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BAŞKANDAN

Murad BERTAN
Karacabey Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli okuyucularımız yönetim kurulu 
olarak 44. Hizmet yılımızda üreticilerimizin 
tüccarlarımızın ve sanayicilerimizin tüm 
sorunlarının da ele alındığı bir platform olan 

ve akreditasyon çalışmaları sonunda sektörümüze 
faydalı olacağını düşündüğümüz yayın hayatına uzun 
bir aradan sonra yeniden başlayan vizyon dergimizi 
bu yeni sayısıyla sizlerle buluşturmanın heyecanını 
mutluluğu yaşıyoruz. 

5174 sayılı kanun çerçevesinde hizmet vererek 
üyelerimizin sektörde gelişmesini saylayarak ve uygun 
ortamlar hazırlamak amacı ile borsamız çok yönlü tüzel 
kişiliğine uygun faaliyetlerle gündeme gelmeye devam 
etmektedir, göreve geldiğimiz günden bu güne her 
birine eşit uzaklıkta olduğumuz siyasi parti temsilcileri 
ile diğer sivil toplum örgütleri ile okullarımızda ve 
üniversitelerimizde düzenlediğimiz kariyer günlerinde 
gençlerle gerek üyelerimize yaptığımız ziyaretlerle 
gerekse düzenlediğimiz panel konferans ve toplantılarla 
üyelerimizle aramızdaki başı hiç koparmadık davet 
edildiğimiz bütün ulusal platformlarda bölgemizin 
sesini duyurmakla kalmadık önemli görevlere gelerek 
ilçemizi ve borsamızı  temsil etme mutluluğunu yaşadık 
ve yaşattık .

Geçtiğimiz günlerde borsamızı ziyarete gelen Tarım 
ve Hayvancılık Bakanımız Sayın Mehti Eker’ e lisanlı 
depoculuk ve yakın bir zamanda hayata geçireceğimiz 
ilçemize yeni bir ivme kazandıracak olan tarım ve gıda 
çarşısı projelerimizden bahsedip desteğini almanın 
haklı gururunu yaşadık .

Bu faaliyetlerimizden bahsettikten sonra Karacabey 
in önemli bir tarım ürüne olan mısırı konu alırsak; 
mısır Türkiye ‘de bitkisel kökenli proteinlerin yeterli ve 
ekonomik üretimleri için önem taşımaktadır. Özellikle 
ülkemizde  gerek insan beslenmesinde gerek hayvan 
yemi olarak kullanılmasında gerekse elde edilen nişasta 

glikoz ve mısır yağı özü olarak da sanayinin değişik 
kollarında da hammadde olarak kullanılmasından dolayı 
pek çok ülkenin tarımsal ürün deseninde kolayca yerini 
bulabilmektedir. Bölgemiz açısından değerlendirmek 
gerekirse tarım bitkisinin yetiştirildiği bu verimli 
topraklarda yaşamımızın avantajını kullanabiliyor 
olduğumuzu gözlemekteyim. Çiftçi arkadaşlarımız 
ticari karlarını göz önünde bulundurarak her yıl ürün 
değişikliğine gidebiliyor, ikame mallar ile kazanç 
istikrarını sağlamaya özen gösteriyor.

İlçemizin yıllardır süre gelen soğan ve domates 
ambar etiketimiz düşü fiyat üretim alanlarının 
daralması ve rekorte kayıpları yüzünden umudumuzu 
kaybettiğimizden bölgemizin her geçen gün beyaz 
et üreticilerinin ve kanatlı sektörünün artan talebini 
karşılamak üzere Karacabey ovasında 2000 li  
yıllarda 50.000 ton olan mısır üretiminin 2011 yılından 
200.000 tona ulaşmasına neden olmuştur. Tabiki bu 
oranlarda birim alanından alınan verililiğin yüksek 
olmasıda önemli bir detay mısır tarımında verimliliğin 
arttırılması kaliteli mısır tohumunun kullanılmasının 
yaygınlaştırılması ile birlikte çeşitli araştırmalara 
dayalı ekonomik uygulamaların yerinde ve zamanında 
yapılması ile mümkün olacaktır. 

Çiftçilerimize milenyumlu yıllarda artık dünya piyasaları 
ile entegre haline geldiğimizi hatırlatırım çünkü bizler 
çiftçimizi desteklediğimizde ülkemizin kalkınacağını, 
sanayicilerimizi desteklediğimizde sadece kendi 
sofrasında değil herkesin sofrasına ekmek götürenlere 
destek olduğumuzun farkındayız. İşte bunları 
başardığımızda Karacabey Yarın bu günden daha 
zengin daha gelişmiş olacağına inanan benimle birlikte 
bu hedeflerin etrafına kenetlenen yönetim kurulu ve 
meclis üyelerine çalışma arkadaşlarıma ve tüm emeği 
geçenlere şahsım ve borsam adına teşekkürü bir borç 
bilir refah dolu yarınlar dilerim.



BAŞYAZI

Halit ELBİR
Karacabey Ticaret Borsası Meclis Başkanı
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Küçük ve büyükbaş hayvan varlığımız 
1980’li yıllarda 70milyon civarında iken 
2009’lu yıllara gelindiğinde yarı yarıya azal-
dığı için 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 deste-
ğini sürdürmesi gerekmektedir. Ülkemizin kırmızı et 
üretimi, 2004 yılında 600bin ton düzeyine gerilemiş 
ve gerileme devam etmektedir. Tarımsal ürünlerin fi-
yatları hayvan besleme maliyetlerini arttırdığı için de 
kırmızı et üretimi düşmektedir. İnsan beslenmesinde 
çok önemli bir protein kaynağı olan etin, ülkemiz-
de daha fazla üretilmesi için gerekli destek sağlan-
malıdır. Aksi takdirde Türkiye’de tarımın önemli bir 
parçası olan hayvancılık duracak ve zirai üretim 
de bundan olumsuz etkilenecektir. Gelişmiş ülkeler 
ve Avrupa Birliği, hayvansal gıda ve hayvancılığın 
önemini anladığından, şimdiden gelecek 10-50 yı-
lın planlamasını yapmaktadır. 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 “Tarım 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 ...
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Meclis ve Yönetim 
Kurullarımız.

Meclis Kurulu

Yönetim Kurulu

Meclis Kurulumuz 2011 yılında 12 olağan ve 1 
olağanüstü olmak üzere toplam 13 adet toplantı 
yapmış olup, bu toplantılarda (107) adet karar 
alınmıştır.
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Yönetim Kurulumuz 2011 yılında 51 adet toplantı 
yapmış ve bu toplantılarda (611) adet karar alınmıştır.
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Şahabettin HARPUT
Bursa Valisi

İlimiz genelinde oldukça başarılı hizmetler sunan 
13 organize sanayi bölgemiz mevcuttur.
Ne yazık ki gıda ve diğer sanayi dallarını kap-

sayan karma organize sanayi bölgeleri mevcut 
olmasına karşın, tamamı gıda sanayi amaçlı bir tek 
“Gıda OSB” mevcut değildir. Genel anlamda tarım 
dışı sanayi kuruluşlarına yönelik bir yapılanma söz 
konusudur.Tarımsal üretim yapılanmaları ve gıda sa-
nayine yönelik tesisler il genelinde dağınık şekilde 
bir yayılma göstermekte olup, ekonomik anlamda 
uygun olmayan pazarlama kanalları nedeniyle 
ekonomik kayıplar, atıklar ve bertaraf edilmesinde 
yaşanan güçlükler nedeniyle de çevresel kayıplar 
oluşmaya başlanılmıştır.Bu tür tesislerin dağınık 
şekilde kurulmaları durumunda her bir tesis için 
belirlenen sağlık koruma bandı dikkate alındığında 
çok fazla tarım alanının tarım dışına çıkartılması 
gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
     Tarımsal ürünler genel anlamda gıda sanayine 
ham veya yardımcı madde üreten tesislerdir.Bu 
bağlamda; gerek tarımsal üretim tesisleri gerekse 
gıda sanayi tesislerinin diğer sanayi tesisleri ile 
aynı bölgede yer alması insan sağlığı bakımından 
arzu edilmeyen bir durumdur.Ayrıca, tarımsal üretim 
tesisleri ile gıda sanayi tesislerinin bir organize böl-
gede faaliyet göstermesi, ham ve yardımcı madde 
nakliye giderleri ve temininde avantajlar sağlaya-
cak, bu sayede üretim maliyetlerinde düşme ve 
buna bağlı olarak ta Pazar fiyatlarında da düşüşlere 
yol açabilecektir.
      Ülke tarımının genel sorunları olan; arazi parça-
lanmışlığı, yetersiz mekanizasyon ve üretici birlikle-
rinin yetersizliğine karşı, gerçekleştirilecek Tarımsal 
Organize Sanayi Bölgeleri, sorunların çözümünde 
büyük bir açılım ve önemli avantajlar sağlayacaktır.

     Bunlar;
1-Tarımsal Üretim Planlaması ve Entegrasyonu
2-Bağlı Alt Sanayi Kolu Oluşturma
3-Tarımsal Ürün Borsası Kurulması
4-Tarımsal Ürünlerin Bölge Yönetimi Eli ile Pazarlan-
ması
5-Devlet Teşviklerinden Yararlanma
6-Çevreye Saygı
7-Piyasa (Arz-Talep) Oluşumu olarak sıralanabilir.
     Geniş tarımsal üretim yelpazesi yanı sıra uygun 
arazi varlığı nedeniyle ilimiz ilçelerinden öncelikle 
Karacabey’de tarıma dayalı gıda organize sanayi 
bölgesi oluşturulmasına yönelik olarak Valiliğimizce 
gerekli girişimlerde bulunulmuştur.
     Karacabey’de kurulması tasarlanan tarımsal 
gıda organize sanayi bölgesi için hazırlanan dosya, 
OSB mevzuat gereğince, tetkiki ve gereği için önce 
Sanayi Bakanlığına iletilmiştir.
     Sanayi Bakanlığınca, organize sanayi bölgesinin 
kurulacağı yer olarak önerilen TİGEM’e ait 96.000 
dönüm arziden 3.000 dönümünün muvafakatinin 
alınması istenilmiş olup, bu konuda TİGEM ile gö-
rüşmeler sürdürülmektedir.
     Valiliğimiz tarafından Karacabey, Mustafakemal-
paşa, Yenişehir, Orhangazi vd büyük ilçelerimizde 
de tarımsal gıda organize sanayi bölgeleri kurul-
ması için; İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, İl Genel 
Meclisi Başkanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 
ilçe Kaymakamlıkları ve ilçe Belediye Başkanlık-
ları ile İl Toprak Koruma Kurulu konu hakkında 
bilgilendirmiş; ilgili kurum ve kuruluşlarca gerekli 
çalışmalara başlanması ve mevzuatın öngördüğü 
organizasyonların oluşturulması için gerekli talimat 
verilmiş olup ilçe kaymakamlarının öncülüğü ve 
koordinesi ile çalışmalar sürdürülmektedir. 

Tarıma Dayalı Gıda Organize Sanayi Bölgeleri kurulması;
Bursa’da
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T
icaret Borsası 
Lokantası’nda gerçek-
leştirilen sabah kah-
valtısına Belediye Mec-
lis Üyelerinden Or-

han Güzel, Fahrettin Nerse, Seç-
kin Eken, Samet Karakaşlar, Ta-
ner Kahraman, Meral Eren ile 
Raif Kayacan‘nın yanı sıra aynı 
zamanda partinin kadın Kolları 
Başkanlığı’nı da üstlenen Nurgül 
Özatilla ile Gençlik Kolu Başkanı 
Ahmet Gülsever de katılım gös-
termedi.

Kahvaltı sonrası AK Partililer bu ay 
başında görev değişikliği yapan Ti-
caret Borsası yönetimini ziyaret etti.

Meclis Başkan Halit Elbir, Yönetim 
Kurulu Başkanı Murad Bertan ile 
Borsa yöneticilerinin hazır bulun-
duğu ziyarette Karacabey’in so-
runları masaya yatırıldı.

AK Parti’nin ülke çiftçisine kazan-
dırdığı olanaklardan bahseden Mil-
letvekili Ali Koyuncu, Borsa yöneti-
mini devralan Murad Bertan ve eki-
bine başarı dileklerini sundu. Ko-

nuşmasında sivil toplum örgütlerini 
önemsediğini vurgulayan Koyuncu, 
Türkiye’nin hizmetle yarıştığını, bu 
yarışta Karacabey’in de önemli bir 
yere sahip olduğuna dikkat çekti.

Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Mu-
rad Bertan da Ali Koyuncu’nun bu 
güne kadar yaptıkları tüm projele-
re destek verdiğini, bundan son-
ra da aynı desteği sağlayacağı-
na inancının tam olduğunu belirtti.

Karacabey ile Mustafakemalpaşa 
yolu arasında bulunan Toprak Mah-
sülleri Ofisi’nin olduğu yere lisanslı 
depoculuk yapmak için talip olduk-
larını ifade eden Bertan’ın bu teklifi-
ne sıcak bakan AK Parti Bursa Mil-
letvekili Ali Koyuncu  Toprak Mah-
sülleri Ofisi Genel Müdürü’nü ara-
yarak konuyla ilgili bilgileri paylaştı.

Borsa’nın yeni yöneticilerine “Der-
sinizi iyi çalışın” diyerek kendisinin 
konunun takipçisi olacağını ve Li-
saslı Depoculuk’u bir an önce haya-
ta geçirmek için hazırlık yapılmasını 
istedi.

Adalet ve Kalkınma 
Partisi Bursa Millet-
vekili Ali Koyuncu, 
hafta sonu Belediye 
Başkanı Ergün Koç, 
Karacabey’den so-
rumlu İl Yönetim 
Kurulu Üyesi Re-
cep Tığ, İlçe Baş-
kanı Mustafa Çelik, 
İl Genel ve Beledi-
ye Meclis üyeleri ile 
birlikte sabah kah-
valtısında buluştu.

22 / 02 / 2011

lisanslı depoculuk çıktı...
AKP ziyaretinden
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K
aracabey Ticaret 
Borsası TSE Ankara 
Planlama Koordi-
nasyon Müdürlüğü ile 
TOBB Akreditasyon 

Kurulu tarafından denetlenen 
“Akredite Borsa” ünvanını aldı. 
Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nin 30 Haziran 2005 tari-
hinde başlattığı ve Karacabey 
Ticaret Borsası’nın 2008 yılında 
dahil olduğu “Akreditasyon 
Projesi” kapsamında 16 Haziran 
2010 tarihinde TSE Ankara Plan-
lama Koordinasyon Müdürlüğü 
ile TOBB Akreditasyon Kurulu 
tarafından denetlenerek Akredi-
tasyon Belgesini alarak “Akredite 
Borsa” ünvanının sahibi oldu. 
Konuyla ilgili bir açıklama ya-
pan Karacabey Ticaret Borsası 
Genel Sekreteri İbrahim Temel, ilk 
olarak 2007 yılında TSE’den ISO 
9001:2000 Kalite Yönetim Sis-
tem Belgesi’ni aldıklarını ve son 
olarak 19 Ocak 2011 günü ise 
TSE uzmanlarınca denetlenerek 
TS EN ISO 9001:2008 Belgesi 
gözetim tetkikini başarıyla geç-

tiklerini dile getirdi. Bugüne ka-
dar ülke genelindeki 113 Ticaret 
Borsası arasından 10 Borsa 
arasına girerek “Akredite Borsa” 
olma hakkını kazanmanın guru-
runu taşıdıklarını dile getiren Ka-
racabey Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ekrem İşcan, 
2008 yılında “Akreditasyon Proje-
sine” dahil olan kurumlarının 
projeyi en iyi şekilde yürütebilm-
esi için ihtiyaç duyulan konularda 
Borsa personellerine eğitimler 
aldırdıklarını vurguladı. Yönetim 
ve Meclis Kurulu üyelerine ve 
bölge müstahsiline seminer, kon-
ferans, bilgilendirme toplantıları 
düzenlediklerini de dile getiren 
İşcan; “Kurumlarımıza bu kon-
uda yön veren başta Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliğimize, 
TSE Bursa Personel ve Sistem 
Belgelendirme Müdürlüğü’ne, 
TSE Kalite Yönetim Sistem Belge-
si ile Akreditasyon Belgeleri’nin 
alınmasında özverili çalışmalarını 
esirgemeyen başta Genel Sekret-
erimiz İbrahim Temel’e Akredi-
tasyon Sorumlu Personeli Özer 

Yarışlı ve tüm personelimize, 
Yönetim ve Meclis Kurullarında 
görev yapan arkadaşlarının 
hepsine teşekkür ederim” dedi. 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Merkezi’nde 20 Ocak 2011 tari-
hinde yapılan TOBB Oda, Borsa 
Akreditasyon Sistemi VI. Dönem 
Sertifika törenine Karacabey 
Ticaret Borsası adına ödül ve 
belgesini almak üzere Yönetim 
Kurulu Başkanı Ekrem İşcan, 
Borsa Genel Sekreteri İbrahim 
Temel ile Akreditasyon Sorum-
lusu Özer Yarışlı katıldı. Törende 
konuşan TOBB Başkanı M.Rifat 
Hisarcıklıoğlu, akreditasyon 
çalışmaları ile temel amacın Oda 
ve Borsa’larca verilen hizmet 
kalitesini en yükseğe çıkarmak 
olduğunu vurguladı. TOBB’nin 
odalara ve borsalara yardım 
konusunda bundan böyle iki yeni 
kriter getireceklerini açıklayan 
Hisarcıklıoğlu, ISO 9001 ve 
Akreditasyon belgeleri olan Oda 
ve Borsa’ların daha fazla yardım 
alacağını ifade etti.

Borsamız

Belgesini aldı...
Akreditasyon
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GENÇ İŞADAMLARI

Görücüye çıktı

Borsa Başkanı Murad 
Bertan ile Meclis Başkanı 
Halit Elbir’in ev sahipliği 

yaptığı ziyarette Karacabey 
Genç İş Adamları Derneği 
Başkanı Samet Karakaşlar, 
dernek üyeleri H.Fikri Sezer, 
Berrin Sezer, Hakan Pullu, Güray 
Karakaşlar, Fuat Güney, Orkan 
Sülünoğlu, Ahmet Akpınar 
ve Karacabey GİAD, TÜGİK 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Bursa 
GİAD Başkanı Nilüfer Çevikel 
hazır bulundu.

Dernek üyelerine Borsa’nın 
çalışmaları hakkında bilgi veren 
Murad Bertan, Karacabey’in 
genç iş adamlarına önümüzdeki 

günlerde gerçekleştirmeyi 
hedefledikleri projelerden 
bahsetti.

GİAD Başkanı Samet Karakaşlar 
da Bertan’a derneklerinin 
kuruluş amacını ve Karacabey 
iş dünyasına katmak istedikleri 
yenilikleri anlattı. Sohbetin 
ardından Bursa GİAD Başkanı 
Nilüfer Çevikel, günün anısına 
Borsa’nın Yönetim Kurulu 
Başkanı Murad Bertan’a plaket 
takdim etti.

Karacabey Genç İş Adamları Derneği ve Bursa Genç İş Adamları Der-
neği, Karacabey’deki ilk ziyaretini Türkiye’nin en genç Borsa Başkanı 
olan Murad Bertan’ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Karacabey Tica-
ret Borsası’na gerçekleştirdi.

Karacabey Genç İş Adamları Derneği Başkanı Samet Karakaşlar, dernek üyeleri H.Fikri Sezer, Berrin Sezer, Hakan Pullu, Güray Karakaşlar, Fuat 
Güney, Orkan Sülünoğlu, Ahmet Akpınar ve Karacabey GİAD, TÜGİK Yönetim Kurulu Üyesi ve Bursa GİAD Başkanı Nilüfer Çevikel hazır bulundu.
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Arazi bölünmesi

Türkiye’nin tarımsal altyapıyla ilgili önemli temel sorunların-
dan en önemlisi  arazilerin  bölünmesi.

SÖYLEŞİ

SORU: Tarım ve Sanayi’nin 
içinden gelen Sektörün so-

runlarına hakim bir Millet-
vekilimiz olarak özellik-

le tarım ve tarımsal sanayi-
nin içinde bulunduğu du-
rum nedir? Tarım Sektörü-

nün Geleceğini nasıl görü-
yorsunuz?

Tarım ve Sanayi’nin içinden gelen Sektörün so-
runlarına hakim bir Milletvekilimiz olarak özellik-
le tarım ve tarımsal sanayinin içinde bulunduğu 

durum nedir? Tarım Sektörünün Geleceğini nasıl gö-
rüyorsunuz?
Türkiye’nin tarımsal altyapıyla ilgili önemli temel so-
runlardan bence en önemlisi  arazilerin  bölünmesi-
dir. Türkiye’de ortalama işletme büyüklüğü 55-60 de-
kar civarındadır ve her  birisi ortalama 7 parselden 
oluşmaktadır. 3 Milyon 100 Bin işletme olduğunu dü-
şündüğümüzde bu 22 Milyon tarım parseline denk 
gelmektedir. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir durum 
yoktur. Avrupa Birliğinde 27 ülkenin ortalaması 17,5 
hektar, yani 175 dekardır. Bu miktar İngiltere-Fransa 
ve Almanya’da 500 Dekar’dır.Yakın zamanda Bu konu 

ile ilgili Miras Kanunu’nda değişiklik yapılması TBMM 
gündemine gelecektir. Tarımda ihracat odaklı üretim 
stratejisi kapsamında üretim maliyetlerini düşürme-
ye yönelik önemli adımlar atılmıştır. Verimliliği ve üreti-
mi artırmayı esas alan destekleme sistemi uygulama-
sı kapsamında, Türkiye’deki 30 tarım havzasında han-
gi ürünün, hangi havzada, hangi verimlilik düzeyinde 
üretilebileceğine yönelik bir çalışma gerçekleştirilmiş-
tir. Bu çalışmanın ardından şimdi hangi havzada han-
gi ürünün daha verimli üretileceğine dair bütün veri-
ler elimizdedir. 
Tarım Sektöründe sürekli gelişim içindeyiz. Ülkemizin 
nüfusunun %25’i geçimini tarım’dan karşılamaktadır.
Günümüzde, artan dünya nüfusuna paralel olarak 
gıda ihtiyacının karşılanması en önemli sorunlardan 

Önder MATLI
AKP Bursa Milletvekili
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biri haline gelirken, bu durum ta-
rım sektörünü ;içinde yaşadığımız 
yüzyılın en stratejik sektörü haline 
getirmiştir. Bunun yanı sıra, istih-
dam, tüketim harcamaları, diğer 
sektörlere hammadde temini, mil-
li gelir ve ihracattaki  payı, tarım 
sektörünün sosyoekonomik açı-
dan sahip olduğu önemi daha da 
artırmaktadır. Geniş bir etki alanı-
na sahip olması nedeniyle, tarım 
politikaları, ülkelerin; siyasal, eko-
nomik ve sosyal politikalarının en 
önemli unsurunu oluşturmaktadır. 
Bu nedenle sürdürülebilir ve reka-
bet gücü yüksek tarım sektörünün 
oluşturulması ve kaynakların etkin 
kullanımına imkân verecek meka-
nizmaların hayata geçirilmesi çok 
daha fazla önem kazanmıştır.
 Tarımda kırsal kalkınma, insan 
sağlığı ve çevreye duyarlılık, biyo-
lojik çeşitlik ve doğal kaynakların 
korunması ve sürdürülebilir kulla-
nımı, genetik kaynakların ve eko-
sistemlerin korunması ve gelişti-
rilmesi, enerji tarımının oluşturul-
ması, küresel ısınma tehdidi kar-
şısında gerekli önlemlerin alın-
ması, ihraç ürünlerinin çeşitlen-
dirilmesi günümüzde ilk akla ge-
len tarımsal kamu hizmetleridir.   
Aynı zamanda Avrupa Birliği’ne 
tam üyelik sürecinde uyum ça-
lışmalarının devam ettiği bir dö-

nem yaşanmaktayız. Dünya nüfu-
sunun 2050’ye kadar  6,9 milyar’ 
dan  9 milyara çıkacağı tahminle-
ri ile  gıda güvenliği konusuna dik-
kat çekilmektedir.
Tüketiciler için gıda fiyatlarını artı-
ran ya da çiftçilerin gelirini düşüren 
kısa dönemli dalgalanmaların bile 
uzun vadeli sonuçları olabileceği-
ne, örneğin tarım arazisi ve hay-
vanlar gibi önemli üretim araçları-
nın satılmasına neden olabileceği-
ne dikkat çekilmektedir. Yayınlanan 
rapor Gıda ve Tarım Örgütü FAO, 
Dünya Gıda Programı WFP ve ilk 
defa olmak üzere Uluslararası Ta-
rım Kalkınma Fonu’nun imzaları-
nı taşımaktadır. BM’nin hazırladığı 
bir başka raporda da önümüzdeki 
10 yılda tahıl fiyatlarının geçmiş 10 
yıla oranla %20, et fiyatlarının ise 
%30 artacağı tahmin edilmişti.
Her türlü yaşamın temeli sağlıklı ve  
güvenli gıdaya bağlıdır. Her türlü 
yaşam,çeşitli  kaynaklardan elde 

edilen gıdalarla sürdürülmelikte-
dir. Bu anlamda  gıda yaşam için 
çok önemlidir. Bunun için iktisadi 
olarak gıda maddelerinin arz-talep 
esnekliği düşüktür.
Gıda Sektörünün öneminin dün-
yadaki hızlı yükselişi tarıma yöne-
lik sanayi sektörünü de yakından il-
gilendirmektedir. Yeni Teşvik Siste-
mini dikkate alarak  yatırım yapa-
cak sanayicilerimiz, bu teşvikle-
ri bir fırsat görüp gerekli yatırımla-
rı zamanında yapması durumunda 
gelecek yıllar için çok büyük me-
safe kaydetmesi kaçınılmaz ola-
caktır.
Türkiye olarak 2023 yılındaki hede-
fimiz     tarımsal ekonomik büyüklük 
açısından dünyanın ilk 5 ülkesi içe-
risinde yer alan, 150  Milyar dolar 
tarımsal hasılaya, 40  Milyar dolar 
tarım ihracatına sahip, büyümesini 
devam ettiren bir tarım sektörünü 
hayata geçirmektir.

