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Değerli Üyelerimiz;

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası olarak Üye Memnuniyetini merkeze

alan bir anlayış ile Hizmet ve Kalite odaklı çalışmalarımızı planlamaktayız.

Pandeminin etkilerini en aza indirmek, İşlerinizin gelişimine katkı sunmak

ve sizler ile daha güçlü bağlar kurmak adına odamız tarafından sunulan

hizmetler konusunda hazırladığımız onlıne oda hizmet kitapçığını

incelemenizi ve ihtiyaç duyduğunuz konularda hizmet birimlerimiz ile

iletişime geçerek talep, öneri ve şikayetlerinizi iletmenizi önemsiyoruz. Bu

bağlamda, siz değerli üyelerimizin Odamızdan daha etkin bir şekilde

faydalanması, işletmelerin ve sektörlerin gelişimine daha fazla katkıda

bulunulması amacıyla Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası olarak

çalışıyoruz.

Sizlerden gelen talepler veya Odamızın tespit ettiği ihtiyaçlar  

doğrultusunda hizmet konularımızı sürekli genişletmekte  

olduğumuzu bilgilerinize sunar, bu vesile ile işlerinizde bol  

kazançlar dilerim.

İlhami CEBELLİ

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası

Yönetim KuruluBaşkanı
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SEKTÖRELGELİŞİM

GİRİŞİMCİLİK

BİLGİ VEDANIŞMANLIK

ÜYE SİCİLHİZMETLERİ
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TİCARET SİCİLHİZMETLERİ

SANAYİ VETİCARET

İLETİŞİMFAALİYETLERİ

ÜYESORUNLARI

TEMSİLCİLİKHİZMETLERİ
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49-52
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SEKTÖREL  

GELİŞİM

8
8



SEKTÖRELGELİŞİM

Sektörlerin ihtiyaç duyduğu  

eğitim, fuar, danışmanlık ve komite

faaliyetlerinin gerçekleştirilmesiyle

sektörlerin ihtiyaç duyduğu alanlarda

gelişiminin sağlanması çalışmalarıdır.
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MESLEKİ  YETERLİLİK
BELGESİ

Kendiniz veya çalışanlarınız

için mesleki yeterlilik  

belgesine mi ihtiyacınız var?

Mesleki yeterlilik belgesi  

zorunluluğu olan mesleklere  

yönelik Lüleburgaz TSO’da sınav 

yaparak  üyelerimize ve 

çalışanlarına  mesleki yeterlilik 

belgesihizmeti verilmektedir.

EĞİTİMLER
İşletmenizle ilgili yönetim,  

kurumsallaşma, markalaşma  ve benzeri 

alanlarda eğitime  mi ihtiyacınız var?

Odamıza ileteceğiniz ihtiyaçlar ile 

belirlenen ve uygulanan  eğitim, 

gelişim programları ile  siz değerli 

üyelerimizin, yararlanıcılarımızın  

kişisel, yönetsel yetkinliklerine

ve mesleki gelişimlerine katkı  

sağlanmaktadır.
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YURT İÇİ FUAR - İŞ  
GEZİLERİ
Sektörünüzle ilgili yenilikleri

yakından takip etmek mi  

istiyorsunuz?

Sektörel veya sektörler arası  

işbirliği olanaklarının geliştirilmesi

amacıyla üyelerin katılımınayönelik  

yurt içi fuarlara ziyaret heyetleri,  

sektörel buluşma organizasyonları  

yürütülmektedir.

MESLEK KOMİTESİ

FAALİYETLERİ
Sektörel sorunlarınız ve ihtiyaçlarınızla

ilgili çalışma yapılmasınımı  

istiyorsunuz?

Odadaki her meslek grubunun temsil edildiği,  

sektörel sorunların ve gelişim olanaklarının  

değerlendirilerek eylem kararlarına yön  

verilmektedir. Bu bağlamda, üyelerimizin  

talepleri doğrultusunda faaliyetler yürüterek  

sektörlerin gelişimine katkı sağlanmaktadır.
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YERELDE DÜZENLENEN

FUAR ORGANİZASYONU  
FAALİYETLERİ
Lüleburgaz’da düzenlenmesine destek 
verdiğimiz fuarlara katılmak veya 
sektörünüz ile ilgili ilçemizde fuar 
açılması için Odamızın desteğine ihtiyaç
duyuyor musunuz?

