nisan 2015 Pazar-
tesi akşamı Üç Aylar’ın 
başlaması nedeniyle 
Borsa’da görev alarak 

ahirete intikal etmiş başkan, yönetici 
ve üyelerinin ruhuna Ulu Camii’de 
akşam ile yatsı namazları arasında 
Mevlid-i Şerif okuttu.

İlçe halkının da yoğun ilgisiyle 
okunan Mevlid-i Şerif, İlçe Müftüsü 
Hikmet Yazıcı ve 8 kişilik din görevli-
lerinin katılımıyla gerçekleşti. Mevlid-i 
Şerif ve yatsı namazının ardından 
Peygamber Efendimizin Sakal-ı 
Şerif’i gösterildi.

Ticaret Borsası Meclis Başkanı Halit 
Elbir ile Yönetim Kurulu Başkanı 
Murad Bertan, kurum olarak gerçek-
leştirdikleri mevlide katılan tüm ilçe 
halkına teşekkürlerini iletti.



KaracabeyTicaretBorsası 62

Yerli Malı
Yurdun Malı

B
ursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 27 
Mart 2015 tarihinde 
“Yerli Malı Belgesinin 
Düzenlenmesine İlişkin 

Uygulama Esasları” konulu toplantıya 
ev sahipliği yaptı. Toplantıya; Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, 
Bursa Valisi Münir Karaloğlu, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Bursa Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim 
Burkay, Bursa Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, 
Karacabey Ticaret Borsası Başkanı 
Murad Bertan, Genel Sekreter 
İbrahim Temel ile çevre Oda ve 
Borsa başkanları, bakanlık yetkilileri 
ve Bursa iş dünyasının temsilcileri 
katıldı.

Toplantının açılışında konuşan BTSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, 
Türkiye’de sürdürebilir bir üretim 
yapısının oluşturulabilmesi adına 
yüksek teknolojili girdilerin yurt içinde 
üretilmesinin büyük önem taşıdığını 
söyledi. Bu kapsamda Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde 
gerçekleştirilen çalışmaların önemine 
değinen Başkan Burkay, kamu 
alımlarına yüksek teknolojili yerli 
ürünlere yüzde 15²lik fiyat avantajının 
sağlanması, Türkiye’de bu alandaki 
üretimin ve ihracatın yüzde 60²ını 
gerçekleştiren Bursa ve çevresindeki 
firmalarımız için büyük fırsatlar 
doğurduğunu dile getirdi.

Bursa Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Özer Matlı, en 
önemli desteklerden birinin de kamu 
alımlarında yerli malına uygulanan 
yüzde 15²lik fiyat avantajı olduğunu 
söyledi. Kamu alımlarının toplam 113 
milyar TL’ye ulaştığını belirten Özer 
Matlı, bugüne kadar 1.241 adet yerli 
malı belgesi alınmasında firmalarının 
bu işe verdiği önemin göstergesi 
olduğunu kaydetti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu da 
konuşmasında, kamu ihalelerinde 
yerli malına yüzde 15²lik fiyat 
avantajı verilmesinin sanayici için 
devrim niteliğinde olduğunu söyledi. 
Uygulamanın duyurulması adına ilk 
toplantıyı Bursa’da yaptıklarına işaret 
eden Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’nin 
gururu ve moral kaynağı Bursa’da 
yine çok hayırlı süreci başlatmış 
oluyoruz dedi. İş adamı uyanıktır. 
Geleceğini görür, kamu alımlarında 
hepimiz için müthiş bir fırsat var.” 
ifadelerini kullanan Hisarcıklıoğlu, 
sanayiciye ve üreticiye terk etmiş 
olduğu işlere geri dönüş için fırsat 
oluştuğunu söyledi. Türkiye’nin ilk 
yerli tramvayını üretme başarısı 
gösteren Bursa’da firmaların bu 
avantajı çok iyi değerlendirmesi 
gerektiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, 
“Tüm şirketlerimizin bu belgeye haiz 
olmasını bekliyorum.” diye konuştu.

Karacabey Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Murad Bertan, konu 
hakkındaki açıklamalarında, 5174 
sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği ile Odalar ve Borsalar 
Kanunu’na tabi Ticaret ve Sanayi 
Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi 
Odaları, Deniz Ticaret Odaları 
ile Ticaret Borsaları tarafından 
13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 
2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliğine 
uygun olarak düzenlenecek olan 
Yerli Malı Belgeleri’ni kapsadığını 
belirtti. Karacabey Ticaret Borsası 
olarak üyelerinin yerli malı üretimi 
yaptıklarında talepleri doğrultusunda 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na 
göre yapılacak mal alım ihalelerinde 
istekliler tarafından teklif edilen malın 
yerli malı olduğunu gösteren belgeyi 
düzenleyeceklerini vurgulayan 
Bertan, yine kurumun hizmetlerinde 
kullanılmak üzere kısa süre önce satın 
alınan aracın da yerli malı olduğunu 
belirtti. Bertan, Tofaş-Doblo marka 
yeni araç satın aldıklarını sözlerine 
ekledi.



Başkanımız bir ilke

imza attı...
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Karacabey Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Murad Bertan, 
Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Yönetim Kurulu’na seçildi.

M
urad Bertan, geçti-
ğimiz hafta Cumar-
tesi günü Ankara 
Sheraton Oteli’nde 
gerçekleştirilen Ola-

ğanüstü Genel Kuru’da 13 kişilik 
Federasyon Kurulu Yönetimi’ne 
girmeyi başardı. 410 üyenin oy 
kullandığı genel kurulda Bertan, 
Bursa bölgesinden Türkiye Un Sa-
nayicileri Yönetimi’nde yer alarak 
bir ilke de imza atmış oldu.

Seçim sonrası yapılan görev 
bölümünde Murad Bertan, Gül-
han Ulusoy başkanlığındaki 
aktif yönetim kurulu üyeliğinde 
görev aldı. Bertan ayrıca, aynı 
tarihlere rastlayan TOBB’un 71. 
Genel Kurul’unda Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu ile yine Karşılama 
Komitesi’nde yer aldı.

Ankara temasları sonrası ilçeye 
dönen Karacabeyli işadamı ve 
Karacabey Ticaret Borsası Yöne-
tim Kurulu Başkanı Murad Bertan, 

şunları söyledi: “Bölgem adına 
böyle bir göreve layık görüldü-
ğüm için çok gururluyum. Genel 
Kurul’da oy kullanan un sanayicisi 
tüm dostlarıma teşekkür ediyo-
rum. Daha önce bu görevde yine 
Karacabeyli bir işadamı, çok 
değerli dostum Sayın Ata Torun 
yer almıştı. Ancak, Torun’un iş 
faaliyeti Bandırma’da olduğu için 
Balıkesir’i temsil etmişti. Bursa 
tarihinde ilk kez bu görev bana 
verilmiş oldu. Üyelerimizin sa-
yesinde üstlendiğim bu görevi 
layıkıyla yerine getirmek için 
elimden geleni yapacağım. Gaze-
teniz aracılığı ile başta Bursa Un 
Sanayicileri olmak üzere ülkemiz-
deki tüm sanayicilere de teşekkür 
ederim. Özellikle, genel kurula 
bizzat katılarak şahsımı ve bizleri 
onurlandıran Matlı Grup Yönetim 
Kurulu Başkanı Özer Matlı’ya da 
şükranlarımı sunarım.”

