


KALİTE POLİTİKAMIZ

Bölgesel ve ulusal ekonomik kalkınmaya kat-
kı sağlamak amacıyla, üyelerimizin ihtiyaç ve 
beklentilerini karşılayarak memnun etmek,

Kurumsallığımızın göstergesi olan Kalite Yö-
netim Sistemini odamızda etkin kılarak iç-
selleştirilmesini sağlamak ve sürekli iyileştir-
mek,

Çalışanlarımızın yetkinliklerini sürekli gelişti-
rerek kurumsal performansımızı yükseltmek,

Paydaşlarımızla olan ilişkilerimizde Sosyal 
sorumluluk bilincini ön planda tutmak,

Tüm bu hizmetlerimizi, İlgili mevzuat doğrul-
tusunda, Çağdaş ve Şeffaf yönetim anlayı-
şı ile Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde 
gerçekleştirmektir.

VİZYONUMUZ

İlgili mevzuatlar ve çağın gerekleri çer-
çevesinde şeffaf, ilkeli, yenilikçi, ya-
ratıcı ve katılımı teşvik eden bir yöne-
tim anlayışı ile bölgemizin ve ülkemizin 
ekonomisinin gelişmesi için üyelerimi-
ze ve topluma hizmet etmeyi benimse-
miştir.

MİSYONUMUZ

Bölgemizin iş dünyasının önder kuru-
lışu olarak üyelerimizin ve yaşadığımız 
toplumun taleplerine ve sorunlarına 
kulak verip; sorunların çözümü ve ta-
leplerin karşılanması adına teknolojik 
gelişmeler ışığında sürekli gelişen, fay-
dalı ve kaliteli hizmet vermektir. 
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“Tarih, milletlerin yükseliş ve çöküş nedenlerini ararken birçok siyasal, askeri, toplumsal neden 
bulmakta ve saymaktadır. Kuşku yok; bütün bu nedenler, toplumsal olaylarda rol oynarlar. Fakat 
bir milletin doğrudan doğruya yaşamıyla, yükselişiyle, çöküşüyle ilişkili ve ilgili olan, milletin eko-
nomisidir. Tarihin ve deneyimin belirlediği bu gerçek, bizim milli yaşamımızda ve milli tarihimiz-
de de tamamen belirmiş bulunmaktadır. Gerçekten Türk tarihi incelenirse, bütün yükseliş ve çöküş 
sebeplerinin bir ekonomi sorunundan başka bir şey olmadığı anlaşılır. Tarihimizi dolduran bunca 
başarılar, zaferler veya yenilgiler, yokluk ve yıkımlar, bunların hepsi meydana geldikleri dönemler-
deki ekonomik durumumuzla ilgili ve ilişkilidir. Yeni Türkiye’mizi yaraşır olduğu düzeye eriştire-
bilmek için, kesinlikle ekonomimize birinci derecede önem vermek zorundayız. Çünkü zamanımız 
tümüyle bir ekonomi döneminden başka bir şey değildir.” (1923)
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Lüleburgaz ve ülke ekonomisinin gelişimine yönelik çalışma ve hizmetlerini yo-
ğun bir tempoda sürdüren Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası, Lüleburgaz’ın en 
köklü meslek kuruluşları arasında yer almakta ve 89 yıldır üyelerine hizmet vermeye 
aralıksız olarak devam etmektedir.

 Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeleri olarak çıktığımız hizmet yo-
lunda planladığımız projelerimizin hayata geçirilmesi için gerçekleştireceğimiz çalış-
malarla İlçemize birçok alanda katkı sunmayı hedefliyoruz. Çalışmalarımızı özellikle 
üye ve çözüm odaklı bir anlayışla sürdürüyoruz. 

Uluslararası kurum ve kuruluşlarda görev almanın, sahip olduğumuz potansi-
yeli, birikimi, ülkemizin gelişimini ve kalkınmasını anlatmak için önemli bir fırsat 
olduğuna inanmaktayım. Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası, faaliyette olan 2400’ü 
aşkın üyesinden aldığı güçle büyümekte ve geleceğe emin adımlarla ilerlemektedir. 
Rekabet imkânları başta olmak üzere, verimlilik, kurumsallaşma gibi konularda özel 
sektöre kılavuzluk etmek, Odamızın vermiş olduğu hizmetlerin kalitesi, üyelerinin 
ulusal ve uluslararası arenalardaki gücünü ve konumunu belirlemektedir. Oda olarak 
verdiğimiz hizmetlerin dışında, planladığımız ve yürüttüğümüz projeler ile birlikte 
bir bütün olarak, tüm Lüleburgaz’a katma değer sağlama amacıyla çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Hizmet, proje ve çalışmalarımızla marka olma yönünde bir ufkumuz 
var. Geçtiğimiz 2020 yılında bu ufkumuzun planlamalarının alt yapısını oluşturma 
yönünde çalışmalarımıza ağırlık verdik. Özellikle pandemi sürecinde hem üyeleri-
mize hem de hastanemize büyük yardımlarda bulunduk ve bölgemizin bu pandemi 
sürecinden en az hasarla atlatması için çabaladık. 

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası olarak bizler, bu zor dönemde, iletişimin 
gerektirdiği her türlü güncel ağlarımızla aktif olarak siz değerli üyelerimize hizmet 
verme gayretindeyiz. Bundan sonra da sunacağımız hizmetler ve üreteceğimiz proje-
lerle de Lüleburgaz’ın ülkemize sağladığı katma değerlerin karşılığı olarak hak ettiği 
yere geleceğine olan inancımız tamdır. Bu misyon da bizlere güç veren üyelerimize, 
çalışmalarımızın gerçekleşmesinde katkı sağlayan personelimiz ve paydaşlarımıza 
teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ülkemizin yaşadığı bu olumsuz süreci de en az kayıpla 
atlatmayı diliyor, Millet olarak sağlıklı ve bereketli günlerimize bir an önce kavuşma-
yı temenni ediyorum.

A y t a ç  A k s o y
MECLİS BAŞKANI

K ı y m e t l i  Ü y e l e r i m i z
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B a s l a r k e n . . .

Merhaba sevgili üyemiz!

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası olarak, yoğun bir 
yılı daha geride bıraktık. 2020 yılı koronavirüs salgınının 
üyelerimizin ticari hayatlarına olan etkilerini en aza indir-
meye çalıştığımız bir yıl oldu. 

Tüm dünya ile birlikte yaşadığımız bu süreçte, ticari 
hayatı duran veya durma noktasına gelen üyelerimizin ya-
nında olmaya, onların hak ve hukuklarını korumaya gay-
ret gösterdik. ‘Nefes’ ve ‘Can Suyu Kredileri’ ile işletmele-
rin finansman sorununu çözmeye çalışırken, hükümetin 
destek paketlerinin üyelerimiz lehine genişletilmesi için 
çalışmalar yürüttük.

 Pandemiyle birlikte üyelerimizi dijital dünyada ticaret 
yapabilir hale getirmek için “E-Ticaret ve E-İhracat Sefer-
berliği” başlatıp, ilgili kurum ve kuruluşlar ile sürekli onli-
ne toplantılar yaparak kamu nezdinde gerekli girişimlerde 
bulunduk ve çözüm süreçlerinde aktif olarak yer aldık. 

14 meslek grubuna kayıtlı 2800 üyemizin ana faaliyet 
alanına ilişkin sorunların tespit edilmesi ve çözüm önerile-
rinin geliştirilmesi için meclis üyemiz ile çalışmalar yaptık. 
Covid-19 salgınının ilk gününden itibaren, sürecin ekono-
miye etkilerini en aza indirmek ve üyelerimizin zararlarını 
telafi edebilmek amacıyla, ekonominin çarklarının ticaret, 
hizmet, tarım ve sanayi alanlarında hızla yeniden dönebil-
mesine yönelik faaliyetler yürüttük. 

Finans kuruluşları ile ilgili konularda sıkıntıları hızlı 
bir şekilde dile getirdik. Devletimizin sunmuş olduğu teş-
viklerden faydalanmaları için kamu kurum ve kuruluşların 
müdürleri ile seminerler düzenledik.  Bu anlamda da fay-
dalı olduğumuzu düşünüyorum.

Göreve geldiğimiz 2018 yılı Nisan ayından bu yana 
üyelerimizin ihtiyaçlarına cevap verebilmek için önemli 
çalışmalarımız oldu. Bu anlamda ilk olarak Odamızın en 
önemli eksiği olarak gördüğümüz hizmet binamızı 2019 
yılında yeniden yapma kararı verip modern, son teknoloji 
donamına sahip, eğitim ve toplantı salonlarının bulundu-
ğu yeni hizmet binamızı, 2020 yılı Kasım ayından tamam-
layarak üyelerimizin kullanımına sunduk.

İhracat yapacak üyelerimizin talebi olan Schengen 
Vizesi ile ilgili konsolosluklarla görüşüp üyelerimizin vize 
işlerinde kolaylık sağlanması ve odamızdan hizmet alabil-
meleri için gerekli çalışmaları yeniden başlattık. 

Önemli olarak gördüğümüz konulardan biri de oda-
mız logosunun yenilenmesiydi. Logomuzu çağımızın çiz-
gileriyle yeniledik.

Üyelerimize oda kimlik kartı düzenleyerek odamızın 
bir parçası olduklarını hissetmelerini ve sahip oldukları bu 
kart ile indirimli alışveriş yapma imkânı sunmak için in-
dirim protokolleri yaparak hem esnafımıza hem üyemize 
ekonomik katkı sağlamayı hedefledik. Bu çalışmayla ilgili 
çok olumlu dönüşler alarak protokol yaptığımız firma sa-
yısını sürekli arttırdık.

Bu süreçte eksikliğini hissettiğimiz Kurumsal iletişim 
Birimini kurarak nitelikli personel istihdam ederek pande-
mi sürecine kadar yaklaşık 1000 üyemizi iş yerinde ziyaret 
edip, yaptığımız anketlerle, ihtiyaç ve taleplerini topladık. 
Topladığımız bu veriler çalışmalarımızda bize önemli kat-
kılar sağladı. Üyelerimizden gelen bu talepler doğrultu-
sunda eğitimler düzenledik.

Çağımızın haberleşme araçlarından en önemlisi olan 
sosyal medyayı çok aktif olarak kullanmaya başladık. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’yle sürekli iletişim 
halinde olduk ve bu süreçte özellikle başkanımız Sayın 
M. Rıfat Hisarcıklıoğlu bu konuda çok hassas davranarak 
çok zor süreçlerden geçen ekonomimizin aktörleri olan iş 
insanlarımızın sıkıntılarını dile getirme ve çözüm bulma 
noktasında devletin ilgili bakanlıklarına ulaşması konu-
sunda çok büyük destek verdi. 

Üyelerimizin hak ve menfaatlerini korumak için çalış-
tık. Onların sesi olduk. Uzun yıllar boyunca hafızalarda 
kalacak dergimizi ilgiyle incelemenizi diler, çalışmalarımıza 
yaptıkları değerli katkılar için Oda Yönetim Kurulumuz, 
Meclisimiz, Meslek Komitelerimiz, Komisyonlarımız, üye-
lerimiz ve çalışanlarımıza teşekkür ederim.

 Saygılarımla.

I l h a m i  C e b e l l i
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
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Y ö n e t i m  K u r u l u m u z
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İlhami CEBELLİ
Yönetim Kurulu Başkanı

Siyami ASLAN
Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.

Ufuk KESKİN
Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.

Fahri CÖMERT
Yönetim Kurulu Saymanı

Ali Ahmet BÜYÜKBÜCE
Yönetim Kurulu Üyesi

Aziz VURUCU
Yönetim Kurulu Üyesi

Selçuk BAYRAKTAR
Yönetim Kurulu Üyesi

Ömer Şamil BEŞER
Yönetim Kurulu Üyesi

Şevket MUNTAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi



14

M e c l i s  Ü y e l e r i m i z
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Aytaç AKSOY
Meclis Başkanı

Bayram GÜMÜŞTEKİN
Meclis Başkan Yrd.

İlhami CEBELLİ
Yönetim Kurulu Başkanı

Ali Ahmet BÜYÜKBÜCE
Yönetim Kurulu Üyesi

Eren KURU
Meclis Üyesi

Ahmet Yıldıray SARAY
Meclis Üyesi

Bülent UZUNCA
Meclis Üyesi

Erdem GÜRE
Meclis Üyesi

Hasan GÜLTEN
Meclis Üyesi

Zafer GİRGİN
Meclis Üyesi

Selahattin KARABAŞ
Meclis Üyesi

Ahmet GİRGİN
Meclis Üyesi

Halit DALOĞLU
Meclis Üyesi

Sinan DEMİR
Meclis Üyesi

Tansel DİBEK
Meclis Üyesi

Mehmet GÜL
Meclis Üyesi

Cengiz ARDA
Meclis Üyesi

Halit Koral ÇALIŞIR
Meclis Üyesi

Anıl TUNA
Meclis Üyesi

Fahri ÖZKAN
Meclis Üyesi

İbrahim EREN
Meclis Üyesi

Remzi ŞİMŞEK
Meclis Üyesi

Aziz VURUCU
Yönetim Kurulu Üyesi

Selçuk BAYRAKTAR
Yönetim Kurulu Üyesi

Ömer Şamil BEŞER
Yönetim Kurulu Üyesi

Şevket MUNTAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi

İsmail İŞBAŞARAN
Meclis Başkan Yrd.

Siyami ASLAN
Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.

Turgut DURMAZ
Meclis Katip Üyesi

Ufuk KESKİN
Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.

Fahri CÖMERT
Yönetim Kurulu Saymanı
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Koray GİRGİN
Genel Sekreter V.

Ahmet ERTEN
Muhasebe Sorumlusu
Ticaret Sicil Müd. Yrd.

Kerim Oytun YAY
Kapasite Servis Sorumlusu

Ticaret Sicil Müd. Yrd.

Hasan Serhat MESOĞLU
Ticaret Sicil Müdürü

Esra FEVZİOĞLU
Kurumsal İletişim Uzmanı

Yeliz ALSAN
İç Hizmetli

Orçun KÜÇÜKHAN
Kosgeb Temsilcisi

Ticaret Sicil Müd. Yrd.

Murat Onur TOKEL
Tahsildar

Selma ERCAN
İç Hizmetli
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T a r i h ç e
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19 ve 20. Yüzyıllarını iktisadi bunalımlarla geçiren 
Osmanlı Devleti’nin 1838 Balta Limanı Anlaşması’nı 
imzalamasıyla birlikte başlayan süreçte, 1854 Kırım Sa-
vaşı ve sonrası yaşanan gelişmeler sonucunda Osman-
lı’da özellikle batıdaki gibi iktisadi kurumları oluşmaya 
başladı. Komisyonlar, Dernekler, Şirketler, Odalar, Bor-
salar, İktisadi temsilcilikler, şubeler, vb. gibi. İşte Ticaret 
ve Sanayi Odaları da, 
dönemin bu kuruluş-
lardandır.

 Trakya’nın ana 
yolları ve en merkezi 
yerinde bulunan Lü-
leburgaz’ın tarım ve 
sanayi ile kaynaşarak 
birleştiği, bölgenin 
ekonomisine yön ve-
ren Ticaret ve Sana-
yi odasının kuruluşu, 
Osmanlı Devletinin 
1870 yılında kamu-
sal alanda kurulmaya 
başlayan örgütlerinin 
gelişmesi neticesinde 
1880’li yıllara dayan-
maktadır. Osmanlı 
yıllıklarından (Salnameler) edindiğimiz bilgilerden 1884 
yılında Lüleburgaz’da kurulan Ticaret odasının ilk baş-
kanı (İlk Reisi) Ahmet Beydir. ( İlk Yönetim Kurulu Ku-
rucu Üyeleri: Panko Postaki Efendi, Panayotaki Efendi,  
Hüseyin Ağa) Ahmet Bey 1884 – 1889 yılları arasında 
oda başkanlığını sürdürmüştür. 1890 yılında Ticaret oda-

sı; Ticaret, Ziraat ve Sanat odası ismini alır. 1890 tarihin-
den itibaren başkanlığa Emin Ağazade Ahmet Bey seçi-
lir. Bu görev 1897’ye kadar devam eder. 1898’de Mestan 
Efendi başkanlığa gelir. Bu dönemde 1901’de biter. 1901 
– 1902 yılları arasında odaya Şahin Giray Efendi baş-
kanlık yapmıştır.

Oda Cumhuriyet döneminden itibaren Ticaret ve Sa-
nayi odası ismi ile 
devam eder. Cumhu-
riyetin ilk yıllarında, 
Cumhurbaşkanı Gazi 
Mustafa Kemal im-
zalı belgelerden 1926 
ve 1938‘de Ticaret 
Odası’nın, Ticaret 
Borsası’nı da  (Bor-
sanın Mali Zorluklar 
Yaşaması nedeniyle)  
içine aldığı anlaşıl-
maktadır. Bu döne-
min diğer yazılı bil-
gisi 1935’te Özdilek 
Gazetesi’nin Ticaret 
ve Sanayi Odası’nın 
Başkanı Fabrikatör 
Muhittin Sarısaltık 

olduğu, daha sonra 1943’ ayni gazete bilgisinde başkan 
olarak Şevki Erkal’ı öğreniyoruz.  Şevki Beyin görevi 
1947 yılına kadar sürmüştür.( Daha sonraki dönemlere 
ait bilgiler yayınlanan yerel gazetelerden; Özdilek – Lü-
leburgaz postası – Hürfikir ve Ticaret ve Sanayi Odası 
başkanlığından öğrenilmiştir.)     Ali ARSLAN Arşivinden
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Ali Rıza BÖLÜKBAŞI
04.01.1950 - 28.03.1950

Ali FİDAN
13.01.1958 - 01.12.1958

İrfan UYSAL
03.09.1969 - 03.12.1969

Naci ÇARIKÇI
21.11.1987 - 04.06.1990
20.03.1992 - 08.06.2013

Ahmet ŞİMŞEK
28.03.1950 - 08.07.1952

İbrahim GÜRELER
31.05.1955 - 08.12.1955

Kazım ENGİN
03.12.1969 - 03.12.1969
28.11.1974 - 21.12.1980

Ahmet ÖZBİLEN
04.06.1990 - 20.03.1992

Feyzullah ÇARIKÇI
03.04.1954 - 31.05.1955
01.12.1958 - 23.06.1960
07.12.1966 - 03.09.1969

Mehmet Fethi ÖZBEK
24.01.1961 - 30.11.1964

Mustafa HAVUÇ
29.11.1073 - 28.11.1974

A.Ergin OKANDENIZ
08.06.2013 - 16.04.2018

Hüsnü BİLGİNER
08.12.1955 - 13.01.1958

Kemal DÖNMEZ
30.11.1964 - 07.12.1966

İlhan UYSAL
25.12.1980 - 01.02.1986

İlhami CEBELLI                                                                                       
16.04.2018 - Devam.