Önder Matlı, 28 Mayıs 1972’de Karacabey’de doğdu. Babasının adı Ömer, annesinin adı Ülviye’dir.
Sanayici, İş Adamı; Bursa Anadolu Lisesini bitirdi.
Yem ve çeltik işlerinde değişik illerde bulunan fabrikaların bağlı olduğu Matlı AŞ’nin Genel Müdürlüğü görevini üstlen-
di. Karacabey Belediye Meclisi Üyeliğine seçildi. Türkiye Yem Sanayicileri Birliğinin Yönetim Kurulu Üyesi, Tüm Sana-
yici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. Müstakil Sanayici ve 
İşadamları Derneği (MÜSİAD), Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD), Rumelili Yönetici İşadamları ve Sanayici-
ler Derneği (RUMELİSİAD) ve Karacabey Sanayici ve İşadamları Derneği (KARSİAD) üyesidir.
İyi düzeyde İngilizce bilen Matlı, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Önder MATLI
AKP Bursa Milletvekili
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Karacabey Ticaret Borsa-
sı, Ulusal Hububat Kon-
seyi Meclisi’ne seçildi. 

Geçtiğimiz hafta sonu Konya’da 
gerçekleştirilen Ulusal Hubu-
bat Konseyi’nin 1. Olağan Genel 
Kurulu’nun 15 kişilik yönetimine 
Karacabey Ticaret Borsası adı-
na Murad Bertan’a görev verildi.

Tarım kanununda belirlenen ulu-
sal tarım politikaları çerçevesin-
de çalışmalar yapmak üzere, hu-

bubat üreticileri ile bu bitkilerin-
den elde edilen asıl ve yan ürün-
lerin ticaretini yapan tüccarların, 
sanayiciler ya da bunların oluş-
turdukları birliklerin, dernekler, 
kooperatifler ile hububatla ilgili 
araştırma ve eğitim kurumlarının, 
meslek odaları ve sivil toplum ku-
ruluşlarının bir araya gelerek tü-
zel kişiliğe sahip bir Ulusal Hubu-
bat Konseyi’nde Karacabey’den 
de bir ismin olması ilçede olum-
lu karşılandı.

Merkezin Ankara’da olduğunu 
ifade eden Bertan, konseyinin 
amacının, hububat üreticilerinin 
ve tüketicilerinin organik yetiştiri-
cilik ve iyi tarım uygulamaları ko-
nularında bilgilendirilmesi oldu-
ğunu belirtti.

Bertan açıklamasını şöyle sür-
dürdü:

“Konseyin çalışmaları içinde üre-
timin ve tüketimin teşvik edilmesi 

10 / 03 / 2011

Murad BERTAN

UHK Meclisinde
ULUSAL HUBUBAT KONSEYİ

Karacabey Ticaret 
Borsası, Ulusal 

Hububat Konseyi 
Meclisi’ne seçildi. 
Geçtiğimiz hafta 
sonu Konya’da 
gerçekleştirilen 
Ulusal Hububat 
Konseyi’nin 1. 
Olağan Genel 
Kurulu’nun 15 

kişilik yönetimine 
Karacabey Ticaret 

Borsası adına Murad 
Bertan’a görev 

verildi.
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çalışmalarını, hububat üretiminin arz talep 
dengesini sağlayıcı çalışmalar bulunmakta. 
Bu sayede yurt içinde ve yurt dışında reka-
bet etmesini sağlamak için ürün kalitesinin 
iyileştirilmesi, pazara standartlara uygun 
ürün sevk edilmesi de ön planda tutulacak. 
Konsey çalışmaları sonucunda hububat ve 
mamul maddelerinin ulusal ve uluslararası 
ölçekte pazarlama gücünün arttırılması, hu-
bubat sanayinin sürekliliği, kârlılık hububat 
ticaretinde tüketimin ve standardizasyonu-
nun geliştirilmesi sağlanacak.”

Bertan, Konsey Meclisine seçilmesinde 
yardım ve desteklerini esirgemeyen Ka-
racabey Ticaret ve Sanayi Odası ve Mat-
lı Yem A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Özer 
Matlı’ya teşekkür etti. Bertan ayrıca, Ulusal 
Hububat Konseyi’nin yurtiçi ve yurtdışında 
yapacağı çalışmalarını Borsa üyelerine ve 
bölge çiftçisine ivedi olarak bildirerek bilgi-
ler verileceğini sözlerine ekledi.

Konsey çalışmaları sonucunda hububat ve 
mamul maddelerinin ulusal ve uluslararası 
ölçekte pazarlama gücünün arttırılması, 
hububat sanayinin sürekliliği, kârlılık hububat 
ticaretinde tüketimin ve standardizasyonunun 
geliştirilmesi sağlanacak.”
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CHP’den BORSAMIZ’a
ZİYARET

Cumhuriyet Halk Partisi Karacabey İlçe Başkanı Mümin 
Ereselli, milletvekili aday adayı Orhan Karabaş, ilçe yönetim 
kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri, gençlik kolları üyeleri 
ve Bursalı işadamı Sanpaş Yönetim Kurulu Başkanı Salih Top 
ile birlikte Karacabey Ticaret Borsası’nı ziyaret etti.

Ticaret Borsası yeni yönetimini 
tebrik etme amaçlı yapılan zi-
yarette, CHP’lileri Borsa adına 

karşılamada; yönetim kurulu başkanı 
Murad Bertan, Meclis Başkanı Halit 
Elbir Başkan Yardımcısı Celali Kavaz, 
Meclis Üyesi Nejdet Gerçik ve Genel 
Sekreter İbrahim Temel hazır bulun-
dular.

Yönetim kurulu toplantı odasında 
yapılan görüşmede; Borsa Başkanı 
Murad Bertan, 1968 yılında kurulmuş 
bulunan kurumlarının Türkiye’de 
mevcut olan 113 borsa arasında 
40. sırada yer alarak önemli bir yere 
geldiğini, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nin yürütmüş bulunduğu ak-
reditasyon çalışmaları kapsamında 
borsalar arasında ilk yedi borsa ara-
sına girerek “Akredite Borsa” ünvanı-
na sahip olduklarını açıkladı.

Görüşmede, Borsa olarak 2011 
yılında hizmet binalarının yanında 
bulunan arsanın üzerinde üyelerine 
yönelik hububat depolarını yapmak 
istediklerini, gerekçelerinin de ilçe-

mizde ve bölgemizde son yıllarda 
mısır ekim alanlarının çoğalarak bi-
rinci ürün haline gelmesi nedeniyle 
mısırın borsada satış salonunda satı-
labilmesi için depolara acilen ihtiyaç 
olduğu kaydedildi.

Borsa Meclis Başkanı Halit Elbir de 
ilçe hudutları içerisinde bulunan Top-
rak Mahsülleri Ofisi alım depolarının 
ülkemizde lisanslı depoculuğa geçiş 
aşamasında Karacabey ve çevre 
ilçelerde ekilen birinci ürün haline 
gelen mısırın depolanması için bor-
samızca TMO depolarının kiralanarak 
lisanslı depoculuğu başlatmanın en 
büyük hayalleri olduğunu belirtti.

CHP İlçe Başkanı Mümin Ereselli 
kendisinin de hububat üreticisi ol-
duğunu, sıkıntılarının had safhada 
bulunduğunu, depolama ve pazarla-
mada sıkıntı çektiklerini söyledi. Ere-
selli, devletin düzenli bir tarım politi-
kasının olmamasından kaynaklanan 
sıkıntılarının AKP iktidarıyla arttığını, 
üreticilerin kan ağladığını, buna dur 
demenin zamanının geldiğini söyledi. 

İlçe Başkanı Mümin Ereselli, üreticile-
rin ve halkın sıkıntılarının giderilmesi 
için iktidara talip olduklarını CHP 
iktidarında sıkıntısız bir yaşam vaat 
ettiklerini vurguladı.

CHP ile birlikte ziyarette bulunan 
Bursalı işadamı Salih Top, Karacabey 
Ticaret Borsası’nın çalışmalarını gıpta 
ile takip ettiklerini ve başarılı işlere 
imza atıldığını Bursa ve ulusal ba-
sında takip ettiklerini ifade etti. Top, 
Türkiye’nin üretim haritasını çıkarıla-
rak Karacabey’in mısır ve domates 
üreticiliği, Mudanya’nın zeytincilik, 
Kestel’in meyvecilik alanında ihtisas-
laşmasını ve bu bölgelerde yetişen 
ürünler anlamında sanayileşmesinin, 
devletinde bu yönde desteklerin 
vermesinin gerektiğini söyledi.

Milletvekili aday adayı Orhan Kara-
baş ise konuşmacıları ilgiyle izleyip 
gerekli notları tuttuğunu söyleyerek; 
bölge halkını desteği ile seçildiğinde 
bölge sorunlarını yakından takip ede-
ceğini bölgedeki kurum ve kuruşlarla 
birlikte çalışacağı sözünü verdi.
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SAYDAM 6111’i anlattı.
Vergi Dairesi Başkanı

6111 Sayılı Kanun Kapsamı’nda 
yapılandırılacak vergi borçları-
na ilişkin bilgilendirme toplantısı 

önceki gün Karacabey Tcaret Borsası 
Konferans Salonu’nda gerçekleştiril-
di.

Toplantıya Bursa Vergi Daire Başkanı 
İbrahim Saydam, Vergi 
Dairesi Grup Müdürü 
Ramazan Tekkeş ve 
Tahsilat Müdürü Engin 
Kulu’nun konuşmacı 
olarak katıldığı bilgilen-
dirme toplantısı büyük 
ilgiyle izlendi.

Bursa ilçelerinde ilk 
olarak Karacabey’den 
başlayan bilgilendirme 
toplantısına Karacabey 
Vergi Dairesi Müdürü 
Suat Özkaya, banka 
müdürleri, muhasebeci 
ve mali müşavirler, oda 
başkanları, muhtarlar 
ve çok sayıda vatandaş katıldı.Top-
lantının açılış konuşmasını yapan Ti-
caret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Murad Bertan, konuşmacılara ve katı-
lımcılara teşekkür etti.

25 Şubat 2011 tarihinde çıkan Torba 
Yasa’daki söz konusu affın içeriğine 
değinen Bursa Vergi Dairesi yetkilileri, 
üyelerin bu affın kapsamı konusunda 
geniş bilgi sahibi olmaları gerektiğini 
anlattı. 

Söz konusu yasanın idare ve vatan-
daş arasındaki mali sorunların çö-

zümü adına çok yararlı olduğunu 
belirten Bursa Vergi Dairesi Başkanı 
İbrahim Saydam, ana parayla birlikte, 
vergi, faiz ve cezalarda da önemli de-
recede indirime gidildiğini söyledi.

Bursa Vergi Dairesi yetkilileri şunları 
söyledi; “Bu kanun hem mükellefle-

rimiz için hem de bazı alacaklar iti-
bariyle tüm vatandaşlarımız için çok 
büyük fırsatlar ve kolaylıklar getirmek-
tedir. Vergi Dairesi olarak son uygu-
lama tarihi 2 Mayıs olan bu kanunla 
ilgili olarak her türlü tanıtım faaliyetini 
yerine getirip, ekonomi çevrelerine ne 
gibi kolaylıklar getirdiğini anlatacağız. 
Vergi Dairesi’yle mükellefler arasında 
temel köprü olan aynı zaman da mü-
kellefin en yakın vergi danışmanları 
olan siz mali müşavirlerinde bu kanu-
nun getirdiği fırsatlar ve kolaylıklar ko-
nusunda mükelleflerimizi bilgilendir-
meniz çok önemli. Bu amaçla bugün 

ilk toplantımızda sizlerle bu konuyu 
müzakere etmek ve varsa soru cevap 
şeklinde karşılıklı bilgilendirme top-
lantısı düşündük.

En önemli fırsatlardan bir tanesi 31 
Aralık 2010 tarihinden önceki dönem-
lere ait gerçekleşmiş olup, tüm vergi 

borçlar ve diğer vergi 
cezaları idari cezalarla 
ilgili olarak bir yapılan-
dırma yasası. Bundan 
faydalanmak isterse eğer 
anaparası ve %10 oranın-
da bir enflasyon oranına 
göre bir düzenlemeyle 
beraber faizin tahsilinden 
vazgeçilecek yine gecik-
me faizlerinin takibinden 
vazgeçilecek. Diğer ida-
ri cezalar varsa onlar da 
yeniden yapılandırılacak. 
Bu kanunun sağladığı 
diğer bir kolaylık, dava 
kapsamında bulunan 
alacaklara, ihtilaflara son 

vermek kaydıyla anaparanın yarısı 
alınmak kaydıyla vergi cezalarının ve 
tahsilinden vazgeçilecek.

Hemen hemen her konuda peşin ve 
taksitli ödeme mümkün. Kanunun 
uygulanmasıyla ilgili danışmanlıklar 
oluşturulmuştur. Uygulamaya yönelik 
tüm altyapı çalışmaları devam etmek-
tedir. Uygulamalar şuan devam edi-
yor müracaatları kabul ediyoruz.”

Toplantıya Bursa Vergi Daire Başkanı İbrahim Saydam, Vergi Dairesi Grup Müdürü Ramazan Tekkeş ve  
Tahsilat Müdürü Engin Kulu’nun konuşmacı olarak katıldığı bilgilendirme toplantısı büyük ilgiyle izlendi.
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MART

DÜNYA

GÜNÜ
KADINLAR

Programın açılış 
konuşmasını yapan 

Ticaret Borsası Başkanı 
Murad Bertan, kadının 
öneminin iyi bilinmesi 

gerektiğine vurgu 
yaparak, birçok kadının 
iş ve toplum yaşamında 

önemli projelere imza 
attığını ifade ederek, tüm 

kadınların gününü kutladı.
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Karacabey Ticaret Borsamız, ‘8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü’ etkinliğine 
konferans ve resim sergisi ile 

destek verdi.

Borsa Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirilen etkinlikte “Kadın’ın İş 
Hayatındaki Yeri ve Önemi” masaya 
yatırıldı.

Bursa Genç İş Adamları Dernek Başkanı 
Nilüfer Çevikel, U.Ü. Karacabey Meslek 
Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Sevgi 
Sezer ve BUGİAD Kadın Girişimciler 
Komisyon Başkanı Dilek Ataygeldi’nin 
konuk olduğu konferansta kadınların 
karşılaştığı zorluklar ele alındı

Programın açılış konuşmasını yapan 
Ticaret Borsası Başkanı Murad Bertan, 
kadının öneminin iyi bilinmesi gerektiğine 
vurgu yaparak, birçok kadının iş ve toplum 
yaşamında önemli projelere imza attığını 
ifade ederek, tüm kadınların gününü 
kutladı.

Büyük ilgi gören konferansta söz alan 

Bursa Genç İş Adamları Dernek Başkanı 
Nilüfer Çevikel, “Kadınlar sadece 8 Mart 
ya da Anneler Günü’nde anılmamalı” dedi. 
Kadınların sorumluluk almalarını isteyen 
Çevikel, sorumluluk almayan kişilerin 
başkasını suçlamaya hakkı bulunmadığına 
dikkat çekti.

Kendisinin de tekstil işiyle uğraştığını 
ifade eden Bursa Genç İş Adamları 
Dernek Başkanı Nilüfer Çevikel, erkeklerin 
egemen olduğu sektörün içinde başarıyı 
kucaklamanın önemine değindi.

Daha sonra sırasıyla konferansta söz alan 
U.Ü. Karacabey Meslek Yüksek Okulu 
Öğretim Görevlisi Sevgi Sezer ve BUGİAD 
Kadın Girişimciler Komisyon Başkanı Dilek 
Ataygeldi de konuşmalarında kadıların 
sorunlarını ele aldı.

Konferans sonunda Meliha Turan’ın 
“Toprak ve Kadın, Hat ve Tesyif” 
konulu resim sergisinin yanı sıra Halk 
Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin el emeği 
ürünlerden oluşan sergisi Karacabeyli 
sanatseverlerden tam not aldı.

Borsamız’ın
KADIN konulu 
konferansı
büyük ilgi gördü.
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KONSER

yenilendi

Borsamız’dan

www.karacabeytb.org.tr

K
aracabey Ticaret 
Borsamız’ın Kadınlar Günü 
nedeniyle gerçekleştirdiği 
müzik ziyafetine ilçe 
hanımları yoğun ilgi 

gösterdi. Koronun birbirinden 
güzel şarkılarıyla adeta mest olan 
Karacabeyliler, Ticaret Borsası’na 
yaptıkları etkinlikten ötürü şükranlarını 
dile getirdi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 
hafta sonu Borsa Salonu’nda 
gerçekleştirilen konsere Belediye 
Başkanı Ergün Koç, Karacabey Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Murad 
Bertan, Ticaret Borsası Meclis Başkanı 
Halit Elbir ve Genel Sekreter İbrahim 
Temel’in yanı sıra ilçeli bayanlar katıldı.

Salonu dolduran Karacabeyliler, 
Dr. Aysel Gürel eşliğinde Nilüfer 
Belediyesi Kadın Korosu’nun 
birbirinden güzel şarkılarıyla 
muhteşem bir müzik ziyafetine 
ortak oldu. Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Murad Bertan, bu güne kadar 
gerçekleştirilen etkinliklerin 
tümünün erkeklere yönelik olması 
nedeniyle bu defa da o başarılı 
erkeklerin ardında kalan gizli 
kahramanlar için bu programı 
hazırladıklarını vurguladı. Gecenin 

sonunda koro üyelerine teşekkür 
eden ve Borsa adına bir çiçek 
takdim eden Bertan, kendilerini 
yeniden Karacabey’de görmek 
istediklerini vurguladı.

Saat 20.00’de başlayan ve 
yaklaşık 3 saat süren etkinliğin 
ardından davetliler, Borsa 
yöneticilerine teşekkür ederek 
bu tarz faaliyetlerin devamlılığını 
diledi.

Karacabey Ticaret Borsası 
sanal ortamda faaliyetlerini 
duyuran “www.karacabeytb.
org.tr” adlı site yenilenerek 
hizmete girdi.

Gözcü Güvenlik Bilgisayar 
Yazılım Hizmetleri 
firmasından Nejdet 
Sevinç ile Cengiz Pusulu 
tarafından yenilenen site 
günün şartlarına uygun 
güncellemeyle Ticaret 
Borsası’nın üyelerine ve ilçe 
halkının kullanımına açıldı. 
Sitenin 2009 yılında yapılan 
güncelleme sonrası kaydı 
silinen ve vefat eden üyelerin 
çıkarılmadığı, yenilerinin de 

girişlerinin yağılmadığı için 
özelliğini yitirdiğini belirten 
Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Murad 
Bertan, gerçekleştirilen 
yeni düzenleme ile internet 
kullanıcılarının hizmetinde 
olduğunu söyledi.

Bertan, sitede yönetim 
kurulunun yanı sıra Oda 
olarak gerçekleştirdikleri 
faaliyetlerin resimlerinin 
de yer aldığını belirterek, 
sık sık güncellenecek olan 
web sitesi ile Karacabeyli 
üreticileri ve üyeleri 
bilgilendirmeye devam 
edeceklerini söyledi.

08 / 03 / 2012
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Karacabey Lisesi’nde

Kariyer Günleri
Borsamız yöneticileri, Karacabey Lisesi’nde 
‘Kariyer Günleri’ adlı programda öğrencilerle bir 
araya geldi.

Karacabey Lisesi Müdürü İhsan Vurgun kariyer günleri toplantısını düzenlemelerinin amacı öğrencilerin ileride atılacakları iş 
hayatına bakış açılarını, ilçemiz işadamlarının kendileriyle karşılıklı söyleşi yaparak bilgi sahibi olmalarına olanak sağlamak 
üzere düzenledikleri, kariyer günleri toplantısına konuk olan Borsa yöneticilerine de teşekkürlerini  iletti.

Borsa yöneticileri 2010-2011 
eğitim öğretim dönemi sonuna 
gelinmesi nedeniyle etkinlik ve 

faaliyetleri kapsamında Karacabey 
Lisesi’de kariyer günleri düzenledi.

Kariyer günlerinin ilk gününde 
Karacabey Ticaret Borsası konuk 
olarak davet edildi. Borsa adına 
Yönetim Kurulu Başkanı Murad 
Bertan, Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Bursasporlular Karacabey Dernek 
Başkanı Vahap Aka ile Genel Sekreter 
İbrahim Temel katıldı.

Karacabey Lisesi Toplantı Salonu’nda 
yapılan kariyer günlerine Karacabey 
Lisesi Müdürü İhsan Vurgun ile okulun 
10. ve 11. sınıflarına ait öğrenciler yer 
aldı.

Açılış konuşması yapan Karacabey 
Lisesi Müdürü İhsan Vurgun kariyer 
günleri toplantısını düzenlemelerinin 
amacı öğrencilerin ileride atılacakları 
iş hayatına bakış açılarını, ilçemiz 
işadamlarının kendileriyle karşılıklı 

söyleşi yaparak bilgi sahibi 
olmalarına olanak sağlamak üzere 
düzenlediklerini, kariyer günleri 
toplantısına konuk olan Borsa 
yöneticilerine de teşekkürlerini  iletti.

Daha sonra öğrenciler adına söz 
alan 10. sınıf öğrencisi ve okul 
Meclis Başkanı Abdülsamet Can’da 
okullarında bu tür bir etkinliğin 
düzenlenmesinde emeği geçen 
okul müdürü İhsan Vurgun ve 
öğretmenlerine ayrıca kariyer günleri 
toplantısına konuk olan Borsa 
yöneticilerine şükranlarını sundu.

Toplantıda söz alan Borsa Yönetim 
Kurulu Başkanı Murad Bertan, 
Başkanlığını yaptığı Ticaret Borsasının 
kuruluşundan faaliyetlerine, 
hizmetlerine, İlçemize kuruluşundan 
bugüne kadar özellikle eğitim ve 
sağlığa yapmış bulunduğu yardım 
ve hizmetlerini anlattı. Öğrencilerin 
iş hayatıyla ve genel konulardaki 
sorularını da cevaplayan Başkan 
Bertan, bu toplantıdan çok memnun 

kaldıklarını dile getirdi.

Borsa Yönetim Kurulu üyesi ve 
Bursasporlular Karacabey Dernek 
Başkanı Vahap Aka, günün anlamına 
Lise Müdürü İhsan Vurgun’a 
Bursaspor forması hediye etti. Lise 
Müdürü İhsan Vurgun ve Okul Meclis 
Başkanı da bu jestin karşısında Borsa 
yöneticilerine çiçek takdim etti.
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masaya yatırıldı...

Domatesde
Tuta Absoluta

ilçede faaliyet gösteren Karacabey Ticaret 
Borsası, Ova Köyleri Sulama Birliği, Kara-
cabey Ticaret ve Sanayi Odası ile Kara-
cabey Ziraat Odası, Tuta Absoluta karşı 
savaş için bir araya geldi.

Karacabey’de domates ekimi yapan çiftçilerin 
korkulu rüyası haline gelen domates güvesin-
den (Tuta Absoluta) kurtulmak için gerçekleşti-
rilen panele öncülük yapan ilçenin en önemli 4 
kuruluşu tüm üreticileri Karacabey Ticaret Bor-
sası Konferans Salonu’nda topladı.Ziraat mü-
hendisleri odasının katkılarıyla gerçekleştirilen 
panelin yöneticiliğini Dr. Turhan Tuncer yaptı. 
Katılımcılara tuta absolutadan korunma yöntem-
leri için alınacak önlemleri ise konusunda uz-
man Sezai İstek, Şevket Ünlü ve TARSİM Bölge 
Koordinatörü Hüseyin Ali Taşdemir anlattı.

Kaymakam Dursun Balaban’ın da katıldığı 
konferansta konuşmacılar Tuta Absoluta’yı tüm 
çıplaklığı ile gözler önüne serdi.

Domates Güvesi’nin ilk olarak 1964 yılında 

Arjantin’de gözlemlendiğini belirtilen toplantıda 
bu zararlının Türkiye’de İzmir Urla’da rastandı-
ğını ve daha sonra Çanakkale, Muğla, Antalya 
gibi illerde görüldüğünü belirtti.