Murad Bertan, 3 yıl görev ya-
pacak Un Sanayicileri Federas-
yonu Yönetim Kurulu haricinde, 

TOBB Karşılama Kurulu Üyeliği, 
TOBB TİM Yönetim Kurulu Mu-
hasip Üyeliği ve Ulusal Hububat 
Konseyi Yönetim Kurulu Üyeliği 
görevlerini de başarıyla yürüterek 
Karacabey’i gururla temsil etmek-
te.
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Karacabey Kadın 
Girişimciler Kurulu’nun 

organizasyonu ile 
dün düzenlenen 

‘Annelik ve Kariyer’ 
konulu panel yoğun 

ilgi gördü. Ticaret 
Borsası Sadık Yılmaz 

Konferans Salonu’nda 
gerçekleşen panelde, 

kadına daha fazla 
sahip çıkılması ve iş 

yaşamında daha fazla 
yer alması gerektiği 

vurgulandı.

Annelik &

Kariyer



KaracabeyTicaretBorsası65

Karacabey Kadın Girişimciler 
Kurulu’nun organizasyonu ile 
dün düzenlenen ‘Annelik ve 
Kariyer’ konulu panel yoğun 
ilgi gördü. Ticaret Borsası 

Sadık Yılmaz Konferans Salonu’nda 
gerçekleşen panelde, kadına daha fazla 
sahip çıkılması ve iş yaşamında daha 
fazla yer alması gerektiği vurgulandı.

Gazeteci-Yazar Canan Ekinci Yılmaz’ın 
başkanlık ettiği panelde; TOBB Bursa 
Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurcan 
Özdemir, Şekerbank Karacabey Şube 
Müdürü Nevin Tufan ve Karacabeyli 
Avukat Belma Tunçman da konuşmacı 
olarak yer aldı. Panelde ayrıca, Filografi 
Sanatçısı Dilek Kaplan’ın da birbirinden 
güzel eserleri sergilendi.

Programa; Karacabey Ticaret Borsası 
Başkanı Murad Bertan, Karacabey 
Ticaret Borsası Genel Sekreteri İbrahim 
Temel, Erdek Ticaret Odası Başkanı F. 
Özlem Sarı, siyasi parti ve sivil toplum 
örgütlerinin bayan temsilcileri ile çok 
sayıda Karacabeyli bayan katıldı.

Programın açılışında konuşan Karacabey 
Ticaret Borsası Kadın Girişimci Kurulu 
Başkanı ve aynı zamanda Bursa İl Kadın 
Girişimciler İcra Komitesi Üyesi Pınar 
Kuzu, anneliğin kutsallığına dikkat çekti. 
Cennetin annelerin ayakları altında 
olduğunu vurgulayan Kuzu, kadının 
çalışma ekonomisinde de daha fazla 
yer bulması ve girişimcilik ruhunun 
geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Kadının 
olduğu her yerden büyük faydalar 
sağlandığını belirten Pınar Kuzu, “Kadının 
her zaman öğrenmeye ve bildiklerini 
öğretmeye ihtiyacı vardır.” dedi. Pınar 
Kuzu son olarak da, tüm annelerin Anneler 
Günü’nü kutladı

Karacabey Ticaret Borsası Başkanı 
Murad Bertan da, kadının toplumda ve iş 
yaşamındaki önemine vurgu yaptı. Ülke 

genelinde ve TOBB bünyesinde Kadın 
Girişimciler Kurulu oluşturulduğunu ifade 
eden Bertan, bayanların anneliğinin 
yanında iş yaşamında da başarılı olması 
gerektiğini söyledi. Kadına karşı şiddeti 
her zaman kınadıklarını belirten Bertan, 
“Şu hiç unutulmasın ki, Çanakkale’de 
300 bin şehidimiz yatıyor. Ancak onların 
arkalarında da bir o kadar anne ve kadın 
var. Annelerimizin, eşlerimizin değerini 
bilmeli, onlara şiddet yerine her zaman 
destek vermeliyiz.” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından ‘Annelik 
ve Kariyer’ konulu program, panelistler 
tarafından tüm detaylarıyla masaya 
yatırıldı.

Programda ayrıca; Karacabey Ticaret 
Borsası Başkanı Murad Bertan, Karacabey 
Ticaret Borsası Kadın Girişimci Kurulu 
Başkanı ve aynı zamanda Bursa İl Kadın 
Girişimciler İcra Komitesi Üyesi Pınar 
Kuzu, Erdek Ticaret Odası Başkanı 
Özlem Sarı, Karacabey Ticaret Borsası 
Başkanı Murad Bertan’ın eşi Zehra 
Bertan ile Avukat Belma Tunçman, panele 
verdikleri desteklerden dolayı Gazeteci-
Yazar Canan Ekinci Yılmaz’ı, TOBB Bursa 
Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurcan 
Özdemir’i, Şekerbank Karacabey Şube 
Müdürü Nevin Tufan’ı ve Filografi Sanatçısı 
Dilek Kaplan’ı çiçek ve Türk bayraklı tablo 
ile onurlandırdı.
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Borsamız ŞAMPİYON Öğrencileri

Ödüllendirdi.
20 Kasım 2014’te Çin’de düzenlenen Wushu Şampiyonası’nda ‘boş el sitili’nde 
dünya ikincisi, ‘kılıç’ stilinde ise dünya üçüncüsü olan Karacabey Anadolu Lisesi 12. 
Sınıf Öğrencisi Mehmet Fatih Yağdı.

T
icaret Borsası, geçtiğimiz Perşembe 
günü Borsa’ya ait Ömer Matlı Satış 
Salonu’nda gerçekleştirilen ödül töreninde, 
Karacabey dışında ve farklı branşlarda 
önemli başarılara imza atan öğrencilere 

tablet hediye etti. Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Murad Bertan, Meclis Başkanı Halit Elbir, 
Meclis ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Durmaz ile 
Meclis Üyesi Ali İhsan Aydın’ın öncülük ettiği törene; 
Kaymakam Ahmet Yurtseven, İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Emin Dingin, okul müdürleri, öğretmenler ve ödüle 
layık görülen öğrenciler katıldı.