Şevki ERKAL
02.08.1960 - 24.01.1961

Şevki ERKAL
1943 - 1947

Muhittin SARISALTIK
1935 - 1943

Mehmet Ali CEYLAN
08.07.1952 - 03.04.1954

Salih BARUT
04.02.1986 - 21.11.1987
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M e c l i s 
B a s k a n l a r ı m ı z
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Mehmet ÇAKIR
-       - 30.11.1954

Sıtkı HAMASKAYA
28.06.1966 - 02.11.1966

Adnan CENGİZ
27.04.1972 - 30.11.1972

Halit BÜYÜKKORU
19.06.1991 - 20.03.1992
05.12.1995 - 30.11.1999

Aytaç AKSOY
16.04.2018 – Devam

Feyzullah ÇARIKÇI 
06.12.1955 - 01.12.1959

İsmail HANÇER
02.11.1966 - 03.12.1966

Mahir ALTAN
30.11.1972 - 25.11.1975

Ali Rıza BÖLÜKBAŞI
        -        -            -

M. Kamil ONAS
01.12.1959 - 02.08.1960

Hüseyin YÜKSEL
03.12.1966 - 24.11.1967
 23.11.1968 - 27.04.1972

Mecit TOKSÖZ
25.11.1975 - 26.01.1978

Hilmi ÖZHİSAR
20.03.1992 - 05.12.1995
30.11.1999 - 08.06.2013

Ahmet AKIN
02.08.1960 - 27.12.1963

İsmail OLCAY
24.11.1967 - 30.01.1968

Salih BARUT
26.01.1978 - 31.01.1984

M.Gürel BALKAN
08.06.2013 - 25.03.2014

Gültekin ARDA
27.12.1963 - 28.06.1966

Ömer ÖNAL
30.01.1968 - 23.11.1968

Atilla ERÇETİN
31.01.1984 - 30.05.1991

Zafer GİRGİN
25.03.2014 - 16.04.2018
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Meslek  Komitelerimiz
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1. MESLEK GRUBU      

EREN KURU  KOMİTE BAŞKANI 

ERDEM GÜRE  KOMİTE BŞK. YARD. 

UFUK YÜRÜK  ÜYE

LÜTFİ BAYKAN  ÜYE

LÜTFÜ KARAKAŞ  ÜYE    

2. MESLEK GRUBU      

İBRAHİM SÜVEŞ  KOMİTE BAŞKANI

SELAHATTİN KARABAŞ KOMİTE BŞK. YARD.  

UFUK KESKİN  ÜYE 

ÖMER ŞAMİL BEŞER ÜYE 

ERSİN YAPA  ÜYE 

ERSİN AYDIN  ÜYE  

AHMET EMRAH PİŞKİN ÜYE    

3. MESLEK GRUBU     

CEYHUN ALKAN  KOMİTE BAŞKANI 

CEMAL KARAN  KOMİTE BŞK. YARD. 

SİYAMİ ASLAN  ÜYE 

A.AHMET BÜYÜKBÜCE ÜYE 

SİNAN DEMİR  ÜYE  

SACİT ÇİMENTEPE ÜYE 

İSMAİL YILDIZ  ÜYE 

4. MESLEK GRUBU      

CAVİT ERGİNER  KOMİTE BAŞKANI

HASAN ŞANDIR  KOMİTE BŞK. YARD.

İLHAMİ CEBELLİ  ÜYE 

FAHRİ CÖMERT  ÜYE 

CENGİZ ARDA  ÜYE 

İLHAN CEBELLİ  ÜYE 

ŞEMSETTİN ÖZTÜRK ÜYE  

5. MESLEK GRUBU      

ERDEM DÜVENCİ KOMİTE BAŞKANI 

MEHMET İKİZLER KOMİTE BŞK. YARD.

AHMET YILDIRAY SAYAR ÜYE

FAHRİ ÖZKAN  ÜYE

KADİR SINAR  ÜYE     

6. MESLEK GRUBU      

FATİH CENKÇİ  KOMİTE BAŞKANI 

METİN BİRİNCİ  KOMİTE BŞK. YARD. 

HASAN GÜLTEN  ÜYE 

TURGUT DURMAZ ÜYE 

SAVAŞ GİRGİN  ÜYE     

7. MESLEK GRUBU      

ŞERİF TUZCU  KOMİTE BAŞKANI 

RIDVAN LEVENT  KOMİTE BŞK. YARD.

AHMET GİRGİN  ÜYE 

TANSEL DİBEK  ÜYE

ŞENTÜRK ULUDAŞ ÜYE 

8. MESLEK GRUBU      

GÖKHAN GÜRBÜZ  KOMİTE BAŞKANI 

ENDER KORAL  KOMİTE BŞK. YARD.

AYTAÇ AKSOY  ÜYE

KORAL ÇALIŞIR  ÜYE 

YUSUF GÜRELER  ÜYE 

9. MESLEK GRUBU     

HAKAN Ü. KURTULDU  KOMİTE BAŞKANI

İ.FEVZİ ÇAKMAK KOMİTE BŞK. YARD. 

İBRAHİM EREN  ÜYE 

BÜLENT UZUNCA  ÜYE

NECAT ERCAN  ÜYE  

10. MESLEK GRUBU      

ASIM SERDAL  KOMİTE BAŞKANI 

RUFET DOĞAN  KOMİTE BŞK. YARD. 

ZAFER GİRGİN  ÜYE

HALİT DALOĞLU   ÜYE

YAVUZ ARABACIOĞLU ÜYE  

11. MESLEK GRUBU      

İLKNUR ULU  KOMİTE BAŞKANI

ALİ MERT  KOMİTE BŞK. YARD. 

SELÇUK BAYRAKTAR ÜYE 

İSMAİL İŞBAŞARAN ÜYE 

BÜLENT KAYA  ÜYE  

12. MESLEK GRUBU     

MEHMET GÜL  KOMİTE BAŞKANI 

HÜSEYİN ÖZMEN  KOMİTE BŞK. YARD.  

ŞEVKET MUNTAŞ  ÜYE

İSMAİL CEM HOR  ÜYE  

VELİ ŞAH  ÜYE 

13. MESLEK GRUBU      

SERAP KAMACI  KOMİTE BAŞKANI 

RAŞİT ANDIÇ  KOMİTE BŞK. YARD. 

AZİZ VURUCU  ÜYE

BAYRAM GÜMÜŞTEKİN ÜYE

HÜSEYİN KUŞCU  ÜYE    

14. MESLEK GRUBU      

REMZİ ŞİMŞEK  KOMİTE BAŞKANI 

RAİF ÇOBANOĞLU KOMİTE BŞK. YARD. 

ANIL TUNA  ÜYE

ABDULLAH İŞCAN  ÜYE  

İSMAİL DOĞANER ÜYE
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O d a  F a a l i y e t l e r i
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Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi 
Odası Meslek Komiteleri ve Meclis 
Üyeleri seçimi 8 Nisan Pazar günü, 
Lüleburgaz İmam Hatip Ortaoku-
lu’nda yapıldı.

Odaya kayıtlı oy kullanma hak-
kına sahip 1500 üyeden 1050 kişi-
nin oy kullandığı seçimde, 138 oy 
geçersiz, 2 oy da boş çıktı.

İki liste olarak girilen seçimde 
Sarı liste toplamda 485 oy alarak 
10 meslek grubunda başarılı olur-
ken, beyaz liste toplamda 404 oyla 4 
grupta kaldı.

Kurulan 14 sandıkta sabah saat 
09.00’da başlayan oy verme işlemi, 
akşam saat 17.00’ye kadar devam 
ederken meclisi üyelerini belirlemek 
için yapılan seçimlerde bazı meslek 
gruplarında ise sonuçlar başa baş 
geçti.

Sandıklar saat 17:00 itibari ile 
açılmaya başlanırken; Birinci grup-
ta Sarı liste 24-15, ikinci grupta Sarı 
liste 57-53, üçüncü grupta Sarı liste 
119-61, dördüncü grupta Sarı liste 

59-35, beşinci grupta 24-46 Beyaz 
liste, altıncı grupta Sarı liste 27-16, 
yedinci grupta 33-39 Beyaz liste, 
sekizinci grupta Sarı liste 22-17, 
dokuzuncu grupta Sarı liste 20-19, 
onuncu grupta 11-20 Beyaz liste, on 
birinci grupta Sarı liste 32-18, Sarı 
listenin aday çıkarmadığı on ikinci 
grupta 0-32 Beyaz liste, on üçüncü 
grupta Sarı liste 25-21, on dördüncü 
grupta ise Sarı liste 33-29 ile san-
dıktan birinci çıktı.

Sarı liste 14 gruptan, 1, 2, 3, 4, 6, 
8, 9, 11, 13 ve 14’üncü grupları alır-
ken, beyaz liste 5, 7, 10 ve 12’nci 
meslek gruplarında birinci çıkarak 
seçimi kazandı.

Ticaret ve Sanayi Odası’nın yeni 
seçilen yönetimi mazbata töreninin 
ardından vakit kaybetmeden ilk yö-
netim kurulu toplantısını 16 Nisan 
2018 pazartesi günü gerçekleştirdi. 
LTSO Yönetim Kurulu Başkanı İl-
hami Cebelli başkanlığında gerçek-
leştirilen toplantıya Yönetim Kurulu 
Üyeleri Siyami Aslan, Ufuk Keskin, 
Aziz Vurucu, Ahmet Büyükbüce, 

Selçuk Bayraktar, Şevket Muntaş ve 
Ömer Şamil Beşer katıldı. Yönetim 
Kurulu toplantısında başkan yar-
dımcıları ve sayman üye belirlendi. 
Toplantıda Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcılıklarına Siyami Aslan ve 
Ufuk Keskin getirilirken Fahri Cö-
mert ise Sayman Üye olarak belir-
lendi.

Yönetim Kurulu’nun belirlenme-
sinin ardından meclis üyeleri 17 Ni-
san 2018 Salı günü Lüleburgaz TSO 
Meclis Salonu’nda bir araya gelerek 
kendi aralarında gerçekleştirdikle-
ri seçim ile Meclis Başkanı, Meclis 
Başkan Yardımcıları ve Meclis Ka-
tip Üyesini de belirlediler.

Lüleburgaz TSO Meclis Başkan-
lığına Aytaç Aksoy Meclis Başkan 
Yardımcılığına Bayram Gümüşte-
kin, İsmail İşbaşaran, Meclis Katip 
Üyeliğine ise Turgut Durmaz seçil-
diler.

TSO’da seçim yapıldı; kazanan 

Sarı Liste...

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası’nın 8 Nisan 
2018 Pazar günü Lüleburgaz İmam Hatip Ortaoku-
lu’nda yapılan ve 1050 üyenin oy kullandığı seçimde 
14 grubun 10’unu alan Sarı Liste 10-4 kazandı.
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Genel Kurulda TOBB Başkanı M. Rifat Hi-
sarcıklıoğlu yeniden TOBB Başkanı olarak 
seçilirken Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Cebelli de Av-
rupa Birliği Komisyonu üyeliğine seçildi.

Türkiye Odalar Borsalar Birliği’nin (TOBB) 
74. Genel Kurulu TOBB Ekonomi ve Teknoloji 
Üniversitesi’nde geniş bir katılımla gerçekleş-
tirildi.Genel Kurula Lüleburgaz’ı Temsilen Yö-
netim Kurulu Başkanı Tobb Üst Kurul Delegesi 
İlhami Cebelli , Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı ,Tobb Üst Kurul Delegesi Siyami Aslan 
,Yönetim Kurulu Üyesi ve Tobb Üst Kurul De-
legesi Fahri Cömert, Meclis Başkanı Tobb Üst 
Kurul Delegesi Aytaç Aksoy  ile Yönetim Kuru-
lu Üyesi Ali Ahmet Büyükbüce iştirak ettiler.

Genel kurul Programının ilk gününde TOBB 
bünyesindeki tüm Oda ve Borsalar Anıtkabir’i 
ziyaret etti.

Programın ikinci gününde TOBB Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu yeniden TOBB Başka-
nı olarak seçilerek güven tazelemiş oldu. Ayrıca 
TOBB bünyesindeki komite ve komisyonların 
görev dağılımları yapıldı. Lüleburgaz  Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanı İlhami Cebelli de Av-
rupa Birliği Komisyonu üyeliğine seçildi.

Lüleburgaz  TSO Yönetimi 
TOBB’un 74.Genel Kuruluna Katıldı
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Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu, Yunanistan 
Edirne Konsolosu SOTIRIA THE-
OCHARİDİ ziyaret etti. Gerçekle-
şen ziyarette Lüleburgaz  Ticaret 
ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı İlhami Cebelli, Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Siya-
mi Aslan, Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Ufuk Keskin, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Selçuk Bayraktar 
ile Ali Ahmet Büyükbüce katıldı. 

Yönetim Kurulu Başkanı İlhami 
CEBELLİ ziyarette yaptığı konuş-
mada Türkiye ve Yunanistan’da 
ticari işbirliği yapılabilecek pek 
çok ortak sektörün mevcut olduğu-
na dikkat çeken Cebelli, “Ülkele-
rimiz arasındaki ticaret hacminin 
artması, iki ülke arasındaki işbir-
liklerinin geliştirilmesi için odamız 
olarak her zaman birlikte çalışmaya 
hazırız’’dedi. Ayrıca üyelerimizin 
Schengen vizesi konusundaki iş-

lemlerinde desteklerini talep etti. 
Yunanistan Edirne Konsolosu So-
tırıa Theocharidi’yi  Lüleburgaz 
Ticaret ve Sanayi Odasına davet 
etti. Yunanistan Edirne Konsolosu 
SOTIRIA ise  Lüleburgaz Ticaret 
ve Sanayi Odası’nın yaptığı  ziya-
retten mutlu olduğunu belirterek, 
karşılıklı ziyaretlerin iki ülke ara-
sındaki dostluk bağlarını güçlendi-
receğini belirtti.

Yönetim Kurulumuz Yunan Konsolos 
THEOCHARİDİ’yi ziyaret etti

Ltso Yönetim Kurulu, Yunanistan Edirne Konsolosu 
SOTIRIA THEOCHARİDİ ziyaret etti.
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Tekirdağ Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
ve TOBB yönetim kurulu üyesi 
Cengiz Günay Trakya’daki Oda 
ve Borsalara yaptığı tebrik zi-
yaretleri kapsamında Lülebur-
gaz Ticaret ve Sanayi Odasını 

ziyaret etti. Lüleburgaz Ticaret 
ve Sanayi Odası Yönetim Ku-
rulu Başkanı, Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Yaklaşık bir saat süren 
görüşmede Cengiz Günay ve 
beraberindeki heyetle karşılıklı 
fikir alışverişinde bulundu.

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası (LTSO), Ramazan 
ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi 950 aileye gıda yardımında 
bulundu.

Lüleburgaz TSO Başkanı İl-
hami Cebelli, yaptığı açıklamada 
Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ai-
leleri az da olsa sevindirmek için 
imkanlar ölçüsünde çalışmalar 
yaptıklarını ifade etti.

Cebelli, geçen sene oda olarak 
750 aileye yaptıkları gıda yardı-
mını bu yıl 200 adet artırıp 950 
adede çıkartarak daha fazla ihti-
yaç sahibine ulaştırmanın mutlu-
ğunu yaşadıklarını belirtti.

Yardım paketlerinin dağıtımını 
meclis ve meslek komite üyele-
riyle birlikte gerçekleştirdikleri-
ni belirten Cebelli; “Oda olarak, 
ihtiyaç sahibi ailelerimiz için 
hazırlattığımız erzak paketleriyle 
bu güzel ayın onların evlerinde de 
hissedilmesini sağlamaya çalışı-
yoruz” diye konuştu.

Lüleburgaz Ticaret ve Sa-nayi Odası Üyelerinin yoğun şekilde talep etmiş olduğu Fa-aliyet belgesi ücretinin düşü-rülmesi talebi Yönetim Kuru-lu tarafından değerlendirildi. Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulunun ver-miş olduğu teklifle  Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi 08/05/2018 Salı Günü yapmış olduğu toplantıda Faaliyet bel-gesi ücretinin 10 TL den 5 TL düşürülmesinin kararını aldı. 14/05/2018 Pazartesi gününden  tarihinden itibaren üyeler  faali-yet belgesini 5 TL ücretle alabi-lecekler.

“Faaliyet Belgesi 
Ücreti Yarı Yarıya 

Düşürüldü”

CENGİZ GÜNAY’DAN 
TEBRİK ZİYARETİ

Odamızdan 
950 aileye yardım
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Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri 
Sayın Mahmut Şahin Lüleburgaz Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyelerini ziya-
ret etti. Ltso Yönetim Kurulu ve Genel Sek-
reter Mahmut Şahin; Kurumlar arası diyalog 
ve iletişimin daha fazla artırılarak Lülebur-
gaz Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin Trak-
ya Kalkınma Ajansının desteklerinden daha 
fazla faydalanmasını sağlamak için gerekli 
adımları atacaklarını belirterek gelişmelerin 
ileriki tarihlerde üyelere basın yoluyla duyu-
rusunun yapılacağının bilgisi paylaşıldı.

Lüleburgaz Ticaret ve Sana-
yi Odası (LTSO) Yönetim Kurulu, 
Vali Osman Bilgin ve İl Emniyet 
Müdürü Erkin Adalar’ı makamında 
ziyaret etti.