Domates Güvesi’nin verdiği zararları bilgisayar 
sunumuyla izleyicilere aktarılırken, 6 mm bo-
yundaki zararlının küçük bir güveyi andırdığı 
anlatıldı.

Bu zararlının olgunlaşmamış yeşil domateslerde 
yumurta bıraktığı ifade edilirken patates güve 
lavrasıyla çok benzeştiğini, ikisi arasında birbi-
rini ayıran tek özelliğin baş kısmında bulunan 
çizgi olduğu aktarıldı. Yüksek üreme potansi-
yeline sahip olan zararlının bir defada 250 adet 
yumurta bırakabildiğine dikkat çekilirken, müca-
dele yapılmadığı takdirde üründe yüzde 50 ile 
yüzde 100 arası kayıp yaşanabileceğine dikkat 
çekildi.

Toplantı, katılımcıların yönelttiği soruların yanıt-
lanmasıyla sona erdi.

Domates 
Güvesi’nin ilk 
olarak 1964 

yılında Arjantin’de 
gözlemlendiğini 

belirtilen 
toplantıda 

bu zararlının 
Türkiye’de 

İzmir Urla’da 
rastandığını 

ve daha sonra 
Çanakkale, 

Muğla, Antalya 
gibi illerde 
görüldüğü 
belirtildi.
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Bertan,

yönetimindeArkadia
Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Murad Bertan, ARKADİA 
Ticaret Merkezi’nin İcra Kurulu Muhasip Üyeliği’ne seçildi.

Başkanımız Murad Bertan İcra Kurulu Muhasip Üyeliği görevini iki yıl boyunca Deniz Ticaret Odaları Yönetim Kurulu Başkanı 
ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Halim Mete’nin yanı sıra Ege Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi 
Ender Yorgancı ile birlikte yürütecek. 

orsamız Yönetim Kurulu Başkanı 
Murad Bertan, ARKADİA Ticaret 
Merkezi’nin İcra Kurulu Muhasip 
Üyeliği’ne seçildi. 1996 yılında 
dönemin Başbakanı Tansu Çiller 
ve Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu 
Başkanı Fuat Miras’ın girişimiyle 
Moskova’da kurulan ARKADİA 
Türk Ticaret Merkezi’nin İstanbul 

merkez binasında gerçekleştirilen 
genel kurulunda, Yönetim 
Kurulu Başkanımız Murad 
Bertan yeni yönetimde yer aldı. 
Bölgeyi temsilen yönetime giren 
Başkanımız Murad Bertan İcra 
Kurulu Muhasip Üyeliği görevini 
iki yıl boyunca Deniz Ticaret 
Odaları Yönetim Kurulu Başkanı 
ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi 

Halim Mete’nin yanı sıra Ege 
Giyim Sanayi Bölgesi Yönetim 
Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim 
Kurulu Üyesi Ender Yorgancı ile 
birlikte yürütecek. Başkanımız, 
geçtiğimiz günlerde de TOBTİM 
Yönetim Kurulu üyeliğine de 
seçilmişti.

B
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Borsamız’dan
Salçacılara ziyaret
Karacabey Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Murad Bertan ile 
Genel Sekreter İbrahim Temel, ülkemiz domates salçası üretiminin 
yaklaşık % 60-70’ni karşılayan ve sezon startı veren ilçedeki salça 
fabrikalarına, hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

İlk olarak Tat Konserve’ye giden Ticaret Borsası Başkanı Murad Bertan ve Genel Sekreter İbrahim Temel, 
burada Fabrika Müdürü Tufan Özsarı tarafından karşılandı.

İlçedeki domates hasadına başlanması nede-
niyle sezonun hayırlı geçmesi temennisinde 
bulunan Özsarı Karacabey Fabrikası’nda bu 

yıl 100 bin ton civarında domates işleyecekle-
rini ve geç çıkacak domatesinde kaliteli olması 
durumunda çalışmaya devam edeceklerini 
söyledi.

Borsa heyeti daha sonra Tunçsan Salça 
Fabrikası’na geçerek Fabrika Müdürü Nedim 
Sert’le görüştü. Sert, üretime başladıkları ve 
piyasa şartlarına göre sezon boyunca alımlar 
yaparak tesisi çalıştırmayı düşündüklerini ifa-
de etti. Borsa heyeti sezonun hayırlı geçmesi 
dileğiyle gerçekleştirdikleri ziyaretlerin sonun-
cusunu Demko Salça Fabrikası’na gerçekleş-
tirdi. İşletme sahibi Orhan Benzer tarafından 
karşılanan Başkan Bertan, hasadın başlaması 
nedeniyle sezonun hayırlı geçmesi temennisin-
de bulundu. Demko yetkilisi Benzer de üretime 
başladıkları ve piyasa şartlarına göre sezon 
boyunca alımlar yaparak tesisi çalıştıracaklarını 
dile getirdi. Ancak yurtdışından ithal edilmeye 
başlayan kalitesi düşük salçanın yerli firmalarca 
işlenerek tekrar hem dış hem de iç piyasaya sü-
rüldüğünü, bu salçaların piyasa fiyatını düşür-

düğü ve dünya piyasasında kalitesi ile övünülen 
Türk salçasına da zarar verdiğini dile getiren 
Orhan Benzer, ithal salçanın devam etmesi du-
rumunda kendilerinin de üretimi azaltacaklarını 
sözlerine ekledi.

Borsa Başkanı Murad Bertan, konu hakkın-
da yaptığı açıklamada ilçede bu yıl yaklaşık 90 
bin dönüm alanda domates ekimi yapıldığını ve 
600 - 700 bin ton civarında domates rekoltesi 
beklendiği izlenimi edindiğini sözlerine ekledi.

Salça fabrikalarına sezon öncesi yaptıkları zi-
yaretin çok olumlu geçtiğini dile getiren Bertan, 
yeni sezonun çiftçi ve sanayici adına bol bere-
ketli ve kazançlı geçmesi temennisinde bulun-
du.



“Değerli Topraklardan Bereketli Sofralara”

Bertan Un Gıda San. Tic. Ltd. Şti.
Ortasarıbey Köyü Karacabey / BURSA

Telefon: 0224 676 85 97   Faks: 0224 676 85 99   E-posta: bertan_un@hotmail.com
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Bakan EKER

KAPAK KONUSU

Borsamız’ın konuğu oldu...

Nestle’nin kahvaltılık gevrek fabrikasının açılışına katılmak üzere 
önceki gün Karacabey’e gelen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Mehdi Eker, ilk olarak Karacabey Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. 

estle’nin kahvaltılık gevrek fabri-
kasının açılışına katılmak üzere 
önceki gün Karacabey’e gelen 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Mehdi Eker, ilk olarak Karacabey 
Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. Tica-
ret Borsası Yönetim Kurulu Başka-
nı Murad Bertan, Meclis Başkanı 
Halit Elbir ve yöneticilerinin ev 
sahipliği yaptığı ziyarete KTSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Özer 
Matlı ile Meclis Başkanı Tarık Tezel 
de katıldı.

Milletvekili Önder Matlı, Bursa Va-
lisi Şahabettin Harput, Kaymakam 
Dursun Balaban’ın yanı sıra bazı 

sivil toplum örgütü temsilcilerinin 
de yer aldığı Borsa’daki ziyarette 
konuşan Bakan Eker, Türkiye’nin 
tarım politikalarını değerlendire-
rek, tarımsal sanayinin gelişmesi 
için çalıştıklarını anlattı. Tarımda 
artan verimliliğin istihdama yansı-
ması için önemli stratejiler belirle-
diklerini kaydeden Bakan Mehdi 
Eker, bu uygulamayı ise ilk kez AK 
Parti Hükümeti’nin gerçekleştirdi-
ğini söyledi.

 TÜRKİYE TARIMI 74 MİLYON NÜFUSU 
DOYURUYOR, İHRACATA DA YETİYOR’

Türkiye’deki 2011 yılı ihracatının 

yüzde 13.5’ ini tarımsal ihracatın 
oluşturduğunu ifade eden Ba-
kan Eker, “Yüzde 13′lük değer 
yaklaşık 18 milyar Dolar yapıyor. 
Türkiye tarımı 74 milyonu doyu-
ruyor. Türkiye’ye gelen yaklaşık 
30 milyona ulaşan turistleri dahi 
doyuruyor. Üstelikte ihracata da 
yetiyor. Hayvancılığın da ihracat 
içerisindeki payı 1.5 milyar Dolar” 
dedi.

ithalatla ilgili eleştirilere de yanıt 
veren Eker, ithalatı, ihracatı ar-
tırmak için yaptıklarını söyledi. 
Tarıma dayalı sanayiyi ve stabil 
depolamayı teşvik etmek için 

N
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lisanslı depoculuğu başlattıklarını 
kaydeden Eker, şunları söyledi:

“Bunu ilk kez Polatlı’da kurduk. 
Tarihte ilk kez biz başlattık. Artık 
alımlarımızı protein analizine dayalı 
olarak yapıyoruz. Protein cihazları 
aldık. Ürünleri kalitesine göre de-
polayıp saklıyoruz. Firmalar geldi-
ğinde, ‘Ben şu kadar değerde tahıl 
istiyorum’ dediğinde, o firmanın 
istediğini verebileceğiz.”

Tarımda AB standartlarının yaka-
landığını belirten Eker, “Türkiye’de 

tarım sektörü son 8 yılda dünya 
genelinde 11′inci sıradan 7′nci sı-
raya yükseldi. Tarım hasılası olarak 
62 milyar dolara ulaştık. Avrupa’da 
bir numara, dünyada ise 7′nciyiz. 
Bu yıl Rusya Federasyonu’nu da 
geçtik. Bu durduk yere olmuyor” 
diye konuştu.

KAYMAKAM, BAKAN EKER’İN 
FOTOĞRAFINI ÇEKTİ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Mehdi Eker’e daha sonra porse-
len bir sürahi ve el işlemesi Türk 

bayrağı tablosu armağan edildi. 
Bakan Eker, Ticaret Borsası’na ait 
şeref defterini imzalarken, Karaca-
bey Kaymakamı Dursun Balaban, 
bir gazetecinin fotoğraf makinesini 
alarak, Bakan Eker’in fotoğraflarını 
çekti.

Bakan Mehdi Eker daha son-
ra Nestle’nin kahvaltılık gevrek 
fabrikasının açılış törenine ka-
tılmak üzere Karacabey Ticaret 
Borsası’ndan ayrıldı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker’e daha sonra porselen bir 
sürahi ve el işlemesi Türk bayrağı tablosu armağan edildi.

>>
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Bakan EKER
Borsamız’ın konuğu oldu...
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K
aracabey Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Özer Matlı 
ve Karacabey Ticaret 
Borsası Başkanı Murad 
Bertan, oda ve borsa 

olarak Afrika için 15 bin TL. maddi 
yardımda bulunacaklarını belirttiler. 
Ortak açıklama yapan Matlı ve Bertan, 
dünyanın en fakir kıtası Afrika’da 
40 milyonun üzerinde insanın açlık 
tehlikesiyle karşı karşıya kaldığına 
dikkati çekti.
Her 3 Afrikalı’dan birinin yetersiz 
beslendiğinin belirtildiği açıklamada, 
bu yıl Doğu Afrika ülkelerinin son 60 
yılın en büyük kuraklığını yaşadığı ve 
bu kuraklığın başta çocuklar olmak 
üzere binlerce insanın yaşamını 
tehdit ettiği, dünyanın gözü önünde 
bir insanlık dramının yaşandığının 
altı çizildi. İnsanlık dramına seyirci 
kalınamayacağına işaret edilen 

açıklamada; “Karacabey Ticaret ve 
Sanayi Odası ile Karacabey Ticaret 
Borsası olarak İlçe Müftülüğü’nün 
açmış olduğu kampanyaya 15 bin TL. 
ile katılım öncülüğünü yaptık. Duyarlı 
ilçe halkının da bu kampanyaya destek 
vereceklerine yürekten inanıyoruz.” 
denildi.

Anlamlı destek...
KTSO & KTB’den

Bu yıl Doğu Afrika ülkelerinin son 60 yılın en büyük 
kuraklığını yaşadığı ve bu kuraklığın başta çocuklar olmak 
üzere binlerce insanın yaşamını tehdit ettiği, dünyanın gözü 
önünde bir insanlık dramının yaşandığının altı çizildi.
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Ticaret Borsamız’ın

Yunanistan
çıkarması

Gümülcine Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Argırıs Argıropolos, 
Karacabey Ticaret Borsası’nı ülkelerinde görmekten memnun olduklarını belirtti.

26 Mayıs 2011 
günü karayoluyla 
İpsala Gümrük 
kapısından 
giriş yapan 
Borsa heyeti, ilk 
olarak aynı gün 
Gümülcine Esnaf 
ve Zanaatkarlar 
Odası’nı ziyaret 
etti. Karacabey 
Ticaret Borsası’nı 
ülkelerine davet 
etmelerinden 
dolayı teşekkür 
eden Başkan 
Bertan, ev sahibi 
ekibe yaptıkları 
çalışmalardan 
bahsetti.

aracabey Ticaret Borsamız’ın 2010 
yılında akredite borsa olmasıyla 
birlikte yurtiçi, yurtdışı fuar ve iş ge-
zilerine daha çok meclisiyle ve üye-
leriyle katılmaya önem göstermeye 
başladı.

Bu çerçevede 26 - 29 Mayıs 2011 
tarihinde Yunanistan’ın Gümülcine 
kentinde bu yıl 20’ncisi düzenlenen 
Gümülcine Ticaret Fuarı’na Gümülci-
ne Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nın 
daveti üzerine Karacabey Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mu-
rad Bertan’ın önderliğinde 13 Meclis 

üyesi ve Genel Sekreterin katılımı 
gerçekleşti. 26 Mayıs 2011 günü ka-
rayoluyla İpsala Gümrük kapısından 
giriş yapan Borsa heyeti, ilk olarak 
aynı gün Gümülcine Esnaf ve Zana-
atkarlar Odası’nı ziyaret etti. Kara-
cabey Ticaret Borsası’nı ülkelerine 
davet etmelerinden dolayı teşekkür 
eden Başkan Bertan, ev sahibi ekibe 
yaptıkları çalışmalardan bahsetti.

Gümülcine Esnaf ve Zanaatkarlar 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Argı-
rıs Argıropolos, Karacabey Ticaret 
Borsası’nı ülkelerinde görmekten 

K
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memnun olduklarını belirtti.

Tanışma sonrası Oda ve Borsa bilgi 
alışverişinde bulunarak bundan böyle 
her iki tarafın görüşmelerinin sürekli 
devam etmesi yönünde alınan karar 
gereği kardeş oda ve borsa olmaları 
yönünde her iki tarafın Yönetim Kurulu 
Başkanları anlaşma çerçevesinde 
protokol imzaladı.

Oda ve Borsa olarak karşılıklı plaket 
ve çeşitli hediyelerin takdimleri son-
rası Yönetim Kurulu Başkanı Murad 
Bertan Gümülcine Esnaf ve Zanaatkar 
Odası’nın misafirperverliğinden çok 
etkilendiklerini dile getirerek Oda ola-
rak en kısa zamanda kendilerini de 
Karacabey Ticaret Borsası’nın misafiri 
olarak Türkiye’de görmek istediklerini 
dile getirdi.

Daha sonra Oda’nın organize etmiş 
bulunduğu öğle yemeğinde bir araya 
gelen Oda ve Borsa yöneticileri ye-
mek sonrası heyet olarak T.C. Gümül-
cine Başkonsolosluğu’na giderek Baş-
konsolos Mustafa Sarnıç’ı makamında 
ziyaret etti. Başkonsolos Sarnıç’a 
Karacabey’in en eski el sanatlarından 
olan iğne oyası tablosu, TOBB ve Türk 
Bayrağı rozeti hediye edildi. Daha 
sonra Gümülcine merkezindeki Türk 
azınlıklarına ait işyerleri ve mahalleleri 
ziyaret edildi. Aynı gün akşamı Borsa 
heyeti ev sahibi Oda yöneticileri ile 
birlikte Gümülcine Ticaret Fuarı’nın 

açılışına katılarak fuar ziyareti gerçek-
leştirdi. Fuar alanında Komotini TV’ye 
canlı yayında misafir olan Oda ve 
Borsa Yönetim Kurulu Başkanlarıyla 
fuar hakkında ve genel olarak söyleşi 
yapıldı.

Gezinin ikinci gününde İskeçe Ticaret 
Odası ile şehir merkezindeki Türkler-
den kalma tarihi yerler gezilerek esnaf 
ziyaretleri yapıldı. Aynı gün Kavala 
iline geçen Borsa heyeti burada da 
tarihi yerleri gezdikten sonra Selanik’e 
geçti. Selanik Ticaret Merkezi’ni gezen 
Yönetim Kurulu Başkanı Murad Ber-
tan, burada bir konuşma yaparak kar-
şılıklı fikir alışverişinde bulundu. Daha 
sonra Selanik Başkonsolosluğu’na 
geçen heyet, Başkonsolos Hüseyin 
Özdemir’i makamında ziyaret ederek 
bilgi alışverişini burada da sürdürdü.

Konsolosluk yanındaki Atatürk’ün doğ-
du evi de ziyaret eden Borsa yöne-
ticileri, duygu dolu dakikalar yaşadı. 
Gezinin son günü Kurtuluş Savaşı ön-
cesi ilçemizde Drama Mahallesi’nde 
yaşayan Rum ailelerden 1893 yılında 
yaşanan mübadele değişiminde 
Yunanistan’ın Drama ile Kırlar nahi-
yesine yerleşen Rum aileleri heyetçe 
ziyaret edilerek, daha önce ilçemize 
babalarının doğduğu yerleri görmek 
üzere Yönetim Kurulu Başkanı Murad 
Bertan’ın davetlisi olarak gelen Kırlar 
Lisesi emekli öğretmeni Stratos Savvi-
dis de ziyaret edildi. Stratos Savvidis 
de Borsa heyetine Türklerden kalma 

evleri göstererek bilgi verdi.

Borsa Başkanı Bertan 26 – 29 Mayıs 
2011 tarihleri arasında Meclis olarak 
Yunanistan’a yapmış bulundukları fuar 
ve iş gezisinin çok yararlı ve faydalı 
geçtiğini, geziye katılan meclis üyele-
rine ve organizasyonda emeği geçen-
lere de teşekkürlerini iletti.
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STK’lar

Matlı için
birarada

aracabeydeki neredeyse bütün sivil 
toplum örgütlerinin bir arada olduğu 
yemekte kısa bir konuşma yapan 
Bursa Milletvekili Önder Matlı; “Beni 
bu yola siz ittiniz, bundan sonra da 
sizi yanımda görmek istiyorum.” dedi.
Seçim kampanyasından alının akıyla 
çıktıklarını vurgulayan Matlı; “Bu işi 
yapmalısın, sorumluluk almalısın 
diye beni yüreklendiren sizlers-
iniz. Bu doğrultuda ben de ilçeme 
ve bölgeme hizmet getirmek için 
yola çıktım. Allah nasip etti. Pazar-
tesi günü Ankara’da yemin törenini 
gerçekleştirerek 22. dönem mil-
letvekili olarak göreve başlayacağız. 
Bundan böyle geceli gündüzlü, hep 
birlikte el ele vererek sizlerle bölgemi-
ze hizmet getirme yarışına gireceğiz. 
Siz sivil toplum örgütü temsilcileri-
yle ‘yapılmaz’ denilen işleri birlikte 
yapmanın gururunu yaşayacağız.” 
ifadesini kullandı.

“Protokol değil biz bizeyiz.” diye söze 
başlayan Karacabey Ticaret ve Sa-
nayi Odası Meclis Başkanı Tarık Tezel 
de; “Aramızdan bir dostumuz, bir 
kardeşimiz bizim vekilimiz oldu. Bun-
dan sonra da desteğimiz sürecek. 
İnşallah kendisini uzun yıllar parla-

menter olarak görürüz.” temennisinde 
bulundu.

Borsa’nın düzenlediği yemekte 
duygularını kısa bir cümleyle ifade 
eden Matlı A.Ş. ve KTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı, aynı zamanda Bursa 
Milletvekili Önder Matlı’nın ağabeyi 
olan Özer Matlı; “Bu saatten sonra 
yarım kalan işleri ve marka olacak 
projelere başlamak dileği ile.” dedi.

Kaymakam Dursun Balaban ise; “Ne 
mutlu sizlere bir evladınızı Ankara’ya 
yolladınız. Kendi evladınız olduğu için 
her şeyi istemeniz mümkün. Ağabeyi 
Özer Matlı’nın da bundan böyle işi 
zor. Önder Matlı’ya ulaşamayanlar 
Özer Bey’e giderek derdini anlatacak. 
Her ikisi de ateşten gömlek giydi.” 
sözleriyle Matlı’ya başarı dileğinde 
bulundu.

Tüm sivil toplum örgütü temsilcileriyle 
teker teker sohbet eden AK Parti Bur-
sa Milletvekili Önder Matlı, yaklaşık iki 
saat sonra Bursa’da daha önceden 
belirlenen bir programa yetişmek 
zorunda kaldığı için katılımcılardan 
özür dileyerek Borsa Lokantası’ndan 
ayrıldı.

Karacabey Ticaret 
Borsası, 12 Haziran 
seçimlerinde AK 
Parti’den milletvekili 
seçilen Önder Matlı 
adına bir yemek 
düzenledi. Borsa 
Lokantası’nda 
gerçekleştirilen yemeğe 
Kaymakam Dursun 
Balaban’ın yanı sıra 
ilçenin sivil toplum 
örgütü temsilcileri de 
destek verdi.

K
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birarada

Kaymakam Dursun Balaban “Ne mutlu sizlere bir evladınızı Ankara’ya yolladınız. Kendi evladınız 
olduğu için her şeyi istemeniz mümkün. Ağabeyi Özer Matlı’nın da bundan böyle işi zor. Önder 
Matlı’ya ulaşamayanlar Özer Bey’e giderek derdini anlatacak. Her ikisi de ateşten gömlek giydi.” 
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Borsamız’da

UNUTULMADI
Emeği geçenler

orsa’da bu güne kadar görev 
yapmış başkanlar ile hizmet 
binasının yapımında emeği ve 
hizmeti geçen meclis üyelerinin 
plaketle onurlandırıldığı gecede 
kısa bir konuşma yapan Yönetim 
Kurulu Başkanı Murad Bertan, 
bu güne kadar Karacabey adına 
elini taşın altına koyan herkese 
teşekkür ettiklerini ifade etti.
Konuşmasına; “Ticaret Borsası’nı 
bu günlere taşıyan Borsamız 
için hatırı sayılı hizmetleri bulu-
nan ve ahirete göçmüş büyük-
lerimizi huzurunuzda rahmetle 

anıyorum. Ruhları şad olsun.” 
sözleriyle başlayan Bertan; 
“29.10.1968 tarihinde 25 kişilik 
kurucu üye ve 5 kişilik mütevelli 
heyetin teşebbüsüyle kuru-
lan Ticaret Borsamız ilk olarak 
30 m2’lik bir büroda faaliyetine 
başlamıştır. 1982 yılında Kızılay 
İş Hanı’na taşınan Borsamız 22 
yıl burada hizmetlerini sürdürmüş 
01.01.2004 yılında taşındığımız 
şu anki Hizmet Binamızın yeri 
2001 yılının Şubat ayında satın 
alınarak 14 ay gibi kısa bir sürede 
yapımı tamamlanarak faaliyete 

sokulmuştur.
Karacabey’imizin ekonomisi için 
çalışırken şahsım ve borsam 
adına sosyal sorumluluk projeler-
imizi de ihmal etmedik gün oldu 
ilim ışığından faydalanmak isteyen 
muhtaç çocuklarımıza nefer olduk 
gün oldu fakir fukaraya umut 
olduk kolluk güçlerimize destek 
olduk elimizden geldiğince de 
derdi olana derman olduk bütün 
bunları hep birlikte tek yürek tek 
bilek olarak başardık.
Borsamız gözle görülür bir dirayet 
ve kararlılıkla üzerine düşen 

Karacabey’de 1968 yılında 25 kişilik kurucu üye ve 5 kişilik 
mütevelli heyetinin girişimiyle kurulan Ticaret Borsası’nı ilçeye 
kazandıranlar 42 yıl sonra bir kez daha saygıyla anıldı.

Karacabey Ticaret Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Murad Bertan ve Meclis Başkanı Halit Elbir’in yanı 
sıra yönetim kurulunun ev sahipliği yaptığı özel gece, hep birlikte yenen yemekle start aldı.