Öğrencilerin başarılarıyla büyük gurur duyduklarını ve 
onları onurlandırmak amacıyla böyle bir organizasyon 
düzenlediklerini belirten Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Murad Bertan, öğrencileri kutlarken; 
başarıda emeği geçen başta İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Emin Dingin olmak üzere, okul müdürlerine, 
öğretmenlere, velilere de teşekkür etti.

Ticaret Borsası’nca ödüllendirilen başarılı öğrenciler 
ise şu isimlerden oluştu:

30 Mart 2015 tarihinde 18 Mart Çanakkale Zaferi 
konulu ilkokullar arası şiir yarışmasında Bursa birincisi 
olan Şehit Bahadır Tayfur İlkokulu 4-B Sınıfı Öğrencisi 
Umur Cucunel.

20 Mart 2015 tarihinde 18 Mart Çanakkale Savaşı 
konulu ilkokullar arası resim yarışmasında Bursa 
birincisi olan Atatürk İlkokulu 3. Sınıf Öğrencisi Gülcay 
Mutlu.

23 Mart 2015 tarihinde Kur’an-Kerim’i Güzel Okuma 
Yaruşması’nda Marmara Bölge ve Bursa birincisi olan 
Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. Sınıf Öğrencisi İsmail 
Uyanık.

20 Kasım 2014’te Çin’de düzenlenen Wushu 
Şampiyonası’nda ‘boş el sitili’nde dünya ikincisi, ‘kılıç’ 
stilinde ise dünya üçüncüsü olan Karacabey Anadolu 
Lisesi 12. Sınıf Öğrencisi Mehmet Fatih Yağdı.

20 Şubat 2014’te Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından düzenlenen, Teknik ve Endüstri Meslek 
Lisesi öğrencilerine yönelik ‘İş Güvenliği’ konulu 
karikatür yarışmasında Bursa birincisi olan Karacabey 
Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Makine Teknolojisi 
Alanı 11. Sınıf Öğrencisi Furkan Çalışkan.
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Borsamızdan

Recep Altepe’ye
ziyaret...
Karacabey Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Murad Bertan, Bursa Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Recep Altepe’ye nezaket ziyaretinde bulundu. Görüşmede; Ticaret Borsası Genel 
Sekreteri İbrahim Temel ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Seyfettin Avşar da hazır 
bulundu.

Çalışmaları hakkında Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe’yi bilgilendiren Ticaret 
Borsası Başkanı Murad Bertan, üyelerine karşı 

sorumluluk bilinci ve imkanlar ölçüsünde hizmetlerini 
sürdürmeye devam ettiklerini belirtti.

Bertan, ilk olarak şehir içerisinde zor şartlarda ve 
sıkışık ortamdaki işyerlerinde ticaret yapan üyelerinin 
sıkıntılarını görerek Bandırma yolu üzerinde 
faaliyetlerini sürdüren hizmet binalarının yanına 16 
adet depo ve işyerinden oluşan 5 bin m2 kapalı alana 
sahip Gıda ve Tarım Çarşısı’nı hizmete açtıklarını 
söyledi. Yapılan depo ve işyerlerinin hepsinin şu 
anda dolu olması nedeniyle kurumlarına üyelerince 
ilave depo ve işyeri yapılması konusunda talepler 
geldiğini belirten Bertan, Borsa olarak yapmayı 
düşündükleri projeler hakkında da kısa bilgiler verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe de, 
Karacabey Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Murad Bertan’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak yoğun 
bir iş temposu içerisinde çalıştıklarını belirten Altepe, 
Karacabey Ticaret Borsası’nın güzel bir hizmet 
binası ve sosyal tesisleri ile Tarım ve Gıda Çarşısı’na 
sahip bölgesinde güçlü bir kuruluş olarak ilçe halkına 
ve üyelerine hizmetlerini arttırarak sürdürdüğünü 
gözlemlediği ifade etti. Altepe, Tarım ve Gıda 
Çarşısı’ndaki depo ve işyeri sayısının arttırılmasının 
ilçe merkezinde sıkıntılı ortamda iş yapmaya çalışan 
Borsa üyelerinin daha rahat ortamda faaliyetleri 
sürdürebileceklerini dile getirdi.

Ziyaret sonunda Karacabey Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Murad Bertan, kendilerini kabul 
etmesinden dolayı teşekkür ederek, günün anısına 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’ye 
filografi sanatıyla yapılmış Türk Bayrağı hediye etti.
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Kardeş Borsalarımız

İ
STİB’in Mayıs ayı Meclis Toplantısı’nda konuşan İstanbul 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, kardeşlik 
ve işbirliği anlaşması için Karacabey Ticaret Borsası ile 
bir araya geldiklerini ifade etti. İstanbul Ticaret Borsası 
Başkanı Ali Kopuz ve Karacabey Ticaret Borsası Başkanı 

Murad Bertan tarafından imzalanan protokol kapsamında, 
iki borsa arasında çeşitli konularda işbirliği ve ortak projeler 
yürütülmesinin hedeflendiği bildirildi.

On bine yakın üyeleri ile Türkiye’nin en büyük Ticaret Borsası 
olduklarını ifade eden Kopuz, Marmara Bölgesi’nde ön sıralarda 
yer alan Karacabey Ticaret Borsası ile kardeşlik ve işbirliği 
anlaşması imzalayacak olmalarından duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi.

Karacabey Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Murad 
Bertan ise, Borsa’nın kuruluş tarihi olan 1968 yılından bugüne 
kadar geçen süreçteki tarihçesini, gelişimini ve son yıllarda 
sürekli yükseliş trendinde olan bir kurum olduğunu anlattı. 
Bertan, “Karacabey Ticaret Borsası, 2014 yılında tescil işlem 
hacminde % 31 büyüme gerçekleştirerek ülkemizde mevcut 
bulunan 113 Ticaret Borsası içerisinde ilk 30²a girerek her yıl 
yükselişini sürdürmektedir.”

Karacabey Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Murad 
Bertan, köklü bir kurum olan İstanbul Ticaret Borsası ile kardeş 
olmaktan duydukları memnuniyeti ifade etti. İSTİB’in kuruluş 
sırasına göre Türkiye’nin beşinci borsası ve yine her yıl tescil 
işlem hacmi sıralamasında birinci olduğunu ifade eden Bertan, 
“İstanbul Ticaret Borsası bu dönemde gerçekten çok farklı bir 
kurum olarak diğer Ticaret Borsaları’na öncülük ve ağabeylik 
yapıyor. Bunda tabii ki Başkan Ali Kopuz’un büyük rolü var. 
Kendisine İstanbul Ticaret Borsası’yla kardeş borsa olmamız 
konusunda göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkür ediyorum.” 
dedi.