Üyelerimizin, sektörlerimizin ve  ilçemizin 

gelişimi ve büyümesine  yönelik

Lüleburgaz’da düzenlenen sektörel

fuarlara katılmak veya sektörünüz ile 

ilgili ilçemizde yapılmasını talep 

ettiğiniz fuat organizasyonlarına

Odamızca destek  olunmaktadır.

YURT DIŞI  
PROGRAMLARI
Uluslararası etkinliklere

katılarak ihracat, yenilik,  yatırım 

vb. alanlarda firmanızı  geliştirmek 

mi istiyorsunuz?

Üyelerimizin ihracatının artırılması,  

ticari işbirlikleri gibi konularda  

kendilerini geliştirmelerine yönelik  

devlet destekli olarak yurt dışı  heyetler, 

ikili iş görüşmeleri, fuar  ziyaretleri, alım 

heyetleri organize  edilmektedir.
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SEKTÖRLERİ  
GELİŞTİRECEK PROJELER
Sektörünü geliştirecek büyük  

projelerin hayatageçirilmesini mi  

istiyorsunuz?

Sektörlerimizin ihtiyaçlarına cevap  

verebilecek yeni kümelenmeler, test  

merkezleri, fuar ve kongre merkezi, UR-GE  

projeleri, yöresel ürünlerin ticarileştirilmesine  

yönelik vb. projeler için Odamızla irtibata 

geçmeniz durumunda gerekli çalışmalar

tasarlanıp hayata geçirilebilir.

ÜYE
ÖDÜLLENDİRME
Firma olarak gösterdiğiniz

başarı ve performansın takdir  

edilmesinden memnuniyet  

duyar mısınız?

Lüleburgaz’ın ve ülkemizin 

ekonomisine  katkılar sağlayan 

üyelerimiz  ödüllendirilerek onore

edilmektedir.
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GİRİŞİMCİLİK
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GİRİŞİMCİLİK

Üyelerimiz ve potansiyel

üyelerimizin gelişimlerinin

izlenmesi, desteklenmesi ve

ihtiyaç duydukları mentörlük

hizmetlerinin verilmesi

çalışmalarıdır.
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İŞLETME GELİŞTİRME  
VE BÜYÜTME
İşletmeniz büyütmek veya 
geliştirmek mi istiyorsunuz?

Yeni kurulmuş veya işletmenizin

gelişmesi ve büyümesini sağlamak  

amacı ile ihtiyacınız olabilecek tüm

Arge ve benzeri destekler

hakkında bilgilendirme hizmetleri

sunulmaktadır.

GİRİŞİMCİLİK
Bir iş fikriniz mi var?

Girişimcilere fikir aşamasında  ve 

ticarileşme süreçlerinde Kosgeb , 

Ticaret Bakanlığı veya Sanayi 

Bakanlığından alabilecekleri 

destekler hakkında bilgilendirme 

faaliyetlerigerçekleştirilmektedir.
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BİLGİ VE  

DANIŞMANLIK
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BİLGİVEDANIŞMANLIK

Üyelerimizin ihtiyaç  

duyabileceği tüm alanlarda  

üyelerin nitelikli mentörlük

hizmetine erişimlerinin  

sağlanmasıyla bilgi ve  

danışmanlık hizmetlerinin  

verilmesi çalışmalarıdır.
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ARGE VE TASARIM  
MERKEZİ KURMA VE  
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK  
DANIŞMANLIĞI
ARGE veya Tasarım Merkezi

kurmak veya mevcut  

merkezinizi iyi bir şekilde  

yönetmek mi istiyorsunuz?

İŞLETMELERDE
DEĞİŞEN TİCARET ŞEKİLLERİ
E-Ticaret ve E-İhracat mı yapmak 
istiyorsunuz?

Üyelerimize Odamız ve Trakya 

Kalkınma Ajansı işbirliğiyle 

hazırlanan Dijital Trakya Projesi ile 

1 yıl boyunca ÜCRETSİZ olarak 

güvenilir “E-ticaret ve E-ihracat” 

yapabilmeleri ile ÜCRETSİZ alt yapı 

kurulum desteği hizmeti 

sunulmaktadır.