B
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Borsa’da bu güne kadar görev yapmış başkanlar ile 
hizmet binasının yapımında emeği ve hizmeti geçen 
meclis üyelerinin plaketle onurlandırıldığı gecede kısa 
bir konuşma yapan Yönetim Kurulu Başkanı Murad 
Bertan, bu güne kadar Karacabey adına elini taşın 
altına koyan herkese teşekkür ettiklerini ifade etti.

vazifeleri yerine getirmektedir. Tüm 
bunları yaparken dışarıdan gelecek 
dalgaların sertliğini değil gemim-
izin sağlamlılığını önemsediğimizi 
bilmenizi isterim.
Gün tüm kavgaları geride bırakıp 
önümüze bakma günüdür. Bugün 
bir olmak, birlik olmak, berab-
er olma günüdür. Saygı değer 
başkanım Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun 
da dediği gibi ayrılıktan azabın bir-
likten rahmetin doğacağı gündür.
Sorumluluğunu gururla başıma 
taç ederek çıktığım bu yolda size 
Karacabey’ime ve ülkeme hizmet 
etmekten Borsamın layık gördüğü 
Başkan sıfatıyla temsil etmekte ve 
bu yolculukta sizlerle omuz omuza 
çalışmaktan onur duyuyorum.
Unutmayalım ki refah dolu yarınlar 
akıl dolu bugünlerle başlar. Biz bu 
İlçeye hizmet için varız. Allah, bu 
ülkeye ve sizlere daha büyük hay-
aller kurma ve bunu gerçekleşme 
gücü versin. Yolumuz açıktır, Al-
lah bu yolda hepimizin yar ve 
yardımcısı olsun.” dedi.
Meclis ve Yönetim Kurulu 
baskanlarına plaket
Yemek sonrası yapılan konuşmanın 
ardından Karacabey Ticaret 
Borsası’nda bu güne kadar Mec-
lis Başkanlığı ve Yönetim Kurulu 
Başkanlığı görrevinde bulunan 
kişiler plaketle onurlandırıldı.

Gecede plaket alan ve plaketleri 
verenler söyle sıralandı:

03.11.1971 – 20.11.1973 tarih-
leri arası Meclis Başkanlığı yapan 
Özdemir Toru, plaketini  Yönetim 
Kurulu Başkanı Murad Bertan’ın 
elinden aldı.
27.11.1987 - 18.03.1992 tarih-
leri arası Meclis Başkanlığı yapan 
Ekrem Türe’ye plaketini Meclis 
Başkanı Halit Elbir verdi.
18.03.1992 – 22.11.1993 tarih-
leri arası Meclis Başkanlığı yapan 
Sedat Dinçer’e plaketini  Meclis 
Başkan Vekili Çetin Oruç verdi.
25.11.1993 – 04.03.2005 tarihleri 
arası Yönetim Kurulu Başkanlığı 
yapan Nezir Temel’e plaketini 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Celali Kavaz sundu.
22.11.1993 – 04.03.2005 tarih-
leri arası Meclis Başkanlığı ve 
yine 02.03.2005 – 01.06.2005 
tarihleri arasında Yönetim Kurulu 
Başkanlığı görevlerini üstlenen 
Yahya Kurtbay’a plaketini Yönetim 
Kurulu Sayman Üyesi Mehmet Dur-
maz hediye etti.
06.11.2000 – 05.11.2011 tarihleri 
arası Yönetim Kurulu Başkanlığı Ya-
pan Abdurrahman Garip’e plaketini 
Yönetim Kurulu Üyesi Vahap Aka 
verdi.
09.03.2005 – 28.11.2007 tarihleri 
arası Meclis Başkanlığı yapan Ce-
malettin Kolaç, plaketini Meclis 
Üyesi Ahmet Bakar’ın elinden aldı.
12.06.2007 – 26.11.2007 Yönetim 
Kurulu Başkanlığı ve yine 
04.02.2009 – 02.02.2011 tarih-

leri arası Meclis Başkanlığı yapan 
Doğan Orhan’a plaketini Meclis 
Üyesi Nusret Yıldız takdim etti.
05.01.2008 – 04.02.2009 tarihleri 
arası Meclis Başkanlığı yapan Ce-
mal Erdem’e ise plaketini Meclis 
Üyesi Mehmet Yılmaz verdi.
04.02.2009 - 02.02.2011 tarihleri 
arası Yönetim Kurulu Başkanlığı 
yapan Ekrem İşcan plaketini Mec-
lis Katip Üyesi Nejdet Gerçik’in 
elinden aldı.
Hizmet binasında emeği geçenler 
de onurlandırıldı
Meclis Üyesi Celali Kavaz, plaketini 
Meclis Başkanı Halit Elbir’den aldı.
Meclis Üyesi Hayri Elbir’e plaketini 
Meclis Üyesi Kenan Trakoğlu verdi.
Meclis Üyesi Sinan Toprak, plaketi-
ni Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi 
Mehmet Durmaz’ın elinden aldı.
Meclis Üyesi Ahmet Bakar’a 
plaketini Disiplin Kurulu Başkanı 
Murat Efe verdi.
Meclis Üyesi Mehmet Koyuncuoğlu 
da plaketini Meltem Gazetesi per-
soneli İbrahim Bursalı’dan aldı.
Meclis Üyesi Ömer Erdem, plaketi-
ni Takip Gazetesi Yönetim Ku-
rulu Başkanı H.İbrahim Tunalı’nın 
elinden aldı.Meclis Üyesi Ayhan Uz 
da plaketi Yörem Gazetesi sahibi 
Şaban Önen’den aldı.
Genel Sekreter İbrahim Temel’e de 
plaketini Karacabey Haber Gaze-
tesi sahibi Aydın Fidan verdi.
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Borsamız’da

UNUTULMADI
Emeği geçenler

03.11.1971 – 20.11.1973 tarihleri arası Meclis Başkanlığı 
yapan Özdemir Toru, plaketini  Yönetim Kurulu Başkanı 
Murad Bertan’ın elinden aldı.

27.11.1987 - 18.03.1992 tarihleri arası Meclis Başkanlığı ya-
pan Ekrem Türe’ye plaketini Meclis Başkanı Halit Elbir verdi.

18.03.1992 – 22.11.1993 tarihleri arası Meclis Başkanlığı 
yapan Sedat Dinçer’e plaketini  Meclis Başkan Vekili Çe-
tin Oruç verdi.

25.11.1993 – 04.03.2005 tarihleri arası Yönetim Kurulu 
Başkanlığı yapan Nezir Temel’e plaketini Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Celali Kavaz sundu.

22.11.1993 – 04.03.2005 tarihleri arası Meclis Başkanlığı 
ve yine 02.03.2005 – 01.06.2005 tarihleri arasında 
Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini üstlenen Yahya 
Kurtbay’a plaketini Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Me-
hmet Durmaz hediye etti.

06.11.2000 – 05.11.2011 tarihleri arası Yönetim Kurulu 
Başkanlığı Yapan Abdurrahman Garip’e plaketini Yönetim Ku-
rulu Üyesi Vahap Aka verdi.
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Borsamız’da

UNUTULMADI
Emeği geçenler

09.03.2005 – 28.11.2007 tarihleri arası Meclis 
Başkanlığı yapan Cemalettin Kolaç, plaketini Meclis 
Üyesi Ahmet Bakar’ın elinden aldı.

12.06.2007 – 26.11.2007 Yönetim Kurulu Başkanlığı 
ve yine 04.02.2009 – 02.02.2011 tarihleri arası Meclis 
Başkanlığı yapan Doğan Orhan’a plaketini Meclis Üyesi 
Nusret Yıldız takdim etti.

05.01.2008 – 04.02.2009 tarihleri arası Meclis Başkanlığı 
yapan Cemal Erdem’e ise plaketini Meclis Üyesi Mehmet 
Yılmaz verdi.

04.02.2009 - 02.02.2011 tarihleri arası Yönetim Ku-
rulu Başkanlığı yapan Ekrem İşcan plaketini Meclis 
Katip Üyesi Nejdet Gerçik’in elinden aldı.

Meclis Üyesi Celali Kavaz, plaketini Meclis 
Başkanı Halit Elbir’den aldı.

Meclis Üyesi Hayri Elbir’e plaketini Meclis Üyesi 
Kenan Trakoğlu verdi.

Meclis Üyesi Sinan Toprak, plaketini Yönetim Kurulu 
Muhasip Üyesi Mehmet Durmaz’ın elinden aldı.

Meclis Üyesi Ahmet Bakar’a plaketini Disiplin Kurulu 
Başkanı Murat Efe verdi.

Meclis Üyesi Mehmet Koyuncuoğlu da plaketini Meltem 
Gazetesi personeli İbrahim Bursalı’dan aldı.

Meclis Üyesi Ömer Erdem, plaketini Takip Gazetesi 
Yönetim Kurulu Başkanı H.İbrahim Tunalı’nın elinden 
aldı.

Meclis Üyesi Ayhan Uz da plaketi Yörem Gazetesi 
sahibi Şaban Önen’den aldı.

Genel Sekreter İbrahim Temel’e de plaketini Karacabey 
Haber Gazetesi sahibi Aydın Fidan verdi.



Borsamız üyesi 
Has Un San. Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Ata TORU’nun 

Anadolu Un Sanayicileri Derneği Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik eder, 
çalışmalarında başarılar dileriz.

TEBRiK

KARACABEY TİCARET BORSASI  

KOÇUM TiCARET
GIDA - UN - YEM - GÜBRE - iNŞ. MLZ. ZAHİRE TİCARETİ

TEL: 569 80 20 - 569 81 40 - 41 - 42
ÇEKRİCE KÖYÜ MUDANYA / BURSA
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Ticaret Borsamız

Tarım Fuarında

TÜYAP tarafından düzenlenen BurTarım 2011 fuarına 
Karacabey Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Baş-
kanı Murad Bertan, Meclis Başkanı Halit Elbir, Yöne-
tim Kurulu Sayman Üyesi Mehmet Durmaz, Yönetim 
Kurulu Üyesi Vahap Aka, Genel Sekreter İbrahim Te-
mel katıldı.

Düzenli olarak büyüyerek gelişen ülkenin ve bölgesi-
nin en büyük fuarları olma özelliğini taşıyan Bursa 9. 
Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarını 
(BURTARIM) gezen KTB Yönetim Kurulu Başkanı Mu-
rad Bertan, fuarı çok beğendiklerini ifade etti.

Bertan ve beraberindekiler, daha sonra Karacabey’deki 
firmalara ait olan standları gezerek işletmelere başarı 
diledi.

Karacabey Ticaret Borsası 
Başkan ve yönetiminden oluşan 
grup, Bursa 9. Tarım, Tohumculuk, 
Fidancılık ve Süt Endüstrisi 
Fuarı’na katıldı.
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Karacabey’in sorunları
TOBB’da anlatıldı
Başkanlar 
Karacabey’in 
sorunlarını ve 
çözümüne yönelik 
önerilerini TOBB’da 
dile getirdiler.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında gerçekleştirilen, TOBB Yönetim Kurulu Muhasip 
Üyesi ve BTSO Meclis Başkanı İlhan Parseker’in de katıldığı toplantıda bölge sorunları ele alınırken, ülke 
ve dünya ölçeğindeki ekonomik gelişmeler de müzakere edildi.

Marmara Bölgesi Oda ve 
Borsa Başkanlarının 
iştirakiyle Ankara’da 
gerçekleştirilen TOBB 
istişare toplantısına 

Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı ile 
Karacabey Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Murad Bertan da katıldı. 
Başkanlar Karacabey’in sorunlarını ve 
çözümüne yönelik önerilerini TOBB’da dile 
getirdiler.
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 
başkanlığında gerçekleştirilen, TOBB 
Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi ve BTSO 
Meclis Başkanı İlhan Parseker’in de 
katıldığı toplantıda bölge sorunları ele 
alınırken, ülke ve dünya ölçeğindeki 
ekonomik gelişmeler de müzakere edildi.

Ankara’da gerçekleştirilen istişare 
toplantısı sonrası görüşlerini açıklayan 
Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, 
“Karacabey ekonomisi son yıllarda önemli 
ilerleme kaydetmektedir. Bilhassa tarım 
ve tarıma dayalı gıda sanayi alanında 
üretim yapılmakta, istihdam ve ihracat da 
bu alanda yoğunlaşmaktadır. Amacımız 
Karacabey ekonomisini daha ileri boyutlara 
taşımaktır. Ankara’daki toplantıda bu 

konularda görüş alışverişinde bulunduk” 
dedi.
Ankara’daki temaslarını değerlendiren 
Karacabey Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Murad Bertan da çok verimli bir 
toplantı gerçekleştirdiklerini, her platformda 
Karacabey’in faydasına çalışmaya devam 
edeceklerini dile getirdi.
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Borsamız ile Ticaret ve 
Sanayi Odası

toplantısına katıldı.
MTSO’nun

MTSO Meclis 
Başkanı Nasuh 
Avşar’ın açılış 
konuşmasıyla 
başlayan 
toplantıda iki 
kardeş ilçenin 
sorunları masaya 
yatırıldı.

M
ustafakemalpaşa Ticaret 
ve Sanayi Odası’nda 
düzenlenen bilgilendir-
me toplantısına Karaca-

bey Ticaret Borsası adına Meclis 
Başkanı Halit Elbir, Yönetim Kurulu 
Başkanı Murad Bertan, KTSO Yö-
netim Kurulu Başkanı Özer Matlı 
ile Borsa Genel Sekreteri İbrahim 
Temel katıldı.

MTSO Meclis Başkanı Nasuh 
Avşar’ın açılış konuşmasıyla baş-
layan toplantıda iki kardeş ilçenin 
sorunları masaya yatırıldı.

Konuşmasında Bursa’nın her yönü 
ile potansiyeli yüksek iki ilçenin 
sorunlarını ortaklaşa olarak yeteri 
kadar ilgili mercilere duyuramama-
nın sıkıntısını çektiklerini vurgulayan 
Avşar, bu sebeple sivil toplum kuru-
luşlarının başında Oda ve Borsalar 
olarak kendilerinin geldiğini ifade 
etti. Meclis Başkanı Nasuh Avşar, 
bundan böyle iki ilçenin Oda ve 
Borsaları olarak daha çok bir araya 
gelerek istişare yapıp sorun ve is-
teklerimizi daha güçlü duyurmanın 
gayreti içersinde olunması gerekti-
ğini belirtti.

M.K.Paşa TSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Şenol Önal ise iki ilçedeki 
sanayi tesisi sayılarının günden 
güne artmasıyla beraberinde nü-
fusun çoğalmasını hızlandırdığını 
ifade ederek, bununla birlikte çeşitli 

sorunların da artarak büyüdüğüne 
dikkat çekti. Bu sorunların çözümü 
adına hep birlikte hareket edilmesi 
gerektiğini kaydeden Önal, toplantı-
yı bu amaçla düzenlediklerinin altını 
çizdi.

Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı 
ve Borsamız Yönetim Kurulu Baş-
kanı Murad Bertan da, güzel bir 
birlikteliğin sağlanacağı toplantıda 
olmaktan mutluluk duyduklarını vur-
gulayarak, bundan böyle iki komşu 
ilçe Oda ve Borsaları olarak sık sık 
bir araya gelerek ortak sorunların 
tespit edilip, çözüm yolları ararken 
birlikte hareket edilmesinin faydalı 
olacağını dile getirdiler.
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Borsamız’dan BTB’ye

Taziye ziyareti

ziyaret

Oda & Borsa’dan

Karacabey Ticaret Borsasında Şubat-2011 yılında 
yapılan seçimler neticesinde yeni göreve gelen 
Meclis ve Yönetim Kurulu Başkanlarımıza tebrik 

ziyaretine gelen Bandırma Ticaret Borsasına iade-i ziyarette 
bulunmak üzere önceki akşam Karacabey Ticaret Borsası 
Meclis Başkanı Halit ELBİR, Yönetim Kurulu Başkanı 
Murad BERTAN, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mehmet 
DURMAZ ile Genel Sekreter Sn.İbrahim TEMEL’in katılımıyla 
gerçekleşen ziyarette, Borsa’yı Bandırma Ticaret Borsası 
adına Yönetim Kurulu Başkanı Halit SEZGİN, Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Şükrü FUNDA, Yönetim Kurulu Üyeleri 
Muzaffer ZENGİN ve Ahmet TURAN ile Genel Sekreter Ertunç 
İŞBAY karşıladılar.İki borsa yöneticilerinin samimi bir sohbet 
ortamında geçen ziyaret sonunda ortak konu olarak Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliğimizce yürütülmekte bulunan lisanslı 
depoculuk konusunda daha hızla ilerleme kaydedilerek bir 
an önce lisanslı depoculuğun ülkemizde ihtiyaç duyulan 
bölgelerinde kısa sürede faaliyete geçirilmesinde hem fikir 
olduklarını beyan etmişlerdir.Ziyaret anısına Karacabey 
Ticaret Borsası adına Yönetim Kurulu Başkanı Murad BERTAN 
tura işlemeli tabloyu Bandırma Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Halit SEZGİN’e hediye olarak takdim etmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Murad BERTAN tura işlemeli tabloyu 
Bandırma Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Halit 
SEZGİN’e hediye olarak takdim etti.

Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası ile Karacabey 
Ticaret Borsası üyeleri, Türkiye’nin dört bir yanını 
yasa boğan şehit haberlerinden duydukları 

üzüntüyü ifade etmek ve Türk askerinin yanında 
olduğunu belirtmek adına İlçe Garnizon Komutanlığına 
taziye ziyaretinde bulundu. 

Hep birlikte Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen 
Hayati Sarı’yı makamında ziyaret eden KTSO ve 
KTB yöneticileri, yaşanan gelişmelerden duydukları 
üzüntüyü dile getirdi.Garnizon Komutanı Üsteğmen 
Sarı’ya başta şehit yakınları olmak üzere Türk halkına 
başsağlığı dileyen, Karacabey Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Murad Bertan, bu zor günlerin geride 
bırakılması için dua ettiklerini ve herkesin ortak dileğinin 
terörün bitmesi olduğunu söyledi.

Öte yandan dün Van’da gerçekleşen deprem ve 
ardından yaşanan faciadan dolayı ayrı bir üzüntü 
duyduklarını ifade eden Bertan, bunun içinde gerekli 
çalışmaların yapıldığını ve en kısa sürede gerekli 
yardımda bulunacaklarını belirtti. Her iki odanın 
yöneticileri, her zaman Mehmetçiğin yanında olduğunu 
ve üzerlerine düşebilecek görevleri yapmak için 
hazır olduklarının altını çizdi. Anlamlı ziyaretten ötürü 
memnuniyetini dile getiren Personel Üsteğmen Hayati 

Sarı; “Türk halkının bu konularda dış ülkelerde emsali 
az görülen bir duyarlılık gösteriyor. Gerçekten bizim 
milli duygularımıza örnek bir millet dünyada mevcut 
değil. Sizlerin bu şekilde askerin yanında olduğunuzu 
görmek bizlere mutluluk veriyor. Umarız ülke olarak 
bu zor günleri bir an önce geride bırakacağız. Bu 
anlamlı ziyaretinizden ötürü bizlerde sizlere teşekkür 
ederiz. Bu millet bu duyguları içerisinde barındırdığı 
müddetçe Türkiye, en zorlu mücadelelerin 
üstesinden gelmiştir, gelecektir.’ şeklinde konuştu. 
Gerçekleştirilen ziyarete Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Murad Bertan, Borsa Genel Sekreteri 
İbrahim Temel katılırken Ticaret ve Sanayi Odasından 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Naci Güncü, 
Meclis Başkan Yardımcısı Feti Toprak Ticaret ve 
Sanayi Odası Genel Sekreteri Fehmi Yıldız yer aldı.
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sorunlarına el attı.

Karacabey Ticaret 
Borsası, Bandırma’da 
düzenlenen ‘Kanatlı 
Sektörün Sorunları’ 
konulu toplantıya 

katıldı.

Dünya Gazetesi ve Bandırma 
Ticaret Borsası işbirliği ile 
gerçekleştirilen toplantıya 
Karacabey Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Murad Bertan ile 
Genel Sekreter İbrahim Temel 
birlikte katılım sağladı. Dünya 
Gazetesi Tarım yazarı Ali Ekber 
Yıldırım ve Bandırma’daki beyaz 
et sektörünün temsilcilerinin de 
katılım sağladığı toplantıda ‘Kanatlı 
Sektörün Sorunları’nın yanı sıra 
alınması gereken önlemler ve 
çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Bandırma Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Halit Sezgin’in açılış 
konuşmasıyla başlayan toplantı 
yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Karacabey Ticaret Borsası 
adına söz alan Yönetim Kurulu 
Başkanı Murad Bertan, kanatlı 
ve yumurta sektörünün yeminin 
ana hammaddesinin dane mısırın 
bölgede en fazla üretilen yerin 
Karacabey ovasının olduğunu 
belirtti.

Borsa olarak dane mısırın 
üreticiden tüketiciye daha sağlıklı 
ulaştırılabilmesi için hizmet binası 
yanındaki arsa üzerine yaklaşık 
5 bin m2’lik kapalı alan olarak 
yapılacak olan depoları üyelerin 
hizmetine sunacaklarını vurgulayan 
Bertan, alacakları buğday, mısır, 
çeltik v.s ürünlerin depolanması 
ve sevkiyatını kolaylaştıracağını, 

aynı zamanda Borsa satış 
salonunda günlük satış seansları 
düzenlenerek kalitelerine göre 
tüccar ve sanayicinin ürünü gerçek 
değerinde alacağını belirtti.

Bandırma ve bölgesinde beyaz et 
sektörünün sorunlarına bakıldığında 
beyaz ette ciddi sıkıntıların var 
olduğunun gözlendiğini ifade eden 
Dünya Gazetesi Tarım Yazarı Ali 
Ekber Yıldırım, kırmızı ette üretim 
yetersizliğine, ithalattan dolayı yerli 
üreticinin zor durumda kaldığına, 
fiyatlarla ilgili ciddi problemlerin 
olduğuna ve fiyatların kırmızı ette 
bir türlü düşürülemediğine dikkat 
çekti.

BORSAMIZ
Kanatlı sektörün
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Oda & Borsa’dan
eğitime destek...

Borsamız, Ticaret ve Sanayi 
Odası ile birlikte gerçekleştir-
dikleri çalışma ile kış öncesi 

havaların soğumasıyla miniklerin 
zor bir eğitim öğretim hayatı geçir-
memesi için 40 bin TL değerinde 
olan yaklaşık 2 bin adet kışlık 
montu okullara dağıtmaya başladı. 
KTSO ve KTB alınan montların ihti-
yacı olan tüm okullara dağıtılacağı-
nı duyurdu.

Mont dağıtımına Uluabatlı Hasan 
İlköğretim Okulu’ndan başlayan 
KTSO ve KTB yöneticilerine duyar-
lılıkları için teşekkür eden okul mü-
dürü Fahrettin Lenger; “Borsa ve 
Odamızın her sene bizlere büyük 
yardımları dokuyor. Gerçekten ihti-
yaçlarımızın üzerinde duruyorlar ve 
gerekeni yapıyorlar. Ben okulumuz 
öğrencileri ve aileleri adına sizlere 
teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Ramazan ayında da yine Oda ve 
Borsa olarak 40 bin TL.’lik gıda yar-
dımıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştıkla-
rını belirten Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Murad Bertan, tüm 
bunların haricinde Ticaret ve Sana-
yi Odası’nın 25, Ticaret Borsası’nın 
da 38 öğrenciye burs verdiğini dile 
getirdi.

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Naci 
Güncü de gerek ihtiyaç sahibi aile-
lere gerekse eğitime katkının her yıl 
olduğu gibi bu yılda devam ettiğini 
vurguladı.

Malzemelerin ihaleleri yapılırken 
sıkı pazarlık ettiklerini, bunun ne-
deninin de bir kaç adet daha fazla 
giysi almak olduğunu belirten Gün-
cü; “Toru Un Fabrikası’nın özellikle 
gıda yardımlarında bizlere ciddi 

katkıları oluyor. Bizler Borsa ve Oda 
olarak Karacabey’den aldığımız 
gücü başta Karacabey olmak üze-
re vatanımız için harcamaya devam 
edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Her iki odanın yöneticileri, montla-
rın ihtiyaç sahiplerine verilmesi için 
okul müdürü Lenger’e teslim etti.

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

Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası, Borsamız ile birlikte 
gerçekleştirdikleri çalışma ile kış öncesi havaların soğumasıyla miniklerin 
zor bir eğitim öğretim hayatı geçirmemesi için 40 bin TL değerinde olan 
yaklaşık 2 bin adet kışlık montu okullara dağıtmaya başladı. KTSO ve KTB 
alınan montların ihtiyacı olan tüm okullara dağıtılacağını duyurdu.

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.



Karacabey’den Van’a

10 TON SÜT

Kaymakam Dursun Balaban, konuyla ilgili 
yaptığı açıklamada Bursa Afet Koordinasyon 
Merkezi’nin talebiyle deprem mağduru 
miniklerin ihtiyacı olan süt ihtiyacının büyük 
bir kısmı Karacabey’den karşılanacak. 

İlk etapta Sütaş’ın 20 tonluk süt yardımına Süt ve Et 
Üreticileri Birliği’nden 5 ton ve Karacabey Kaymakamlığı 
öncülüğünde toplanan 10 tonluk süt yola çıkmaya 
hazırlanıyor.