Konuşmaların ardından iki başkan, Karacabey Ticaret Borsası 
ile İstanbul Ticaret Borsası arasındaki ‘İşbirliği ve Kardeşlik 
Protokolü’nü imzaladı. Her iki başkan imzaladıkları kardeşlik 
protokolüyle bundan böyle daha çok bilgi alışverişinde 
bulunmak üzere sık sık bir araya gelebileceklerini söyledi. 
Karacabey Ticaret Borsası Başkanı Bertan, en kısa zamanda 
İstanbul Ticaret Borsası’nı ilçede ağırlamaktan şeref ve 
memnuniyet duyacaklarını sözlerine ekledi. Daha sonra her iki 
borsa başkanı, karşılıklı olarak porselen tabak, filografi sanatı 
Türk Bayrağı ve soğan maketi takdimlerinde bulundu. İstanbul 
Ticaret Borsası’nda yenilen öğle yemeğinin ardından her iki 
borsa yöneticileri, Canlı Hayvan Borsası Tesisleri’ni gezdi. 
Tesislerde yeni uygulanmaya başlanan teknolojik gelişmeler 
yerinde incelendi.

Karacabey Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Murad Bertan, Meclis Başkan 
Yardımcısı Sezgin Can, Meclis Katip Üyesi Tuncay Karagöz, Meclis Üyesi ve Birlik 
Delegesi Mutlu Demir, Meclis Üyesi Ali İhsan Aydın ile Genel Sekreter İbrahim Temel’den 
oluşan heyet, İstanbul Ticaret Borsası’nın daveti üzerine Mayıs ayı Olağan Meclis 
Toplantısı’na katıldı.



Kardeş Borsalarımız
Bandırma Ticaret Borsası Karacabey Ticaret Borsası’nı ziyaret 

ederek karşılıklı “Kardeşlik ve İşbirliği Protokolü” imzaladı.
Karacabey Ticaret Borsası, Bandırma Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Halit Sezgin, Meclis Başkanı İsmail Tunçbilek, 
Genel Sekreter Ertunç İşbaş ile meclis üyelerini ağırladı.
Karacabey Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Murad 
Bertan, kardeşlik ve işbirliği anlaşması için Bandırma Ticaret 
Borsası ile bir araya geldiklerini ifade etti. Bertan, imzalanan bu 
kardeşlik protokolü ile iki komşu borsa arasında çeşitli konularda 
işbirliği ve ortak projeler yürütülmesinin hedeflendiğini söyledi. 
Bertan, Türkiye’nin ilk on borsası arasında yer alan Bandırma 
Ticaret Borsası ile yine toplam 113 Ticaret Borsaları arasında 
ilk otuz tescil işlem hacmi, hizmet binası, laboratuvarı, Tarım ve 
Gıda Çarşısı depoları gibi alt yapısını tamamlamış bir Borsa olan 
Karacabey Ticaret Borsası’nın kardeşlik ve işbirliği anlaşması 
imzalamış olmaları nedeniyle mutlu olduklarını dile getirdi.

Karacabey Ticaret Borsası ile Edirne Ticaret Borsası arasında 
‘kardeş borsa’ protokolü imzalandı. Karacabey ve Edirne 

Ticaret Borsaları arasında karşılıklı iletişimin güçlendirilmesi, 
hizmet standartlarının artırılması, üyelerin işlerinin geliştirilmesi, 
illerin istihdam ve yatırım olanaklarını genişletilmesi, ortak 
toplantı, faaliyet ve projeler yapılmasına ilişkin ‘kardeş borsa’ 
protokolü imza altına alındı.

Protokol, Karacabey Ticaret Borsası Meclis Başkanı Halit Elbir ve 
Yönetim Kurulu Başkanı Murad Bertan ile Edirne Ticaret Borsası 
Meclis Başkanı Fedai Canım ve Yönetim Kurulu Başkanı Özay 
Öztürk tarafından imzalandı.
Karacabey Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Murad 
Bertan, Edirne Ticaret Borsası ile kardeş borsa olmaktan 
memnuniyet duyduklarını ifade ederek, ticaret borsaları arasında 
atılacak ortak adımların, bölgesel ve ulusal kalkınmaya önemli 
katkılar sağlayacağını belirtti.
Edirne Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk de, 
imza töreninde yaptığı konuşmada, iki borsa arasında karşılıklı 
işbirliğini güçlendirerek ortak proje ve faaliyetlerde bulunmayı 
amaçlayan protokolün hayırlı ve uğurlu olması temennisinde 
bulundu.

Uzunköprü Ticaret Borsasında imzalanan protokol ile 
Uzunköprü ve Karacabey Ticaret Borsaları arasında 

karşılıklı iletişimin güçlendirilmesi, hizmet standartlarının 
artırılması, üyelerin işlerinin geliştirilmesi, bölgelerinin istihdam 
ve yatırım olanaklarını genişletilmesi, ortak toplantı, faaliyet 
ve projeler yapılmasına ilişkin “kardeş borsa” protokolü imza 
altına alındı.
Protokol, Uzunköprü Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet 
Gür ve Yönetim Kurulu Başkanı Egemen Aslan ile Karacabey 
Ticaret Borsası Meclis Başkanı Halit Elbir ve Yönetim Kurulu 
Başkanı Murad Bertan tarafından imzalandı. Karacabey 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Murad Bertan, Ticaret 
Borsaları arasında atılacak ortak adımların bölgesel ve ulusal 
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Bakan Faruk ÇELİK &
TOBB Başkanı Rifat HİSARCIKLIOĞLU

KAPAK KONUSU

Katılımlarıyla ilçedeki başarılı iş adamlarını ödüllendirdi.

Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası ile Karacabey Ticaret Borsası, Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in yanı sıra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla ilçedeki başarılı işadamlarını ödüllendirdi.

aracabey Ali Hayri Dörter (Taha) 
Düğün Salonu’nda gerçekleştiri-
len ödül törenine Bakan Çelik ve 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun 
yanı sıra Vali Münir Karaloğlu, AK 
Parti Bursa Milletvekili Hüseyin 
Şahin, BTSO Başkanı İbrahim Bur-
kay, Bursa Ticaret Borsası Baş-
kanı Özer Matlı ile Sütaş Yönetim 
Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz 
da katıldı.

Ödül töreni öncesi bir konuş-
ma gerçekleştiren Bakan Çelik, 
“Ekonomiye can verenler ödül 
töreni vesilesiyle Karacabey’de 
olmaktan çok memnunum.  Ba-

kan olduktan sonra ilk ziyaretimi 
buraya gerçekleştirdim. Bana iyi 
dilek ve temennilerini belirten tüm 
dostlarıma çok teşekkür ediyorum. 
Üreticiden sanayiciye kadar tüm 
sorunların tespiti ve sorunların 
çözümüyle ilgili ortak akıl çerçe-
vesinde birlikte çalışacağız” dedi.