Üyelerimizin Ar-Ge ve Tasarım  

Merkezi kurmaları için gerekli  

olabilecek danışmanlık ve  

projelendirme hizmetleri ve  

ayrıca mevcutta kurulu olan  

AR-GE ve Tasarım Merkezinizin  

sürdürülebilirliği için ihtiyaç

duyulan danışmanlık hizmetleri

Kosgeb ve Trakya Kalkınma 

Ajansı tarafından üyelerimize

sağlanmaktadır. 19



FİRMA İHTİYAÇ  
ANALİZİ
İşletminizin geliştirilmesi

için ihtiyaçlarınızın tespit  

edilmesini mi istiyorsunuz?

Işletmenizin sorunlarının tespit  

edilip, bu sorunlara çözüm üretilmesi  

için Trakyanın Verimli Kobileri 

projesi kapsamında üyelerimizin

işyerleri ziyaret edilmektedir.

EKONOMİK VESOSYAL
ARAŞTIRMALAR
Belirli alanlarda ekonomikveya

sosyal araştırma 

raporlarınamı  

ihtiyacınız var?

Üyelerimize ve ilgili taraflara

ihtiyaç duydukları  ekonomik 

ve sosyal verileri içeren 

kapsamlı  raporlar

hazırlanmakta sosyal medya 

ve web üzerinde 

sunulmaktadır.
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SCHENGEN VİZE HİZMETİ

FİKRİ MÜLKİYET  
HAKLARI  
DANIŞMANLIĞI
Patent, Faydalı Model,Marka,

Tasarım gibi fikri mülki  

hakların korunmasına yönelik  

sorularınız mı var?

Ulusal ve/veya uluslararası fikri  

mülkiyet hakları konusunda  

sorularınız varsa ve desteğe  

ihtiyacınız varsa bizimle iletişime

geçebilir iştirakimiz olan 

kurumlar tarafından gerekli 

destekleri alabilirsiniz.

İşletmenizin yurtdışı seyahatleri 
için gerekli vize işlemlerine 
odamızdan destek 
alabileceğinizi biliyor musunuz?

İşletme sahiplerine ve çalışanlarına 

Shengen vize randevu ve gerekli 

evrak tamamlama konusunda 

ücretsiz danışmanlık hizmeti 

verilmektedir. 
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HİBE VEFİNANSMAN
KAYNAĞI  
DANIŞMANLIĞI
Ulusal ve/veya uluslararası

hibekaynaklarına mı ulaşmak  

istiyorsunuz?

Üyelerimiz başta olmak üzere

proje yapamadıkları Avrupa 

Birliği vb hibe  kaynaklarına 

erişim süreçlerinde Trakya 

kalkınma ajansı ile birlikte birebir 

çalışma ve yönlendirme  

hizmetleri gerçekleştirilmektedir.

ÜNİVERSİTE-SANAYİ  
İŞBİRLİĞİ
AR-GE Projelerini geliştirme

için Üniversite -Sanayi iş  

birliğine mi ihtiyacın var?

Yenilikçi AR-GE projelerinin  

inovasyona dönüşebilmesi için  

ihtiyaç olabileceküniversite-sanayi  

işbirliği konusunda arayüz olarak  

hizmet verilmektedir.
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ÜYE SİCİL  

HİZMETLERİ
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ÜYESİCİLHİZMETLERİ

Kanun’un gerektirdiği  

yükümlülüklerin yerine getirilmesi  

ve belge hizmetlerinin verilmesi

çalışmalarıdır.
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ÜYELERE YÖNELİK  
BELGE DÜZENLEME  
TASDİK İŞLEMLERİ
Odadaki üyeliğiniz ve

faaliyetleriniz ile ilgili belgelere  

mi ihtiyacınız var?

Üyelerimizin ticari ve sınai  

faaliyetleri için ihtiyaç duydukları  

Faaliyet Belgesi, Oda Sicil Kayıt 

Belgesi,Ortaklık Belgesi vb. belge 

temini ile üyelerin  çeşitli belge 

onayı hizmetleri  sunulmaktadır.

ÜYE KAYITVE
DEĞİŞİKLİK
Odamızdaki üyelik bilgi ve

durumlarınızın güncellenmesi mi  

gerekli?