Karacabey Süt Üreticileri Birliği’nden 5 ton, Karacabey 
Ticaret ve Sanayi Odası’ndan 2 ton, Karacabey Ticaret 
Borsası’ndan 2 ton, Nejat Deveci’den 1 ton, Cemal 
Erdem’den 500 kilo, Ova Köyleri Sulama Birliği’nden 
500 kilo ve Feyz Hayvancılıktan da 1 ton olmak üzere 

toplam 10 ton süt, SÜTAŞ tesislerinde işlenerek 1’er litre 
olarak ambalajlanarak bugün Van’da ihtiyaç sahiplerine 
dağıtılacak.

Özellikle miniklerin sağlığı açısından bu sütlere 
ihtiyacı olduklarını vurgulayan Kaymakam Balaban, 
“Bu üzücü afetlerde Türk halkı yine her zamanki 
yardımseverliğini sergilemiştir. Ülkemiz deprem 
bölgesinde olmasından dolayı bu tür afetlere her zaman 
hazırlıklı olmalıyız ve yaşanılanlardan ders çıkarmalıyız. 
Allah bu tarz felaketleri sıklıkla göstermesin fakat coğrafi 
konumumuzdan ötürü bu tür doğal afetlerde hazırlıklı 
olmalıyız. Binalarımızın dayanıklı ve halkın yeteri ölçüde 
bilinçli olması bu tür olaylarda can ve mal kaybını en aza 
indirecektir.’ şeklinde konuştu.

7.2 şiddetindeki 
depremle büyük bir 
can ve mal kaybı 
yaşanan Van’a 
Türkiye’den toplanan 
yardımlara Karacabey 
de destek verdi. 
Kaymakamlığın 
girişimleriyle 
hayırsever işadamları 
ve kurumların 
katkılarıyla 35 tonluk 
süt yardımı yola çıktı.

KaracabeyTicaretBorsası40
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Süt hayvancılığı

Halkımızın sağlıklı beslenmesi sorumluluğunu taşıyan Sütaş, aynı 
sorumluluğu süt üreticisine, dolayısıyla hayvancılık sektörüne karşı da 
duyuyor.

TANITIM

UYGULAMALI EĞİTİM MERKEZLERİ

Prof.Dr. İbrahim AK
SÜTAŞ Eğitim Koordinatörü

U
ludağ Üniversitesi ve 
Sütaş arasında 11 Ha-
ziran 1996’da imzala-
nan protokolle haya-
ta geçen Karacabey 

Meslek Yüksekokulu Hayvan Yetiş-
tiriciliği ve Süt Teknolojisi bölümleri, 
üniversite sanayi işbirliğinin sektör-
deki tek örneği. Karacabey Meslek 
Yüksekokulu Süt Teknolojisi Bölüm-
leri, Laborant ve Veteriner Sağlık ve 
Hayvan Sağlığı, Sütaş’ın yetişmiş 
ara eleman ihtiyacını karşılamanın 
yanı sıra, sektöre de yüzlerce teknik 
ara eleman yetiştirdi. Bu proje kap-

samında Sütaş’ın Karacabey’deki 
Sütçülük ve Hayvancılık Operas-
yonu içinde 1999 yılında kurulan 
Sütaş Süt Hayvancılığı  Eğitim Mer-
kezi ve Uygulama Çiftliği’nde, Tarım 
Bakanlığı’nca sertifikalandırılarak, 
üreticilere yönelik eğitim ve proje 
hizmetleri veriliyor. Bu güne dek 
13.000 in üzerinde üreticiye, 4680 
Üniversite ve Meslek Yüksek Okulu 
öğrencisine uygulamalı eğitim veril-
di.

Bursa Karacabey’deki merkezimi-
zin ardından, 2010 yılı Mayıs ayın-

dan itibaren Orta Anadolu Sütçülük 
Projemiz çerçevesinde Aksaray te-
sislerimizde de Tarım Bakanlığı ve 
Aksaray Üniversitesi işbirliğiyle ku-
rulan Aksaray Uygulamalı Süt Hay-
vancılığı Eğitim Merkezi ve Uygula-
ma Çiftliği faaliyetlerine başladı.

Sütaş, ülkemiz süt hay-
vancılığının gelişimine katkıda bu-
lunmak üzere, ülke düzeyinde süt 
verim ve kalitesinin yükseltilerek, 
üreticilerin daha fazla gelir elde 
etmelerine katkıda bulunurken, tü-
keticilerin de daha sağlıklı süt ve 
süt ürünleri tüketmelerini sağlamak 

SÜTAŞ Karacabey Süt Hayvancılığı Uygulamalı Eğitim Merkezi
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Sağmal süt inekleri ahırı

amacıyla Sütaş Karacabey ve Ak-
saray Süt Hayvancılığı Eğitim Mer-
kezlerinde süt hayvancılığı yapan 
üreticilere 11 yılı aşkın bir süredir 
uygulamalı olarak “Süt Hayvancılığı 
Eğitimleri” veriyor. Sütaş, süt hay-
vancılığı eğitimleri Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı, Uludağ ve Ak-
saray Üniversiteleri ile yaptığı eğitim-
de işbirliği protokolleri çerçevesinde 
yürütülüyor. 

Süt Hayvancılığı Uygulamalı Eğitim 
Merkezlerinden ilki olan Karacabey 
Süt Hayvancılığı Eğitim Merkezi; 
1996 yılında eğitim-öğretime başla-
yan Uludağ Üniversitesi Karacabey 
Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin 
uygulamalı eğitim görmelerini sağ-
lamak amacıyla, Uludağ Üniversi-
tesi Rektörlüğü ile Sütaş arasında 
imzalanan eğitimde işbirliği proto-
kolü çerçevesinde Sütaş tarafından 
Karacabey’deki süt fabrikasının ya-
nında kuruldu. 

Süt hayvancılığı eğitimlerini başarılı 
bir şekilde sürdüren Karacabey Süt 
Hayvancılığı Eğitim Merkezi, 2000 
yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı ile imzalanan protokolle, 
sığır yetiştiricileri, yetiştirici eş ve ço-
cukları, hayvan bakıcıları ve teknik 
elemanlara yönelik olarak da eğitim 
vermeye başladı. 

2010 yılında ise Sütaş’ın Orta Ana-
dolu Sütçülük Projesi kapsamında 
Aksaray Süt Hayvancılığı Eğitim 
Merkezi ve çiftliği kurulmuş, Aksaray 
Üniversitesi Rektörlüğü ile imzalanan 
eğitimde işbirliği protokolü ile süt 
hayvancılığı eğitimleri Aksaray Süt 
Hayvancılığı Eğitim Merkezinde de 
yürütülmeye başlandı.  

Süt Hayvancılığı Eğitimleri Sütaş’ın 
bir sosyal sorumluluk projesi olup, 
ülkemizde kalite ve miktarı düşük 
olan süt üretiminde verim ve kalite-
nin artırılması, ülkemiz süt sanayi 
için daha kaliteli süt, tüketiciler için 
de daha kaliteli süt ve süt ürünle-
ri üretilmesine katkıda bulunulması 
amaçlanıyor. 

Silajlık mısır hasadı

Sütaş Süt Hayvancılığı Uygulamalı 
Eğitim Merkezleri, ülkemizde eğitim-
de Üniversite-Sanayi İşbirliğinin en 
başarılı ve en güzel örneklerinden 
birini oluşturuyor.

SÜTAŞ Süt Hayvancılığı Eğitimlerine 
Katılım ve Eğitim Merkezlerini Ziya-
ret:

Sütaş, Süt Hayvancılığı Eğitim Mer-
kezlerinde, Uludağ ve Aksaray Üni-
versitelerden öğretim üyeleri, Tarım 
İl Müdürlüğü uzmanları ve Damızlık 
Süt Sığırı Yetiştirici Birlikleri teknik 
elemanları ile Sütaş’ın deneyimli 
hayvancılık uzmanları tarafından ha-
zırlanan 4 günlük eğitim programları 
ile hem teorik hem de çiftlikte uygu-
lamalı eğitim veriliyor. 

Her eğitim merkezinde ki eğitimler-
de; Üniversite, Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığı Tarım İl Müdürlük-
leri Çiftçi Eğitim Şubesi uzmanları ve 
Sütaş’ın teknik elemanlarından olu-
şan 15 kişilik bir karma eğitim kad-
rosu görev alıyor. Kurs sonunda 
başarılı kursiyerlere Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı’nca düzenle-
nen kurslarda verilen katılım belgele-
rine eşdeğer katılım belgesi veriliyor. 

Sütaş Süt Hayvancığı Uygulamalı 
Eğitim Merkezi yayını olan “Yetiştiri-
ci El Kitapları” ve eğitim CD’leri eği-

Süt hayvancılığı eğitim merkezinde üreticiler eğitimde

timlere katılan kursiyerlere ücretsiz 
olarak dağıtılıyor.  Süt hayvancılığı 
eğitim merkezlerinde ülkemizin farklı 
yörelerinden bu güne kadar 13.514 
üretici eğitim görmüş ve katılım bel-
gesi almış, 23 145 kişi ise Eğitim 
Merkezlerini ve eğitim çiftliklerini gü-
nübirlik ziyaret etmiş, süt hayvancılığı 
ve ilişkili konularda bilgi almışlardır. 

Ayrıca, 01 Ağustos 2010 tarihinde 
Bakanlar Kurulu kararı ile uygula-
maya konulan %0 faizli hayvancılık 
yatırım kredileri nedeniyle ülke ge-
nelinde süt hayvancılığı konusunda 
yatırım yapmak isteyen birçok yeni 
yatırımcı eğitim merkezlerimizden 
bilgi talebinde bulunduğu için, 2010 
yılından itibaren süt hayvancılığı ko-
nusunda yatırım yapmak isteyen yeni 
girişimcilere süt sığırcılığı işletmeleri-
nin kuruluşu için gerekli koşullar, süt 
sığırcılığında yatırım planlama, fizi-
bilite ve finansman, süt hayvancılığı 
işletmelerinde çiftlik ve sürü yönetimi 
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Halkımızın sağlıklı beslenmesi sorumluluğunu taşıyan Sütaş, aynı 
sorumluluğu süt üreticisine, dolayısıyla hayvancılık sektörüne karşı da 
duyuyor.

TANITIM Süt hayvancılığı
UYGULAMALI EĞİTİM MERKEZLERİ

konularında “Süt Hayvancılığı Yatı-
rımcı Eğitimi” de veriliyor.

 Süt Hayvancılığı Eğitim 
programlarında yapılan güncel-
lemeler ve değişikliklerle 2012 yı-
lında süt hayvancılığı eğitimlerinin 
AB standartlarında sertifikalı eğitim 
programlarına dönüştürülmesi, süt 
hayvancılığı konusunda eğitimde 
başarılı işbirliği çalışmalarına Milli 
Eğitim Bakanlığı’nı da dahil ederek, 
eğitime katılan kursiyerlere AB stan-
dartlarında Süt Hayvancılığı eğitim 
sertifikası verilmesi hedefleniyor.

Süt Hayvancılığı Eğitimleri, 
Temmuz ve Ağustos ayları hariç 
her ay her hafta olmak üzere yılda 
toplam 40 hafta düzenleniyor. Bir 
günlük “Süt Hayvancılığı Yatırımcı 
Eğitimleri” ise ayda bir kez olmak 
üzere yılda toplam 10 kez gerçek-
leştiriliyor. Ülkemizin her bölge-
sinden süt sığırcılığı yapan üreti-
cilerimiz, bu konuda eğitim gören 
öğrencilerimiz ve süt hayvancılığı-
na ilgi duyan ve bu konuda yatırım 
yapmak isteyen vatandaşlarımız 
(Pazar günü hariç) her gün 09.00-
18.00 saatleri arasında eğitim mer-
kezlerini ziyaret edebilmekte, tarih-
leri daha önceden belirlenmiş olan 
eğitimlerimize herhangi bir ücret 
ödemeden katılabiliyorlar.  

Eğitim Merkezlerinde, kaliteli ve 
sağlıklı çiğ süt üreten işletmelerin ar-
tırılması amacıyla kurulmuş örnek bir 
işletme olarak, örnek hijyen koşulları 
sergileniyor. 

Karacabey Süt Hayvancılığı Eği-
tim Merkezinde, 72 sağmal başlık 
Eğitim Çiftliliği ve Aksaray Süt Hay-
vancılığı Eğitim Merkezinde, 50 baş 
sağmal başlık Eğitim Çiftliği ve her 
iki merkezde de  tam donanımlı eği-
tim salonları bulunuyor. 

Hayvan barınağı, modern sağım-
hanesi, yem deposu, silaj çukurla-
rı, gübre çukuru, makine parkı ve 
merası ile modern bir küçük işletme 
modeli olan Eğitim Merkezi Çiftlik-

lerinde TS EN ISO 9001/2008 ve 
HACCP Kalite Sistemleri Uygulama-
sı ile sürekli geliştirme ve iyileştirme 
çalışmaları yapılıyor. Bir çiftçi ailesi-
nin barınabileceği örnek bir çiftlik evi 
de merkez içerisinde yer alıyor.  Süt 
Hayvancılığı Eğitim Merkezleri, eği-
tim hizmetinin yanı sıra danışmanlık 
ve sözleşmeli üreticilik alanlarında 
da hizmet veriyor.

Sütaş, Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı, Uludağ Üniversitesi ve 
Aksaray Üniversitesi ile eğitimde 
örnek ve başarılı bir işbirliği ile ülke-
mizin her bölgesinden yetiştiricilere 
yönelik süt hayvancılığı uygulamalı 
eğitim çalışmalarını başarılı bir şe-
kilde sürdürmekte ve ülkemiz süt 
hayvancılığının gelişimine önemli 
katkılarda bulunmaktadır.

Ülkemizde üretilen sütün miktar ve 
kalitesinin artırılmasına, dolayısı ile 
tüketicilerin daha sağlıklı süt ve süt 
ürünleri tüketmelerine katkıda bu-
lunmak üzere süt hayvancılığı yapan 
tüm üreticilerimiz ve süt sığırcılığına 
ilgi duyan yeni yatırımcılarımız Sütaş 
Süt Hayvancılığı eğitimlerinden ya-
rarlanabilirler.  

Buzağı kulübesi

Sağımhanede uygulama

Başarılı kursiyerlere katılım belgesi verilmesi



KaracabeyTicaretBorsası44

Başarılı kursiyerlere katılım belgesi verilmesi

KTB & KTSO’dan

Milletvekilimize
ziyaret
Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları ve Meclis Üyeleri ile 
Karacabey Ticaret Borsası Başkanları ve Meclis Üyeleri kalabalık bir heyetle 
AK Parti Bursa Milletvekili Önder Matlı’yı TBMM’de ziyaret ettiler.

Gerçekleştirilen ziyarette Önder Matlı, he-
yeti TBMM kapısında karşıladı. Meclis 
Lokantası’nda yenen öğle yemeğinin ardın-

dan Tarım Komisyonu Toplantı Odası’nda sohbet 
havasında sıcak diyaloglar yaşandı.

Bu arada toplantıya CHP Bursa Milletvekilleri Sena 
Kaleli ve İlhan Demiröz’de katılarak Karacabey 
hakkında son gelişmeler ve planlar hakkında görüş 
alışverişinde bulundu.

Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Tarık Tezel 
bu ziyaret; “Ankara’ya gönderdiğimiz kardeşimizin 
çalışmaları hakkında bilgi alma ve kendisini tebrik 
etme amacıyla tertiplediğimiz bir ziyaret derken, 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Murad 
Bertan; “Yıllardır özlemini çektiğimiz tablo sonunda 
gerçek oldu. İlçemizden sevilen bir isim artık Mec-
liste ve biz biliyoruz ki Önder Matlı ilçemiz adına 
sürekli koşturuyor. Uzun yıllar ilçemizin özlemi olan 
Gölecik Barajı yapımının en kısa sürede başlaması 
yönünde Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan gerekli 
sözü alarak böyle büyük bir projenin başlamasına 
vesile olduğu için şahsı ve ilçe adına teşekkür edi-
yorum.” dedi.

AK Parti Milletvekili Önder Matlı ise kendisine bu 
süreçte birçok ziyaret yapıldığını, Karacabey’den 
gelen bu kalabalık heyetin ise şahsına farklı bir ma-
nevi güç verdiğini ve çok duygulandığını belirterek, 
herkese çok teşekkür etti.

TBMM ziyareti ve Genel Kurul Salonu’nda yapılan 
toplantıya katılım sonrası çekilen hatıra fotoğrafları 
ile sona eren ziyaretin ardından, heyet Karacabey’e 
döndü.
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Eğitim Semineri
Genç İşadamları’ndan

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.

Karacabey Genç İş Adam-
ları Derneği öncülüğünde 
Karacabey Ticaret Borsası 

iş birliği ile Geb Ajans tarafından 
düzenlenen “Toplantı Yapma ve 
Konuşmacılık Sanatı” eğitimi ger-
çekleştirildi.

Dernek üyeleri ve şirket temsilcileri 
dışında çeşitli sivil toplum örgütleri-
nin de katılımlarıyla destek verdikleri 
toplantı, görülen ilgi nedeniyle ileriki 
zamanlarda farklı konularla yeniden 
düzenlenecek.

Toplantı sonunda katkılarından do-
layı Ticaret Borsası Genel Seketeri 
İbrahim Temel ve eğitmen Gülümser 
Demir’e Karacabey Genç İş Adam-
ları Derneği yöneticileri birer teşek-
kür belgesi takdim etti.

Dernek Başkanı Samet Karakaşlar, 
konuyla ilgili yapmış olduğu açıkla-
mada şunları söyledi:

“Düzenlediğimiz bu eğitimlere, pa-
nellere ve toplantılara bundan sonra 
daha sık olarak devam edeceğiz. 
Bundan sonraki toplantılarda daha 
fazla Karacabeyli İş Adamlarını ara-
mızda görmek istiyoruz.

Bir çatı altında toplanarak Karaca-
beyli iş insanlarını Türkiye çapında 
tanınmasını, iş olanaklarının geliş-
mesini ve daha güzel bir Karacabey 
için sosyal sorumluluk projeleri 
geliştirerek, hep birlikte kalkınmayı 
planlamaktayız.

Marmara Genç İş Adamları 
Federasyonu’nda ve Türkiye Genç 
İş Adamları Konfederasyonu’nun 

yönetiminde bulunan derneğimizin 
iş insanlarının ufkunu açarak daha 
ileriye gitmelerini sağlayacağını dü-
şünüyoruz. 10 Aralık 2011 Tarihinde 
İstanbul WOW otelde düzenlenecek 
olan ‘Türkiye Genç İş Adamları Üye-

ler Arası İş Görüşmeleri’ zirvesine 
katılıp, Türkiye ye kapılarını açmak 
isteyen Karacabeyli iş insanlarımızı 
derneğimiz bünyesine katmak için 
bekliyoruz.”



Ekonomiye değer katanlar

Ödüllendirildi
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Bursa Ticaret ve Sanayi Oda-
sı tarafından organize edilen 
“Ekonomiye Değer Katanlar 

Ödül Töreni” geçtiğimiz hafta için-
de BTSO Konferans Salonu’nda 
gerçekleşti.

Ödül törenine Başbakan Yardım-
cısı  Bülent Arınç, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği Başkanı M.Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Bursa Valisi Şeha-
bettin Harput, TOBB Yönetim Kuru-
lu Üyeleri ile bölge oda başkanla-
rının yoğun katılımıyla gerçekleşen 
törene Karacabey Ticaret Borsası’nı 
temsilen Yönetim Kurulu Başkanı 
Murad Bertan ile Genel Sekreter 
İbrahim Temel katıldı.

Törenin açılışında bir konuşma 
yapan TOBB Başkanı M.Rifat Hisar-
cıklıoğlu; “Kim moral bulmak isterse 
Bursa’ya gelsin. Sanayiyi ve üretimi 
görsün, Bursa Türkiye’nin geliş-
mesini ve zenginliğini gösteren en 
önemli kentlerden birisi.” ifadesini 
kullandı.

Bursa’nın 10 milyar doların üzerin-
de ihracatı olduğundan söz eden 
Hisarcıklıoğlu, kentin en büyük 
farkının “kâr”da olduğunu, 10 milyar 
dolarlık ihracatın 1 milyar doları-
nın net olarak Bursa’da kaldığını 

ifade etti. Konuşmaların ardından 
Bursa’da Ekonomiye Değer Katan-
lar 2011 sıralamasında en yüksek 
düzeyde gelir vergisi ödeyen üye-
lere, en yüksek düzeyde kurumlar 
vergisi ödeyen üyelere, en yüksek 
düzeyde ihracat yaparak döviz 
girdisi sağlayan üyeler gibi olmak 
üzere bir çok hizmet kolunda de-
receye giren firmaların plaketleri 
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 
Bursa Valisi Şehabettin Harput, 
TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğ-
lu tarafından verildi.

‘Ekonomiye Değer Katanlar-2011’ 
sıralamasında ‘En Yüksek Düzeyde 
Gelir Vergisi Ödeyen Üyeler’ arasın-
da 2. sırada yer alan Karacabey’in 
gururu Borsamız Üyesi Sütaş’ın 
plaketini de Yönetim Kurulu Başka-
nı Muharrem Yılmaz aldı.

Karacabey Ticaret Borsası Yöne-
tim Kurulu Başkanı Murad Bertan, 
ilçemizde doğup, büyüyen ve 
gelişen Sütaş A.Ş’nin ülke ekono-
misine yapmış bulunduğu büyük 
katkılarından dolayı aldığı ödül için 
Sütaş A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı 
Muharrem Yımaz’ı tebrik ederek, 
Sütaş ailesine başarılarının devamı-
nı diledi.

Ekonomiye Değer Katanlar 2011 sıralamasında en yüksek düzeyde Gelir Vergisi ödeyerek 
Bursa’da 2. sırada yerini alan Borsamız Üyesi SÜTAŞ, bir kez daha Karacabey’in gururu oldu.
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Başkenti olacak
Karacabey mısırın

Karacabey Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Murad Bertan, Karacabey’i mısırın başkenti yapacakla-
rını belirtti.

M
ısır üretiminde Türkiye’de 
Karacabey olarak 3. sırada 
olduklarını belirten Bertan; 
“Böylesine ciddi bir kapa-

sitemiz varken bunu değerlendirmek 
istiyoruz. İlk hedefimiz Karacabey’i 
mısırın başkenti yapmak. Ülkede mısır 
tüketiminin artmasıyla birlikte, mısır üre-
tim alanları da fazlalaşıyor. Bu konuda 
çiftçimizi teşvik edecek yeni düzenle-
meler bekliyoruz.”

Açıklamasında lisanslı depoculuğun 
önemini de belirten Bertan, “Bu tür de-
polar ürün sahiplerinin ürünlerini gü-
venli şekilde, kalitesi bozulmadan sak-
lamalarına, depoların ürün karşılığında 
verecekleri belgeyle; bankalardan kredi 
almalarına, ürünü depodan çıkarmadan 
satmalarına imkan veriyor.” diye belirtti.



BORSA UHK’da 

Mısırı ele aldı
Karacabey Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve UHK 
Meclis üyesi Murad Bertan, bölgemizde hububat olarak en çok 
mısır ekimi yapıldığına dikkat çekti.

Ulusal Hububat Konseyi 
(UHK)’nin 5. Olağan Yönetim 
Kurulu Toplantısı Konya’da 

Rixos Hotel’de yapıldı. UHK Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Çevik’in 
başkanlığında düzenlenen toplantıya 
UHK Meclis ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Konya Ticaret Borsası 
Başkanı M. Uğur Kaleli,  KOP İdaresi 
Başkanı Prof. Dr. Mehmet Babaoğlu, 
Adana  Ticaret Borsası Meclis 
Başkanı Şahin Bilgiç, Tarsus Ticaret 
ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Murat Kaya, İzmir Ticaret 
Borsası Meclis Üyesi Aydın Ünsal, 
Karacabey Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı ve aynı zamanda 
Ulusal Hububat Konseyi Meclis Üyesi 
Murad Bertan, Üniversitelerin Ziraat 
Fakülteleri bölümünden çok sayıda 
öğretim üyeleri katıldı. Toplantıda, 
sona eren tahıl hasadı sezonu 
ardından hasat değerlendirmesinde, 
yayınlanan “Buğday Raporu” ile 
önümüzdeki günlerde yayınlanacak 
Mısır ve Çeltik Raporları ve yine 
TMO’nun bu yıl uygulamaya koyduğu 
“Kaliteye Dayalı Alım Politikası” ile 
Konseyin genel faaliyetleri ve ileriye 
dönük görüşler değerlendirildi.

UHK’nin kuruluşundan beri sektörle 
ilgili çalışmalara hız verildiğini 
dile getiren UHK Yönetim Kurulu 

Başkanı Mustafa Çevik, sektörle ilgili 
gelişmeleri takip eden bir konsey 
olarak faaliyetleri ile ilgili bilgi vererek, 
TMO’nun bu yıl uygulamaya koyduğu 
“Kaliteye Dayalı Alım Politikası”nı 
değerlendirdi.