Dünyada son yıllarda arzu edilme-
yen gelişmeler de yaşandığını ifa-
de eden Bakan Çelik, “Suriye’de 
kimin eli kimin cebinde anlamakta 
zorlanıyoruz. Ortadoğu’da süper 
güçlerin siper aldığını görüyoruz 
ama ne zaman tetiğe basacak-
larını bilmiyoruz. Suudi Arabistan 

ve İran arasında meydana gelen 
gerginlik tüm dünyayı endişelendi-
riyor. Biz hükümet olarak medeni-
yetler arasındaki çatışmanın orta-
dan kalkması için yoğun bir çaba 
harcadık. Bugün geldiğimiz nokta-
da durumun çok vahim olduğunu 
ifade edebiliriz. Bu coğrafya yeni 
Kerbelaları kaldıracak durumda 
değil. Bu hengame içinde 2015²i 
gergin bir şekilde tamamladık. 
Yeni bir yıla diken üstünde girdi-
ğimizi bilmemiz gerekiyor. İnanı-
yoruz ki 2016 yılı diyalog, barış, 
huzur yılı olur. Böyle bir dünyada 
güçlü olmak, Türkiye’nin güçlü 
olması tercih değil, zorunluluk. Biz 
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Ödül Töreninde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ve Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na günü anısına hediyeleri takdim edildi.
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güçlü olmak zorundayız. Bunun da 
belirleyici faktörü ekonomidir. Eğer 
siz ekonomide güçlüyseniz sesiniz 
gür çıkacak demektir. Eğer yoksa 
sesiniz kısık çıkacaktır. O zaman 
sorunları çözen yöneten değil, 
sorunların esiri olursunuz.” şeklin-
de konuştu.

Tarımın son derece önemli olduğu-
nun altını çizen Bakan Çelik, “Ta-
rımdaki sorunları çözmedikçe di-
ğer alanlardaki sorunların çözümü 
mümkün değil. Karacabey ve Bur-
sa tarih, turizm, sanayi şehri. Ama 
aynı zamanda da bir tarım şehri. 
Karacabey ve Bursa modern tarım 
uygulamalarıyla örnek bir ilçe ve 
kent. Bunda emeği geçen herkesi 
tebrik ediyorum. Sanayinin ve 
tarımın bütünleştiği bir yer burası” 

ifadelerini kullandı.

Ticaret borsalarının anlayışını de-
ğiştirmesi gerektiğini de sözlerine 
ekleyen Bakan Çelik, “Ticaret 
borsaları çiftçinin ürününün değer 
bulduğu yerler olacak. Çiftçi üre-
tiyor, alın teri akıtıyor. Borsaların 
onun ürününün değer bulduğu 
yerler haline gelmesi gerekli. Tica-
ret borsalarının lisanslı depoculuk-
la öncü olmasını istiyorum. Devlet 
artık ürün toplamamalı. Bu borsa-
ların işi. Lisanslı depoculuk yasa-
sını çok önemli hedeflerle çıkarttık. 
Bunun işlemediğini görmek üzüntü 
verici. Artık borsalarımız taşın al-
tına gövdesini koymalı” şeklinde 
konuştu

Havza bazlı üretime geçişle ilgili 

tespitler yapıldığını da vurgulayan 
Bakan Çelik, “Türkiye’de suyunu-
zun durumu ne? Hangi ürünle han-
gi toprağı buluşturmalıyız?  Bunları 
Orman ve Su İşleri Bakanlığımızla 
birlikte gerçekleştirdiğimiz projeyle 
masaya yatırıyoruz. Neyin nerede, 
ne zaman ekileceğinin öncülüğü-
nü yapacağız. Havza bazlı üretime 
geçişle birlikte ürünlerde fiyat istik-
rarı da sağlanacak. Böylece çiftçi 
emeğinin karşılığını alacak.” dedi.

Süt üreticisini desteklemek için 
yeni kararlar aldıklarını da ilk kez 
açıklayan Bakan Çelik, şöyle de-
vam etti: “Süt arzımız 18,5 milyon 
ton. Sütün artması hayvan gelişi-
minin sağlıklı olduğunu gösteriyor. 
Sütün arzına baktığımız zaman 
geçen yılın aynı dönemine göre 
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Bakan Faruk ÇELİK &
TOBB Başkanı Rifat HİSARCIKLIOĞLU
Katılımlarıyla ilçedeki başarılı iş adamlarını ödüllendirdi.
225 bin ton süt sanayimize daha 
fazla gitmiş. Ayrıca önümüzdeki 
dönem laktasyon dönemi olduğu 
için süt üretimi daha da artacak. 
Talebe odaklanmamız lazım. İç 
tüketimde azalma var. Çevremiz 
savaş ortamı ve ihracatta daralma 
var. Ayrıca süt tozu ihracatında 
yüzde 80²lik düşüş var. Türk yo-
ğurdu, Türk peyniri dünya pazarla-
rındaki yerini alması, sanayicimizin 
rekabet gücünü artırmak için 
birkaç hususta adım atmayı kabul 
gördük. Artık üreticimiz ‘Sütüm ne 
olacak’ kaygısı içinde olmasın. Çiğ 
süt sözleşmesi zorunlu hale getiril-
di. Sanayici için arz garantisi var. 
Sözleşmeli döneme geçtik.”

Karacabey’in zenginliği uyumun-
dan geliyor”

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 
da, Karacabey’in en çok ziyaret 

ettiği ilçe olduğunu vurgulayarak, 
“Sık sık gelmemin esas sebebi bu-
rada gördüğüm muhteşem tablo. 
Karacabey’in zenginliği bu uyum-
dan geliyor. Bu manzarayı başka 
bir yerde kolay kolay bulamazsı-
nız. Karacabey Türkiye’nin gururu” 
ifadelerini kullandı.  Karacabey’de 
faal bir kadın girişimciler kurulu 
olduğunu da sözlerine ekleyen 
Hisarcıklıoğlu, “Ancak mecliste 
kadın üye yok. Önümüzdeki sene 
seçimlerde en azından birer tane 
kadın meclis üyesi sözü istiyoruz” 
dedi.

Karacabey tarım merkezi”

Karacabey’de ekonomiye can 
veren, değer katan iş adamlarını 
ödüllendirmenin gururunu ya-
şadıklarını söyleyen Vali Münir 
Karaloğlu ise,   “Karacabey tarım, 
hayvancılık ve gıda sanayinde 

hem Bursa hem de Türkiye’nin en 
önemli merkezlerinden biri.  Ödül 
vereceğimiz tüm arkadaşlarımıza 
ilçelerimize ve ilimize kattıkları de-
ğerden dolayı teşekkür ediyoruz” 
diye konuştu.