Ticaret siciline tescile gelen  

işletmelerin Odaya üyelik  

işlemlerinin yapılması, üyelerinüyelik  

durumlarındaki değişiklikler ve firma  

bilgilerinin güncellenmesi hizmetleri  

sunulmaktadır.
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AZAMİ FİYAT  
TARİFESİ
Müşterilerinize sunduğunuz  

ürünveya hizmetler için fiyat  

tarifesine mi ihtiyacınızvar?

Oda üyeleri tarafından üretilen  

mal ve hizmetlerin azami fiyat  

tarifelerinin kendi üyeleri için  

düzenlenmesi, uygulamaya  

konulması ve denetimi ile ilgili  

hizmet verilmektedir.

26



DIŞ  

TİCARET
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DIŞTİCARET

İhracat, belge, fatura, sertifika

dış ticaret

verilmesi

sunulması

onayları yanısıra

konusunda destek

hizmetlerinin 
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FATURA VE  
SERTİFİKA ONAYI
İhraç ettiğiniz ürünlerle

ilgili fatura, sertifika vb.  

belgelerinizin onayı mıgerekli?

Ilgili mevzuat çerçevesinde ve  

üyelerin müşterilerinden kaynaklı  

taleplerine istinaden ihracata  

konu mallara ilişkin Türkçe veya  

yabancı dilde düzenlenmiş fatura  

ve fatura sureti, sertifika ve çeşitli  

belgelerin onaylanması hizmeti  

sunulmaktadır.

DIŞ TİCARETBELGE
SATIŞ VE ONAYI
İhraç ettiğiniz ürünler için

dolaşım belgesi, menşe  

belgesi gibi belgeleremi  

ihtiyacınız var?

Gümrük mevzuatı ve serbest  

dolaşım anlaşmaları çerçevesinde,  

üyelerin ihracat yaparken ihtiyaç  

duydukları Menşe Şahadetnamesi,  

Form.A Menşe Belgesi, A.TR  

Dolaşım Belgesi, Eur.1 Dolaşım  

Sertifikası, Eur.Med Dolaşım  

Sertifikası, Menşe Ispat Belgesigibi  

belgelerin satış ve onay hizmetleri  

verilmektedir.
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İHRACATA GİRİŞ VE
İHRACATI GELİŞTİRME  
HİZMETLERİ
İhracata başlamak veya ihracat

hacminizi büyütmek mi istiyorsunuz?

Ürünlerinizin satışını yurt dışındayapabilmeniz,  

yeni pazarlara erişmenizi kolaylaştırabilmek ve  

uluslararası pazarda aktivitenizi arttırmak için  

bilgi, yönlendirme ve danışmanlık hizmetleri  

sunulmaktadır. Odamız ve Trakya Kalkınma 

ajansı İşbirliğinde Kurulan Dış Ticaret 

İstihbarat Merkezinden Ücretsiz olarak dış 

ticaretle ilgili bilgi ve danışmanlık hizmetlerini 

alabilirsiniz.
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TİCARETSİCİL  

HİZMETLERİ
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TİCARETSİCİLHİZMETLERİ

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili  

mevzuat çerçevesinde yapılan

işlem ve hizmetleri içerir.
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KURULUŞ TESCİLİ
Tacir veya sanayici niteliğinde  

bir işletmenin kuruluşunu mu  

yapacaksınız?

Türk Ticaret Kanunu hükümlerine  

göre ticaret siciline tescil olması  

gereken ticari ve sınai işletmelerin  

kuruluş tescili hizmetleri  

sunulmaktadır.

İMZA BEYANONAYI,  
ANASÖZLEŞME,  
DEFTER TASDİKİ
Firmanızın imza beyannamesine

mi ihtiyacınız var?

Ticaret siciline kayıtlı sınai ve ticari  

işletmelerin imza beyanları Ticaret  

Sicili Müdürlüğünde alınmakta Odada  

tanzim edilmektedir. Ayrıcaşirketlerin

anasözleşmeleri ve kuruluş defter tasdik  

işlemleri Ticaret Sicili Müdürlüğünde  

yapılmaktadır.
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KAYITLI FİRMALARIN
DURUM DEĞİŞİKLİK  
TESCİLİ
Firmanızla ilgili resmi

değişiklikleri tescil mi  

ettireceksiniz?