Lüleburgaz Ticaret ve Sana-
yi Odası Yönetim Kurulu Başka-
nı İlhami Cebelli ve beraberindeki 
Yönetim Kurulu üyeleri ilk olarak 
Kırklareli Valisi Osman Bilgin’i 
makamında ziyaret etti.

 Lüleburgaz Ticaret ve Sana-
yi Odası Yönetim Kurulu Başka-
nı İlhami Cebelli Valilikte yaptığı 
açıklamada “İlimize atanan sayın 
Valimiz Osman Bilgin’i Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu ola-
rak ziyaret ettik. Yakın ilgisinden 
dolayı Valimize teşekkür ederiz” 

dedi. 
Yönetim Kurulu Başkanı İlhami 

Cebelli ve beraberindeki yönetim 
kurulu üyeleri Valilikten sonra ilde 

ikinci ziyaretini geçtiğimiz hafta-
larda Odamıza hayırlısı olsun ziya-
retinde bulunan İl Emniyet Müdürü 
Erkin Adalar’a gerçekleştirdi.

Şahin’den Odamıza ziyaret

Yönetim Kurulumuz Vali Osman Bilgin ve 
İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar’ı ziyaret etti
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Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası 
Heyeti, Lüleburgaz TSO’ya Hayırlı 
Olsun Ziyareti Gerçekleştirdi

Lüleburgaz Ticaret ve Sana-
yi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
İlhami Cebelli  ve Yönetim Kuru-
lu üyeleri ile bir araya gelen Çorlu 
TSO Heyeti,Lüleburgaz TSO’ya 
2018-2022 çalışma döneminin ha-
yırlı olmasını dilediler.

LTSO Yönetim Kurulu Başka-
nı İlhami Cebelli ziyarette yaptığı 
konuşmada; “Öncelikle Odamıza 
ve Lüleburgaz’a hoş geldiniz. Ku-
rumunuz adına yeni görevleriniz 
hayırlı olsun. Sizleri tebrik ediyo-
rum.Bölgemizin menfaatleri doğ-
rultusunda LTSO olarak her konu-
da yanınızdayız. Trakya hepimizin, 
elimizden geleni yapacağız” açıkla-
masında bulundu. 

Çorlu TSO’dan ziyaret

Edirne Gıda, Ta-
rım, Hayvancılık, 
Sanayi Fuarı 2018 
Edirne de 11 Tem-
muz 2018 tarihinde 
açıldı. Lüleburgaz 
Ticaret ve Sanayi 
Odası olarak 11-15 
Temmuz 2018 tarih-
leri arasında gerçek-
leşecek olan EDİR-
NE Gıda, Tarım, 
Hayvancılık, Sanayi 
Fuarı Fuarında Oda 
tarafından stand açıl-
dı. Fuarda ilçemizde 
faaliyet gösteren fir-
maların ve ürünleri-
nin tanıtımı yapılma-
ya devam ediyor.

01-05 Ağustos 2018 tarihleri 
arasında bu yıl 11.sı düzenlenen 
Çorlu Tarımtech 2018 fuarı ve ilk 
defa düzenlenen Çorlu Alışveriş 
fuarında Odamız tarafından stand 
açıldı. Fuarda ilçemizde faaliyet 
gösteren firmaların broşür dağıtı-
mı  ve firmalara ait  ürünlerin  ta-
nıtımı yapıldı.

Edirne ve Çorlu’da fuara katıldık
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Lüleburgaz Ticaret ve 
Sanayi Odası’na kayıtlı üye-
ler, bundan böyle kendile-
rine gerekebilecek Faaliyet 
Belgesi ve Oda Kayıt Sure-
ti’ni odaya gelmeden online 
olarak alabilecekler.

Lüleburgaz Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim Ku-
rulu Başkanı İlhami Cebelli 
online belge ve tahsilat hiz-
metiyle ilgili yaptığı açıkla-
mada, Lüleburgaz Ticaret ve 
Sanayi Odası üyelerine yenilik ve 
kolaylık sağlamak adına bir çalış-
ma başlattıklarını söyledi.

AİDAT SORGULAMASI VE 
ÖDEMESİ YAPILABİLECEK

Cebelli; “Online hizmet günü-
müzde birçok alanda kullanılmak-
tadır. Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi 
Odası olarak biz de bu yenilik ve 
kolaylığı üyelerimizin istifadesine 
sunmak için bir çalışma yaparak 
Elektronik Belge Dağıtım Siste-
mi’ni (EBDS) odamızda uygula-

maya başladık. Şu andan itibaren 
EBDS sistemi Lüleburgaz Ticaret 
ve Sanayi Odası’nda hayata geçi-
rilmiş olup üyelerimiz diledikleri 
yerden 7/24 e-imzalı belge talep 
ettiklerinde, dakikalar içinde sistem 
üzerinden e-imzalı belgelerini ala-
bilecekler. Üyelerimiz beraberinde 
aidat sorgulaması ve ödemesi de 
yapabilecekler. Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliğinin hayata geçirdiği 
ve Odamızın gerekli altyapı çalış-
malarını yaparak ortak olduğu pro-
jenin  tüm üyelerimize ve Lülebur-
gaz iş dünyasına hayırlı olmasını  

diliyorum” dedi.

NASIL 

KULLANILACAK?

Üyelerin öncelikle Tica-
ret ve Sanayi Odası sistemi-
ne şirket yetkilisinin güncel 
cep telefonu ve e-posta ad-
resi bilgilerini iletmesi ge-
rekiyor.

Lüleburgaz Ticaret ve 
Sanayi Odası (www.ltso.

org.tr) internet sayfasında Online 
Belge Hizmeti butonuna tıklayıp, 
açılan pencerede Lüleburgaz Tica-
ret ve Sanayi Odası adını seçrek, 
vergi kimlik, T.C. numarası, Oda 
Üye Sicil Numarası’nı girdikten 
sonra mail ve cep telefonu girmesi 
gerekiyor.

Üyeler, karşılarına çıkan ekran-
da almak istedikleri Faaliyet Belge-
si ya da Oda Kayıt Sureti belgesini 
seçerek kredi kartıyla ödemesini 
yaptıktan sonra elektronik imzalı 
belgeyi teslim alabiliyor.

online
dönem başladı
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Marmara Bölge Toplantısı, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-
liği (TOBB) Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığın-
da,Ticaret Bakanı Ruhsar Pek-
canın’da  katılımıyla 14 Ağus-
tos 2018 Salı günü TOBB İkiz 
Kuleler’de yapıldı. Toplantıya 
katılan bölge oda/borsa başkan-
larına, TOBB’un çalışmaları ve 
Türkiye ekonomisine ilişkin su-
numlar yapıldı.

TOBB Başkanı Rifat Hi-
sarcıklıoğlu toplantıda yaptığı 
konuşmada oda ve borsa baş-
kanlarından yapmış oldukları 
icraatlar konusunda üyelerini bil-
gilendirmelerini istedi. Ülkemizin  
zor günlerden geçtiğine de  vurgu 

yapan Hisarcıklıoğlu, bu zor günle-
ri birlik ve beraberliğimizi muhafa-
za  ederek atlatılacağına inandığını 
söyledi.

 Toplantıyla ilgili açıklama 
yapan Lüleburgaz Ticaret ve Sa-
nayi Odası Yönetim Kurulu Baş-
kanı İlhami CEBELLİ ‘Marma-
ra  Bölgesi’nde yer alan oda ve 
borsa başkanlarımızın katılımıyla 
çok verimli bir toplantı gerçekleş-
tirdik.TOBB Başkanımız Sayın 
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun başkan-
lığında gerçekleşen toplantıda 
hazırlanmış olan sunum ile TOB-
B’un son çalışmaları hakkında  
detaylı bilgi sahibi olduk. Ayrıca  
ekonomimiz zorlu bir sınavdan 
geçmektedir. Bu yaşanan süreç 
kısa süreli olması beklenen geçici 
bir dönem ve iş dünyası olarak bu 

süreçte pozitif olmalıyız, çalışmaya 
ve her şeye rağmen üretmeye devam 
etmeliyiz dedi.

Yönetim Kurulu Başkanımız İlhami Cebelli 14 Ağustos 
2018 Salı günü TOBB İkiz Kuleler’de  Türkiye Oda-
lar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nin düzenlemiş oldu-
ğu Marmara Oda/Borsa İstişare Toplantısına katıldı.

Başkanımız istişare toplantısına katıldı
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Odamız Yönetim Kurulu Baş-
kanı İlhami CEBELLİ, Meclis Baş-
kanı Aytaç AKSOY ve Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Siyami 
ASLAN ile Yönetim Kurulu Üye-
leri; Fahri CÖMERT, Selçuk BAY-
RAKTAR, Aziz VURUCU, Ömer 
Şamil BEŞER ve Şevket MUNTAŞ 
25 Eylül 2018 Çarşamba günü Lüle-
burgaz Kaymakamı Mustafa KAYA 
ve Cumhuriyet Başsavcısı Muham-
med Sami SAÇKAN’ı makamların-
da ziyaret etti.                                                                           

Yönetim Kurulu Başkanı İlhami 
CEBELLİ yaptığı açıklamada Tüm 
çalışmalarımızda amacımız; Üye-
lerimize, Lüleburgaz’ımıza  en iyi 
hizmeti vererek, en yüksek memnu-
niyeti sağlamaktır. Bu hususta ge-
rek kamu kurum kuruluşları gerekse 
tüm STK’lar ile ortak hareket ede-
rek çalışmalarımızı yürütmeye de-
vam edeceğiz diyerek; Lüleburgaz 
Kaymakamı Mustafa KAYA ve Lü-
leburgaz da Yeni Göreve Başlayan 
Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed 
Sami SAÇKAN’a görevlerinde ba-
şarılar diledi.

TOBB’un 74 ‘uncu ge-
nel kurulunda TOBB Avrupa 
Birliği Uyum Komisyonuna 
üye olarak seçilen Lülebur-
gaz Ticaret ve Sanayi Oda-
sı Yönetim Kurulu Başkanı 
İlhami Cebelli, Türkiye’nin 
AB ile üyelik müzakereleri-
nin iş dünyasını ilgilendiren 
konularını takip etmek ama-
cıyla kurulan komisyon top-
lantısına iştirak etti. 

TOBB Başkan Yardımcısı 
Ayhan Zeytinoğlu başkan-
lığında yapılan toplantının 
ardından başkanımız İlhami 
Cebelli gazetecilere yaptığı 
açıklamada “Günümüzde Av-

rupa Birliği Ülkeleri ile yapı-
lacak Ticaret’in büyük önem 
kazandığını ve Türk Özel 
Sektörünün Avrupa Ülkeri ile 
Ticaret yaparken karşılaştığı 
sorunların tespit edilerek, her 
platformda dile getirilmesi 
ve çözüme kavuşturulması 
konusunda yol haritası belir-
lenerek girişimlerde bulunul-
ması kararlaştırılmıştır.

Tüm arkadaşlarımızla ko-
misyon çalışmalarımızı birlik 
ve beraberlik içerinde aktif 
bir şekilde yürüteceğimize ve 
iş dünyasına katkı sağlayaca-
ğımıza inanıyorum” ifadele-
rini kullandı.

Uyum Komisyonu toplantısına katıldık

Kaymakam ve Başsavcımıza ziyaret
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Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası ilçemizin eko-
nomisini canlandırmak adına başlattığı indirim proto-
kollerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Bu çerçe-
vede; Olcay Düğün Salonları, Gıybet Restaurant, Pera 
Hotel, Derman Hastanesi, Medikent Hastanesi ve Line 
Bilişim Firmalarıyla İndirim Protokolü imzalandı.

Lüleburgaz TSO’da gerçekleşen imza protokolün-
de konuşan Lüleburgaz TSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Sayın İlhami CEBELLİ, “İlçemizin ekonomik hayatını 
canlandırmak amacıyla; birçok firma ile indirim proto-
kolü imzalıyoruz. Odamızdan temin edilen Üye Kimlik 
kartını protokol imzaladığımız işletmelere ibraz eden 
üyelerimiz protokollerde belirlenen oranlarda indirim 
kazanıyorlar. Bu sayede üyelerimizin harcamaları aza-
lacak ve protokol imzaladığımız üyelerimizin de satışla-
rında artış olmasıyla, kentimizin ticaret hayatında belli 
bir canlılık sağlanacaktır. Bundan sonra da kurumsal 
anlamda indirim protokolü çalışmalarımızı arttırarak de-
vam ettireceğiz.” diyerek sözlerini noktaladı.

Altı indirim protokol daha

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi 
Odası ilçemizin ekonomisini canlan-
dırmak adına başlattığı indirim proto-
kollerine yenilerini eklemeye devam 
ediyor. Bu çerçevede; Turcocity Bil-
gisayar, Kampüs Vize Yüksek Öğre-

nim Kız Öğrenci Yurdu, Aras Kargo, 
Yaldız Hotel ve İzer Hotel firmalarıy-
la İndirim Protokolu imzalandı.

Lüleburgaz TSO’da gerçekleşen 
imza protokolünde konuşan Lüle-
burgaz TSO Yönetim Kurulu Başka-
nı Sayın İlhami CEBELLİ, “ Bugün 
İmzaladığımız Protokoller  çerçeve-

sinden Oda üyelerimiz çeşitli oran-
larda indirimlerden faydalanacaktır. 
Odamız üyelerimizle  yaptığımız bu 
işbirlikleri güzel işlere vesile olacak-
tır.Odamız üyeleri İndirim Protokol-
lerinin detaylarını Odamız web sitesi 
www.ltso.org.tr adresinden incelebi-
lirler.” diyerek sözlerini noktaladı.

İndirim Protokolleri devam ediyor
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Lüleburgaz Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim Kuru-
lu Başkanı İlhami Cebelli ile 
Özel Okul temsilcileri arasın-
da imzalanan protokol kapsa-
mında oda üyelerinin birinci 
derece yakınları özel okullar-
daki eğitim ücretinden çeşitli 
oranlarda yararlanacaklar.

LTSO Başkanı Cebelli; 
“Düşünme, algılama ve sorun 
çözme becerileri gelişmiş, 
edindiği bilgiyi hayatın için-
de kullanmayı becerebilen, 
bilimin ve teknolojinin üreti-
mine ve kullanımına uyumlu, 
öz güveni yüksek, toplumsal 
ve evrensel değerlere sahip, 
Atatürk ilke ve devrimlerini 
özümsemiş, geleceğin liderle-

rinin Lüleburgaz dan çıkması 
için Eğitime bundan sonraki 
süreçte her aşamada destek 
olacaklarını söyledi, imzala-
mış olduğumuz protokol ör-
nekleri ve detaylarına (www.
ltso.org.tr) adresinde yayın-
lanmıştır.” dedi.

İş birliği protokolü hak-
kında bilgiler veren LTSO 
Başkanı Cebelli; “Üyeleri-
mizin her alandaki ihtiyaçla-
rını karşılamalarında destek 
olmak için çeşitli protokol-
ler imzalıyoruz. Öncelikle 
bu işbirliğinin kurumlara ve 
protokolden faydalanacak 
üyelerimize hayırlı olmasını 
temenni ediyorum” dedi.

Odamız ile Lüleburgaz’da bulunan özel okullar ara-
sında eğitim iş birliği protokolü imzalandı. Protokolde 
yönetim kurulumuz ve okul temsilcileri hazır bulundu.

Özel okullarla protokol yapıldı
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Lüleburgaz Ticaret ve Sa-
nayi Odası tarafından Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği’nin 
desteği ile Lüleburgaz ve Vize 
ilçemizde ilk ve ortaöğretim-
de eğitim gören ihtiyaç sahibi 
öğrencilere dağıtılmak üzere 
toplam 850 adet mont yardımı 
yapıldı.

Lüleburgaz İlçe Milli Eği-
tim Müdürü Nedim ÇETİN, 
Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Baş-
kanı İlhami CEBELLİ ve Yö-
netim Kurulu Üyeleri’nin de 
katılımıyla düzenlenen törende 
montların teslim edilmesinden 
sonra Başkan CEBELLİ yaptı-
ğı açıklamad: 

“Bu yıl ihtiyaç sahibi öğren-
cilerimizin tespiti ve yardımla-
rın ulaştırılması konusunda titiz 
bir çalışma yaparak öğrencimi-
zin kışı sıcak geçirmelerini sağ-
lamayı amaçladık. Bu yardım-
ların yerine ulaşmasında bizlere 
destek veren Milli Eğitim Ca-
miası yetkililerine teşekkür 

eder bu vesile ile geleceği-
mizin teminatı çocuklarımı-
za 2018/2019 eğitim ve öğ-
retim döneminde sağlık ve 
başarılar dileriz. ’’dedi.

Lüleburgaz İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Nedim ÇE-
TİN de bu örnek ve olumlu 
davranışlarından dolayı Lü-
leburgaz Ticaret ve Sanayi 
Odası’nı kutladıklarını ifade 
etti.

Odamızdan öğrencilere

Mont Yardımı

Kırklareli Valisi  Sayın Osman 
BİLGİN Odamıza iade-i  ziyaret 
yaptı. Yaklaşık bir saat süren görüş-
mede kendisine Hazine ve Maliye 

Bakanlığının başlattığı TOBB un 
desteklediği Enflasyonla Topyekün 
Mücadele kampanyası kapsamında 
odamızın yapmış olduğu çalışmalar 

ve genel işleyişi hakkında bilgiler 
verdik. Kendisine odamıza yapmış 
olduğu ziyaretten dolayı duyduğu-
muz memnuniyeti ilettik.

Valimizden İade-i Ziyaret
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Yüksek İstişare Kurulu
İlk Toplantısını Yaptı

TOBB’un öncülüğünde tüm 
Odalarda oluşturulan Yüksek 
İstişare Kurulları toplantıları-
na başladı. Lüleburgaz Ticaret 
ve Sanayi Odası Yüksek İsti-
şare Kurulu da ilk toplantısını 
02/10/2018 tarihinde Oda hizmet 
binasında yaptı. 