“Karacabey büyürse Bursa büyür”

Karacabey Belediye Başkanı Ali 
Özkan da, “Tarım ve hayvancı-
lık Karacabey’in vazgeçilmezi. 
İstanbul-Bursa- İzmir Otoyolu 
tamamlandığında burada üretilen 
ürünlerin pazarlanması açısından 
önemli katkı sağlayacak. Karaca-
bey büyürse, Bursa büyür. Bursa 
büyürse Türkiye büyür. Türkiye bü-
yürse dünya küçülür ve dünyadaki 
zulüm sona erer” diye konuştu.

Karacabey tarım ve hayvancılığın 
başkenti”



Bakan Faruk ÇELİK &
TOBB Başkanı Rifat HİSARCIKLIOĞLU
Katılımlarıyla ilçedeki başarılı iş adamlarını ödüllendirdi.
Karacabey Ticaret Borsası Baş-
kanı Murad Bertan ise şöyle 
konuştu: “Kuruluşunun 48. Yılını 
kutlayan borsamız ilçemize ve 
şehrimize değer katmaya devam 
edecektir. Bizler üyelerimizle olan 
bağı hiçbir zaman koparmadığı-
mız gibi ülkemiz ve ilçemiz için 
çözümleyici katkıda bulunma 
özelliğimizi alnımızın akıyla yerine 
getirmenin kıvancını yaşıyoruz. 
Son yıllarda ilçemizde gerçekleşen 
yatırımlar ve gelişen tarım sanayisi 
Karacabey’in tarım ve hayvancılı-
ğın başkenti olduğunu kanıtlamak-
tadır” dedi.

“Güney Marmara’nın parlayan 

yıldızı olmaya aday”

Karacabey’in bereketli toprakları-
nın ve doğal güzelliklerinin herkes 
tarafından bilindiğini vurgulayan 
KTSO Başkanı Naci Güncü de 
şöyle konuştu: “Karacabey tarımın 
olduğu gibi tohum şirketlerinin 
ve dünya tohum markalarının da 
merkezi olma yolunda ilerliyor. 
Tarımsal üretimde birinci olan il-
çemiz Bursa’nın 1/100.000 ölçekli 
planlarında tarım ve tarıma dayalı 
sanayi üretim alanı olarak göste-
rilmiştir. Bunlarla birlikte ilçemizde 
otomotiv yan sanayi alanında da 
yapılan yatırımlar gün geçtikçe 
artmaktadır. Kısa zamanda ta-

mamlanacak İstanbul-Bursa-İzmir 
otoyolu ve hızlı tren; ilçemizin 
Bursa ve Balıkesir’i birleştirecek 
kesişme noktasında yer alma-
sını sağlayacaktır. Bu yatırım ile 
Bursa’nın genişleme istikametinde 
olan ilçemiz, Güney Marmara’nın 
üretim ve lojistik üssü ve parlayan 
yıldızı olmaya adaydır.”

Konuşmaların ardından 42 KTSO 
üyesi, 32 de KTB üyesi ödüllerini 
Bakan Çelik, TOBB Başkanı Hisar-
cıklıoğlu, Vali Münir Karaloğlu ve 
törene katılan diğer protokol üyele-
rinden aldılar.
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MART
DÜNYA

GÜNÜ
KADINLAR8

Karacabey Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Murad Bertan, ‘8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü’nün tüm dünya kadınlarına 

eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam getirmesi 
temennisinde bulundu.

Kadınları her zaman baş tacı gördüklerini dile 
getiren Bertan, “Tüm kadınlarımızın bu anlamlı 

gününü kutluyoruz. Kadınlarımızı sadece yılda 
bir gün değil, her gün hatırlayarak hassasiyet 
göstermemiz gerekiyor. Bu vesileyle başımızın 
tacı olan ve yarınlarımızın mimari kadınlarımıza 
sağlık, huzur ve mutluluk dilekleriyle 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü’nü kutluyorum.” dedi.



KGK Karacabey’de

Toplandı...
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Atatürk Kültür Park içerisindeki 
Parkada Restaurant’ta dü-
zenlenen yemekli toplantıya 

Bursa Kadın Girişimciler Kurulu 
Başkanı Nurcan Özdemir başkan-
lığındaki Bursa ve ilçelerin Kadın 
Girişimciler Kurulu üyeleri katıldı. 
Ayrıca, Karacabey Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Murad 
Bertan’ın eşi Zehra Bertan da top-
lantıda hazır bulundu.

Toplantının açılış konuşmasını ger-
çekleştiren Bursa Kadın Girişimciler 
Kurulu Başkanı Nurcan Özdemir, 
“Her ay bir ilçede meclis toplantıları 
yaparak o ilçedeki kurul arkadaş-
larımızı tanıma fırsatı buluyoruz, 
onlarla iç içe olmak bizlere farklı bir 
enerji veriyor.” diye konuştu.

Karacabey Kadın Girişimciler Kurul 
Başkanı Pınar Kuzu ise, meclisi 
Karacabey’de ağırlamaktan onur 
duyduklarını belirterek, ilçe ekono-
misi ve kadın girişimcileri hakkın-
da bilgiler paylaştı. Kuzu ayrıca, 
Ticaret Borsası Başkanı Murad 
Bertan’ın kurum olarak her zaman 
yanlarında olduğunu, maddi ve 
manevi desteklerini esirgemediğini 
belirterek teşekkürlerini iletti.

Toplantıda bugüne kadar ger-
çekleşen projeler anlatıldı. Ayrıca 
yapılması planlanan Bursa Kadın 
Girişimci Merkezi hakkında bilgi 
paylaşımı yapıldı. Açıklamada, “Ku-
rulması planlanan bu merkez; kadın 
girişimciler için oluşturulacak bir iş 
girişim merkezi olması planlanmak-
tadır. Kadın girişimcilere işletmeleri-
nin kuruluş ve gelişim aşamasında 
destek vererek Bursa ve bölgesine 
ekonomik fırsat, istihdam ve zen-
ginlik yaratmak amaçlanmaktadır.” 
denildi. Toplantı sonunda, Ramazan 
ayı dolayısıyla Bursa’da bulunan 
277 kadın girişimcinin katılacağı 
bir iftar programı tertiplenmesine 
karar verildi ve bir sonraki toplantı-
nın Orhangazi ilçesinde yapılacağı 
bildirildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Bursa Kadın Girişimciler Kurulu İcra 
komitesi, Haziran ayı toplantısını geçtiğimiz hafta Karacabey’de gerçekleştirdi.
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Borsamızdan

Şampiyonluk
Kutlaması

Karacabey 
Ticaret Borsası 

tarafından 
geçtiğimiz hafta 

Karacabey 
Belediyespor’un 
şampiyon olarak 

BAL Ligine 
yükselmesi 
nedeniyle 

Borsa Mihaliç 
Lokantası’nda 
yemek verildi.

aracabey Ticaret Borsası’nın 
organize ettiği yemeğe, Karacabey 
Kaymakamı Dr. Yusuf Gökhan Yolcu, 
Garnizon Komutanı Yüzbaşı Erdal 
Özköroğlu, Belediye Başkanı Ali 
Özkan, Cumhuriyet Başsavcısı Soner 
Aygün, Emniyet Müdürü Arif Günal, 
AK Parti İlçe Başkanı Murat Erol, 
CHP İlçe Başkanı Murat Tanrıverdi, 
MHP İlçe Başkanı Hüseyin Erol, 
Karacabey Ticaret Borsası Başkanı 
Murad Bertan, daire amirleri, sivil 
toplum örgütü temsilcileri, Karacabey 
Belediyespor yönetimi, teknik heyeti ve 
futbolcularının yanı sıra Crazy taraftar 
grubu liderleri katıldı.