Toplantıda söz alan Karacabey 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı ve UHK Meclis üyesi Murad 
Bertan, bölgemizde hububat olarak 
en çok mısır ekimi yapıldığına 
dikkat çekti. Bertan, son yıllarda 
hava ve iklim şartlarından dolayı 
mısırın rutubetinin düşürülememesi 
nedeniyle yüksek rutubetli mısır 
hasadı gerçekleştirildiği ve bunun 
sonucu ürünün ülke genelinde mısır 
ekimi yapan bölgelere göre çok düşük 
fiyattan çiftçinin ürününü satmak 
zorunda kaldığına işaret ederek, 
buna paralel 
h ü k ü m e t ç e 
dane mısıra 
kg. başına 
v e r i l m e k t e 
b u l u n a n 
d e s t e k l e m e 
fiyatının son 
yıllarda çok 
düşük kalması 
n e d e n i y l e 
yöre çiftçisinin 
ürün satış 

fiyatı ile birlikte destekleme miktarının 
çok düşük kaldığını vurguladı. 
Hükümetin mısırın kg. destekleme 
miktarını bölgelerdeki rutubet 
oranının yüksekliğine göre farklı farklı 
destekleme fiyatı belirlenmesine 
de dikkat çeken Bertan, bu 
sayede bölgeler arasındaki fiyat 
mağduriyetini gidereceğini belirterek, 
bu konu konseyin gündemine 
alınarak konunun ilgili bakanlığa 
bildirilmesi talebinde bulundu.

Konsey faaliyetlerinin görüşüldüğü 
toplantı sonrasında konuklara 
Konya’nın geleneksel lezzetleri ikram 
edildi. Akabinde Hz. Mevlana’nın 
738. Vuslat Yıldönümü dolayısıyla 
düzenlenen programa katılan üyeler 
sema ayinini izleme olanağı da buldu.
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AKP’ye ziyaret
BORSAMIZ’ dan

A
K Parti Bursa Milletve-
kili Önder Matlı, İlçe 
Başkanı Mustafa Çelik 
ve yöneticilerin ev sa-
hipliği yaptığı ziyarete 

Ticaret Borsası Meclis Başkanı 
Halit Elbir, Yönetim Kurulu Başkanı 
Murad Bertan, Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Celali Kavaz, 
Yönetim Kurulu Sayman Üye Meh-
met Durmaz, Meclis Üyeleri Kenan 
Tırakoğlu ve Çetin Oruç katıldı.

Karacabey Ticaret Borsası adına 
söz alan Yönetim Kurulu Başkanı 
Murad Bertan, Bursa Milletvekili 
Önder Matlı’ya ziyaret sırasında 
hazır bulunmasına ve kendilerini 
karşılamasından dolayı duydukları 
memnuniyeti dile getirdi.

AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Çelik 
ve ilçe yönetimine Karacabey adı-
na yapılacak olan tüm projelerinde 
başarı dileyen Borsa yönetimi, 
kendi çalışmaları hakkında da bilgi 
verdi.

Milletvekili Matlı ve partililere Bursa 
İl Özel İdaresi ve Karacabey Tica-
ret Borsası’nca tahsis edilen arsa-
nın üzerine kurulan Mısır Kurutma 
Tesisi’nin son durumu hakkında 
bilgi aktaran Bertan, ilçemizin göz 
bebeği olan Uluabat Gölü projesi-
ne de sıcak baktıklarını vurguladı.

AK Parti adına söz alan İlçe Baş-

kanı Avukat Mustafa Çelik, Karaca-
bey Ticaret Borsası heyetinin ger-
çekleştirdiği ziyarete teşekkür etti.

İlçenin önemli sivil toplum ör-
gütlerinin başında gelen Ticaret 
Borsası’nın ziyaretini çok anlamlı 
bulduğunu ifade eden AK Parti 
Bursa Milletvekili Önder Matlı, ken-
disinin de Borsa’nın bir üyesi oldu-
ğunu söyledi. Borsa’nın projelerini 
ve çalışmalarını sonuna kadar des-
teklediğini vurgulayan Matlı, ilçe 
adına yapılacak her türlü projede 
var olduğunu söyledi

Karacabey Ticaret 
Borsası yönetimi, 

geçtiğimiz ay 
olağan genel 
kurulda bir 

kez daha ilçe 
başkanlığına gelen 

Avukat Mustafa 
Çelik ve yeni 

ilçe yönetimine 
çalışmalarında 

başarı dileğinde 
bulunmak 

üzere bir ziyaret 
gerçekleştirdi.



BORSAMIZ’ dan
Hayırlı olsun ziyaretleri

Esnaf Kefalet ziyareti
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Karacabey Ticaret Borsası yönetimi, hafta sonu yapılan kongre ile MHP 
İlçe Başkanlığı görevine gelen emekli eğitimci Fevzi Kahraman’a ve Kızılay 
yeni Şube Başkanı Yusuf Hoşbaş’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. 

Karacabey Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Murad Bertan, Meclis Başkanı Halit Elbir ve Borsa Ge-
nel Sekreteri İbrahim Temel’in de aralarında bulunduğu 
heyet, ilk olarak MHP İlçe Başkanı Fevzi Kahraman’a 
hayırlı olsun dileklerini iletti. Parti binasında gerçekleşen 
ziyarette Yönetim Kurulu Başkanı Bertan, MHP İlçe Baş-
kanı Fevzi Kahraman’a Tarım Üürünleri Çarşısı projesini 
de anlatarak bilgi verdi. Söz konusu projenin yerinde ve 
gerekli bir karar olduğunu belirten Fevzi Kahraman ise 
çarşının yapılması için kendilerine düşen her türlü görevi 
yapmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Kızılay’da unutulmadı

Ziyaretin ikinci durağında Borsa yönetimi, görevinden 

istifa eden eski Kızılay Şube Başkanı İsmail Tezcan’ın ye-
rine gelen Yusuf Hoşbaş’a gerçekleştirdi. Aynı zamanda 
Hoşbaş’ın eski Borsa başkanlarından olması sebebiyle, 
yapılması planlanan Tarım Ürünleri Çarşısı projesini de 
kendisine anlatan Borsa yönetimi, projenin önümüzdeki 
günlerde 3 boyutlu şekilde kamuoyuna sunulacağını 
söyledi.

Kızılay Şube Başkanı Yusuf Hoşbaş ise söz konusu pro-
jenin Karacabey’e büyük yarar sağlayacağını belirterek, 
Borsa yönetimini bu girişimlerinden ötürü tebrik etti. Birlik 
ve beraberliğin öneminin altı çizildiği her iki ziyarette de 
kamuoyuna ortak hareket etmenin öneminin mesajı ve-
rildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Murad Bertan, Meclis Başkanı 
Halit Elbir, Genel Sekreter İbrahim Temel ile birlikte Ko-
operatif Başkanı Mustafa Atıl’a giden Borsa yöneticileri, 
yeni dönemde de başarı dileğinde bulundu.

Esnaf Kefalet Kooperatifi’nin Karacabey’de bugüne ka-
dar üyelerine ve ilçeye büyük katkıları bulunduğunu dile 
getiren Başkan Murad Bertan, kooperatifin bundan son-
ra da devamını ve faaliyetini sürdürebilmesi açısından 
üyelerinin ve ilçe esnafının sahip çıkması temennisinde 
bulundu.

Karacabey Ticaret Borsası yöneticileri, geç-
tiğimiz hafta sonu kongresini gerçekleştiren 
S.S.Karacabey Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve 
Kefalet Kooperatifi’ni ziyaret etti.

>>
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BORSAMIZ’ dan
Hayırlı olsun ziyaretleri
Esnaf Kefalet ziyareti

KTB’den Koyuncu’ya ziyaret

BORSAMIZ’dan Müftü Yazıcı’ya ziyaret

Ayrıca Ticaret Borsası’nın üyelerinin hizmetine sunmak üzere 
önümüzdeki günlerde temeli atılacak ‘Tarım Çarşısı’ depo ve iş-
yerleri hakkında Atıl’a proje üzerinden bilgi aktarıldı.

Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Atıl da ilçenin en eski 
sivil toplum kuruluşundan biri olan Ticaret Borsası yöneticilerine 
ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Ticaret Borsası’nı yapmış bulunduğu başarılı çalışma ve hizmet-
lerinden dolayı takdir ettiklerini dile getiren Mustafa Atıl, Koope-
ratif olarak bu projeye tam destek verdiklerini söyledi.

Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Murad Bertan, Meclis 
Başkanı Halit Elbir ve Genel Sekreter İbrahim Temel ile 
birlikte MTSO’ya giden Karacabeyli heyet, Koyuncu’ya 
yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyarette Borsa’nın Karacabey’de yapmayı planladığı 
‘Tarım Ürünleri Çarşısı’ projesini de anlatan Başkan Ber-
tan, ilçede büyük ilgi uyandıran çalışmayı Eylül ayında 
hizmete açacakları bilgisini verdi.

Karacabey ve Mustafakemalpaşa’nın tarihten gelen 
birlikteliğinin her konuda devam ettiğini vurgulayan 
yeni Meclis Başkanı Semih Koyuncu, ‘Tarım Ürünleri 
Çarşısı’nı merakla beklediklerini söyledi.

Karacabey Ticaret Borsası yöneticileri, ilçeye yeni atanan 
müftü Hikmet Yazıcı’ya hoşgeldin ziyareti gerçekleştirdi.

Karacabey’de yaklaşık 6 yıldır görev yapan Müftü Osman 
Şen’in Bursa’nın Yıldırım ilçesi’ne tayininin çıkması son-
rası yerine atanan Hikmet Yazıcı’nın göreve başlaması 
nedeniyle Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Murad 
Bertan, Meclis Başkanı Halit Elbir, Yönetim Kurulu Baş-
kan Yardımcısı Celali Kavaz, Yönetim Kurulu Üyesi Vahap 
Aka ve Borsa Genel Sekreteri İbrahim Temel ziyarette 
bulundu.

İlçe Müftüsü Hikmet Yazıcı da Karacabey Ticaret 
Borsası’nın müftülüğün her zaman yanında yer aldığı ko-
nusunda eski Müftü Osman Şen’den ve çalışma arkadaş-
larından öğrendiğini dile getirerek, bu konuda Karacabey 
Ticaret Borsası’na yardımlarından dolayı teşekkür etti.



STK’ların dayanışması
Örnek gösteriliyor
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Eylül ayında hizmete girmesi planlanan Tarım Çarşısı Projesi’ni de 
anlatan Başkan Bertan, Karacabey için herkesin elini taşın altına 
koyması gerektiğini söyledi.

K
aracabey Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Murad Bertan, Yörem 
Gazetesi’ni ziyaret ederek, 
bu güne kadar gerçekleş-

tirdikleri çalışmalar hakkında bilgi 
verdi. Eylül ayında hizmete girmesi 
planlanan Tarım Çarşısı Projesi’ni de 
anlatan Başkan Bertan, Karacabey 
için herkesin elini taşın altına koyma-
sı gerektiğini söyledi.

Son günlerde ilçede yaşanan sivil 
toplum kuruluşlarının dayanışmasının 
bütün il ve ilçelere örnek teşkil ede-
cek bir durum olduğunun altını çizen 
Murad Bertan, birlik ve beraberlik 
içinde olunduğu takdirde yapılama-
yacak bir iş kalmayacağını iddia etti.

Borsa ile Mısır Kurutma Tesisi ara-
sında bulunan 5 bin metre karelik 
bir alanda 16 adet depo ile hayata 
geçirecekleri Tarım Çarşısı’nın önü-
müzdeki günlerde temelinin atılaca-
ğını söyleyen Başkan Murad Bertan, 
Ağustos’ta depoların bitirilip en geç 
Eylül ayında faaliyete geçirileceğini 
belirtti.

Bu projenin ilçeye büyük önem ka-
zandıracağına dikkat çeken Bertan, 
bunun lisanslı depoculuğa geçiş için 
bir başlangıç olacağına da inandığı-
nı vurguladı.

Bu güne kadar Karacabey Ticaret ve 
Sanayi Odası yönetiminden büyük 
destek aldıklarının altını çizen Ber-
tan, kendilerini ‘kardeş’ oda olarak 
gördüklerini söyledi. Başta ‘Tarım 
Çarşısı’ olmak üzere bu güne kadar 
Borsa’nın çalışmalarında Sütaş ve 
Matlı A.Ş.’den büyük destek ve öneri 
aldıklarına vurgu yapan Murad Ber-
tan, küçük işletmelerin de yapılan 
ikili diyaloglarla Borsa bünyesine ka-
tılarak istihdam sağlandığını belirtti.

Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi 

Eker’in Karacabey parogramında 
Borsa’yı da ziyaret ettiğini anımsatan 
Bertan, burada yapılan görüşmeler-
de Matlı ailesinin yapımını üstlendiği 
Anadolu Öğretmen Lisesi’nin hari-
cinde, daha önceki Borsa Başkanı 
Ekrem İşcan yönetiminde verilen okul 
sözünün arkasında durduklarını, an-
cak şu an için öncelikli hedeflerinin 
Tarım Çarşısı olduğunu söyledi.

Ziyaretinde yılan hikayesine dönen 
mısır kurutma tesisi ile ilgili de açık-
lamada bulunan Karacabey Ticaret 
Borsası Başkanı Murad Bertan, 
bölge milletvekili Önder Matlı’nın da 
girişimleriyle, ilçede faaliyet gösteren 
çiftçi kuruluşlarından birine devir 
işlemlerinin gerçekleştirilmesi için ça-
lışmalara start verdiklerini müjdeledi.

Tarım ve hayvancılık açısından ülke-
de yaşanan gelişmelerin yakın takip-
çisi olduklarını vurgulayan Bertan, 
benzer çalışmaları yerinde incelemek 
için yakında Aydın’a gideceklerini ve 
daha önce de birçok aktivitede yer 
aldıklarını söyledi.

Bu arada bu akşam Mevlüt Kandili 
nedeniyle, Borsa’da görev alarak 

ahirete intikal etmiş başkanlar, yö-
neticiler ve üyelerinin ruhuna mevlüt 
okutacaklarını da duyuran Başkan 
Bertan, tüm ilçe halkını İmaret 
Camii’ne beklediklerini duyurdu.

Aynı zamanda Bursa Amatör Spor 
Kulüpleri Federasyonu Yönetim Ku-
rulu Üyesi de olan Karacabey Ticaret 
Borsası Başkanı Murat Bertan, ilçede 
altyapı takımlarının desteklemesi ge-
rektiğini duyurdu. Karacabey’de bir 
zamanlar çok başarılı spor kulüple-
rinin olduğuna dikkat çeken Bertan, 
o günlerin geri gelmesi için herkesin 
elini taşın altına koymasını istedi.

Bertan; “Şahsım ve kurumum adına 
böyle bir öncülüğe de hazırım” dedi.



KaracabeyTicaretBorsası 53

BORSAMIZ’ dan
Tarım Çarşısı Müjdesi

T
icaret Borsası Yönetim Ku-
rulu Başkanı Murad Bertan, 
Meclis Başkanı Halit Elbir ve 
Genel Sekreter İbrahim Te-

mel ile birlikte gerçekleştirilen ziya-
retlerin ilk durağı Kaymakam Dursun 
Balaban oldu.

Burada Kaymakam Balaban’a 
bilgi veren heyet, Tarım Ürünleri 
Çarşısı’nın teknik özelliklerinden ve 
mısır kurutma tesisinin teknik özellik-
leri ile prosedürlerini anlattı. Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Bertan, mısır kurutma tesisi konu-
sunda Kaymakamlığın da desteğiyle 
önemli bir değişikliğe gidildiğini, 
böylelikle üçüncü bir kişiye de kiraya 
verilebilme imkanı sağlandığını bu 
nedenden dolayı da teşekkürlerini 
sundu.

Kaymakam Balaban da yaptıkları 
çalışmanın Karacabey için gerçek 

bir ihtiyaç olduğunu ve borsa yöneti-
minin konuya duyarlılığı ile bu eksik-
liğin ortadan kalkmasından duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi.

Kaymakamlığın ardından Ziraat 
Odasında Başkan Hasan Karah-
sanoğlu ve Meclis Başkanı Nuri 
Karaca ile görüşen Borsa yönetimi, 
burada da yine son projeleri hakkın-
da bilgi aktardı.

Birlik ve beraberlik mesajları ile ge-
çen görüşmede ortak konu Odaların 
ve Borsa’nın uyum içerisinde çalış-
ması oldu. Bu tarz kurumların her 
zaman birlik ve beraberlik içerisinde 
olması gerektiğinin vurgulandığı 
toplantıda Karacabey’in bu konuda 
şanslı olduğu kaydedildi.

Borsa’nın son durağı ise İlçe Tarım 
Kredi Kooperatifi oldu. Tarım Kredi 
Kooperatifi Başkanı Sefer Pullu’nun 

makamında ağırladığı heyet, burada 
da projenin detaylarını ve önerilerini 
dile getirdi. Öte yandan Başkan 
Pullu, konu ile ilgili kendilerine yapı-
lan ziyaretten duydukları memnuni-
yeti dile getirerek, alınan bu kararın 
yerinde olduğunu, kooperatif olarak 
kurumlar arası işbirliğine her zaman 
hazır olduklarının altını çizdi.

Öte yandan Tarım Ürünleri 
Çarşısı’nın her biri 250 m2‘den 
oluşacak 13 dükkanın yanı sıra 3 
dükkan ise 400 m2 olacak. Toplam 
16 dükkanla hizmet verecek olan 
projenin temeli Şubat ayında atılarak 
Ağustos’ta hizmete girecek

Karacabey Ticaret 
Borsası, yeni projeleri 
olan ve özellikle ilçe 
çiftçilerine büyük fayda 
sağlaması hedeflenen 
Tarım Ürünleri 
Çarşısı’nın tanıtımını 
dün gerçekleştirdiği 
ziyaretlerle anlattı. 
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Tam Destek
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Karacabey Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Murad Bertan, Meclis 
Başkanı Halit Elbir ve Genel Sekreter İbrahim Temel, Tarım Çarşısı projesini 
Belediye Başkanı Ergün Koç ile paylaştı.

Karacabey Ticaret Borsası, 
Eylül ayında hayata ge-
çirmeyi planladığı Tarım 

Çarşısı projesini Belediye Başkanı 
Ergün Koç  ile paylaştı. Başkan 
Koç, bunun geç kalmış bir proje 
olduğunu vurgularken, üzerlerine 
düşecek bir görevde desteğe 
hazır olduklarını söyledi.

Karacabey Ticaret Borsası Yöne-
tim Kurulu Başkanı Murad Bertan, 
Meclis Başkanı Halit Elbir ve Ge-
nel Sekreter İbrahim Temel, Tarım 
Çarşısı projesini Belediye Başkanı 
Ergün Koç ile paylaştı.

Borsa ile Mısır Kurutma Tesisi ara-
sında bulunan 5 bin metre karelik 
bir alanda 16 adet depo ile haya-
ta geçirecekleri Tarım Çarşısı’nın 
önümüzdeki günlerde temelinin 

atılacağını söyleyen Başkan Mu-
rad Bertan, Ağustos’ta depoların 
bitirilip en geç Eylül ayında faali-
yete geçirileceğini belirtti.

Bu projenin ilçeye büyük önem 
kazandıracağına dikkat çeken Be-
lediye Başkanı Ergün Koç, bunun 
lisanslı depoculuğa geçiş için bir 
başlangıç olacağına inandığını 
vurguladı. Bu konuda üzerlerine 
düşeni yapmaya hazır olduklarını 
ifade eden Başkan Koç, depoların 
Karacabey’in tarım sektörünün 
ihtiyacını karşılayacağını söyledi.

Karacabey Ticaret Borsası Yöne-
tim Kurulu Başkanı Murad Bertan, 
bu konuda kendilerini destekleyen 
herkese teşekkür etti.

Karacabey Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Murad Bertan, bu konuda kendilerini 
destekleyen herkese teşekkür etti. 
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Çarşı projesine

KTSO desteği

T
arım Ürünleri Çarşısı pro-
jesinin tanıtım ve görüş 
alışverişi turunun son bölü-
münde Karacabey Ticaret 

ve Sanayi Odası, Cumhuriyet Halk 
Partisi, Saadet Partisi, Demokrat 
Parti, Karacabey Genç İşadamları 
Derneği’ne konuk olan Karacabey 
Ticaret Borsası’na tam destek veril-
di. Şubat’ta temeli atılarak Eylül’de 
tamamlanması planlanan çarşının 
yem, hububat ve gübre ticaretini 
tek çatı altında toplamasının isa-
betli bir proje olacağı vurgulandı. 
Borsa Başkanı Murad Bertan, “Ben 
değil, biz varız.” ilkesiyle herkesin 
görüşünü alarak projeyi hayata 
geçirmek istediklerini söyledi.

KTSO’dan para desteği

Karacabey Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Özer Matlı, proje 
hakkında detaylı bilgi aldığı Ticaret 
Borsası Başkanı Murad Bertan’a 
tam destek sözü verdi. “Hizmet 

binamızın yapımında yaptığınız 
bağış kadar biz de size maddi 
destek vereceğiz.” diyen Matlı, 
hayata geçirilecek projenin kendi 
üyelerine de hizmet vereceğini 
hatırlattı. Tarım ve hayvanlıkla ta-
rımsal sanayinin bir bütün olduğu-
na işaret eden Matlı, “Kendi işimiz, 
kendi projemiz gibi sahip çıkacak 
ve desteğimizi esirgemeyeceğiz. 
Büyük ve mutluluk veren bu proje-
den Karacabey kazançlı çıkacak. 
Böyle bir pro-
jeden dolayı 
şükranlarımı 
sunuyorum.” 
diye konuştu.

Borsa Başkanı 
Murad Ber-
tan da sahip 
çıkıldığında 
50 yılı aşan 
bir ihtiyacın 
karşılanaca-

ğını, hububat sektöründe önemli 
bir Pazar oluşturulacağını vur-
guladı. Ticaret ve Sanayi Odası 
ile Borsa’nın örnek birlikteliğinin 
büyük sinerji yaratarak kendilerine 
güç kattığının altını çizen Bertan, 
yüzde 80 dolayında finansmanı 
hazır olarak, kendi öz kaynaklarıyla 
projeyi her yönleriyle kamuoyunun 
görüşlerine sunarak dört dörtlük 
bir eser kazandırmayı hedefledik-
lerini söyledi.

Üreticiyi 
tüketiciyle 
buluşturacak 
‘Tarım Ürünleri 
Çarşısı’ için 
destek turunu 
sürdüren 
Ticaret 
Borsası’na 
siyasi parti ve 
sivil toplum 
örgütleri tam 
destek verdi. 
KTSO Başkanı 
Özer Matlı, 
proje için 
maddi destek 
vereceklerini 
açıkladı.
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Örnek proje
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Borsa Başkanı Bertan, mısır üretiminin merkezlerinden 
Karacabey ovasında önemli bir ihtiyacın karşılanacağını söyledi.

Borsa Yönetim Ku-
rulu Başkanı Murad 
Bertan, Meclis 
Başkanı Halit Elbir 

ve Genel Sekreter İbrahim 
Temel’den oluşan heyetin 
ikinci durağı Saadet Partisi 
(SP) oldu. 

SP İlçe Başkanı Gürsoy Yıl-
dız projeyi Karacabey adına 
sevindirici bulduğunu vurgu-
layarak, herhangi bir kredi 
kullanımına gerek duyulmak-
sızın öz kaynaklarla çarşının 
inşa edilecek olmasını da 
ayrıca gurur verici buldukla-
rını ifade etti. Yıldız, bu proje-
nin bölgede örnek olacağını 
sözlerine ekledi. 

Borsa Başkanı Bertan, mısır 
üretiminin merkezlerinden 
Karacabey ovasında önemli 
bir ihtiyacın karşılanacağını 
söyledi. “Aslî görevimiz üreti-
cinin gereksinimlerine cevap 
vermektir.” diyen Bertan, 2 
milyon TL.’ye mal olacak pro-
jede üçü 400 m2, diğerleri 
250 m2 olmak üzere yüksek-
likleri 8 metre olan 16 depo-
nun yer alacağını ve burada 
her türlü alt yapının da tesis 

edileceğini kaydetti. 

Daha sonra Demokrat Parti 
(DP) İlçe binasına geçen 
Borsa heyetini, İnşaat Mü-
hendisi DP İlçe Başkanı M.Ali 
Köfteci karşıladı. Projenin 
detaylarını dinleyen DP ilçe 
yöneticileri, çok önemli bir 
ihtiyacı karşılayacak çarşıya 
tam destek sözü verdi.

Karacabey Genç İşadam-
ları Derneği Başkanı Sa-
met Karakaşlar’a da proje 
hakkında bilgi veren Borsa 
heyetinin son durağı CHP 
oldu. CHP ilçe yöneticileri ve 
partililerin yoğun ilgi göster-
diği ziyarette ‘Tarım Ürünleri 
Çarşısı’ enine boyuna masa-
ya yatırıldı. CHP İlçe Başkanı 
Mümin Ereselli, yakından 
inceleme fırsatı buldukları 
projenin heyecan verici ol-
duğunu ifade etti. “Kimsenin 
hayır demeyeceği bir projeye 
her türlü desteğe hazırız.” 
diyen Ereselli, Borsa yönetici-
lerine teşekkür ederek, çalış-
malarında başarı diledi. 
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SÜTAŞ’tan projeye

Tam destek

erçekleştirilen ziyarete Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Baş-
kanı Murad Bertan, Meclis 
Başkanı Halit Elbir ile Genel 
Sekreter İbrahim Temel katıldı. 
Ziyarette ‘Tarım Ürünleri Çarşısı 
Projesi’ ile ilgili bilgi alışverişin-
de bulunmak istediklerini dile 
getiren Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Murad Bertan, 
Tezel’e konukseverliğinden 
dolayı teşekkür etti.