Lüleburgaz Ticaret ve Sana-
yi Odası Yönetim Kurulu Baş-
kanı Sayın İlhami Cebelli yap-

tığı açıklamada ; “2 yıl için 16 
üyesiyle göreve başlayan Kurul, 
Odamızın işleyişine katkıda bu-
lunmak, Oda Yönetim Kuruluna 
ve organlarına bölgemizin sınai, 
ticari ve ekonomik sorunları ve 
beklentileri hakkında görüş ve 
önerilerde bulunmak, Oda yöne-
timinin ve organlarının bölgemiz 
ve dolayısıyla ülke ekonomisine 
katkı sağlayacak kararlar alma-

sına yardımcı olmak amacıyla 
hayata geçirilmiştir. Göreve gel-
diğimizde sözünü verdiğimiz 
şeffaf ve ilkeli yönetim anlayışı 
çerçevesinde bu oluşumla  sa-
dece Odamız Yönetim organları 
değil, değişik sektörlerden üyele-
rimizin de sesini duyma ve karar 
alma mekanizmasına ortak etme 
şansı yakalamaktayız.” şeklinde 
konuştu.

Odamıza bağlı Yük-
sek İstişare Kurulu 
16 üyesiyle beraber 2 
Ekim 2018 tarihinde 
ilk toplantısını, hizmet 
binamızda, yaptı. 

Lüleburgaz  Ticaret ve Sanayi 
Odası Akreditasyon denetiminden 
başarı ile geçti. Lüleburgaz Tica-
ret ve Sanayi Odası birimleri Türk 
Loydu Akreditasyonu denetçisi Ol-
cay Koca, odanın akreditasyona 
uygunluğunu,birimlerdeki teknolo-
jik değerlerin standartlara uygun bir 
şekilde kullanılıp kullanılmadığını, 
denetledi.

 Türk Loydu, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği tarafından yetkilen-
dirilmiş bir kurum tarafından Tür-
kiye genelinde odaları denetlemek-
le görevlendirildiği belirtildi. Türk 
Loydu Akreditasyon denetçisi Olcay 
KOCA, LTSO Yönetim kurulu top-
lantı salonunda Oda  personelleri 
ile görüşerek, odanın çalışmaları ve 
yapılması gereken hizmetlerle ilgi-
li konuları görüştü. Koca, LTSO’da 
akreditasyona uygun şekilde hiz-
metlerin yapılması için gösterilen 
titiz çalışmaları gördü. LTSO Türk 
Loydu Akreditasyon sınavından da 
başarı ile geçerek, hizmet kalitesi-

ni daha ileriye götürmenin gayreti 
içerisinde olduğunu kanıtlamış oldu. 
LTSO Başkanı İlhami Cebelli  ise, 
“Odamız gerek teknolojik gerekse 
sisteme uygun bir şekilde personel-
lerimizin özverili gayretleri ile ça-
lışıyor. Odamız Türkiye genelinde 
önemli bir kurum olan Türk Loydu, 
yürüttüğümüz çalışmaların karşılığı 
alarak Akreditasyon denetiminden 
başarı ile geçti. Tüm personelimizi 
kutluyorum” dedi.

Değişim Akreditasyon 
Denetiminde Artı Puan
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Başkanımız üyelerimizi ziyaret etti
Odamız Yönetim Kuru-

lu Başkanı İlhami Cebelli 
Yönetim Kurulu Üyeleriyle 
birlikte odamıza kayıtlı fir-
malarımızı ziyaret etti. 

değil, değişik sektörlerden üye-
lerimizin de sesini duyma ve karar 
alma mekanizmasına ortak değil, 
değişik sektörlerden üyelerimizin 
de sesini duyma ve karar alma me-
kanizmasına ortak değil, değişik 
sektörlerden üyelerimizin de sesini 
duyma ve karar alma mekanizması-

na ortak değil, değişik sektörlerden 
üyelerimizin de sesini duyma ve ka-
rar alma mekanizmasına ortak değil, 
değişik sektörlerden üyelerimizin de 
sesini duyma ve karar alma meka-
nizmasına ortak değil, değişik sek-
törlerden üyelerimizin de sesini duy-
ma ve karar alma mekaniz.
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Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası ilçemizin eko-
nomisini canlandırmak adına başlattığı indirim proto-
kollerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Bu çerçe-
vede; Altınyıldız Classics Esas39, Carmen Balıkevi, 
Avantaj Bilgisayar ve Yalıbor Isı-Ses-Yangın Yalıtım ile 
indirim protokolü imzaladı.

Lüleburgaz TSO’da gerçekleşen imza protokolün-
de konuşan Lüleburgaz TSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Sayın İlhami CEBELLİ, “Odamız üye kimlik kartı ek 
faydalar sağlaya devam ediyor. Yürüttüğümüz çalışma-
ların karşılığı olarak yeni protokoller ile üyelerimizde 
ve ticarette canlılık devamını sağlama artarak devam 
edecektir.” diyerek sözlerini noktaladı.

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi odası PTT ve Özel Bir Ne-
fes Hastanesi ile indirim protokolü anlaşması imzalayarak 
yürütülen çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini gösterdi. 
PTT ile yapılan anlaşmada Lüleburgaz PTT müdürü Makbu-
le Akyol PTT Kargo da %60, Bir Nefes Hastanesi yetkilileri 
ise LTSO üyelerine özel indirim sağlayacaklarını belirtildi.

Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Cebelli “LTSO üyele-
ri, odamıza bir adet fotoğraf getirerek çıkartabilecekleri üye 
kimlik kartı ile anlaşma sağladığımız kurumlardan  indirim, 
avatajlardan  yararlanabilecekler ve  www.ltso.org.tr adre-
sinden  yapılan tüm anlaşma protokollerine ulaşabilirler ” 
diyerek sözlerini noktaladı.

Dört Yeni İndirim 
Protokolü daha

PTT ve Özel Bir Nefes 
Hastanesi’yle Protokol
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Odamız Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Cebelli, Meclis Baş-
kanı Aytaç AKSOY İle Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerimiz, Dış 
Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Bulgaristan Ulusal KOBİ 
Geliştirme Ajansı (BSMEPA) iş birliği 19 Kasım Pazartesi günü 
Sofya’da gerçekleşen ‘Bulgaristan-Türkiye İş Forumu’na iştirak 
etti.

T.C. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılım sağladığı toplantı-
ya, çok sayıda Türk ve Bulgar iş adamı katıldı. Gerçekleşen forum-
da Bulgaristan ile Türkiye arasında oluşacak yatırım olanakları ile 
iki ülke arasında ticaretin geliştirilmesi konuları konuşuldu.

Kaliteli hizmet anlayışını TSE 
ile belgelendiren Lüleburgaz Ti-
caret ve Sanayi Odası ISO 9001-
2015 TSE Kalite Yönetimi Sis-
temi için belgesini revize ederek  
denetimi başarı ile geçti.

TSE İstanbul Belgelendirme 
Müdürlüğü Baş Tetkik Görevli-

si Abdullah Türkmen tarafından 
gerçekleştirilen belge yenileme 
tetkikinde tüm birimlerin ince-
lendiği öğrenildi. Lüleburgaz 
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı İlhami CEBEL-
Lİ, üye odaklı bir şeffaf hizmet 
anlayışı benimsediklerini; hizmet 

kalitesini daha ileriye götürme-
nin gayreti içerisinde kanıtlanmış 
olduğunu ifade etti. CEBELLİ  
“Akredite Oda Belgesinden son-
ra  ISO 9001-2015 Kalite Bel-
gemizi de, Odamız uluslararası 
kalitede üyelerimize hizmet ver-
meye devam edecektir.” dedi.

Bulgaristan-Türkiye 
İş Formu’na katıldık

Denetimi başarıyla geçtik
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8 Kasım Lüleburgaz’ın Düşman İşgalinden Kurtuluşu 
kutlamalarına katılarak odamızı temsil ettik.

Lüleburgaz’ın düşman işgalin-
den kurtuluşunun 97’nci yıl dönümü  
büyük coşku ve renkli görüntüler-
le kutlandı.  Atatürk Anıtı’na  çe-
lenk koyma, saygı duruşu ve İstiklal 
Marşımızın söylenmesinin ardından 
başlayan törenler coşkulu ve güzel 
anlara sahne oldu. Odamızı temsi-
len törene katılan Başkanımız İlha-
mi Cebelli ve beraberindekiler, daha 
sonra tören geçidinde de hep bera-
ber yürüdüler. Yapılan resmi törenin 
ardından  STK’lar ve sivil halkın 

katılımıyla renkli geçişler yaşandı. 

İlk olarak 1920’li yıllara ait kı-
yafetleri giyip ellerinde o “Kurtuluş 
gazatesi”ni taşıyan cocuklar, “Ya-
zıyor, yazıyor. Lüleburgaz’ın düş-
man işgalinden kurtuluşu yazıyor” 
diye bağırarak gazeteleri protokol 
üyelerine ve halka dağıttı. Daha 
sonra başlayan kortej yürüyüşünde 
okullar, kamu kurumları, STK’lar, 
dernekler ve odalar sırayla tören 
yürüyüşü gerçekleştirdi. Odamız 
üyelerinin de araçlarıynı süsleyerek 

katıldığı kortej görülmeye değerdi. 
Yürüyüşte Lüleburgaz Kadın Trom-
pet takımının yürüyüşü izleyen-
lerden tam not alırken Lüleburgaz 
Romanlar ve Müzisyenler Derne-
ği’nin gerçekleştirdiği gösteri tam 
9/8’likti. Kortejin sonunda ise Lüle-
burgaz’daki avcı kulüplerinin göste-
risi görülmeye değerdi. Başkanımız 
İlhami Cebelli ve Yönetim Kuru-
lumuz gece Kadın Akademisi’nde 
yapılan Kurtuluş Kokteyli’ne tam 
kadro katıldılar.
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Türkiye Cumhuriyetinin Kuru-
cusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal 
Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 81. 
yıl dönümünde, her 10 Kasım’da 
tüm yurtta olduğu gibi Lülebur-
gaz’da da saygı ve özlem dolu anma 
programı düzenlendi. Lüleburgaz 
Tören Alanı’nda yapılan anma prog-
ramı kapsamında, ilk olarak Atatürk 
Anıtı’na çelenkler sunuldu. Saat 9’u 
5 geçe siren sesleriyle birlikte tüm 
katılımcılar Saygı Duruşu’nda bu-
lunup ardından İstiklal Marşımızı 

okudu.

Odamız adına tören katılan Yö-
netim Kurulu Başkanımız İlhami 
Cebelli, Yönetim Kurulu Üyeleri-
miz Şevket Muntaş, Fahri Cömert, 
Ahmet Büyükbüce, Selçuk Bayrak-
tar, Ömer Şamil Beşer;meclis üye-
lerimiz Ercan Daloğlu, Ahmet Yıl-
dıray Sayar ve Halit Koral Çalışır 
katıldı. Atatürk’ü Anma Programı, 
Yeni Tören Alanı’nda yapılan töre-
nin ardından Prof. Dr. Necdet Tekin 
Gençlik Merkezi’nde devam etti.

“ B e n i m  n a ç i z  v ü c u d u m ,  b i r  g ü n  e l b e t  t o p r a k  o l a c a k t ı r . 
F a k a t  T ü r k i y e  C u m h u r i y e t i ,  i l e l e b e t  p a y i d a r  k a l a c a k t ı r . ”
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Üyelerimize 21 Kasım 
çarşamba günü toplantı salo-
numuzda, Ticaret İl Müdürü 
Osman Yeter Somer ve İl Ti-
caret Müdürü yetkilileri tara-
fından etiket yönetmeliği, yer-
li üretim logoso, haksız ticari 
uygulamalar, taşınmaz ticare-
ti, ikinci el taşıt ticareti konu-
lu sunum gerçekleştirdi.

Yoğun katılımla gerçekle-
şen toplantıda katılımcıların 
soruları yanıtlandı, sorunları 
konuşuldu.

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası 
11.grup Sigorta Acenteleri ,22 Kasım Per-
şembe günü LTSO toplantı salonunda bir 
araya geldi.Konuşmacı olarak Sompo Japon 
Sigorta Bölge Koordinatörü Hasan AYATA 
nın katılımıyla, sektörel sunumun yapıldığı 
toplantıda Acentelerin sıkıntıları ve talepleri 
görüşüldü.

  İlçemizde gerçekleşen ve Trak-
ya Kalkınma Ajansı tarafından dü-
zenlenen ‘Milli Teknoloji,  Güçlü 
Sanayi Hamlesi Yolunda Sanayimi-
zin Geleceği: Sorunlar ve Çözüm 
Önerileri’ toplantısına Tekirdağ Va-
lisi Aziz Yıldırım, Kırklareli Valisi 
Osman Bilgin, Kırklareli Belediye 
Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, 
TİM Başkanı İsmail Gülle, Lülebur-
gaz TSO Başkanı İlhami Cebelli, 
Kırklareli TSO Başkanı Soner Ilık, 
Edirne TSO Başkanı Recep Zıpkın-
kurt, Tekirdağ TSO Başkanı Cengiz 
Günay, Kırklareli İl Genel Mec-
lisi Başkanı Saffet Üresin, Edirne 
İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet 
Geçmiş, Trakya Kalkınma Ajansı 
Genel Sekreteri Mahmut Şahin ile 
kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, 

Trakya’nın ticaret ve sanayi odaları 
temsilcileri, ticaret borsası yetkilile-
ri, organize sanayi bölgelerinin yet-
kilileri ile iş insanları, sivil toplum 
örgütü temsilcileri katıldı. 

Etkinlikte görüşülen sorunlar ve 
çözüm önerileri, bir rapor halinde 
Trakya Kalkınma Ajansı tarafından 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na 
sunulacağı bildirildi.

Sanayimizin Geleceğini Konuştuk

Sigorta Acenteleri 
Odamızda Toplandı

Haksız Rekabet Toplantısı
Odamızda Yapıldı
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İ lhami CEBELLİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
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Lüleburgaz Ticaret ve Sana-
yi Odası’nda seçimi kazandık-
tan sonra geçen 3 yıl içinde neler 
yapıldı? 

Odamızda 14 grup var. Her 
gruptan büyüklüğüne göre iki-
li üçlü olarak toplamda 30 meclis 
üyesi seçiliyor. Ekip olarak 10’a 4 
seçimi kazandık. 

Tabii burası Ticaret Odası. Bu-
rada yapılan iş gerçekten kolay bir 
iş değil. Öncelikle ciddi anlamda 
mesai vermek gerekiyor. Yıllar-
ca üyelerin ‘Bu Ticaret Odası ai-
dat toplamaktan başka ne iş yapar.’ 

dediği bir yapıdan kurtarmak ve 
hakkını vermek gerekliydi. Çün-
kü aslında bakarsanız o da kurum 
itibariyle büyük bir kurum. 2500 
daha fazla üyesi var 2 bine yakın 
aktif üyesi bulunan bir oda. 

Yani biz bu konuda iş başına 
geldiğimizde bizim arkadaşlarımız-
la yaptığımız ilk toplantıda söyledi-
ğim ilk şey ‘Buradaki hiçbir kararı 
ben tek başıma alamam, sizlerle 
birlikte, seçim sloganımız da oldu-
ğu gibi, ilkeli ve şeffaf olarak, ala-
cağız.’ diye kamuoyuna duyurduk. 
Yönetimde toplam 9 arkadaşız, 5 

kişinin vermiş olduğu karar benim 
için doğrudur. Ben diğer 4 kişi gibi 
de düşünebilirim ama ben 5 kişinin 
yani çoğunluğun söylediğini daha 
değerli olduğunu düşünüyorum. Bu 
yönetim anlayışından hiç sapmadan 
üçüncü yılımızı doldurduk.

Çoğulcu, şeffaf ve ilkeli; neler 
değişti..

Uzun yıllar burada çalışmış ol-
manın benim için bir avantajı var-
dı. Bu avantajı da arkadaşlarımla 
birlikte iyi yönetmeye çalışıyoruz. 
İşi bilmeyen birinin işe gelmesiyle 
bilen birinin arasında çok fark olur 

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası 2500’den fazla üyesi olan Türkiye çapında da ilk 100 odanın 
içinde bulunan aktif ve dinamik bir yapı. 2018 yılında yapılan seçimlerin ardında göreve gelen İlhami 
Cebelli ve beraberindeki meclis üyeleri 4 yıllık görev sürelerinin 3 yılını bitirdi. Bu geçen 3 yılda neler 
yapıldı, neler hedefleniyor hepsini Yönetim Kurulu başkanı İlhami Cebelli ile tek tek konuştuk. Yeni 
yapılan ve günümüz olanaklarıyla donatılıp yapılan binadaki makam odasında gerçekleştirdik bu rö-
portajı. 

Bir ilki de barındırıyor aslında bu röportaj. Oda tarihinde ilk defa böylesine bir dergi hazırlanıyor 
olması başka bir heyecanı da beraberinde getiriyor. Elinizdeki bu dergide Odanın tarihçesi, yönetim 
yapısı, yönetim kurulu, meclis üyeleri, meslek komitelerimiz, stratejik planımız, bugüne kadar görev 
yapmış yönetim kurulu başkanlarımız ve meclis başkanlarımızın yanında geçen 3 yıllık sürede odanın 
faaliyetlerinin bir bölümü yer alıyor. 

Söz sırası sevgili Başkan İlhami Cebelli’de.
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takdir edersiniz. Çünkü geçmiş-
te yapılan yanlışlar ve eksiklikleri 
görme imkanımız vardı. Bu yapı-
lan hataların da neden yapıldığını 
görebiliyordum. Bu konuda arka-
daşlarımızla toplantılar yapıp eksik 
gördüğümüz noktaları ve yapılan 
hataları el birliğiyle düzeltme yolu-
na gittik. 

Yaptığımız ilk işlerden biri ve 
bizce en önemlisi üyelerimizin 
Oda’ya olan bakışını değiştirmek 
için çalışmaya başladık. Çok kısa 
bir süre içinde kurumsal iletişim 
birimimizi kurup üyelerimizle ba-
ğımızı güçlendirmek için ilk 6 ay 
içerisinde binin üzerinde üye ziya-
reti gerçekleştirdik. Bu ziyaretlerde 
üyelerimizin ihtiyaç ve talepleri-
ni topladık. Hatta çoğu üyemiz bu 
ziyaretler karşısında şaşkınlıklarını 
gizleyemeyip “Odadan sadece para 
istemeye gelirlerdi, hayırdır bir şey 
mi oldu.” diye yorumları da çokça 
aldık. Mesele sadece üyelere git-
mek değil, üyelerimizin sorunlarına 
da kulak vermekti. Hatta bu sorun-
larda çözdüklerimiz de oldu. En 
önemlisi daha önceden oluşan bu 
olumsuz algıyı kırarak mesafe aldı-
ğımızı düşünüyorum. İçinde bulun-
duğumuz pandemi şartlarından do-
layı ara verdiğimiz ziyaretlerimiz 
şartlar düzelince üye ziyaretlerimiz 
kaldığı yerden devam edecek.