Yemek sonrası konuşan KTB Başkanı 
Murad Bertan, şampiyonlukta emeği 

geçen herkese teşekkür etti. Bertan, 
“Ülkemiz çok zor günlerden geçiyor. 
Şehitlerimiz ve Karacabeyli şehidimiz 
olduğu için gösterişten uzak bir şekilde 
kutlama yapmak istedik. Düzenlemiş 
olduğumuz kutlama yemeğine katılan 
tüm katılımcılara teşekkür ediyorum.” 
dedi.

Karacabey Belediye Başkanı ve 
Karacabey Belediyespor Başkanı Ali 
Özkan ise, 3. yılda 3. kez üst üste 
şampiyon olduklarına dikkat çekti. 
Özkan, “Böyle bir organizasyonu 
yaptığı için Murad Bertan başta 
olmak üzere Karacabey Ticaret 
Borsa’sına teşekkür ediyorum. O sene, 
bu sene diyerek bir yola çıktık. Bu 
yolda bize destek veren tüm kurum 

K



ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. 
Hedefimiz BAL ligiydi. Bunu da hep 
birlikte başardık. Hiçbir siyasi parti ayrıt 
etmeden bütün halinde birleştik ve 
bunun neticesinde başarıyı yakaladık. 
Crazy taraftar grubu da çok güzel 
şovlar yaparak hep yanımızda oldu. 
Şuanda bütün futbolcularımızın alacak 
ve primlerini ödedik ve helalleştik. Az 
zamanda çok işler yaptık. Yaptıklarımız 
da yapacaklarımızın teminatıdır. 
Hep beraber inşallah ileriki günlerde 
Karacabey Belediyespor’u daha da 
güzel yerlerde görürüz.” dedi.

Gecenin sonunda Karacabey 
Kaymakamı Dr. Yusuf Gökhan Yolcu 
Karacabey Belediye Başkanı ve 
Karacabey Belediyespor Başkanı 
Ali Özkan’a, Cumhuriyet Başsavcısı 
Soner Aygün Karacabey Belediyespor 
yönetimi adına Uğur Koçak’a, Emniyet 
Müdürü Arif Günal teknik heyet adına 
Hüseyin Hürsoy’a, KTB Meclis Başkanı 
Halit Elbir futbolcular adına takım 
kaptanı Abdullah Apak’a, AK Parti, 
CHP ve MHP ilçe başkanları Crazy 
taraftar grubu adına Gökhan Arıkan’a, 
KTB Başkanı Murad Bertan da önceki 
senelerde emeği geçen Mustafa Kuzu 
ve Necmi Çolpan’a plaket takdim etti.

w
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Ticaret Borsamız’ın

Bulgaristan
çıkarması

Karacabey 
Ticaret 
Borsası 
heyeti, 

Bulgaristan’ın 
başkenti 
Sofya’da 

9-12 Kasım 
2016 tarihleri 

arasında 
düzenlenen 

Gıda Fuarı’na 
katıldı.

Karacabey Ticaret Borsası heyeti, 
10 Kasım’da ilk olarak Sofya Büyü-
kelçiliği Ticaret Başmüşaviri Mehmet 
Emrah Sazak’ı makamında ziyaret etti. 
Ticaret Başmüşaviri Sazak, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin Bulgaristan’ın başkenti 
Sofya’da yaptığı çalışmalar hakkında 
bilgiler verdi. Ticaret Borsası Başkanı 
Murad Bertan da, kurumlarının çalış-
malarından bahsetti. Bertan, ziyaret 
sonunda Sazak’a günün anısına Ka-
racabey Ticaret Borsası adına filografi 
sanatıyla yapılmış Türk bayrağı hediye 
etti.

Görüşmeden sonra fuar alanına geçen 

Borsa heyeti, yurtiçi ve yurtdışından 
fuara katılan firmaların stantlarını ge-
zerek yetkililerden ürettikleri ve pazar-
ladıkları gıda ürünleri hakkında bilgi 
alışverişinde bulundu. Gezide, Avrupa 
Birliği üyesi olan Bulgaristan’daki gıda 
üretimi yapan tesislerin teknolojik ola-
rak ilerleme kaydedildiği gözlemlendi.

Aynı gün Romanya ve Yunanistan gibi 
komşu ülkeler ile tüm Bulgaristan şe-
hirlerinin alışveriş yaptığı Sofya Bölge 
Toptancı Yaş Sebze ve Meyve Hali’ni 
ziyaret eden Karacabeyli heyet, Hal 
Genel Müdürü Dimitar Madjarov’dan 
işleyiş hakkında bilgiler aldı. Mad-

K



KaracabeyTicaretBorsası

09 / 08 / 2011

26

jarov, mevcut hal binasından dükkan 
kiralanacağı gibi sadece mevcut ofis-
lerden de kiralama yaptıklarını, istenilen 
prosedürlerin yerine getirilmesi duru-
munda Türkiye’den de sebze ve meyve 
getirilerek satışların yapılabileceğini 
belirtti. Madjarov ayrıca, şu anda Hal’de 
işadamları tarafından kiralanmış işyerle-
rinde birçok sebze ve meyve çeşidinin 
Türkiye’den getirilerek burada rahatlıkla 
satabildiklerini belirtti.

Karacabey Ticaret Borsası, hal’deki 
işyerlerini gezerek yetkililerden bilgi aldı. 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Murad Bertan, ziyaret sonunda Hal Ge-
nel Müdürü Dimitar Madjarov’a coğrafi 
işaretli Karacabey Soğanı maketi takdim 
etti.

Ticaret Borsası ekibi, 11 Kasım Cuma 
günü ilk olarak Bulgaristan’ın ikinci 
büyük şehri ve en fazla sanayi tesis-
lerinin bulunduğu Filibe’deki Et ve Süt 
Tesisleri’nde Haly Good’s şirketini ziyaret 
etti. İşletme Sahibi Gianluca Violetti, 
Ticari Ateşe Hayrettin Yücel’in katıldığı 
gezide her iki üretim tesisi hakkında 
bilgi aktarımında bulundu. Daha sonra 
işletme sahibi Gianluca Violetti, Borsa 
heyetine et tesislerini gezdirerek üretim-
leri ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi. 
Violetti, et ve süt fabrikalarının günlük 
üretim olarak Bulgaristan’ın en büyük 
tesisleri olduğunu ifade etti. Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Murad 
Bertan, daha sonra ziyaret anısına iş-
letme sahibi Gianluca Violetti’ye hediye 
takdim etti.