Ticaret siciline kayıtlı sınaive ticari  

şiketlerin durum değişiklikleri  

Ticaret Sicili Müdürlüğünce tescil  

edilerek Türkiye Ticaret Sicili  

Gazetesinde yayımlanmaktadır.

YASAL MEVZUAT
ÇERÇEVESİNDE BELGE  
VERİLMESİ
Ticaret siciline kayıtlı durumlarınız ile

ilgili belgeye mi almak istiyorsunuz?

Ticaret siciline kayıtlı sınai ve ticari şiketlerin  

ortaklık yapılarını, sicil durumlarını, şirketin  

yetkililerini ve benzeri durumlarını tasdik  

eden Yetki Belgesi, Sicil Tasdiknamesi, Iflas  

Konkordato Belgesi, 120. Madde Belgesi,

111. Madde Belgesi ve Ortaklık Teyit Belgesi

hizmetleri üyelerin talepleri üzerine tanzim

edilmektedir.

ADLİ YARGI  
VE KAMU
KURUMLARINA  
BİLGİ VERME

Ticaret siciline kayıtlı sınai  

ve ticari şiketlerin sicil  

durumları ile ilgiliyargı

ve diğer kamu kurum ve  

kuruluşları tarafından  

talep edilen bilgi ve  

belgeler ilgili kurumlara  

sunulmaktadır.
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SANAYİVE  

TİCARET
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SANAYİVETİCARET

Kapasite raporları,  

sigortacılık işlemleri, yerli malı  

belgeleri, iş makinesi tescilleri,  

rayiç bedelve ekspertiz gibi

sanayi ve ticaret ile ilgili  

konularda verilenhizmetleri  

içerir.
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SİGORTACILIK
İŞLEMLERİ
Sigorta acenteliği mi yapmak

istiyorsunuz?

Sigorta acenteliği ile iştigal eden  

üyelerin faaliyet gösterebilmeleri  

için Türkiye Odalar ve Borsalar  

Birliği’nin levha kayıt sisteminekayıt  

olması, acente bilgilerinin güncel  

tutulmasına yönelik hizmetler  

verilmektedir.

KAPASİTE RAPORU
Kamu ihalesi, sanayi sicil belgesi,  

elektrik indirimi gibi nedenlerden  

firmanıza kapasite raporu mu  

gerekli?

Imalatçı olan üyelerin sanayi  

sicil belgesi alarak sanayicilere

tanınan elektrik enerjisi indirimi gibi  

ayrıcalıklardan yararlanmaları, kamu  

ihalelerine katılmaları için ihtiyaç  

duydukları kapasite raporu hizmetleri  

verilmektedir.
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İMALAT YETERLİLİK
BELGESİ
Kamu ihaleleri için imalat yeterlilik

belgesi mi gerekli?

Kapasite raporu referans alınarak,  

rapordaki ürünleri yine raporda yer alan  

makine tesisat ile imal edilmesinde teknik  

yeterliliği gösteren imalat yeterlilk belgesi  

hizmeti verilmektedir.

YERLİ MALI BELGESİ
Üretmiş olduğunuz ürünlerin

yerli malı olarak tescil  

edilmesine mi ihtiyacınızvar?

Üyelerimizin üretmiş olduğu ürünler

için talep etmeleri üzerine yerli malı

belgesi tanzim edilmektedir.
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TÜRK MALI BELGESİ
Üretmiş olduğunuz ürünlerin

Türk Malı olarak tescil  

edilmesine mi ihtiyacınızvar?

Üretilen ürünlerin “tercihsiz menşe  

kurallarına” göreTürk menşeli veya  

Türk menşei kazanmış olduğunu  

belgelemek üzere düzenlenen  

“Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA)  

Kapsamında Türk Malı Belgesi”  

Odamızca verilmektedir.

İŞ MAKİNASI TESCİLİ
İş makinesi alım-satımı  

işlemlerini tescil ettirmekmi  

istiyorsunuz?

Sanayi, bayındırlık ve diğer kesimlerde  

kullanılan iş makinelerinin, 2918

sayılı Karayolları Trafik Kanununa  

göre tescili işlemleri Odamızca  

yapılmaktadır.
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FATURA TASDİKİ
Kamu kurumlarına yaptığınız  

işlerle ilgili düzenlediğiniz  

fatura tutarlarının  

uyguluğunu tasdik ettirmek  

mi istiyorsunuz?