Lüleburgaz’a yakışan yeni 
hizmet binası

Ön sıralarda bulunan bir önce-
liğimiz de hizmet binamızın mev-
cut durumuydu. Yaklaşık 45 yıla 
yakın bir süredir hizmet veriyordu. 
Günümüz şartlarında Lüleburgazı-
mıza, odamıza yakışmayan, yeter-
li gelmeyen bir binaydı. Sonuçta 
2500’ün üzerinde üyesi olan, her 
yönüyle ilinden büyük kapasite-
siyle, Lüleburgaz’ın ekonomisinin 
yönetildiği bu binanın değişme-
si konusunda karara vardık. Gerçi 
bundan önceki dönemde, benim 
de başkan vekili olduğum dönem-
de odamız ile ilgili 2 tane yatırım 
yapıp belediyemize ait Ata İş Mer-
kezi’nin son 2 katını ve sonraki 
süreçte de hükümet binasının kar-
şısında 7900 metre bir yer aldık. 
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Ata İş Merkezi’nde bulunan yere 
Odamızı taşımayı tartıştık olma-
dı. Sonrasında hükümet binasının 
karşısında aldığımız yeri düşündük 
orası da büyük olduğu için yatı-
rım bütçesinin çok olacağını düşü-
nerek oradan da vazgeçip mevcut 
binamızı yıkıp yenisini yapma fikri 
ortak kararımız oldu. Mevcut ye-
rimiz bence uzun yıllarca konum 
olarak kent çekirdeğinde olması ve 
burada yapacağımız 5 katlı binanın 
hem teknik olarak hem teknolojik 
olarak odamız üyelerine uzun yıl-
lar hizmet edeceğini de düşünerek, 
2019 yılında proje çalışmalarına 
başladık. 6 ay gibi bir sürede plan, 
proje ve mimari çalışmalar bitiri-
lerek Haziran 2019’da ihaleye uy-
gun hale getirip ihaleyi yaptık. Bir 
yıllık bir süre içinde tamamlanması 
gereken bina pandemi şartlarından 
dolayı 2 ay gibi bir gecikme olsa da 
kaliteli, teknolojik altyapısı olan, 
üyelerimize yakışan güzel bir hiz-
met binasının bitirmek bize nasip 
oldu.

Yine devam ettiğimiz işlerden 
biri de Schengen vizesi oldu. Yurt-
dışına gidecek üyelerimizin vize 
işlerini gerekli girişimlerde buluna-
rak konsolosluklarla görüşüp yeni-

den başlattık. 

Başka önemli olarak gördüğü-
müz konulardan bir tanesi de oda-
mız logosunun yenilenmesiydi. 
Logomuzu çağımızın çizgileriyle 
yeniledik.

Üyelerimizin oda kimlik kartını 
biraz daha daha aktif hale gelmesi 
için firmalarla indirim protokolleri 
yaparak hem esnafımıza hem üye-
mize ekonomik katkı sağlamayı 
hedefledik. Bu çalışmayla ilgili çok 
olumlu dönüşler alarak protokol 
yaptığımız firma sayısını sürekli 
arttırdık.

Üyelerimizden gelen talepler 
doğrultusunda eğitimler düzenle-
dik.

Çağımızın haberleşme araç-
larından en önemlisi olan sosyal 
medyayı çok aktif olarak kullanma-
ya başladık. 

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’yle ilişkilerimizi sürekli iyi 
tutup gereken faydaları kentimiz 
iş insanlarına getirmeye çalıştık. 
Özellikle başkanımız Rıfat Hisar-
cıklıoğu bu konuda çok hassas dav-
ranarak çok zor süreçlerden geçen 
ekonomimizin aktörleri olan iş 

insanlarımızın sıkıntılarını dile ge-
tirme ve çözüm bulma noktasında 
devletin ilgili bakanlıklarına ulaş-
ması konusunda çok büyük destek 
aldık. Özellikle finans kuruluşları 
ile ilgili konularda sıkıntıları hızlı 
bir şekilde dile getirdik ve bu an-
lamda da faydalı olduğumuzu dü-
şünüyorum. 

Devletimizin sunmuş olduğu 
teşviklerden faydalanmaları için 
kurumlarının müdürleri ile semi-
nerler düzenledik. Bunun gibi çok 
fazla sayıda iş var.

Lüleburgazlı iş insanların ge-
lişmelerle ve teknolojiyle arası 
nasıl

Tüm dünyada olduğu gibi kenti-
mizin iş insanları da dünyadaki ge-
lişmelere, teknolojiye ya da dijital 
dönüşüme ayak uydurmak zorun-
da. Zaten bunu yapamayan firmalar 
fazla ileriye gidemiyorlar. Pandemi 
şartlarına rağmen çeşitli eğitimler 
yaptık, yapmaya da devam ediyo-
ruz. Bu bir süreç. Bu konuda çok 
ilgili arkadaşlarımız var ve işlerini 
bu yönde geliştirmeye çalışıyorlar. 
Oda olarak biz de elimizden gelen 
tüm desteği vermeye hazırız bu an-
lamda.
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Oda olarak bu değişim ve ge-
lişmelere hazır mıyız

Bu konudaki çalışmalarımıza 
hiç ara vermedik. Sürekli olarak 
kendimizi güncelliyoruz. Odalar ve 
Borsalar Birliği tarafından yapılan 
tüm eğitimlere ve seminerlere mut-
laka katılıp odamızda uyguluyoruz. 
Çok genç ve çalışkan bir ekiple 
çalışıyoruz. Bu konuda aldığımız 
akreditasyonlar bu işi doğru yaptı-
ğımızı gösteriyor zaten. 

Ülkemizde 181 ticaret ve sana-
yi odası, 57 ticaret odası, 12 sanayi 
odası, 2 deniz ticaret odası olmak 
üzere toplam 252 oda ile 113 tica-
ret borsası olmak üzere toplam 365 
oda ve borsa var. Biz ticaret ve sa-
nayi odası olarak 181 oda içerisin-
deyiz. Oda olarak yaptığımız işler, 
aldığımız işler ve işlem hacmi ola-
rak üst sıralarda olduğumuzu söy-
leyebilirim. Zaten oda ve borsaların 
TOBB nezdinde gerek işlem hacmi 
gerekse büyüklüğüne göre bir he-
saplamaları var. Ve o hesaplama-
lara göre TOBB’dan maddi olarak 
aldığı bir destek var. 

Konu buraya gelmişken sevgili 

Rıfat Hisarcıklıoğlu başkanıma bir 
teşekkür daha etmeden geçemeye-
ceğim. Bildiğiniz gibi bütçe itiba-
rıyla daha önceki dönemde yaptı-
ğımız, Ata İş Merkezi’nin son iki 
katının alınması ve yeni hükümet 
binasının oradaki arsanın alınma-
sıyla gerek kredi kullanımımız ge-
rekse TOBB’un 5 yılda bir odalara 
sağladığı desteği kullanmıştık. Şu 
anki hizmet binamızı kendi imkan-
larımızla yapmak için yola çıktık. 
Daha önce TOBB’dan aldığımız 
desteğin 5 yıllık süreyi doldurma-
sından dolayı Rıfat Başkanımıza 
konuyu açtığımızda sağ olsunlar 
bize 800 bin liralık bir destek daha 
çıktılar. Bu konuda şahsım ve Lüle-
burgazlı iş insanları adına teşekkür-
lerimi sunuyorum.

Odanın gelecek için hedefleri-
ni sorup röportajı sonlandıralım 
isterseniz

Geçmiş dönemler kıyaslandı-
ğında gerçekten iyi ve doğru işler 
yaptığımızı artık tüm iş insanları 
söylüyor. Hatta muhalif olanlar bile 
artık bu düşüncede diyebilirim.

Ama yapacağımız daha çok iş 

var. Asıl önemlisi ise bu odaya fikir 
verecek, değer katacak insanların 
katılımını sağlamamız gerekiyor. 
Odamızın geleceği için bu mantık-
la çalışacak, fikir verecek insanları 
odamıza bekliyoruz. 

Amacımız çağı yakalayıp, ge-
leceğimizi daha sağlıklı ve düzgün 
bir şekilde inşaa etmek. 

Son sözünüz..

Kendi işimizi gücümüzü bir 
kenara bırakıp çok yoğun olarak 
mesai harcıyoruz burada. Bu bir 
sorumluluktur. Öncelikte bize oy 
veren üyelerimize, birlikte çalıştı-
ğımız ve beni başkan olarak seçen 
meclis üyelerimize, yaptığımız ic-
raatlarda her zaman yanımda olan 
yönetim kurulu üyelerimize bana 
duydukları güven ve sevgi için 
teşekkürlerimi sunuyorum. Bana 
yükledikleri sorumlulukları yerine 
getirmeye çalışıyorum. Daha yapa-
cak çok işimiz var. Daha önce de 
dediğim gibi odamıza kim ne katkı 
sağlayacaksa, kimin farklı ve güzel 
fikri varsa buraya birlikte üretmeye 
çağırıyoruz.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-
liği, sektör meclislerindeki ve or-
ganize sanayi bölgelerindeki tüccar 
ve sanayicilerin karşılaştıkları ge-
nel, sektörel ve bölgesel sorunların 
ve çözüm önerilerinin görüşülmesi 
amacıyla ‘Türkiye Ekonomi Şurası’ 
düzenlendi.TOBB’un organize ettiği 
Türkiye Ekonomi Şurası, M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu’un ev sahipliğinde, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, Bilim, Sanayi ve Teknolo-
ji Bakanı Faruk Özlü, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet 
Müezzinoğlu, Ekonomi Bakanı Ni-
hat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanı Berat Albayrak, Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Bekir 

Pakdemir, Ticaret Bakanı Ruhsar 
Pekcan,Sanayi ve Teknoloji Mustafa 
Varank ile Hazine ve Maliye Bakanı 
Berat Albayrak’ın katılımıyla TOBB 
İkiz Kuleler’de gerçekleşen Türkiye 
Ekonomi Şurası’nda Lüleburgaz iş 
dünyasını temsilen Lüleburgaz Tica-
ret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı İlhami CEBELLİ katıldı.

Lüleburgaz Vergi Dairesi 30.Ver-
gi Haftası etkinlikleri dolayısıyla 
Odamıza gerçekleştirdiği ziyarette, 
Vergi Dairesi Müdürü Remzi ÜN-
VER ve beraberindeki heyet Oda-
mız Yönetim Kurulu Başkanı İlhami 
CEBELLİ ve Yönetim Kurulumuz 
tarafından karşılandı.

Ziyaretten duy-
duğu memnuniyeti 
dile getiren Lüle-
burgaz Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Baş-
kanı İlhami CEBELLİ , ‘Vergilerin 
toplumun kalkınmasında önemli bir 
rolü bulunuyor. Ödediğimiz vergi-

lerin bizlere hizmet olarak geri dön-
düğü düşürsek Lüleburgaz’ın Vergi 
ödeme performansında önemli yer 
aldığını düşünmekteyim’ diyerek 
sözlerini tamamladı.

Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği’nin organize 
ettiği ve TOBB İkiz Kule-
ler’de gerçekleşen Tür-
kiye Ekonomi Şurası’na 
Lüleburgaz iş dünyasını 
temsilen Lüleburgaz Ti-
caret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
İlhami CEBELLİ katıldı.

Türkiye Ekonomik Şura’sı yapıldı

Vergi Dairesi’nden 
Odamıza ziyaret
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde (TOBB) 
26.02.2019 tarihinde gerçekleştirilen Akreditasyon 
Sertifika Töreninde Türkiye Odalar ve Borsalar Birli-
ği Başkanı Rıfat HİSARCIKLIOĞLU; Ticaret Bakanı 
Ruhsar PEKCAN ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birli-
ği Akreditasyon Kurulu Başkanı Faik YAVUZ Tarafın-
dan Lüleburgaz TSO Yönetim Kurulu Başkanı İlhami 
CEBELLİ,Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile Akreditas-
yon Heyetine BEŞ YILDIZLI HİZMET Sertifikası ve 
Plaketi görkemli bir törenle takdim edildi. 

Lüleburgaz TSO Yönetim Kurulu Başkanı İlhami 
CEBELLİ yaptığı açıklamada “Üyelerimize daha iyi 
hizmet vermek amacıyla girdiğimiz bu yolda hiçbir 
danışmanla çalışmadan üstün gayret ve özveri ile ça-
lışan personelimize, süreçte personelimizin yanında 
olan Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerimize de göster-
dikleri destek ve katılımdan dolayı teşekkürlerimi su-
nar,elde etmiş olduğumuz bu başarıyı devamlı kılmak 
ve üyelerimize sunduğumuz hizmeti daha iyi ve daha 
kaliteli olmasını hedefliyoruz.”dedi.  

Odamız göstermiş olduğu başarılı çalışmalar nedeniyle TOBB tara-
fından verilen “Beş Yıldızlı Hizmet Sertifikası” almaya hak kazandı
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Odamız Yönetim Kurulu Üye-
leri, Lüleburgaz Ticaret ve Sana-
yi Odası İlkokulu’nu ziyaret etti. 
Yönetim kurulumuz, Odamız tara-
fından yaptırılan İngilizce sınıfını 
ziyaret ederek incelemelerde bulun-
du. Daha sonra Okul Müdürü Sayın 
Orhan Kılıç ve Okul Aile birliği ile 
görüşen yönetim kurulumuz okulun 
eksikleri ve öğrencilerin durumla-
rıyla ilgili bilgi aldı. 

Lüleburgaz TSO  ve Trakya Kalkınma Ajansı 
işbirliği ile düzenlenen, Trakya Devlet Destekleri 
Zirvesi  yoğun ilgi ve katılım ile gerçekleşti.

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Sayın lha-
mi Cebelli; “Düzenlediğimiz seminer ile bölge-
mizdeki ticaret ve sanayi ile uğraşan işletmelerin 
devletimizin sağlamış olduğu teşvik, destek ve hi-
beler konusunda bilgi sahibi olmalarını ve verilen 
teşviklerden daha fazla faydalanmalarını sağlama-
yı amaçlıyor ve siz değerli üyelerimizden gelecek 
talep ve istekler üzerine önümüzdeki dönemlerde 
eğitim ve seminerlerimizi artırarak devam ettir-
meyi planlıyoruz.” diyerek açılışı gerçekleştirdi.

Odamızdan LTSO İlkokulu’na Ziyaret

Trakya Devlet Destekleri Zirvesi Yapıldı
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31 Mart’ta yapılacak olan yerel 
seçimler nedeniyle siyasi partiler ta-
rafından odamıza ziyaretler yapıldı. 
Yerel seçimde yarışacak siyasi par-
tilerin Belediye Başkan Adayları ve 
Belediye Meclis Üye adayları tara-
fından ayrı ayrı zamanlarda yapılan 
ziyaretlerde karşılıklı olarak görüş 
alışverişinde bulunuldu. AKP, CHP, 
İYİ Parti ve MHP tarafından yapılan 
ziyaretlerde, Yönetim Kurulu Baş-
kanımız İlhami Cebelli ve Yöne-
tim Kurulu Üyelerimiz tarafından, 
ağırlanan adaylar Lüleburgaz’a dair 
projelerini anlattılar. 

İlk olarak AKP Lüleburgaz Be-
lediye Başkanı Adayı Akın Kamacı 
beraberindeki Belediye Meclis Üye-
si Adayları odamıza geldi. Yapılan 
ziyarette 31 Mart 2019 tarihinde ya-
pılacak olan yerel seçimler ile ilgili 
görüş alışverişinde bulunuldu.

Daha sonra CHP adayı ve mev-
cut Belediye Başkanı Murat Gerenli 
ve beraberindeki Belediye Meclis 
Adayları, Lüleburgaz TSO Yönetim 
Kurulu Başkanımız İlhami CEBEL-
Lİ ve Yönetim Kurulu Üyelerimizi 
ziyaret etti. Başkan Murat Gerenli 
ve beraberindeki heyet yerel seçim-
lerle ilgili projeler ve çalışmalara 
dair bilgiler aktardı.

Odamızı ziyarete gelen İyi Parti 
Lüleburgaz Belediye Başkanı Adayı 
Mustafa Kalecik ve beraberindeki 
Belediye Meclis Adayları da seçim-
lerle ilgili fikir alışverişinde bulun-
dular.

Son olarak MHP Lüleburgaz 
Belediye Başkanı Adayı Armağan 
AYYILDIZ ve beraberindeki Bele-
diye Meclis Üyesi Adayları, odamı-
zı ziyaret ederek seçim çalışmaları 
hakkında bilgi verdiler.

Partilerden Odamıza 
Seçim Ziyaretleri
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Kırklareli Valisi Osman BİL-
GİN, Kırklareli Milletvekili Sela-
hattin MİNSOLMAZ, Lüleburgaz 
Kaymakamı Mustafa KAYA, Kırk-
lareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Bülent ŞENGÖRÜR , Lüleburgaz 
Belediye Başkanı Vekili Şehberder 
ÖZTÜRK, İl A Protokol İsimleri,-
Lüleburgaz Oda – Borsa temsilcile-
ri, Esnaf Odaları ve Meslek Örgütle-
rinin Temsilcileri, Odamız Yönetim 
Kurulu Başkanı İlhami CEBELLİ, 
Meclis Başkanı Aytaç AKSOY,Yö-
netim Kurulu, Meclis Üyeleri, Ko-
mite Üyeleri,Odamız Sanayici Üye-
leri, Odamız Personelleri ve Basın 
Mensupları istişare toplantısına  ka-

tılımda bulundu.