Projeyle ilgili şu ana kadar 
ziyaret ettikleri her yerden 
olumlu tepki alan Borsa yetki-
lileri, özellikle oda ve borsanın 
birlik, beraberliğiyle ilçeye 
büyük bir ivme kazandırırken, 
Tezel bu samimi duyguların 
Karacabey’e büyük yarar sağ-
layacağını sözlerine ekledi.

Karacabey için yola çıktıklarını 
belirten Bertan, Mısır Kurutma 

Tesisi ile ilgili prosedürlerinde 
ortadan kaldırıldığını ve çok 
yakında hizmete gireceğinin 
müjdesini verdi. Yasalar çerçe-
vesinde hareket ettiklerini vur-
gulayan Bertan, Tarım Ürünleri 
Çarşısı projesi konusunda tüm 
üyelerinin desteğini aldıklarını 
söyledi.

Ardından Tezel’e projeyle ilgili 
teknik bilgiler veren Borsa Yö-
netimi, “Projemizin Şubat ayı 
içinde temeli atılacak. Eylül 
ayında da hizmetin hayata 
geçirilmesini planlıyoruz. Ta-
rım Ürünleri Çarşısı’nda yem, 
hububat ve gübre ticaretini tek 
çatı altında toplayacağız.

Başta üyelerimiz ve yöneticile-
rimiz olmak üzere şu ana kadar 
ziyaret ettiğimiz tüm kurumlar-
dan destek aldık. ‘Ben değil, 
biz’ ilkesiyle hareket ediyoruz. 

Bu proje ile 50 yılı aşan bir 
ihtiyacın karşılanacağını düşü-
nüyoruz. Hububat sektöründe 
önemli bir pazarın oluşacağı 
görüşündeyiz.” ifadelerine yer 
verdi.

Mısır üretiminin önemli mer-
kezlerinden olan Karacabey 
Ovası’nın ilçe üreticileri için ihti-
yaç duyulan bu hizmeti hayata 
geçirmeye çalıştıklarını ifade 
eden Bertan; “2 milyon TL’ye 
mal olacak projemizde üçü 400 
metrekare, diğerleri ise 250 
metrekare olmak üzere yüksek-
likleri 8 metre olan 16 depo yer 
almaktadır. Bu şekilde her türlü 
alt yapı da tesis edilecek” dedi.

Sütaş Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili ve KTSO Meclis Başkanı 
Tarık Tezel ise, şevk ve hevesle 
çalışan Ticaret Borsası’nın bu 
girişimlerini beğeniyle takip 

Karacabey Ticaret Borsası, “Tarım Ürünleri Çarşısı Projesi”nin tanıtım 
ziyaretlerinin sonuncusunu Sütaş Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Karacabey 
Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Tarık Tezel’e gerçekleştirdi. Karacabey’in 
gündeminde önemli yer edinen projeye Tezel’de destek vererek, Borsa’nın parlak 
bir dönemden geçtiğinin altını çizdi. 

G



SÜTAŞ’tan projeye

Tam destek

ettiklerini belirterek, Karacabey 
için Borsa’nın büyük bir değer 
olduğunu sözlerine ekledi. Proje-
nin Karacabey’de ihtiyaç olduğunu 
vurgulayan Tezel, Borsa Başkanı 
Bertan başta olmak üzere tüm 
yöneticilere girişimlerinden ötürü 
teşekkür etti. Tezel ayrıca Oda 
ve Borsa işbirliğinin öneminede 
değinerek bu birlikteliğin devamını 
diledi.

Öte yandan Karacabey’in tarım 
kenti olduğuna dikkat çeken Tezel, 
“Bu konuda Ticaret Borsamızın 
varlığı çok önemli. Planlı ve prog-
ramlı işler yapıyorsunuz. İlçede 
ılıman bir iklim yarattınız. Sevgi ve 
saygı içinde yapılan işler her za-
man güzeldir” dedi.

Bertan gibi en büyük hayalinin 
Ticaret ve Sanayi Odası ile Tica-
ret Borsası’nın aynı çatı altında 
hizmet vermesi olduğunu belirten 
Tezel, “Bu düşünce için geçtiğimiz 
yıllarda Borsa yöneticilerine teklif 

sunduk ancak kabul görmedi. 
KTSO ile Ticaret Borsası’nın aynı 
binada hizmet vermesi ilçe halkı 
için gerekliydi. Üzülerek söyleme-
liyim ki, KTSO’nun hizmet binası 
israftı. Keşke bu konuda Oda ve 
Borsa işbirliği sağlanabilseydi. Bu 
şekilde ilçemizde de Odalar ve 
Borsalar Birliği’ni kurmuş olurduk. 
Birlikteliğimiz sayesinde diğer sek-
törel sivil toplum örgütleri de aynı 

çatı altında toplanabilirdi. Gelece-
ğe yönelik toplumsal yol haritamızı 
birlikte çizmeliyiz” diye konuştu.

Tezel’e bu konuda katıldıklarını 
ifade eden Borsa Başkanı Bertan 
da, iki önemli kurumun bir çatı 
altında hizmet vermesinin güzel 
bir düşünce olacağını ve yapılan 
tüm yatırımların geleceğe dönük 
olmasının önemli olduğu görüşüne 
yer verdi.

Tezel; “Bu konuda Ticaret Borsamızın varlığı çok 
önemli. Planlı ve programlı işler yapıyorsunuz. 
İlçede ılıman bir iklim yarattınız. Sevgi ve saygı 
içinde yapılan işler her zaman güzeldir” 



KaracabeyTicaretBorsası 9

Leylek Köyü
ESKİKARAAĞAÇ Karacabey 

İlçesine 
bağlı bir köy. 
Apolyont/
Uluabat Gölüne 
doğru uzanan 
bir yarım adada 
kurulmuştur 
Eskikaraağaç 
Köyü.

Karacabey İlçesine bağlı 
bir köy. Apolyont/Uluabat 
Gölüne doğru uzanan bir 

yarım adada kurulmuştur. Yarım 
adanın karşısında Halilbey adası 
vardır. Bir adıda Gilyos’tur. İlk 
Osmanlı kroniklerinde geçen ve 
Kara Ali tarafından ilk deniz seferi 
sonucunda alınan ilk ada budur. 
Köydeki kale kalıntılarında sadece 
bir burç ile bazı duvarlar ayakta 
kalmıştır. Eskikaraağaç köyü, 
Karaağaç-ı Kebir (Büyük Karaağaç) 
olarak alınmıştır. 1895 ve 1908 
Yıllığı’na göre bu köyde 124 hane 
(728 kişi) yaşamaktaydı. Ortodoks 
yerli halk, Kurtuluş savaşı sonunda 
köyü terk edince köye Yunanistan 
göçmenleri yerleştirmiştir. Ancak 
göçmenler köye değil’de köyün 
hemen karşısına yeni bir köy 
kurarak eski köyden ayrılmıştır. 
1927 tarihli Yılında Bursa Vilayeti 
Salnamesi’nde ise “Karaağaç-ı 
Kebir “ adıyla 199 hane ve 79’u 
yabancı olmak üzere 707 nüfus 
bulunduğu belirtilmektedir.

1997 yılında 318 kişi yaşamaktaydı. 
Orhan Gazi’ nin Vakıf köyü olan 

Karaağaç köyü bu olmalıdır. 
Nitekim 1912 yılında yayınlanan 
Hüdavendigar gazetesine göre 
,Orhan gazi’nin Vakıf köyü 
olduğu görülmektedir. XVI.Y.Y 
köyden oldukça fazla gelir elde 
edilmekteydi. Köyde Mikhael 
Achngelos adını taşıyan bir kilise 
kalıntısı vardır. Halilbey Adası’nda 
da manastır kalıntısıyla kale 
kalıntıları vardır. Kılıç Kökten, 
klasik devre ait bir höyük 
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belirlemiştir. Köyde çoğunlukla 
yerliler yaşamaktadır. 2011 
yılında Eskikaraağaç köyü 
Avrupa’nın 11. Leylek köyü olarak 
ilan edilmiştir. 

EKADER (Eskikaraağaç Köyü 
Kadınları Çevre Koruma Ve 
Kalkındırma Derneği)

EKADER 2009 yılının nisan 
ayında Güllü BİLGİN’nin 
başkanlığında 7 kurucu üye ile 
kurulmuş olup ve halen 52 üyesi 
bulunmaktadır. Derneğimizin 
amacı Eskikaraağaç köyünün 
kalkındırılmasın ( kadınlarımızı 
sosyal ve ekonomik yönden 
kalkındırmak ve aile bütçelerine 
katkıda bulunmakla beraber 
çevre bilincini geliştirerek gelecek 
nesillere aynı şekilde temiz bir 
çevre bırakmalarını ) ve Uluabat 
gölünün ve çevresinin tanıtımını 
ve korunmasını sağlamaktır.

EKADER Faaliyetleri:

-Uluslar arası Leylek Şenlikleri 
düzenler, 

-Köyde kurulu bulunan “Uluabat 
Gölü Kuş Gözlem ve Ziyaretçi 
Merkezinin faal olmasını sağlar

-Köy kadınlarını ekonomik ve 
sosyal yönden kalkındırmak 
için faaliyetlerde bulunur. Aile 
bütçelerine katkı sağlar. 

-Köyde üretilen tarımsal ürünleri 
ev ortamında işleyerek doğal 
ürünler üretir.

-köyü ziyaret eden grupları 
gezdirir ve ağırlar.

-köyde kadın girişimlerinin 
cesaretlenmesine öncülük yapar.

Dernek üyelerimizin yaptıkları 
faaliyetler ise çeşitli salçalar, 
tarhana, erişte, mantı, reçeller, 
turşu çeşitleri ve el işleridir.2011 
yılında açılan dernek lokalimizde 
köyümüze gelen ziyaretçilerin 
ağırlanmasını sağlar. 

2011 yılında 
Eskikaraağaç köyü 
Avrupa’nın 11. 
Leylek köyü olarak 
ilan edilmiştir. 

2005 yılında emekli olduktan sonra Eskikaraağaç köyüne yerleştik. 2007 yılından itibaren Leylek 
Şenlikleri organizasyonlarına katıldım. Köye olan ilginin artmasından dolayı dernek kurulmasına 
karar verdik ve 2009 yılında Eskikaraağaç Köyü Kadınları Çevre Koruma ve Kalkındırma 
Derneği kurduk ve halen çalışmalarımız devam etmektedir.

Güllü BİLGİN
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Başarı

TANITIM

Yem sektöründe çeyrek asırlık

Matlı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, “Uluslararası bir gıda şirketi olma viz-
yonuyla çalışmalarımızı durmaksızın sürdürüyoruz. Yemde gösterdiğimiz başarıyı 
Burdan Yumurta ile devam ettirmek öncelikli hedefimizdir.

Özer MATLI
Matlı Yönetim Kurulu Başkanı

Karacabey’de kurulan 
ve geride kalan çeyrek 
asırda yem sektöründe 

ülke genelinde başarıya imza 
atan Matlı  AŞ, yumurta üretimi 
ve bakliyat ile yeni hedeflerde 
ilerliyor.  Matlı AŞ Yönetim 
Kurulu Başkanı Özer Matlı, 
“Uluslararası bir gıda şirketi 

olma vizyonuyla çalışmalarımızı 
durmaksızın sürdürüyoruz. 
Yemde gösterdiğimiz başarıyı 
Burdan Yumurta ile devam 
ettirmek öncelikli hedefimizdir. 
Yem üretimimizi 2015’ye yıllık 
1 milyon tona, 2020’de de yıllık 
2 milyon tona çıkartacağız. 
Yumurtada ise 2015’de yıllık 1 

milyar adet, 2020’de de yıllık 2 
milyar adet üretim seviyesine 
ulaşacağız. Beyaz et ve 
bakliyat alanındaki planlarımızın 
olduğunu da paylaşmak 
istiyorum” dedi.

Matlı  AŞ’nin 1988 yılında 
babaları merhum Ömer Matlı 
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tarafından kurulduğunu ve o 
günkü teknolojisiyle 10 ton/
saat kapasite ile çalışan tesiste, 
süt ve besi yemi üretilmeye 
başladıklarını söyleyen Özer 
Matlı, “O tarihten bu yana geride 
kalan 24 yılda Karacabey’den 
Turgutlu’ya Konya’dan Çorlu’ya 
Samsun’dan Gaziantep’e uzanan 
yem üretim ağını ülke genelinde 
yaygınlaştırıyoruz. Türkiye’nin 
yem firması olduk” şeklinde 
konuştu.

Yemde Avrupa’nın En Yüksek 
Kapasiteli Tesisi

Kuruluşlarından bu yana gerek 
üretim gerekse Ar-Ge çalışmaları 
ve insan kaynağına yapılan 
yatırımlarla sürekli gelişim 
ve değişimi süreklilik haline 
getirdiklerini vurgulayan Matlı 
AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Özer 
Matlı, yatırımları hakkında bilgi 
verirken, “Karacabey’in yanı sıra 
Konya, Çorlu, Turgutlu ve Biga’da 
faaliyette olan tesislerimiz saatte 
290 ton yem ve soya yağı üretme, 
mısır kurutma ve çeltik kırma 
kapasitesine sahip. Bunlara, kısa 
süre sonra üretime alacağımız 
Samsun’daki fabrikamızı da 
eklediğimizde saatte 330 
ton ve günde yaklaşık 8 bin 
tonluk kapasiteye ulaşacağız. 
Geçtiğimiz yıl Manisa Turgutlu’da 
açılan yem üretim tesisimiz 
100 ton/saat ile günde 2 bin 

ton üretim kapasitesine sahip. 
Turgutlu fabrikası, aynı zamanda 
Avrupa’nın en yüksek kapasiteli 
yem üretim tesisi. Matlı ailesine 
ait üretim tesislerinde bugün 
itibariyle aralarında çok sayıda 
veteriner ve mühendis olmak 
üzere toplam 463 kişi istihdam 
ediliyor. Firmanın mevcut yatırım 
ve hedefleri ise her geçen gün 
artan bir ivmeyle devam ediyor” 
dedi.

Yumurtada Son Teknoloji, Rekor 
Üretim

Yem konusundaki başarısını 
yumurtada da hedefleyen Matlı 
AŞ, tam kapasiteyle çalışmaya 
başladığında 250 kişinin istihdam 
edileceği ve yumurta üretim 
tesisi 1 milyon 770 bin adet/gün 
yumurta üretim kapasitesi ile 
Türkiye’de yeni bir rekora imza 
atacak.

Matlı AŞ Gıda Grubu ilk projesi 
olan Burdan Yumurta’nın, 
uluslararası düzeyde gıda 
güvenliği standardı olan BRC 
(British Retail Consortium) belgeli 
ilk ve tek yumurta tesisi olma 
başarısını gösterdiğini dile getiren 
Özer Matlı, “Aynı zamanda İslam 
Ülkeleri Standartlar ve Metroloji 
Enstitüsü’nün (SMIIC) Türkiye’de 
TSE’yi yetkilendirmesi ile 
TSE’den onaylı Helal sertifikasını 
da almaya hak kazanan ilk ve tek 

yumurta tesisi durumundayız” 
dedi.

Hedefe Doğru, Hiç Yılmadan Ve 
Şaşırmadan İlerliyoruz

Matlı AŞ olarak 2008 yılında 
sektörün “en hızlı balığı” ödülünü 
aldıklarını, İSO tarafından 
düzenlenen Türkiye’nin 
500 Büyük Sanayi Kurulu 
araştırmasında her yıl yer 
aldıklarını da sözlerine ekleyen 
Özer Matlı, “Çalışanlarımız, 
bayilerimiz, iş ortaklarımız ve 
Matlı Ailesi’nin fertleri, kurucumuz 
Ömer Matlı’nın çalışkanlık, 
güven,  topluma ve ülkeye yararlı 
olmak ilkeleri doğrultusunda, 
hedefe doğru, hiç yılmadan 
ve şaşırmadan ilerliyoruz. Bu 
yıl Bursa Girişimci İşadamları 
Derneği (BUGİAD) tarafından 
yılın işadamı seçilmiş olmam da 
bizler için ayrı bir motivasyon 
kaynağı olmuştur” dedi.

MATLI, 2015’DE 
YILLIK 1 MİLYON 
TON YEM VE 1 
MİLYAR ADET 
YUMURTA 
ÜRETİMİ 
HEDEFLİYOR…
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TANITIM

Tigem
Karacabey Tarım İşletmesi

Mustafa  UÇAN
Karacabey Tarım İşletmesi Müdürü

arihî Osmanlı Devleti’nin ilk y ı l la r ına dek 
uzanan, köklü bir kuruluş olan ve bugünkü 
vapısı 1983 yılında, Zirai Kombinalar, Devlet 
Ziraat İşletmeleri, Hara ve İnekhaneler 
ile Devlet Üretme Çi f t l ik ler in in tek çatı 
a l t ı ndabirleştirilmesiyle meydana gelen 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 
ana görevi ülkenin bitkisel ve hayvansal üretimi 
için ih t iyaç duvulan hammaddeleri çok 
yüksek standart ve kalitede sağlamaktadır. 
Bünyesindeki işletmelerin ülkenin değişik 
ekolojik bölgelerine dağılmış olması, genetik 
vas ı f la r ı  ve adaptasyonu yüksek sertifikalı 
tohumluk ve damızlık hayvan üretimini 
mümkün kılmaktadır. 

Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü Bursa 
- Balıkesir - İzmir Devlet Karayolu üzerinde 
Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçeleri 
arasında yer alan TiGEM’e bağlı bir işletmedir. 

Bugünkü İşletmenin bir parçası olan Orta 
çiftlik mevkii Osmanlı imparatorluğunun 
kuruluş yıllarında  Bizans tekfurlarından  Köse 
Mihail’in çiftliğidir. Köse Mihail kendi ismini 
taşıyan bu çiftliği kızının çeyizi olarak damadı 
Sultan Orhan Gazi’ye hediye etmiştir. Böylece 
bugünkü işletmenin çekirdeğini bu kısım teşkil 

etmiş ve o zamanlar Mihail Çiftlikat-ı Hümayunu 
ismi ile takip eden Osmanlı Sultanlarına 
intikal etmiştir. Osmanlı Sultanlarından Murat 
Hüdavendigar Gazi zamanında işletmenin 
Gerdeme mevkii, Sultan Mahmut devrinde 
Kayseri ve Kabaağaç mevkileri, Sultan 
Abdulaziz devrinde Çörekli ve Haremağılı 
mevkileri, II. Sultan Abdülhamit devrinde 
Gönü, Çeribaşı, Melde çiftlikleri satın alınarak 
çiftlik genişletilmiştir. Bu çiftliklerin ilavesi ile 
Çiftlikat-ı Hümayun ismi ile adlandırılmıştır. 

İşletmenin bağlı olduğu Mihaliç ilçesinin ismi 
daha sonra bu kazayı fetheden Fatih Sultan 
Mehmet’in Beylerinden Dayı Karacabey’in 
ismine izafeten Karacabey olarak değiştirilmiş 
işletmenin adı da bu doğrultuda Karacabey 
Çiftlikat-ı Hümayunu olmuştur. Cumhuriyetin 
ilanına kadar bu isimle faaliyetlerini 
sürdürmüştür. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün talimatları doğrultusunda 
ve 1926 yılında çıkarılan 867 sayılı Kanunla 
işletme Karacabey Harası adıyla Ziraat 
Vekaletine verilmiş ve 1983 yılına kadar 
Türkiye hayvancılığının ıslahı yönünde başarılı 
çalışmalar yapmıştır. 
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20 Mayıs 1983 yılında çıkarılan 
60 sayılı Kanun Hükmündeki 
Kararname ile Hara İnekhaneler 
ve Devlet Üretme Çiftlikleri bir 
çatı altında toplanarak Kamu 
iktisadi Teşekkülü Statüsünde 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
oluşturulmuş işletme de bu Genel 
Müdürlüğe bağlı Karacabey Tarım 
işletmesi Müdürlüğü adı ile görev 
sahası genişletilerek yüksek verimli 
damızlık hayvan üretimi yanında 
bölge çiftçisinin ihtiyacı olan kaliteli 
ve yüksek verimli tohumluk üretimi 
ve çiftçiye ulaştırılması görevini de 
yüklenerek çalışmalarına devam 
etmektedir. 

 Hazine-i Hassa emrinde kaldığı 
Osmanlı döneminde toprağı 
kuvvetli, çayır ve meraları geniş ve 
iklimi mutedil olan işletmede tarım 
ve hayvancılık işleriyle meşgul 
olunmuş, hayvan yetiştirilmesinde 
başta koyun, sığır, manda ve at 
yetiştiriciliğine önem verilmiş bu 
doğrultuda sarayın binek hayvanı, 
et, süt, yağ, yapağı vb. ihtiyaçları 
karşılanmıştır. Cumhuriyet 
döneminde Atatürk’ün talimatıyla 
Hayvan yetiştirilmesinde ülkenin 
ihtiyaçları göz önünde tutularak 
bölgeye adapte olabilecek ırklar 
tespit edilmiş, hayvan ıslahı ve 

seleksiyon çalışmalarına önem 
verilmiştir. İşletme Cumhuriyetin 
ilk yıllarında bölge ve ülke 
hayvancılığının ıslahı, safkan Türk 
Arap atı yetiştiriciliği yönünde 
başarılı çalışmalar yapmıştır. Bu 
dönemde Türkiye de hayvan 
ıslahında sun’i tohumlama 
çalışmalarına ilk defa işletmede 
başlanmış ve bu çalışmaların 
ülke çapında yaygınlaşmasında 
önderlik yapılmıştır.  Avusturya ve 
Macaristan’dan getirilen Esmer 
sığır ırkı ile yerli boz ırk melezlenerek 
Türkiye hayvancılığına, bölge ve 
ülke şartlarına daha iyi adapte 
olan kombine sığır ırkı Karacabey 
Esmeri  kazandırılmıştır. Ayrıca 
Koyunculuk Islah çalışmalarında 
Alman Etçi Merinosu ile yerli Kıvırcık 
ırkı melezlenerek Karacabey 
Merinosu (Türk Merinosu) ırkı elde 
edilerek yetiştiricilere dağıtılmıştır. 

İşletme 1983 yılındaki Bakanlığın 
reorganizasyon çalışmalarından 
sonra TiGEM’e intikal ettikten sonra 
hayvancılık çalışmaları yanında 
çevre ve bölge şartlarına uygun 
kademeli hububat mısır, ayçiçeği ve 
yem bitkileri tohumluğu yetiştirerek 
ülke çiftçisinin hizmetine sunmaya 
başlamıştır. İşletme bu çalışmaları 
yanında safkan Türk Arap atı 

yetiştiriciliğini ve dejenere olarak 
kaybolmaya başlayan Türk çoban 
köpeği Kangal ve Akbaş çoban 
köpeklerini seleksiyona tabii 
tutarak ırk özelliklerinin muhafazası 
ve yetiştiricilere dağıtılması 
görevlerini de yürütmektedir.

Karacabey tarım işletmesi 
Güney Marmara bölgesinde 
Karacabey ovası ile Kemalpaşa 
ovası üzerinde kurulmuş olup, 
denizden yüksekliği 8-200 metre 
arasında değişmektedir. İşletme 
arazilerinin batısından Susurluk 
çayı ve doğusundan ise Simav 
çayı geçmektedir. Bursa-Balıkesir 
karayolu işletme arazilerini bölerek 
geçmektedir. Arazinin eğimli % 
6 ile 30 arasında değişmektedir. 
Orta derin profilli topraklardan 
oluşmaktadır. Yılda ortalama 600-
700 mm yağış alan işletmede 
taban arazilerde drenaj, tuzluluk 
ve alkalilik, yüksek arazilerde ise 
erezyon problem oluşturacak 
düzeydedir. Taban arazilerde 
drenaj kanallarının açılması ve 
yüksek arazilerde ise çam ve mera 
örtüsü oluşturalark bu problemlerin 
üstesinden gelinmiştir.

Susurluk havzası olarak 
tanınan bu bölgede yer alan 

Tigem
Karacabey Tarım İşletmesi



KaracabeyTicaretBorsası 41

Karacabey tarım işletemsi, 
Marmara ve Ege denizinin 
etkisinde kalarak Akdeniz iklimine 
benzer özellikler gösterir. Kurak 
az nemli mezotermal su fazlası 
kış mevsiminde olan iklim tipine 
girmektedir. Yağışların büyük 
bölümü kış ve ilkbahar aylarında 
düşmektedir. Yazlar genellikle 
kurak geçer. Bu kuraklık 
sonbaharın ilk günlerine kadar 
sarkabilir. Yıllık ortalama sıcaklık 
14, maksimum sıcaklık 43.2 
derecedir.