Borsa heyeti, yine aynı gün ilk olarak 
Ticari Müşavirliği Başkonsolosu Vekili 
Müsteşar Birey Yılmazsoy’u makamın-
da ziyaret etti. Başkonsolos Yılmazsoy, 
Bulgaristan’da uzun yıllardır yaşayan 
Türklerin durumları ve yine Türkiye’den 
gelerek bu ülkede ticaret yapan firmala-
rın faaliyetleri hakkında açıklama yaptı. 
Ticaret Borsası Başkanı Murad Bertan 
da, Karacabey’in verimli ovasında dört 
mevsim bol miktarda tarım ürünleri yetiş-
tirilmesi nedeniyle tarım ve hayvancılığa 
yönelik gıda ürünleri işleyen büyük ka-
pasiteli fabrika ve işletmelerin bulundu-
ğunu dile getirdi.

İkili görüşme sonunda Murad Bertan, 
coğrafi işaretli Karacabey Soğanı make-
tini Başkonsolos Birey Yılmazsoy’a he-
diye etti. Aynı zamanda gün boyu Borsa 
heyetini Filibe’deki fabrika ve işletmeler 
ile şehri gezdirerek bilgi aktarımında 
bulunan Filibe Ticaret Ateşesi Hayrettin 
Yücel’e de günün anısına filoğrafi sana-
tıyla yapılmış Türk bayrağı ve yine gezi 
programını yapan Ateşelik Uzmanı Ka-
nariya Redzhebova’ya da Karacabey’in 
sembolü olan ıhlamur çiçeği ve balından 
oluşan hediye paketi takdim edildi.
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Temeli atıldı
Gıda ve Tarım Ürünleri Çarşısı Ek Depoları

Karacabey Ticaret Borsası, 8 ilave 
tahıl deposunun temelini meclis 
üyelerinin katılımıyla attı. Borsa’nın 
2013 yılında üyelerine yönelik hiz-
mete sunduğu 16 depodan oluşan 
Gıda ve Tahıl Çarşısı’na ek olarak 8 
depo için de start verildi.

Temel atma töreninde Ticaret Bor-
sası Yönetim Kurulu Başkanı Murad 
Bertan, Meclis Başkanı Halit Elbir 
ile Borsa meclis üyeleri yer aldı. 
Ticaret Borsası Başkanı Murad 
Bertan, ek 8 deponun çevre düzen-
lemesi ile birlikte 2017 Mart ayına 
yetiştirmek istediklerini söyledi. 
Borsa’nın kendi imkanlarıyla yapı-
lacak yeni depoların 210 metrekare 
olacağını kaydeden Bertan, top-
lamda 24 depo ve 7 bin metrekare-
ye ulaşacak kapalı alanla üyelerine 
en iyi hizmeti sunmaya devam ede-
ceklerini söyledi.

Karacabey Ticaret Borsası, 8 ilave tahıl deposunun temelini 
meclis üyelerinin katılımıyla attı. 

Temel atma töreninde Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Murad Bertan, Meclis 
Başkanı Halit Elbir ile Borsa meclis üyeleri yer aldı. 



Karacabey Ovası’nda
Çiftçi TV
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B
ursa Bölgesi ve Türkiye 
genelinde tarım sorun-
larını ekrana taşıyan 
Çiftçi TV’nin Karacabey 
Ovası’nda üreticilerin 

yaşadığı güncel sorunlarla ilgili ger-
çekleştirdiği çekimler,  “Nasırlı Eller” 
programında yayınlandı.

Karacabey Ticaret Borsası, Soğan 
Hali ve Hotanlı Mahallesi’ndeki çe-
kimler sonrası hazırlanan “Nasırlı 
Eller” programında Karacabey’in 
tüm tarım sorunlarına değinen Çiftçi 

TV ekibi, ovadaki arazilerde yapılan 
tarımsal faaliyetleri yerinde izlemeyi 
tercih ederek, bugünlerde hasadı 
yapılan karnabahar ve pırasa üreti-
cileriyle buluştu. Yoğun bir şekilde 
çalışan ekip, daha sonra tescil ka-
zandırılarak, logoyla satış yapılma 
hakkına kavuşan Karacabey Soğanı 
hakkında da bilgi içeren çekimler 
yaptılar.

Karacabey Ticaret Borsası’na gide-
rek, Borsa Yönetim Kurulu Başkanı 
Murad Bertan ile yöneticileri Kara-

cabey Soğanı’nı tescil ettirmeleri 
nedeniyle kutlayan Çiftçi TV ekibinin 
ilçede yaptığı çekimler, ülke gene-
linde “Nasırlı Eller” programında 
yayımlandı.

Karacabeyli çiftçilerin sorunlarının 
yer aldığı program tarım çevrelerin-
de büyük yankı uyandırdı.



Borsamız Üyesi ve 
İlçemiz Belediye Başkanı 
Ali ÖZKAN’ın Babası eski 

üyelerimizden
Hacı Seyit Ali 

ÖZKAN’ın 
vefatını üzüntüyle öğrenmiş 
bulunmaktayız. Merhuma 

Allah’tan Rahmet, Yakınlarına
Başsağlığı diliyoruz.

T.C. 
KARACABEY TİCARET BORSASI

BAŞSAĞLIĞI

Borsamız 
eski yöneticilerinden

Hacı 
Mehmet ORUÇ’un 
vefatını üzüntüyle öğrenmiş 
bulunmaktayız. Merhuma 

Allah’tan Rahmet, Kederli ailesine
Başsağlığı diliyoruz.

T.C. 
KARACABEY TİCARET BORSASI

T.C. 
KARACABEY TİCARET BORSASI

BAŞSAĞLIĞI
Borsamız 

eski üyelerinden 
Hilmi TEMEL’in 

vefatını üzüntüyle öğrenmiş 
bulunmaktayız. Merhuma 

Allah’tan Rahmet, 
Kederli ailesine

Başsağlığı diliyoruz.

BAŞSAĞLIĞI

Borsamız Kurucularından, İlçemiz 
İşadamlarından 

Mehmet TÜYDEŞ’in 
vefatını üzüntüyle öğrenmiş 
bulunmaktayız. Merhuma 

Allah’tan Rahmet, Kederli ailesine
Başsağlığı diliyoruz.

BAŞSAĞLIĞI

Aramızdan Ayrılanlar

T.C. 
KARACABEY TİCARET BORSASI