Toplantı da  konuşan Prof. Dr. 
Mustafa Şentop; “Bugün Lülebur-
gaz’da STK Temsilcileri ile İlçe 
Değerlendirme Toplantısı gerçekleş-
tirdik.Verimli ve sıcak gerçekleşen 
bu toplantının Lüleburgaz’a fayda 
sağlayacağını düşüncesiyle katılım-
cılara teşekkür eder,çalışmalarında 
başarılar dilerim’

Toplantı sonunda Prof. Dr. Mus-
tafa Şentop ve Lüleburgaz TSO 
Yönetim Kurulu Başkanımız İlhami 
CEBELLİ ve Meclis Başkanımız 
Aytaç AKSOY karşılıklı hediye tak-
diminde bulundular.

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi (TBMM) Başkanlı-
ğına seçilen Tekirdağ Mil-
letvekili Prof. Dr. Mustafa 
Şentop 20 Mart 2019 Çar-
şamba günü Lüleburgaz 
Ticaret ve Sanayi Odasının 
‘nın düzenlediği Sivil Top-
lum Kuruluşları temsilcileriy-
le İlçe Değerlendirme Top-
lantısında bir araya geldi.

Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP’u ağırladık
Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanı 
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Odamızda Amatör Denizci 
Belgesi Eğitimi ve Sınavı yo-
ğun bir katılımla gerçekleşti.

İğneada Liman İşletmesi Mü-
dürlüğü ve Lüleburgaz Ticaret ve 
Sanayi Odası işbirliğinde 6 Nisan 
2019 Cumartesi günü 3 oturumla 
düzenlenen Amatör Denizci Belgesi 
Eğitimi ve Sınavı Prof. Dr. Nejdet 
Tekin Çok Amaçlı Salonda, 900 ki-
şinin yoğun katılımıyla gerçekleşti. 
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 
tarafından başlatılan “Hedef 2023: 
1 Milyon Amatör Denizci Projesi” 
kapsamında, İğneada Liman Baş-
kanı Resul Ulaş tarafından verilen 

eğitimin ardından yapılan sınavı 
başarıyla tamamlayanlar, özel tekne 
kullanabilme yeterliliğine sahip ola-

caklar. Başvuruların oldukça yoğun 
olduğu Amatör Denizci Belgesi eği-
tim ve sınavları devam edecek.

Lüleburgaz Ticaret ve Sana-
yi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
İlhami CEBELLİ ile Meclis Başka-
nı Aytaç AKSOY, Yönetim Kurulu 
Üyeleri ve Meclis Üyeleri ;TOBB 
ev sahipliğinde 19-20-21 Nisan 
2019 tarihlerinde M.Rıfat HİSAR-
CIKLIOĞLU’nun katılımı ile bu 
sene 16.sı düzenlenen Meclis Üye-
leri Bilgilendirme Seminerine ka-
tıldılar.

Seminerde Türkiye’nin bir çok 
İl ve İlçesinden Oda ve Borsala-
rının bir araya geldiği eğitimde  

TOBB Başkanı M.Rıfat HİSAR-
CIKLIOĞLU’nun yanı sıra ilk gün; 
Açılış konuşması TOBB Genel 
Sekreteri Mustafa SARAÇÖZ,-
TOBB’un Kurumsal Yapısı TOBB 
Odalar Müdürü Volkan TUFAN, 
Karar Alma Süreçlerinde TOBB’un 
Rolü konusunda Eski TBMM Baş-
kanı Cemil ÇiÇEK, İstihdam Se-
ferberliği 2019 Cengiz DELİBAŞ, 
KGF İsmet GERGERLİ; ikinci gün 
Protokol Kuralları İhsan ATAOV,-
Finansal Yönetim Doç. Dr. Atılım 
MURAT,Son Dönemde Talepleri-
mizle Hayata Geçen Düzenlemeler 

H.Çağlayan DÜNDAR,İş Haya-
tında İletişim Adnan ERBAŞ, Ti-
caretin Yeni Yüzü E-Ticaret Serdar 
BİLECEN,Etkili Yönetim Beceri-
leri Dr.Cengiz TAVUKÇUOĞLU; 
üçüncü gün TOBB ETÜ Sunumu 
Prof. Dr. Teyfik DEMİR,Türk Eko-
nomisindeki Gelişmeler Süreyya 
SERDENGEÇTİ, Kaplumbağa 
Terbiyecisi’nin Sırrı Umut SAV,-
TOBB Tahkimi ve Arabuluculuk/
TOBB İştirakı (MEYBEM) İbra-
him H.BAYAR ve Saygın BABAN 
konuşmaları ve sunumları ile  ger-
çekleşti.

Eğitim ve Sınavları yaptık

Bilgilendirme Seminerindeydik
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Yönetim Kurulu Başkanımız İl-
hami CEBELLİ yaptığı konuşmada 
“İstihdam Seferberliği 2019 kap-
samında, bölgemiz iş dünyasına ve 
girişimcilerine 7 farklı teşvik su-
nulmaktadır. Bu teşviklerin pek ço-
ğunun işletmelerimize önemli katkı 
sağlayacağını düşünmekteyim.

 Teşvikler ile ilgili bilgilendir-
melerimizi üyelerimize düzenlendi-
ğimiz seminerler, billboard ilanları, 
gazete ilanları, el broşürleri ve sos-
yal medya aracılığıyla duyurduk. 
Ayrıca seferberlik kapsamında yö-
netim kurulumuz, üyelerimizi ziya-
ret ederek yerel ve ulusal basında 
kampanyanın duyurulması ve geniş 

bir çevreye yayılması konusunda 
özverili bir çalışma içinde olmuş-
tur. Bu teşvikler konusunda, şirket 
sahipleri ve yöneticileri kadar mu-
hasebecilere ve şirketlerin insan 
kaynakları yöneticilerine de büyük 
görevler düşüyor. İstihdam teşvik-
lerinin iyi anlaşılması ve uygulan-
ması konusunda onlardan ekstra 
hassasiyet beklediğimizi ilettik.

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi 
Odası Kırklareli İlinin, sanayi ve 
üreticilerinin kayıtlı olduğu en bü-
yük Sivil Toplum Kuruluşu olarak 

ilçemizde 2019 yılı içerisinde üye-
lerimizin verecekleri destekler ile 
1250 kişi yeni istihdam hedefi be-
lirledik ve üyelerimizin bu konuda 
bizi yanıltmayacağını düşünmek-
teyiz.

Teşvik paketi başladığı andan 
itibaren duyarlılık göstererek katı-
lımlarını ve desteklerini ileten de-
ğerli üyelerimize çok teşekkür eder 
ve onların bu örnek davranışlarının 
artarak devam etmesini bekliyor ve 
destekliyoruz.” dedi.

Kırklareli Valisi Osman 
Bilgin tarafından düzen-
lenen İSTİHDAM SEFER-
BERLİĞİ 2019  organizas-
yonuna, Lüleburgaz Ticaret 
ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı İlhami CE-
BELLİ katılım sağladı.

Hedef 1250 yeni istihdam
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Başkanlara tebrik ziyaretiBaşkanlara tebrik ziyareti
Yönetim Kurulu Başkanımız İl-

hami CEBELLİ ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Lüleburgaz Belediye Baş-
kanı Murat GERENLİ‘yi makamın-
da ziyaret etti.

31 Mart Yerel seçimi sonrası se-
çimi kazanarak Belediye başkanlığı 
koltuğuna tekrardan oturan Dr. Mu-
rat Gerenli’yle yeni dönem çalışma-
ları hakkında bilgi alışverişinde bu-
lundu. Yönetim Kurulu Başkanımız 
İlhami CEBELLİ ve yönetim Kuru-

lu Üyeleri; seçimi kazanan Dr. Mu-
rat Gerenli’ye tebriklerini ileterek, 
yeni dönemde Belediye Başkanlığı 
görevinin Lüleburgaz‘a hayırlı ol-
ması dileklerinde bulundu.

Tebrik ziyaretlerini sürdürenYö-
netim Kurulu Başkanı İlhami CE-
BELLİ, Meclis Başkanı Aytaç AK-
SOY ile Yönetim Kurulu Üyeleri, 
sırasıyla Büyükkarıştıran, Evrense-
kiz ve Ahmetbey Beldelerine gitti-
ler. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler 

seçiminde başarılı olan Büyükka-
rıştıran Belediye Başkanı Ertuğrul 
ÇAMLICA, Evrensekiz Belediye 
Başkanı Mustafa NALBANT, Ah-
metbey Belediye Başkanı Mustafa 
ALTUNTAŞ’a hayırlı olsun ziyare-
tinde bulundular. Karşılıklı sohbet-
lerin ardından Yönetim Kurulumuz 
seçimi kazanan belediye başkanla-
rına başarılar dilerken, başkanlar da 
yeni dönemde yapacakları hakkında 
bilgiler verdikten sonra ziyaretler 
sona erdi.

Kırklareli Valisi Os-
man Bilgin tarafından 
düzenlenen İSTİHDAM 
SEFERBERLİĞİ 2019  
organizasyonuna, Lü-
leburgaz Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı İlhami 
CEBELLİ katılım sağ-
ladı.
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TOBB’un ihtiyaç sahiplerine 
gıda yardımı olarak verilmek üzere 
ilettiği 720 adet erzak paketi ihti-
yaç sahibi ailelere teslim edildi.

Lüleburgaz TSO Yönetim Kuru-
lu Başkanı İlhami Cebelli, yaptığı 
açıklamada Ramazan ayında ih-
tiyaç sahibi aileleri az da olsa se-
vindirmek için imkanlar ölçüsünde 
çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Yardım paketlerinin dağıtımını 
meclis ve meslek komite üyeleriy-
le birlikte gerçekleştirdiklerini be-
lirten Cebelli; “Oda olarak, ihtiyaç 
sahibi ailelerimiz için hazırlattı-
ğımız erzak paketleriyle bu güzel 
ayın onların evlerinde de hissedil-
mesini sağlamaya çalışıyoruz” diye 
konuştu.

Odamız ve Türkiye Oda-
lar Borsalar Birliği (TOBB) 
her yıl olduğu gibi bu Ra-
mazan ayında da ihtiyaç 
sahibi aileleri unutmadı. 
Ramazan ayı dolayısıyla 
toplam 720 ihtiyaç sahibi 
aileye gıda yardımında bu-
lunuldu.

720 aileye Ramazan Yardımı

LTSO da Motorlu Kara Taşıtları Alım 
Satım Danışmanlığı Mesleki Yeterlilik Sı-
navı Düzenlendi

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım 
Danışmanlığı mesleki yeterlilik belgelen-
dirme sınavı Lüleburgaz Ticaret ve Sana-
yi Odası bünyesinde gerçekleştirildi.

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası 
ile TOBB Mesleki Yeterlilik Belgelen-
dirme Merkezi (MEYBEM) tarafından 
yürütülen mesleki yeterlilik belgesi sı-
navları 22-23-24 Mayıs 2019 tarihlerinde 
Lüleburgaz TSO toplantı salonunda yazılı 
ve Galericiler sitesinde uygulamalı olarak 
yapıldı.

Yeterlilik Sınavı düzenlendi
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Türkiye Odalar Borsalar Bir-
liği’nin (TOBB) 75. Genel Kuru-
lu TOBB Ekonomi ve Teknoloji 
Üniversitesi’nde geniş bir katılım-
la gerçekleştirildi. Genel Kurula 
Lüleburgaz’ı Temsilen Yönetim 
Kurulu Başkanı Tobb Üst Kurul 
Delegesi İlhami Cebelli , Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı ve Tobb 
Üst Kurul Delegesi Siyami Aslan, 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Tobb Üst 
Kurul Delegesi Fahri Cömert, Mec-
lis Başkanı ve Tobb Delegesi Aytaç 
Aksoy  ile Yönetim Kurulu Üyesi 
Ali Ahmet Büyükbüce iştirak etti-
ler.

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Salı günü 
gerçekleşen toplantıda Hizmet 
Binası yenilenmesi sebebi ile şu 
an ki binasında son toplantısını 
yaptı.Lüleburgaz’a yaklaşık 40 
yıldan bu yana mevcut binasında 
hizmet veren LTSO, bina yeni-
lenmesi tamamlanana kadar ge-
çici bir süre için 200 metre ileri-

deki (Kocasinan Mah.İnönü Cad. 
No: 25) çalışmalarına kesintiye 
uğramadan devam edecek olup 
yeni hizmet binamızın en kısa sü-
rede tamamlayarak, Lüleburgaz 
Ticaret ve Sanayi Odasının üye-
lerinin daha iyi hizmet alacağı 
ortam oluşturulacağı belirtildi.

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi 

Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
İlhami CEBELLİ; ”Yönetimine 
geldiğimiz günden bu yana se-
çimde verdiğimiz sözleri yerine 
getiriyoruz. Üyelerimizin mem-
nuniyetini sağlamak ve hizmet 
kalitemizi gün geçtikçe daha da 
iyi yerlere taşımayı temel ilke 
edinerek çalışmalarımıza hız kes-
meden devam edeceğiz’’ dedi. 

Odamız yönetim kuru-
lu 40 yıllık binamızda son 
toplantıyı yaptı. Bu tarih-
ten sonra 2 katlı binamız 
yıkılarak yerine 5 katlı ola-
rak yapılacaktır.

Odamız Yönetim Kuru-
lu Başkanı İlhami Cebelli, 
Meclis Başkanı Aytaç Ak-
soy ve yönetim kurulu üye-
leri Siyami Aslan, Fahri Cö-
mert Ahmet Büyükbüce, 
TOBB’un 75. Genel Kuru-
luna katıldı.

75. Genel Kurul’daydık

Son 
Toplantı
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Batı Karadeniz Kardeş Odaları 
Programı kapsamında Odamız Yö-
netim Kurulu Başkanımız İlhami 
CEBELLİ, Yönetim Kurulu Üye-
lerimiz, Tekirdağ Ticaret ve Sana-
yi Odası Başkanı ve TOBB Yöne-
tim Kurulu Üyesi Cengiz GÜNAY, 
Akçakoca Ticaret ve Sanayi Oda-
sı, Alaplı Ticaret ve Sanayi Oda-
sı, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası, 
Çaycuma Ticaret ve Sanayi Oda-
sı, Devrek Ticaret ve Sanayi Oda-
sı, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, 
Gerede Ticaret ve Sanayi Odası, 
Karadeniz Ereğli Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanları, 
Yönetim Kurulu Başkan Yardım-
cıları, Meclis Başkanları, Meclis 
Üyeleri ve Genel Sekreterlerini mi-
safir etti.

Odamız Yönetim Kurulu Baş-
kanı İlhami CEBELLİ yaptığı ko-
nuşmada; Bölgelerinin ticaret ve 
sanayi erbaplarının en güçlü birli-
ği olan Odalarımızın gün geçtikçe 
ülke ekonomisine olan katkıları ve 
destekleri daha da önem kazan-
maktadır. 

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliğimiz sayesinde tek çatı al-
tında ortak hedeflere yürümekte-
yiz. Odalar ve Borsalar olarak bu 
tür ziyaret ve toplantılar sayesinde 
çalışmalarımızı birbirimizle payla-
şarak üyelerimize daha fazla katkı 
sağlayabilir ve üye memnuniyetini 
arttırabiliriz. Odamız binasının ye-
nilenme çalışması sebebiyle sizleri 
bu organizasyonda buluşturmayı 
düşündük. Bir sonraki ziyaretinizde 
yeni oda binamızda sizleri konuk 

edeceğimizi belirtmek isterim. Zi-
yaretiniz bizleri oldukça memnun 
etti. Odamız adına sizleri sevgiyle 
ve saygıyla selamlıyor, çalışmaları-
nızda başarılar diliyorum.’’ dedi.

Odamıza Batı Karadeniz Kar-

deş Odaları olarak ziyarette bulu-
nan Ticaret ve Sanayi Odaları’na 
bu günün anısına LTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı İlhami CEBELLİ, 
ziyaretimize gelen Ticaret ve Sana-
yi Odaları ile karşılıklı olarak hedi-
ye takdiminde bulundular.

Batı Karadeniz Kardeş 
Odaları Programı kapsa-
mında Odamız Yönetim 
Kurulu Başkanımız İlhami 
CEBELLİ, Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz, çeşitli illerdeki 
9 Oda temsilcilerini misafir 
etti.

Kardeş Oda’ları misafir ettik
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16 Temmuz 2019 tarihinde ya-
pılan Yüksek İstişare Toplantısı’na 
kurul üyeleri ve Yönetim Kurulu 
Başkanımız İlhami Cebelli katıldı. 
Başkan Cebelli yaptığı açıklamada; 
Lüleburgaz TSO Yüksek İstişare 
Kurulu Üyeleri ile bölgemizin ihti-
yaçları ve çözüm önerileri üretme 
noktasında güzel bir toplantı ger-
çekleştirdiklerini ve Yüksek İstişa-
re Kurulu Üyeleri’ne odamızın son 
1 yılda yaptığı çalışmalar ile yeni 
yapılacak hizmet binası hakkında 
detaylı bilgiler aktardıklarını be-
lirtti.

1998 yılından bu yana Türki-
ye’de faaliyet gösteren Danone’nin 
Lüleburgaz  Üretim tesislerine ila-
ve olarak  yapılan yeni üretim te-
sislerinin açılışı Kırklareli Valisi 
Sayın Osman BİLGİN,Kırklareli 
Milletvekili Selahattin MİNSOL-
MAZ , Lüleburgaz Kaymakamı 
Mustafa KAYA , Lüleburgaz Be-
lediye Başkanı Murat GERENLİ 
ve Daire Müdürlerinin katılımıyla 
gerçekleşti.

LTSO Yönetim Kurulu Başkanı 
İlhami CEBELLİ, Lüleburgaz üre-
tim tesisine yaptıkları yeni yatırım-
lar ile depo alanı ve robot üretim 

bandı hizmete girdiği,yeni yatırım-
lar ile bölgeye ve ülke ekonomisine 
sunduğu katkının yanı sıra yaklaşık 
100 kişiye daha iş imkânı sağla-
yacağını belirtilen Danone Genel 
Müdürü Emre bey’e teşekkürlerini 
sunarak yaptıkları yatırımın ülke-
mize ve ilçemize hayırlı olmasını 
diledi.