Kamu kurumlarına yapılan işlerle  

ilgili olarak düzenlenen faturaların  

tutarlarının günün rayiç  

fiyatlarının uygunluğunun tasdiki  

Odamızca yapılmaktadır.

RAYİÇ BEDEL
Kamu ihalesi kapsamında

alınacak mal ve hizmetlerin  

rayiç fiyatlarının tespit  

edilmesine mi ihtiyacınızvar?

Kamu kurumu ihalesi öncesinde  

yaklaşık maliyetin tespitiamacıyla  

veya kişi, kurum ve kuruluşlar  

alacakları mal ve hizmetlerle ilgili  

olarak talep üzerine Odamız rayiç  

bedel tespiti hizmetisunmaktadır.
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EKSPERTİZ
FAALİYETLERİ
Kapasite raporu

düzenlenemeyen  

bir iş yapıyor ve

firmanızın kapasitesinin  

belgelenmesine mi  

ihtiyacınız var?

Üyelerimizin talepleri üzerine  

yerinde yapılacak inceleme ve  

mevcut makine parkı ve işçi  

durumu dikkate alınarak istekli  

firmalara yıllık kapasitelerini  

gösterir Oda onaylı Ekspertiz  

Raporu ile Fiili TüketimRaporları  

düzenlenmektedir.
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BİLİRKİŞİ
ÇALIŞMALARI
Ticaret ve sınai faaliyetler

ile ilgili bilirkişi raporuna mı  

ihtiyacınız var?

Kurumlar ve firmaların talepleri  

üzerine çeşitli mevzuatta  

öngörülen veya Odamızın  

görevleri arasında bulunan  

konularda bilirkişi incelemesi  

yaptırılıp ilgililere tasdikli rapor  

suretleri verilmektedir.

EMLAK  
KOMİSYONCULUĞU
Emlak Komisyonculuğu

faaliyeti içingerekli olan  

standart belgelere mi  

ihtiyacınız var?

Emlak Komisyonculuğu yapan  

üyelerimizin faaliyetleri için ihtiyaç  

duydukları mevzuat kriterlerine  

uygun standart belgeler üyelere  

sunulmaktadır.
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İLETİŞİM  

FAALİYETLERİ

İLETİŞİMFAALİYETLERİ

Üye ve genele yönelik  

iletişim faaliyetlerinin

yürütülmesi çalışmalarıdır.
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LTSO YAYINLARININ
HAZIRLANMASI
Bölgesel, sekörel ve ekonomik analiz

raporlarına mı ihtiyacınızvar?

Üyelerimizin ve bölgemizdeki kurum/  

kuruluşların Lüleburgaz’ın ihracat

performansı,  sektörel analizler, ekonomik 

durumu ve  ileriye yönelik beklentiler ile ilgili 

yayınlar  hazırlanmakta ve üyelerimize 

ücretsiz  olarak sunulmaktadır.

HABERLEŞME  
FAALİYETLERİ
Sektörünüzle ve güncel

gelişmelerle ilgili konulardan  

haberdar olmak mı  

istiyorsunuz?

Ticaret ve sanayiyi ilgilendirenbilgi  

ve haberler derlenerek üyeler ve  

ilgililerle sosyal medya ve web 

üzerinden paylaşılmakta ve 

özellikle  üyelerin mesleklerini 

icrada ihtiyaç duyabilecekleri her 

çeşit bilgi  hizmeti üyelere

sunulmaktdır.
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ÜYE  

SORUNLARI
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ÜYESORUNLARI

Üyelerimizden gelen talepler  

ile lobi faaliyetleri,görüş

bildirme, istişare gibi konularda  

verilen hizmetleri içerir.
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MESLEK GRUPLARI
İLE İSTİŞARE
İşlerinizle ilgili her alanda

sorunlarınız çözüm ve  

beklentilerinizin karşılanmasını mı  

istiyorsunuz?

Üyelerden en iyi ve detaylı geri  

bildirimleri alarak üyelerin talep ve  

beklentilerini karşılamak üzere meslek  

gruplarına göre üyelerimizle üstdüzey  

toplantılar yapılmakta ve üyelerimizin  

Odamızdan talep ve beklentileri  

karşılanmaktadır.