HAYVANCILIK 

Sığırcılık

İşletmenin sığırcılık ünitesinde 
Esmer ve Siyah Alaca iki sığır 
ırkı ile damızlık yetiştiriciliği 
yapılmaktadır. Esmer ırkı 
yetiştiriciliğine 1925 yıllarında 
Avusturya ve Macaristan’dan 
getirilen erkek ve dişi materyal 
ile başlanmıştır. Başlangıçta 
saf ırk olarak yetiştirilen bu ırk 
daha sonraki yerli boz ırkın 
melezlenmesinde kullanılarak 
KARACABEY ESMERİ sığır ırkı 
elde edilmiştir. 1947-1973 yılları 
arasında İsviçre, Almanya ve 
Avusturya’dan ithal edilen dişi 
ve erkek esmer materyal işletme 
elinde bulunan mevcut esmer 
sığırların temelini oluşturmaktadır.

Siyah Alaca sığır ırkı ile ilgili 
çalışmalar 1958-1983 yılları 
arasında ABD, Hollanda, 
Danimarka ve Almanya’dan 
getirilen erkek ve dişi materyal 
ile başlanmıştır. Daha sonraki 
yıllarda ABD’den ithal edilen 
ve  yerli üretim dondurulmuş 
spermalarla  suni tohumluma ile 
üretim faaliyetlerine geçilmiştir.

Sığırcılık ünitesinde 10.05.2012 
tarihi itibarı ile 779 baş siyah alaca 
damızlık sığır mevcuttur. 2010 
Yılı içerisinde faaliyete geçen 
Gerdeme Sığırcılığın 2000 ana 
kapasiteli tesisi tamamlanmıştır. 
Sığırcılık ünitesine entegre olarak 
2.800  dekarlık bir alan elektrikli 
çit ile çevrilmiş olup hayvanların 
bu alanda dolaşmaları ve 
otlamaları sağlanmıştır. Gerdeme 
sığırcılık sitesi tam kapasite ile 
faaliyete geçtiğinde günlük süt 
üretimi yaklaşık 50 ton olarak 
gerçekleşecektir. 

Yıllık 1.800 baş buzağı doğumu 
gerçekleşecek olup yıllık 250 
baş damızlık düve dağıtımı 
programlanmıştır. Yıllık 18 
bin ton çiftlik gübresi üretimi 
gerçekleşecektir. 

Koyunculuk

Koyunculuk faaliyetleri  
işletmemizde, 3 ırkla  toplam 

Tigem
Karacabey Tarım İşletmesi

8.000 baş İle sürdürülmektedir. 

Karacabey Merinosu; Bu ırk 
1934 yıllarında Alman Etçi 
Merinosları ile Marmara Bölgesini 
yerli Koyun ırkı olan Kıvırcık 
koyunlarının çevirme melezlemesi 
ile elde edilmiştir. Et-yapağı-
döl verimi yönünde yetiştiriciliği 
yapılmaktadır.Hali hazırda 1.500 
ana kadro mevcuttur.Ergin Canlı 
ağırlık koyunlarda 55-60, koçlarda 
90-100 Kg’dır.Yapağı verimi 3,5 -4 
Kg/baştır.İkizlik oranı %55 ‘tir.

Kıvırcık Koyunu;Yerli koyun 
ırklarımızdandır. Bölgemiz iklim 
koşullarını iyi adapte olmuştur.Et 
kalitesi, ve döl verimi yönünde 
yetiştiriciliği yapılmaktadır.İkizlik 
oranı %50 ‘dir.Hali hazırda 500 
ana kadro mevcuttur.Ergin canlı 
ağırlık koyunlarda 45-50, koçlarda 
80-90 Kg’dır.

Türktahirova Koyunu;Tahirova 
ile Türkgeldi koyunlarının 
melezlemesi ile elde 
edilmiştir.%66 Doğu firiz, %35 
kıvırcık Genotipi  içermektedir.
Et-süt-döl verimi yönünden 
yetiştiriciliği yapılmaktadır.Hali 
hazırda 500 ana kadro mevcuttur.
Ergin canlı ağırlık koyunlarda 55-
65, koçlarda 95-100 Kg’dır. İkizlik 
oranı % 65 ‘tir. Laktasyon süt 
verimi (90günde) 60-65 Kg/baştır.

ATÇILIK

Canlılar aleminde asaletin timsali 
olan atlar; üstün morfolojik ve 
fizyolojik yapılarıile medeniyetlerin 
gelişmesine önemli katkılarda 
bulunmuşlardır. 

Arap Atının kökenini Tarpan yabani 
atının teşkil ettiği yönündeki 
görüşler yaygındır. Arap atı 
yer yüzünde mevcut olan at 
ırklarının en eskisidir. M.Ö. 2000. 
yıllardan beri Arap Yarımadası 
ve çevresinde tanınmakta ve 
yetiştirilmektedir. Arap atı vücut 
yapısındaki harmoni ile dikkatleri 
üzerinde toplar. Safkan Arap 
atının, görünümündeki çarpıcı 
zarafeti, harikulade vücut ölçüleri 
içinde; küçük, bazen hafif bir 
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iç hükeylik gösteren asil başı, 
boyun, bel, sağrı, ayak, bilek ve 
tırnaklardaki uyum, her an hareketli 
ve kıvrımlı ince küçük kulakları, 
gurur dolu büyük gözleri, hassas 
ve hareketli burun delikleri, ince 
uzun ve kavisli boynu, ipek gibi 
ince yumuşak derisi, kılları, parlak 
ve dalgalı yelesi, kısa beli, yuvarlak 
ve ahenkli sağrılar üzerlerinde 
uyumlu adaleleri, aksiyon halinde 
daima kalkık ve kavisli kuyruğu, en 
önemli özelliklerindendir

Yarış sahasında, koşu 
performansı yüksek tayların 
tamamına yakını ise TİGEM 
yetiştirmesi atlardır. Bunun 
nedeni; aralıksız sürdürülen ıslah 
çalışmalarında, genetik özelliklerin 
muhafaza ve geliştirilmesine 
öncelik verilmesindendir.

Cumhuriyetin ilk yıllarında 
Haralarda 25 baba, 100’ den 
fazla ana kan hattı ile yetiştirme 
çalışmalarına’başlanmış olmasına 
rağmen, zaman içerisinde yapılan 
bilinçli seleksiyonlar sonucu bu 
sayı; 7 avgır, 37 kısrak familyasına 
kadar düşmüştür 

İşletmemizde 14 baş aygır 
ve 150 baş kısrak bulunmakta olup 
toplam at sayısı 500 civarındadır. 
İşletmemiz tarafından yılda 3 
kez safkan arap koşu tayı satışı 
yapılmaktadır. 

 İşletmemiz atçılık 
şubesinin 2011 yılında 8.000.000.-
TL. satış geliri, 4.320.000.-TL. 
yetiştiricilik primi olmak üzere 
işletmemize toplam katkısı 
12.320.000.-TL. dir.

 İşletmemizin bugüne 
kadar yetiştirdiği başarılı Safkan 
Arap yarış atlarımızın bazıları 
Kafkaslı (2006 Waho Ödülü), 
İzbatur (2008 Waho ödülü ), 
Zigana, Uçanbey, Altaha, Bilgin, 
Hisarbey,  Beyzade,  Sergen, 
Bodrum, Uludağ, Özgün, Tuna, 
Tunca, Gazel sayılabilir.

Köpekçilik

TÜRK ÇOBAN KÖPEĞİ KANGAL 
VE AKBAŞ 

Türk çoban köpeğinin 
günümüze ulaşabilen doğal safkan 
ırkları Kangal ve Akbaşlardır. Her 
iki doğal ırkın coğrafi ve tarihi 
kökeni bize aittir. Kangallar Altay-
Baykal, Akbaşlar ise Ural- Balkaş 
kökenlidirler. Kangal ve Akbaşlar 
Türk Çoban Köpekleri olup, Asya 
çoban köpeği ailesindendir. 
Kangal ismi ayrıca önemli oğuz 
boylarından birinin adıdır. 

Türkler, Ana yurtları olan 
Orta Asya’yı kuraklık ve nüfus 
artışı ile toplumsal ve ekonomik 
sebeplerle batıya doğru süren 250 
yıllık göçleri esnasında “Kanglı Türk 
Boyu” hayvan olarak yanlarında at, 
köpek ve koyun getirmişler. 

Akbaş ırkı ise; adını 
beyazın tonlarında oluşan renk 
özelliğinden almıştır. Anayurdu 
Ural Dağlarının doğusundaki 
buzlu stepler olan Akbaşlar, 
eski çağda İran’a çobanlık için 
getirilmişler ve zamanla sıcak 
iklime uyum sağlamışlardır. Eski 
İran inancı Zerdüşt’ün kutsal kitabı 
Avesta, onların iyi bakılmasını ve 
korunmasını emretmektedir. 

Akbaşlar, Kangalların 
“Kuzey Orta Asya Köpekleri” 
ailesinden yakın akrabadırlar. 
Akbaşlarda tarih ve Coğrafya 

bilimine göre; Kangallar gibi “Türk 
Çoban Köpeği’dir. 

Akbaşlar sıcak iklime 
Kangallardan daha dayanıklıdır. 
Anadolu’nun yazları sıcak geçen 
Doğu ve Güneydoğu yörelerinde, 
Ege, Akdeniz ve Marmara bölgesi 
yörelerinde sıkça rastlanılır. 
Sivrihisar, Eskişehir, Bursa ve 
Balıkesir yörelerinde de oldukça 
yaygındır.

Türk tarım ve 
hayvancılığına kurulduğu günden 
beri büyük hizmetler vermiş olan 
Karacabey Tarım İşletmesinde 
Türk çoban köpekleri olan Kangal 
ve Akbaş yetiştiriciliğine 1992 
yılında başlanmıştır.

İşletmedeki köpek 
yetiştiriciliğinin esas amacı gen 
kaynaklarının muhafazasıdır,  Türk 
Çoban Köpekleri olan Kangal 
ve Akbaş köpekleri devamlı 
seleksiyon ile ıslah ederek bu ırkın 
yozlaşmadan sonraki nesillere 
aktarılmasını amaç edinmiştir. 
Bu ıslah çalışmaları sırasında 
elde ettiği damızlık materyali de 
yetiştiricilere ve köpek severlere 
satış yolu ile dağıtmaktadır. 

Bu şekilde uygulanan 5 yıllık 
seleksiyon sonucunda Kangal ve 
Akbaşlardan sıcak ve rutubetli 
iklime adapte ettirilen köpekler 
pedigrili ve sertifikalı ırkın morfolojik 
özelliklerini gösteren damızlıklar 
elde edilerek 1996 yılında damızlık 
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kadrosu sağlam bir zemine 
oturtulmuştur.

Kangal ve Akbaşlar  iri ve 
güçlü olup sert huylu izlenimi 
verirler. Gerçekte ise duygusal 
hayvanlardır. Çok alıngan ve 
hassas bir ruh yapıları vardır. 
Küçümsenmeyecek derecede bir 
zekaya sahiptirler. Sevinçlerini ve 
hüzünlerini kolayca belli ederler. 
Sevincini bir takım davranışlarla 
gösterir. Üzüntüsünü ise 
durgunluk, gözlerde donukluk, 
yüz hatlarında kederli bir görünüm 
ve yemeklere karşı isteksizlikle 
ifade eder.  

Aslında son derece insana 
yakın, sahibine karşı yumuşak 
ve sevecen, koruma içgüdüsü 
mükemmel, çoban köpeği, bekçi 
ve refakatçi olarak fevkalade 
yeteneklidir. Kangalların 
yaşamında gündüzleri dinlenme 
zamanı olup, geceleri de uyanık 
veya daima hareket halindedirler. 
Kangallarda fiziksel özellikler 
babadan, huy özellikleri ise 
anneden geçer.

BiTKiSEL ÜRETiM

Bitki üretim şubesi ana statü 
doğrultusunda bölge çiftçisinin 
ihtiyacı olan tohumlukları 
işletme imkânları çerçevesinde 
yetiştirmektedir. Bitki üretim şubesi 
tarla ziraatı, tohum hazırlama, 
çayır mera, yem bitkileri, bahçe 
kültürleri park ağaçlandırma 
üniteleri şeklinde faaliyetlerini 

sürdürmektedir. 

Tarla ziraatı ve tohum hazırlama 
üniteleri bölgeye adapte olan 
Marmara ve Marmara bölgesine 
benzerlik gösteren sahalarda 
üretimi yapılabilecek Aldane, 
Bereket, Flamura-85, Gönen-98, 
Kaşifbey-95, Pamukova-97, 
Selimiye ve Ziyabey-98 çeşidi 
ekmeklik buğday üretimini 
yaparak  sertifikalı kademede 
tohumluklar hazırlanıp üreticilere 
dağıtılmaktadır. İşletmede 
Limagrain,  Pioneer ve Polen gibi 
tohumculuk firmaları ile sözleşmeli 
Hibrit mısır tohumluğu üretimi 
yapılmaktadır. Sebze tohumculuğu 
konusunda çeşitli firmalarla işbirliği 
içerisinde yüksek vasıflı kademeli 
sebze tohumlukları üretilerek bir 
kısmı ihraç edilirken bir kısmı 
ülke üreticilerine dağıtılmaktadır. 
İşletme çeşitli firmalarla münavebe 
planı çerçevesinde Hibrit mısır 
sahalarında izolasyonu sağlamak 
için damla sulama yapmak kaydı 
ile domates üretimine arazi tahsis 
edilmektedir. Ayrıca Susurluk 
çayının taşkın kontrolü alanı 
içerisindeki alanların tesviyesi ve 
sulama yatırımları işbirliği yapılan 
firmalarla karşılanmak kaydı ile bu 
sahaların çeltik ziraatına tahsisi ile 
yüksek vasıflı ürünler yetiştirilerek 
bu ürünlerin iç ve dış piyasada 
değerlendirilmesi ile işletme 
ve dolayısıyla yurt ekonominse 
katkıda bulunmakta ayrıca ekilen 
bu yüksek vasıflı ve verimli 
çeşitlerin bölge çiftçisine tanıtımı ve 
yaygınlaştırılması sağlanmaktadır.

Çayır mera yem bitkileri ünitesi 

işletme hayvancılık şubesinin 
kaba yem ve silaj ihtiyacını 
karşılar. Bahçe kültürleri, park 
ağaçlandırma ünitesi bölge 
çiftçisine demonstrasyon çalışması 
şeklinde cüzi sahada meyve ve 
bağcılık çalışmalarını sürdürürken 
çiftçiden gelecekte olabilecek fidan 
ve bağ çubuğu talepleri için alt yapı 
çalışmaları yapmaktadır. Yalova 
Tarım İşletmesinde başlanan tüplü 
ve asılı badem fidanı yetiştirme ve 
dış mekân süs bitkilerinin fidancılık 
faaliyetlerine işletmemizde 
devam edilmekte olup bu yönde 
gelecek taleplerin karşılanmasına 
çalışılmaktadır. İşletmenin 
tarla ziraatına uygun olmayan 
arazilerinde erozyonun önlenmesi 
bu arazilerin değerlendirilmesi için 
ve bölge çiftçisine örnek çalışma 
olması gayesi ile fıstık çamı, zeytin 
ve badem tesisleri kurulmuştur. 

Bitki Üretim Şubesi İşletmenin 
87.442 dekarlık arazinin 75.625 
dekarlık kültür altı arazilerinde 
faaliyet göstermekte olup 
bu arazilerin yıllar itibariyle 
değişmekle beraber 2011-2012 
ekim programına göre 20.055 
dekarında buğday, 2.958 dekar 
hasıl fiğ, 500 dekar tohumluk fiğ, 
100 dekar kanola tohumluğu,  
7.169 dekar sözleşmeli Hibrit mısır 
tohumluğu,  3.033 dekar ayçiçeği, 
5.058 dekar mahsul domates, 
2.433 dekar sebze tohumluğu, 
3.050 dekar çeltik, 1.982 dekar 
silajlık mısır, 2.445 dekar yonca, 
14.485 dekar tabii çayır mer’a, 
1.954 dekar sun’i çayır mer’a, 105 
dekar badem tesisi,  1.473 dekar 
zeytin tesisi, 60 dekar meyvecilik 

Tigem
Karacabey Tarım İşletmesi
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Tigem
Karacabey Tarım İşletmesi

(Koleksiyon), 5 dekar bağcılık, 
6.500 dekar fıstık çamı tesisi, 750 
dekar koruyucu orman şeridi ve 
10 dekar damızlık badem fidanı 
yetiştiriciliği yapılmaktadır. 2012 
yılında 1.000 dekar ceviz bahçesi 
tesisi planlanmıştır.

Tarla arazilerinden elde edilen 
tohumluk mahsul buğdaydan 
üreticilerin talebi doğrultusunda 
tohum hazırlama tesislerinde 
5.000–6.000 ton buğday tohumluğu 
hazırlanarak dağıtılmaktadır. 
Firmalarla müşterek üretilen 
yıllık 2.500–3.000 ton tohumluk 
Hibrit mısır mahsulünden 1.750-
2.000 ton Hibrit mısır tohumluğu 
hazırlanmaktadır. TUİK’in verilerine 
göre Türkiye’de her yıl ortalama 
4.750.000 dekar Dane ve sılajlık 
mısır ekilmektedir. Dekara 
ortalama 2,5 Kg’dan 12.000 
ton Mısır tohumluğuna ihtiyaç 
duyulmaktadır. İşletmemizde 
firmalarla yapılan sözleşmeli 
üretimle ülke ihtiyacının yaklaşık % 
16’sı karşılanmaktadır.

KÜLTÜRTEKNİK ŞUBESİ

Karacabey Tarım İşletmesi 
Müdürlüğünde toplam 87.442 da 
arazi mevcut olup bunun 75.625 
dekarı kültüraltı arazidir.Bu arazinin 
de 26.672 dekarı  sulanmaktadır.
Sulanan arazinin 10.110 dekarı 
yüzey (cazibe) sulama yöntemiyle 
16.562 dekarı yağmurlama 
yöntemiyle sulanmaktadır.
İşletmemizde miktarlar yıllar 
itibariyle değişmekle beraber 
7.600 da Sözleşmeli Tohumluk 
Mısır, 2.000 da 1.ürün Silajlık Mısır, 
2.000 da 2.ürün Silajlık Mısır 3.000 
da Yonca , 1.200 da Mera, 5.000 
da Buğday sulanmaktadır. Ayrıca 
5.000 da civarında Domates 
için, 3.000 dekarda Çeltik ekimi 
için arazi kiraya verilmektedir.
Bu alanların sulamasını kiralayan 
firmalar yapmaktadır. 

MAKİNA ŞUBESİ

İşletmemizin Makine kuvvesinde 
25 Adet Büyük Güçlü Traktör,       56 
Adet Orta Güçlü Traktör       Toplamda 
81 adet  Traktör bulunmaktadır.

MNV kuvvesinde 20 Adet Oto-

kamyon ve 7 adet İş Makinası 
bulunmaktadır.

Ortalama 200 kw güçlerinde 9 
Adet Jeneratör, Ortalama 10 ton/
saat kapasitesinde 2 Adet selektör 
ve Muhtelif 271 Adet Tarım Alet-
makine bulunmaktadır.
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Karacabey Ticaret Borsası

Sertifikasını aldı

“Türkiye Kalite Altyapısı Güç-
lendirilmesi Projesi” kapsa-
mında, 22 Haziran 2011 Çar-
şamba günü gerçekleştirilen 
törende; Karabey Ticaret Bor-
sası, sertifikasını TOBB Başka-
nı M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU, 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer 
ÇAĞLAYAN ile AB Türkiye De-
legasyonu Başkan Yardımcısı 
TİBOR VARADİ’den aldı.

Bu proje kapsamında gerçek-
leştirilen TOBB laboratuarları 
için ISO 17025 akreditasyon 
standartları eğitimi (temel eği-
tim), 15-16 Nisan.2011 tarihle-
rinde Ankara Plaza Otelde ger-
çekleştirildi.Sertifika törenine; 
Karacabey Ticaret Borsamız 
adına Genel Sekreterimiz İbra-
him TEMEL, Laboratuar Sorum-
lumuz Özer YARIŞLI 8 yıldır BSI 
bünyesinde entegre yönetim 
danışmanı olarak görev yapan 
PHİL HEATH, eğitimin amacının 
bitkisel yağ, zeytinyağı, pamuk, 
tohum, buğday gibi maddelerle 
çalışan laboratuarlar için pratik 
noktalara değinmek olduğu-
nu ve TOBB laboratuarları için 
standart içerikli bir eğitim oldu-
ğunu söyledi.

Laboratuarların akredite olma-
sı dünya standartları ile uyum 
sağlaması ve sonuçlarına du-
yulan güvenin pekiştirilmesi 
açısından da önemlidir.Bu eği-
timin Türkiye açısından yararla-
rı ise;

iş gücü yaratarak Türkiye’deki 
mevcut iş ve sanayi dünyasının 
Ülkemize yeni işler getirmesini 
sağlamak, Türk Sanayisindeki 
mevcut standart alt yapısının 
kalitesini arttırmak ve Türkiye 
içindeki ve dışındaki laboratu-
ar sonuçlarının tutarlılığını ve 
güvenirliğini sağlamak olarak 
belirtebiliriz.   

“Türkiye Kalite 
Altyapısı 
Güçlendirilmesi 
Projesi” 
kapsamında, 22 
Haziran 2011 
Çarşamba günü 
gerçekleştirilen 
törende; Karabey 
Ticaret Borsası, 
sertifikasını TOBB 
Başkanı M.Rifat 
HİSARCIKLIOĞLU, 
Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Zafer 
ÇAĞLAYAN 
ile AB Türkiye 
Delegasyonu 
Başkan 
Yardımcısı TİBOR 
VARADİ’den aldı.



Ticaret Borsamız’dan

44.yıl anısına

03 / 02 / 2012

Karacabey Ticaret Borsası, kuruluşunun 44. yılında ilçeye Borsa’yı 
kazandıran kurucu ve üyelerine üzerinde teşekkür belgesi de bulunan 
özel tasarımlı bir saat hediye etti.
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Borsa Yönetim Kurulu Baş-
kanı Murad Bertan ve Mec-
lis Başkanı Halit Elbir ile 

birlikte üyelerin iş yerlerini gezen 
yöneticiler, bu günkü başarıların-
da katkısı bulunan kurucuları ve 
eski yöneticileri unutmadı.

Aynı zamanda Sütaş’ın da kurucu-
su olan ve 1968 yılında Borsa’nın 
ilçeye kazandırılmasında büyük 
emeği geçen merhum Sadık Yıl-

maz ile yine aynı yıllarda bu pro-
jeye destek veren Matlı A.Ş.’nin 
kurucusu merhum Ömer Matlı’yı 
da unutmayan Borsa yöneticileri, 
44. yıl sonra onları bir kez daha 
anmış oldu.

Merhum Sadık Yılmaz’ın hediye-
sini Sütaş A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı oğlu Muharrem Yılmaz’a, 
merhum Ömer Matlı’nın hediye-
sini de çocukları AK Parti Bursa 

Milletvekili Önder Matlı ile Matlı 
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Özer 
Matlı’ya teslim eden KTB Yönetim 
Kurulu Başkanı Murad Bertan ile 
Meclis Başkanı Halit Elbir, kuru-
luşta emeği geçen ve bu gün ha-
yatta olmayan tüm kurucu ve üye-
leri bir kez daha rahmetle andı.



Borsamız Üyesi ve 
İlçemiz İşadamlarından
Ömer İŞCAN’ın 

vefatını üzüntüyle öğrenmiş 
bulunmaktayız

Merhuma 
Allah’tan Rahmet,

Yakınlarına
Başsağlığı diliyoruz.

T.C. 
KARACABEY TİCARET BORSASI

BAŞSAĞLIĞI

Borsamızda Yönetim Kurulu 
Başkanlığı Yapmış 

Sn. Ferit MERGEN’in 
kıymetli annesi

Ruhiye MERGEN’in 
vefatını üzüntüyle öğrenmiş 
bulunmaktayız. Merhumeye 

Allah’tan Rahmet, Kederli ailesine
Başsağlığı diliyoruz.

T.C. 
KARACABEY TİCARET BORSASI

T.C. 
KARACABEY TİCARET BORSASI

BAŞSAĞLIĞI
Kurumumuzda Yönetim Kurulu 

Başkanlığı Yapmış 
Sn. Nezir TEMEL ve halen 
Borsamız  Genel Sekreteri

Sn. İbrahim TEMEL’in 
kıymetli babaları

Sn. Orhan TEMEL’in 
vefatını üzüntüyle öğrenmiş 
bulunmaktayız. Merhuma 

Allah’tan Rahmet, Kederli ailesine
Başsağlığı diliyoruz.

BAŞSAĞLIĞI

Borsamız Üyesi 
Sütaş A.Ş. Yönetim Kurulu 

Başkan Vekili 
Sn. S. Tarık TEZEL’in

kıymetli annesi
Zeynep TEZEL’in 
vefatını üzüntüyle öğrenmiş 
bulunmaktayız. Merhumeye 

Allah’tan Rahmet, Kederli ailesine
Başsağlığı diliyoruz.

BAŞSAĞLIĞI

Aramızdan Ayrılanlar

T.C. 
KARACABEY TİCARET BORSASI