2 Ekim 2018 tarihinde yapan Odamız Yüksek İstişare Kurulu, ikinci toplantısını da 
Başkan İlhami Cebelliği öncülüğünde gerçekleştirdi. 

Odamız Yönetim Kurulu 
Başkanı İlhami Cebelli, il-
çemizde faaliyette bulunan 
Danone firmasının yapmış 
olduğu Ek Üretim Tesisi 
açılışına katıldı.

Yüksek İstişare Kurulu 
2. Toplantısını yaptı

Danone Ek Üretim Tesisi açılışına katıldık
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Odamıza ait binamız yaklaşık 45 yıla yakın bir 
süredir hizmet veriyordu. Günümüz şartlarında Lü-
leburgazımıza, odamıza yakışmayan, yeterli gel-
meyen bir binaydı. Sonuçta 2500’ün üzerinde üyesi 
olan, her yönüyle ilinden büyük kapasitesiyle, Lü-
leburgaz’ın ekonomisinin yönetildiği bu binanın 
değişmesi konusunda karara vardık. Gerçi bundan 
önceki dönemde, benim de başkan vekili olduğum 
dönemde odamız ile ilgili 2 tane yatırım yapıp be-
lediyemize ait Ata İş Merkezi’nin son 2 katını ve 
sonraki süreçte de hükümet binasının karşısında 
7900 metre bir yer aldık. Ata İş Merkezi’nde bulu-
nan yere Odamızı taşımayı tartıştık olmadı. Sonra-
sında hükümet binasının karşısında aldığımız yeri 
düşündük orası da büyük olduğu için yatırım bütçe-
sinin çok olacağını düşünerek oradan da vazgeçip 
mevcut binamızı yıkıp yenisini yapma fikri ortak 
kararımız oldu. Mevcut yerimiz bence uzun yıllarca 
konum olarak kent çekirdeğinde olması ve burada 
yapacağımız 5 katlı binanın hem teknik olarak hem 
teknolojik olarak odamız üyelerine uzun yıllar hiz-
met edeceğini de düşünerek, 2019 yılında proje ça-
lışmalarına başladık. 6 ay gibi bir sürede plan, pro-
je ve mimari çalışmalar bitirilerek Haziran 2019’da 
ihaleye uygun hale getirip ihaleyi yaptık. Bir yıllık 
bir süre içinde tamamlanması gereken bina pande-
mi şartlarından dolayı 2 ay gibi bir gecikme olsa da 
kaliteli, teknolojik altyapısı olan, üyelerimize yakı-
şan güzel bir hizmet binasının bitirmek bize nasip 
oldu.
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Kırklareli SGK İl Müdürü 
Hamdi Geveze ve beraberinde-
ki heyet Odamızı ziyaret etti. İl 
Müdürü Hamdi Geveze, Yönetim 
Kurulu Başkanı İlhami Cebelli ve 
Yönetim Kurulu Üyelerine yaptığı 
açıklamada çeşitli uyarılarda bu-
lundu.

Yapılan görüşmeden sonra Lü-
leburgaz Ticaret Ve Sanayi Oda-
sı Başkanı İlhami Cebelli Yaptığı 
Açıklamada şunları söyledi: “Önü-
müzdeki Haftadan İtibaren Sosyal 
Güvenlik Kurumu tarafından orta 
vadeli plan olarak da bilinen yeni 
ekonomi planında kayıtlı istihda-
mın teşvikine yönelik olarak, veri 
analizine dayalı risk odaklı dene-
tim faaliyetleri yaygınlaştırılacağı, 
ayrıca kayıt dışılığın yaygın oldu-

ğu sektörler öncelikli olmak üze-
re, yönlendirici ve rehberlik edici 
denetim faaliyetleri artırılacağı 
konusunda tarafımıza bilgilendir-
me yapılmıştır.

 Bu bağlamda özelikle; 

* Kaçak yerli ve yabancı işçi 
çalıştıran iş yerleri,

* İşçilerinin mesleklerini giz-
leyerek düşük ücret beyan eden iş 
yerleri ile

* Sahte sigortalı gösteren iş 
yerlerinin denetimleri öncelikli 
olacaktır.

Bölgemiz iş verenlerinin kayıt-
lı istihdama verdiği önemi  SGK  
müdürüne ileten Cebelli, LTSO 
üyelerimiz bu konuda gerekli has-

sasiyeti göstermektedir. dedi.

SGK Müdürü Hamdi Geveze 
de; kayıt dışı istihdamda idari para 
cezalarının yüksek olması nede-
niyle,  LTSO üyelerinin bu ceza-
lara maruz kalmaması için gerekli 
kontrollerini yapmaları  arzu et-
tiklerini; ayrıca SGK tahakkukla-
rını düzenli ödeyen firmaların %5 
avantajdan faydanlanmaya devam 
ettiğini ve bu fırsatı kaçırarak öde-
melerinde aksama olan firmaların 
tahsilatları ile ilgili önümüzdeki 
dönemlerde kurumun gerekli ön-
lemleri alarak uygulama yapaca-
ğını, ödeme yapmak isteyen fir-
maların sosyal güvenlik kurumuna 
başvurması durumunda gerekli ko-
laylıkların sağlanacağını belirtti. 

SGK İl Müdürlüğü ta-
rafından Yönetim Kurulu 
Başkanımız İlhami CE-
BELLİ’ye yapılan ziyarette, 
Ekim ayı itibari ile iş yerleri 
ve firmaların ziyaret ile de-
netime tabi olacağı prim 
borcu ya da kayıtsız işçi 
çalıştırma durumu ile kar-
şı karşıya gelinmesi duru-
munda cezai yaptırım uy-
gulanacağı iletildi.

SGK’dan Odamıza ziyaret



73

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı İl-
hami CEBELLİ, toplantıda güncel 
ekonomik konular, bölgemizin so-
runları ve çözüm önerileri ile TOB-
B’den beklentiler dile getirildi.

TOBB Yönetim Kurulu Üye-
si, Tekirdağ TSO Başkanı Cengiz 
Günay, gerçekleştirdikleri ziyaret-
ler ile ilgili olarak bölgede bulunan 

tüm Oda ve Borsalara ziyaretler 
gerçekleştirdiklerini, bu ziyaret-
lerdeki amacın; şehirlerin ve Oda/
Borsaların sorunlarını öğrenerek 
bu sorunların Ankara’da dile geti-
rilmesini sağlamak olduğunu söy-
ledi.

LTSO Yönetim Kurulu Başka-
nı CEBELLİ, ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti ifade ederek, ilçemi-

zin durumu, odamızın faaliyetleri 
hakkında bilgiler verilerek, yeni 
yapılacak olan hizmet binamı-
zın yapımı hakkında bilgi aktardı. 
Görüşmede dile getirilen sorunlar 
hakkında Başkan Cengiz Günay bu 
sorunların giderilmesi ve taleplerin 
yerine getirilmesi için oluşturula-
cak raporun ilgili kurumlara iletile-
ceğini dile getirdi.

Odamız ve Trakya Umum Emlak 
Müşavirleri Derneği işbirliğinde 24 
Ekim 2019 Perşembe günü Taşınmaz 
Ticareti Yönetmeliği Bilgilendirme 
Semineri gerçekleşti

Lüleburgaz TSO da  gerçekleşen 
eğitimde İlhan Kurt, Taşınmaz Tica-
reti Yönetmeliği hakkında katılımcı-
lara bilgiler verdi.

Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği (TOBB) Yö-
netim Kurulu Üyesi, Te-
kirdağ Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Cengiz Günay 
ve TOBB Oda/Borsa 
Daire Başkanlığı Uzman 
Yardımcısı Kadir Akalın 
odamızı ziyaret etti.

Günay’dan Odamıza ziyaret

Emlakçı üyelerimizi bilgilendirdik
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Odamız 2019-2020 eğitim ve öğ-
retim yılı için TOBB tarafından sağ-
lanan finansman ile Eğitime Destek 
kapsamında ihtiyaç sahibi ilköğretim 
ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik 
2019 yılında Lüleburgaz ve Vize de 
bulunan okullarımıza 800 adet ayak-
kabı, bot dağıtımı yapıldı.

Lüleburgaz TSO Yönetim Kuru-
lu Başkanı İlhami CEBELLİ yaptığı 
açıklamada, “Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliğinin finans desteği ile her 
yıl geleneksel hale getirilen eğitim 
yardımları çerçevesinde bu yıl ihti-
yaç sahibi öğrencilerimiz için ayak-

kabı ve bot yardımlarımızı gerçek-
leştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 
Bizim, sevgili öğrencilerimizden tek 
isteğimiz derslerine çok çalışmaları 
ve hayalini kurdukları tüm başarılara 
ulaşmalarıdır. Türkiye’ yi büyük ve 
güçlü bir ülke olarak yarınlara taşıya-
cak olan genç nesillerdir. Bu neden-
le gerek okul içerisinde, gerekse de 
okul dışında sevgi, saygı ve kardeşlik 
olgusu içerisinde hareket ederek, va-
tanınıza, milletinize faydalı bireyler 

olmak için çaba sarf edilmelidir.

Bu önemli katkılarından dolayı 
başta TOBB Başkanı Sayın M.Ri-
fat HİSARCIKLIOĞLU’ na, değer-
li Yönetim Kurulu Üyelerimize ve 
Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdü-
rü Nedim ÇETİN ile emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum. Gelece-
ğimizi temsil eden kıymetli öğren-
cilerimize böyle bir yardımda bulu-
nabilmekten dolayı büyük mutluluk 
duyuyoruz”dedi.

Odamızın sosyal sorum-
luluk faaliyetleri kapsamın-
da 2019 yılı Eğitim Öğre-
tim Yılı içinde eğitim gören 
ihtiyaç sahibi öğrencilere 
ayakkabı yardımı yaptık. 
Lüleburgaz ve Vize’de öğ-
renim gören toplam 800 
ihtiyaç sahibi öğrenciye 
bot verildi.

Öğrencilere ayakkabı yardımı
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24 Ocak 2020 tarihinde yerel 
saatle 20.55’te Türkiye’nin Elâzığ 
ilinde meydana gelen ve başta Elâzığ 
ve Malatya olmak üzere tüm Doğu 
Anadolu bölgesini etkisi altına alan 
merkez üssü Elâzığ’nın Sivrice ilçe-
sine bağlı Çevrimtaş köyü olan ve 
yaklaşık 22 saniye kadar süren dep-
rem çok sayıda can ve mal kaybına 
sebep oldu.

Depremin ardında tüm Türkiye’de 
başlatılan kampanyalarla depremde 
zarar gören vatandaşlara yardım eli 
uzatıldı.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Oda-
sı (KTSO) ve Lüleburgaz Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın (LTSO) hazırladığı 
Temel İhtiyaç Malzemeleri’nden olu-
şan Yardım Tırı, deprem bölgesi olan 
Elazığ ve Malatya’ya gitmek üzere 
27 Ocak 2020 Pazartesi günü akşa-
müstü yola çıktı.

Bölgeye hareket eden Yardım Tı-
rı’n da Elazığ AFAD Koordinasyon 
Merkezi’ne ulaştırılmak üzere; Kuru 
Gıda Maddeleri, Elektrikli-Tüplü 
Isıtıcılar, Kullanılmamış Giysiler, 
Battaniye, Yastık, Çocuk Bezi, Bot, 
Mont gibi temel ihtiyaç maddeleri 
yer aldı.

* LTSO Başkanı İlhami CEBEL-
Lİ; “Depremzedelerimizin her zaman 
yanındayız”

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi 
Odası (LTSO) Başkanı İlhami CE-
BELLİ yaptığı açıklamasında dep-
remzedelerim yaralarını sarmak için 
çalışmalarının devam edeceğini be-
lirterek; 

“Elazığ ve Malatya’daki deprem-
zedelerin yanların da olduğumuzu, 
acılarını paylaştığımızı göstermek 
için Kırklareli Ticaret ve Sanayi 
Odası ile birlikte Yardım Kampan-
yası düzenledik. Bu kampanya kap-

samında toplanan yardım malzeme-
lerinin yer aldığı Yardım Tırı yola 
çıktı. Yardımlarımız devam edecek.  
Elimizden geldiği kadarıyla oradaki 
yaraları sarmaya çalışacağız. Allah 
böyle felaketleri bir daha göster-
mesin. O bölgede yaşayan herkese 
geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 
Yaralılara acil şifalar hayatını kaybe-
denlere de  Allah’tan rahmet diliyo-
rum.Kalbimiz ve dualarımız Elazığ 
ve Malatya ile tüm kardeşlerimize 
geçmiş olsun” dedi.

LTSO Başkanı İlhami Cebelli’nin 
konuşmasının ardından konuşan 
KTSO Başkanı Soner ILIK; “Yardım 
Kampanyamıza katkıda bulunan her-
kese teşekkür ediyorum”

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Oda-
sı (KTSO) Başkanı Soner ILIK her-
kesi yardıma davet ederek yaptığı 
açıklamasında şunları kaydetti: 

“Depremden zarar gören hem-
şerilerimizin yaralarının sarılması 
noktasında, Lüleburgaz Ticaret ve 
Sanayi Odası ile birlikte seferber ol-
duk. Depremin gerçekleştiği andan 
itibaren Oda olarak başta üyelerimiz 
olmak üzere tüm halkımıza ulaşa-

rak yardım kampanyamıza destek 
istedik. Depremzedelere yardım eli 
uzatmak için odamızda oluşturmuş 
olduğumuz koordinasyon merkezi 
ile çalışmalarımızı gerçekleştirdik. 
Toplanan yardımları afet bölgesine 
gönderdik.

Deprem haberinin alınmasından 
itibaren seferber olarak destekleri-
ni esirgemeyen ve depremzedelerin 
yaralarını sarmaya bir nebze de olsa 
katkıda bulunan Lüleburgaz Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanı İlhami CE-
BELLİ’ye, Kırklareli Esnaf ve Sa-
natkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali 
Fuat ŞEKER’e, üyelerimize ve tüm 
halkımıza teşekkürlerimi sunuyorum. 
Ülkemize has bu birlik ve beraberli-
ğimizi yüce Rabbim muvaffak eyle-
sin.”dedi.

24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ ve Malatya olmak üzere tüm Doğu Anadolu’yu et-
kisi altına alan depremde zarar gören vatandaşlara yardım amacıyla başlatılan yardım 
kampanyalarına duyarsız kalmayarak Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası’yla beraber 
yardım eli uzattık.

KTSO ve Odamız’dan yardım eli   
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Akreditasyon standardı kriterle-
rinin sürecini gözlemlemek ve bir 
üst sınıfa geçilmesi amacıyla yapı-
lan denetim 2 gün sürdü.

Türk Loydu Denetçisi Özlem 
Savran tarafından yapılan denetle-
meye, LTSO Başkanı İlhami CE-
BELLİ ve Yönetim Kurulu Üyele-
ri, akreditasyon sorumluları ile Oda 
personeli katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-
liği, Oda/Borsa Akreditasyon siste-
mi çalışmaları kapsamında, Lüle-

burgaz Ticaret ve Sanayi Odasının 
yönetim ve Oda Borsa Mevzuatı, 
Mali Yönetim, İnsan Kaynakları ve 
Yönetimi, Haberleşme ve yayınlar, 
Bilgi ve İletişim Teknolojileri kul-
lanımı, üye ilişkileri, kalite yöne-
timi, İletişim ağı, Politika ve Tem-
sil, Bilgi Danışmanlık ve Destek, 
İş Geliştirme ve Eğitim, Uluslar 
arası Ticaret konularında inceleme 
yapıldı. Gerçekleştirilen denetim-
lerde 13 kriterden oluşan yönetim 
ve Oda Mevzuatı, Mali yönetim, 

iletişim ağı gibi başlıklar altında 
Odanın yapmış olduğu çalışmalar 
değerlendirildi.

Konu ile ilgili değerlendirme-
lerde bulunan Lüleburgaz Ticaret 
ve  Sanayi Odası Başkanı İlhami 
CEBELLİ; “LTSO olarak üyeleri-
mize en iyi hizmeti verebilmek için 
akreditasyon çalışmalarına önem 
vermekteyiz. Akreditasyon süreci 
ile ilgili her türlü desteği üst yöne-
tim olarak vermekle birlikte bu sü-

Lüleburgaz Ticaret ve 
Sanayi Odası, Akreditas-
yon yeni puanlama sistemi 
baz alınarak yapılan de-
netimden başarı ile geç-
ti. Türk Loydu Denetçisi 
Özlem Savran tarafından 
yapılan denetlemeye Oda 
yönetimi ve personeli tam 
kadro katıldı.

Akreditasyonu   başarıyla geçtik
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reci iyileştirmek ve geliştirmek için 
faaliyetlerimize devam etmekteyiz. 
Akreditasyon sistemi Türkiye ge-
nelinde Oda/Borsaların performans 
standartlarını yükseltmek ve üyele-
ri olan iş dünyasına daha etkili hiz-
met (İş destekleri gibi) verilmesini 
sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir 
sistemdir. Lüleburgaz Ticaret ve 
Sanayi Odası 2014 yılında TOBB  
Akredite Odası sistemine dahil 
edilmiştir. Kasım ayında yapılan 
denetimlerde ise Odamız Akredi-
tasyon başarısının devam etmesinin 
yanı sıra 9 puan artışı sağlayarak 
geçmiştir. Denetim süreci öncesi ve 
sonrasında fedakarca çalışan tüm 
oda personelimize  de yönetim ku-
rulu adına teşekkür ediyoruz” dedi.

Türk Loydu Denetçisi Özlem 
SAVRAN ise, Lüleburgaz Ticaret 
ve Sanayi Odası’nın yürütmekte 
olduğu sistemin gayet başarılı ol-
duğu, sadece denetimden denetime 
hazırlık yapılmadığı, işleyen iyi bir 
sistem olduğu ve sürekli iyileştir-
me yapıldığını gözlemlediğini ifa-
de etti.

LTSO, TSE 9001-2015 
Kalite Belgesi Gözetim 
Tetkikinden de Başarı ile 
Geçti

Kaliteli hizmet anlayışını TSE 
ile belgelendiren Lüleburgaz Tica-
ret ve Sanayi Odası ISO 9001-2015 
TSE Kalite Yönetimi Sistemi Bel-
gesi gözetim tetkikinden başarı ile 
geçti.