LOBİ FAALİYETLERİ
İşlerinizi kolaylaştırmak için  

sektörel veya yasal konulardayeni  

düzenlemelerin yapılmasını mı  

istiyorsunuz?

Üyelerimizin yaşadıkları sektörel,  

bürokratik ve mevzuattan kaynaklı  

sorunların giderilmesi için araştırma  

dosyası hazırlanıp yetkili mercilereiletilip  

konunun takibi yapılarak üyelerimizin  

yaşamış oldukları sorunlar çözüme  

kavuşturulmaktadır.
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ÜYE ŞİKAYET,ÖNERİ
VE GÖRÜŞLERİ
Odamızdan aldığınız hizmetler veya

sektörünüzle ilgili şikayet, öneri veya  

görüşleriniz mi var?

Üyelerimizin Odamızdan almış olduğu  

hizmetler veya sektörleri ile ilgiliyaşanılan  

sorunlar, talep ve beklentileri Odamızın  

web sitesi, Whatsapp ihbar hattı, telefon,  

yüzyüze görüşme vb. yöntemlerle şikayet,  

öneri ve görüşler alınarak çözüme  

kavuşturulmaktadır.

GÖRÜŞ BİLDİRME
Sektörünüz veya işleriniz

ile ilgili görüşlerinizikarar  

alıcılara ulaştırmak mı  

istiyorsunuz?

Üyelerimizi ilgilendiren yasal  

mevzuatlar veya yaşanılan sektörel  

sorunlar ile ilgili üyelerimizin işlerini  

kolaylaştırmak veya sorunlarına  

çözüm olmak yönünde görüşler  

hazırlanıp üyelerimizi temsilen  

karar alıcılara veya ilgili kamu  

kurumlarına sunulmaktadır.
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TEMSİLCİLİK  

HİZMETLERİ
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TEMSİLCİLİKİŞLEMLERİ

KOSGEB, DEİK, TRAKYADTİM

gibi kurumların temsilcilikleri  

Oda vasıtası tarafından  

üyelerimizin tek noktadan  

hizmet almalarını  

sağlayacak hizmetleri içerir.
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KOSGEB 
TEMSİLCİLİĞİ

KOSGEB’in desteklerini daha  etkin 

bir şekilde kullanmak mı  

istiyorsunuz?

Işletmelere ülke çapında verilecek  

KOSGEB hizmet ve desteklerinin  

yaygın, etkin ve koordinasyon  içinde 

sunulmasını sağlamak  amacıyla 

bilgilendirme ve rehberlik  hizmeti 

vermektedir.

DIŞ TİCARET YATIRIM
VE İLETİŞİMNOKTASI
Ticaret Bakanlığı ile Sanayive

Teknoloji Bakanlığı destekleri  

hakkında detaylı bilgiye mi  

ihtiyacınız var?

Üyelerimizin Ticaret Bakanlığı’nın  

ihracata yönelik sunduğuteşvikler  

ile Sanayi Bakanlığı’nın yatırım  

teşviklerinden yararlanmaları için  

danışmanlık ve destek hizmeti  

sunulmaktadır.

51



DEİK TEMSİLCİLİĞİ
DEİK’in yurt dışı

organizasyonları ve diğer  

etkinliklerinden yararlanmak  

mı istiyorsunuz?

Türk iş dünyasının uluslararası  

platformlarda daha etkin bir  

şekilde yer alması amacıyla  

ticari diplomasi görevi gören Dış  

Ekonomik Ilişkiler Kurulu (DEIK)’in  

faaliyetlerinden ve sunduğu  

hizmetlerden üyelerimizin daha  

fazla yararlandırılması için

destek faaliyeti yürütülmektedir.

TRAKYA KALKINMA 

AJANSI 

Trakya Kalkınma Ajansı Destekleri 
hakkında bilgiye mi ihtiyacınız var?

Odamız tarafından Üyelerimize 

Trakya Kalkınma Ajansı Ajans 

Destekleri hakkından gerekli bilgi ve 

başvuru süreçleri hakkında destek 

hizmeti sunulmaktadır. 
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Kocasinan Mah. İnönü Cad. No:11 

Lüleburgaz / KIRKLARELİ

Tel : 0 288 4171121

www.ltso.org.tr

info@ltso.org.tr
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