TSE İstanbul Belgelendirme 
Müdürlüğü Baş Denetçisi Abdullah 

Türkmen tarafından gerçekleştiri-
len belge gözetim tetkikinde tüm 
birimlerin incelendi. Odamız Yö-
netim Kurulu Başkanı İlhami CE-
BELLİ, üye odaklı bir şeffaf hizmet 
anlayışı benimsediklerini, hizmet 
kalitesini daha ileriye götürmenin 
gayreti içerisinde kanıtlanmış ol-
duğunu ifade etti. CEBELLİ  “Ak-
redite Oda Belgesinden sonra ISO 
9001-2015 Kalite Belgemizi de, 
Odamız uluslararası kalitede üyele-
rimize hizmet vermeye devam ede-
cektir.” dedi.

Akreditasyonu   başarıyla geçtik
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Kırklareli Ticaret ve Sanayi 
Odası (KTSO) ve Lüleburgaz Tica-
ret ve Sanayi Odası’nın (LTSO) ha-
zırladığı Temel İhtiyaç Malzemele-
ri’nden oluşan Yardım Tırı, deprem 
bölgesi olan Elazığ ve Malatya’ya 
gitmek üzere 27 Ocak 2020 Pazar-
tesi günü akşamüstü yola çıktı.

Bölgeye hareket eden Yardım 
Tırı’n da Elazığ AFAD Koordinas-
yon Merkezi’ne ulaştırılmak üzere; 
Kuru Gıda Maddeleri, Elektrik-
li-Tüplü Isıtıcılar, Kullanılmamış 
Giysiler, Battaniye, Yastık, Çocuk 
Bezi, Bot, Mont gibi temel ihtiyaç 

maddeleri yer aldı.

* LTSO Başkanı İlhami CE-
BELLİ; “Depremzedelerimizin her 
zaman yanındayız”

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi 
Odası (LTSO) Başkanı İlhami CE-
BELLİ yaptığı açıklamasında dep-
remzedelerim yaralarını sarmak 
için çalışmalarının devam edeceği-
ni belirterek; 

“Elazığ ve Malatya’daki dep-
remzedelerin yanların da olduğu-
muzu, acılarını paylaştığımızı gös-
termek için Kırklareli Ticaret ve 

Sanayi Odası ile birlikte Yardım 
Kampanyası düzenledik. Bu kam-
panya kapsamında toplanan yardım 
malzemelerinin yer aldığı Yardım 
Tırı yola çıktı. Yardımlarımız de-
vam edecek.  Elimizden geldiği 
kadarıyla oradaki yaraları sarmaya 
çalışacağız. Allah böyle felaketle-
ri bir daha göstermesin. O bölgede 
yaşayan herkese geçmiş olsun di-
leklerimi iletiyorum. Yaralılara acil 
şifalar hayatını kaybedenlere de  
Allah’tan rahmet diliyorum.Kalbi-
miz ve dualarımız Elazığ ve Malat-
ya ile tüm kardeşlerimize geçmiş 
olsun” dedi.

Kırklareli Ticaret ve Sa-
nayi Odası (KTSO) ve Lü-
leburgaz Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın (LTSO) hazırla-
dığı Temel İhtiyaç Malze-
meleri’nden oluşan Yardım 
Tırı, deprem bölgesi olan 
Elazığ ve Malatya’ya git-
mek üzere 27 Ocak 2020 
Pazartesi günü akşamüstü 
yola çıktı.

Elazığ ve Malatya’ya    Yardım Eli
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Elazığ ve Malatya’ya    Yardım Eli
* KTSO Başkanı Soner ILIK; “Yardım Kam-

panyamıza katkıda bulunan herkese teşekkür edi-
yorum”

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Baş-
kanı Soner ILIK herkesi yardıma davet ederek yap-
tığı açıklamasında şunları kaydetti:

“Depremden zarar gören hemşerilerimizin yara-
larının sarılması noktasında, Lüleburgaz Ticaret ve 
Sanayi Odası ile birlikte seferber olduk. Depremin 
gerçekleştiği andan itibaren Oda olarak başta üye-
lerimiz olmak üzere tüm halkımıza ulaşarak yar-
dım kampanyamıza destek istedik. Depremzedelere 
yardım eli uzatmak için odamızda oluşturmuş ol-
duğumuz koordinasyon merkezi ile çalışmalarımızı 
gerçekleştirdik. Toplanan yardımları afet bölgesine 
gönderdik.

Deprem haberinin alınmasından itibaren sefer-
ber olarak desteklerini esirgemeyen ve depremze-
delerin yaralarını sarmaya bir nebze de olsa kat-
kıda bulunan Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı İlhami CEBELLİ’ye, Kırklareli Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Fuat ŞE-
KER’e, üyelerimize ve tüm halkımıza teşekkürleri-
mi sunuyorum. Ülkemize has bu birlik ve beraber-
liğimizi yüce Rabbim muvaffak eylesin.”dedi.
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Trakya Kalkınma Ajansı öncülüğünde Trakya 
Bölgesindeki Oda ve Borsalar ile Odamız Yöne-
tim Kurulu Başkanı İlhami CEBELLİ ve Mec-
lis Başkanı Aytaç AKSOY,Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanı Sayın Prof.Dr.Mustafa ŞEN-
TOP’u makamında ziyaret ederek hediye takdi-
minde bulundular.Trakya Oda/Borsa Yönetim 
Kurulu ve Meclis Başkanları daha sonrasında 
TOBB Başkanımız M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU 
nu Yönetim Kurulu Başkanımız İlhami CEBELLİ 
ve Meclis Başkanımız Aytaç AKSOY’unda arala-
rında bulunduğu heyet ile makamında ziyaret etti.
Türkiye Ekonomisi ile Bölgesel problemlerin ko-
nuşulduğu ziyarette ayrıca Odamız yeni hizmet 
binası İçin destek veren Başkanımız M.Rıfat Hi-
sarcıkoğlu’na teşekkürlerini ilettiler.

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı 
İlhami CEBELLİ ve Meclis Başkanı 
Aytaç AKSOY, Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi Başkanı Sayın Prof. Dr. 
Mustafa ŞENTOP’u makamında zi-
yaret ederek hediye takdiminde bu-
lundular.

Prof. Dr. Şentop’a ziyaret
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Lüleburgaz Ticaret ve 
Sanayi Odası (LTSO) ile 
Kırklareli Serbest Mali 
Müşavirler Odası (KS-
MMMO) İş birliği ile 
05/02/2020 (Çarşamba) 
günü Lüleburgaz Yıldız-
ları Kadın Akademisin-
de(LYKA),E Dönüşüm  
Eğitimi düzenlendi.

İSMMMO Eğitim 
Müdürü İnci Şavcı’nın 
anlatımı ile E Uygula-
malar, E Arşiv, E İrsali-
ye, E Fatura üzerine soru 
cevap şeklinde düzenle-
nen eğitim,yoğun katı-
lım ile gerçekleşti.

Lüleburgaz Vergi Dairesi 31.Vergi Haftası 
etkinlikleri dolayısıyla Odamıza gerçekleştirdi-
ği ziyarette, Vergi Dairesi Müdürü Remzi ÜN-
VER ve beraberindeki heyet Odamız Yönetim 
Kurulu Başkanı İlhami CEBELLİ ve Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz tarafından karşılandı.

Odamız tarafından Lüleburgaz Yıldızları kadın 
Akademisi’nde “Yapı Müteahhitliği Sınıflandırılma-
sı ve Kayıtlarının Tutulması” Eğitimi düzenlendi.

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 
düzenlenen eğitimde “Yapı Müteahhitliği Sınıflandı-
rılması ve Kayıtlarının Tutulması” konusunda, Kırk-
lareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerinin 
anlatımları ile gerçekleşti. 

Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ersoy 
CANBERK’inde katılım sağladığı eğitimde Yapı 
Denetimi ve Yapı Malzemeleri Şube Müdürü Serdar 
BENLİ,Makine Mühendisi Kaan MUTLU  Müteah-
hitlik Mevzuatı, Müteahhitlik Yeterlilik Sistemi,İş 
Deneyim Belgeleri, başvuru esnasında sunulacak 
belgeleri sunumları ile anlatırken ve soru cevap şek-
linde ilerledi.

Vergi Dairesi’nden 
Odamıza ziyaret

Odamızda, E Dönüşüm Eğitimi Düzenlendi

Eğitim Semineri düzenlendi
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Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi 
Odası tarafından düzenlenen eği-
timde , Lüleburgaz İlçe Tarım ve 
Orman Müdürlüğünden yetkili-
lerinin konuşmacı olarak katılım 
sağladığı “Türk Gıda Kodeksi 
Gıda Etiketleme ve Tüketicileri 
Bilgilendirme Yönetmeliği” bil-
gilendirme toplantısı yapıldı.Top-
lantıda güncellenen gıda üretim 
ve etiket  yönetmelikleri,alerjen-
ler,lokanta ve  gıda üretimi yapan 
firmaların uyması gereken yasal 
zorunluluklar gibi birçok konu 
hakkında bilgi verildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
ile Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası katkıları 
ile her yıl Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere 
yapılan gıda yardımı bu sene tüm dünyayı etkile-
yen Koronavirüs salgını nedeniyle gıdanın yanı 
sıra temizlik maddeleride eklenerek Ramazan Ayı 
Alışveriş Kartı olarak dağıtımına başlandı.

TOBB tarafından 60.000 TL olarak gönderilen 
yardım paketine, Odamız 40.000 TL ek yardımda 
bulunarak İhtiyaç sahibi 1000 aileye ulaştırılacak-
tır.

Lüleburgaz TSO Yönetim Kurulu Başkanı 
İlhami CEBELLİ ”Bizler zor zamanlarda kenet-
lenen bir milletin evlatlarıyız. Ülkemiz ve dünya 
zor bir süreçten geçiyor Koronavirüs salgını eko-
nomileri olumsuz etkilemeye başladı. İşyerleri 
mecburen kapanmak veya ara vermek zorunda 
kaldı. Bu açıdan bizlerde Oda olarak Ramazan 
Yardımımızı arttırarak ihtiyaç sahibi aileleri tes-
pit ederek bu zor günlerinde bir nebze yanlarında 
olmak istedik. Bir an önce eski günlerimize dön-
menin arzusu içerisindeyiz. Allah bütün hastaları-
mıza acil şifalar versin, hayatını kaybeden vatan-
daşlarımıza rahmet diliyorum.

Her yıl bizden desteğini esirgemeyen TOBB 
Başkanımız Sayın M.Rifat Hisarcıklıoğlu’na, 
Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerimize, her za-
man yanımızda olan Odamız Üyelerine, bu zorlu 
sürecin atlatmada destek olan sağlık çalışanları-
mıza,polislerimize ve tüm kurumlarımıza özverili 
mücadelelerinden dolayı teşekkür ederiz.”açıkla-
masında bulundu.

Gıda Alerjenleri Eğitimi Yapıldı

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi internet site-si yenilenerek basit ve kolay kullanımıyla ilan-lara daha rahat ve hızlı erişim imkânı sağlandı. https://www.ticaretsicil.gov.tr/vi…/hizlierisim/girisyap.php adresine girerek İlan Görüntüleme, 
İlan Yayın Süreci, İlan Ücretleri, Unvan Sorgu-lama ve Örnek İlan Metinleri gibi hizmetlere kayıt oluşturarak ulaşabilirsiniz.1957 yılından günümüze kadar yayımlanan 17,6 milyon ilana artık bir tıkla ücretsiz ulaşı-labiliyor. Kullanıcı dostu olarak tasarlanan ve 1 milyonun üzerinde aktif kullanıcısı bulunan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi internet sitesine e-Devlet Kapısı üzerinden veya e-imza ile de giriş yapılabiliyor. İlanların yayımlandığı nüs-halar e-imzalı ve ıslak imzalı olarak da temin edilebiliyor.

Türkiye Ticaret 
Sicili Gazetesi Tüm Arşiviyle 

Birlikte Dijitalleşti
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Lüleburgaz TSO Yönetim Ku-
rulu Başkanı İlhami CEBELLİ, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli-
ği(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisar-
cıklıoğlu başkanlığında Ticaret ve 
Sanayi Odaları Konsey Toplantı-
sına video konferans aracılığıyla 
katılım sağladı.

TOBB Ticaret ve Sanayi Odala-
rı Konsey Üyesi olarakda görevini 
yürütmekte olan ,Lüleburgaz TSO 
Yönetim Kurulu Başkanı CEBEL-
Lİ yaptığı açıklamada:

“Ülkemiz topyekun bir mücade-
le içerisindedir.Bu süreçte Odamız 
Yönetim Kurulu,Meclis Üyeleri 
ve personeli görevinin başındadır. 
Gerçekleştirdiğimiz toplantıda Ko-
ronavirüs Salgını nedeniyle sek-
törlerde yaşanan sorun ve çözüm 
önerileri ile üyelerimizden gelen 
sorunlar,talepler ve çözüm önerile-
rinin kurum ve kuruluşlara aktarıl-
ması ele alındı.

Üyelerimizden  işyerlerini ka-
patmak, faaliyetlerini azaltmak 
veya durdurmak zorunda kalanlar 
Kısa çalışma Ödeneğinden yarar-
lanabilirler.Kısa Çalışma Ödene-
ğinde iş yerlerinin tamamında ve 
ya en az 4 hafta faaliyete ara ve-

renler ile çalışma sürelerini en az 
üçte bir oranında azaltanlar fayda-
lanabilmektedir. Sürücü Kursla-
rı,Sigortacılık,Emlakçılık sektör-
lerininde mücbir sebep nedeniyle 
kısa çalışma ödeneğine dahil edil-
mesi konusunda görüşmelerin de-
vam ettiğini paylaşmak isteriz.İŞ 
KUR (www.iskur.gov.tr) tarafın-
dan alınmaktadır.Tüm üyelerimiz 
Odamızdan detaylı bilgi alabilirler.
Değerli Üyelerimizin bu zor süreci 
en hafif şekilde atlatabilmesi için 
Kısa Çalışma Ödeneğinden ya-
rarlanmasının faydalı olacağı ka-

naatindeyiz. Üyelerimizden gelen 
talepler doğrultusunda Nefes Kre-
disinin ivedikle çözümü ile Eğitim 
sektöründe Kreş ve Özel Okulların 
yaşadıkları sorunlarla ilgili süreç 
devam etmektedir. İşe Devam Kre-
disi ile KGF (Kredi Garanti Fonu) 
müracaatında yaşanan sorunlarla 
ilgili odamızda Kriz Masası oluştu-
rulmuş olup,odamızın  info@ltso.
org.tr veya 0288 4171121 numaralı 
telefonuna iletebilirler. İletilen ta-
lepleri kurum ve kuruluşlara TOBB 
nezdinde takipçisi olacağımızı be-
lirtmek isterim.”dedi.

Cebelli, TOBB Konsey Toplantısına Katıldı
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Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası ilçemizin eko-
nomisini canlandırmak adına başlattığı indirim pro-
tokollerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Çeşitli 
sektörlerde faaliyet sürdüren işletmelerimizle yapılan 
protokollerle hem üyelerimizin hem de anlaşma ya-
pılan firmalarımızın yararlanıyor. Geçtiğimiz yıl baş-
latına bu protokollerin artarak devam edeceğini dile 
getiren Oda Başkanımız İlhami Cebelli, konu ile ilgili 
şunları söyledi: “Yönetime geldiğimizde verdiğimiz 
sözler vardı, o sözleri şimdi bir bir yerine getiriyo-
ruz. Odamızın ve üyelerimizin yararına ne gerekiyorsa 
yapmak için çalışıyoruz. Geçen yıl başlayan pande-
mi sürecinde durgunluğa giren ticari yaşamımızı ha-
reketlendirmek, üyelerimizin ve protokol yaptığımız 
firmalarımızın yararın olan bu uygulama başladığımız 
günden itibaren ilgiyle karşılandı. Bu durum bizi faz-
lasıyla memnun ediyor. Bu memnuniyetten aldığımız 
güçle protokolleri arttırarak devam ettireceğiz. Pande-
mi sürecinde durağanlaşan Lüleburgaz ticaretine bir 
nebze olsun katkımız olduysa bundan mutluluk duya-
rız. Bu projeye katkı koyan ve önümüzdeki süreçte yer 
alacak firmalarımıza çok teşekkür ediyorum.”

Cebelli, konuşmasının ardından yeni protokolleri im-
zalayarak, firmaların sağladığı avantajları üyelerin 
kullanımına sundu. 

Buna göre; Özel Masal Kreş ve Gündüz Bakım Evi 
2020-2021 dönemine ait yeni kayıtlarda %15, Özgür 
Sakın Turizm Organizasyon-Etkinlik Atölyesi Günü-
birlik, Konaklamalı Yurt İçi-Yurt Dışı Turlarda ve di-
ğer faaliyetlerde özel indirimler sağlanacağını indirim 
protokolü imzalandı.

Lüleburgaz Sanat Merkezi (TC MEB Özel Lülebur-
gaz Müzik Bale Ve Dans Kursu), Lüleburgaz Ticaret 

ve Sanayi Odası üyelerine ve 1. Derece yakınlarına, 
Lüleburgaz Sanat Merkezinin belirlediği kurs bedeli 
üzerinden %10 indirim uygulanacaktır.

Düvenci Toptan (Toptan fiyatına perakende satış), 
Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine www.
duvencitoptan.com internet sitesinden alışverişlerinde 
%5 indirim imkanı sunmaktadır. Üyelerimiz wwww.
duvencitoptan.com alışveriş yaparken ödeme say-
fasında yer alan Hediye Çeki Kullan bölümünden 
LTSO2020 nolu kodu girmeleri yeterli olacaktır.

Altınyıldız Classics Esas39,  Lüleburgaz Ticaret ve 
Sanayi Odası üyelerine, Esas Burda 39 Avm Altınyıl-
dız Classics mağazasında ilk  alışverişlerinde tüm in-
dirimlere ek %15 indirim sağlanacaktır.

Sakarya Elektrik Perakende Satış A.Ş.(SEPAŞ), 
Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine , Sakar-
ya Elektrik Perakende Satış A.Ş.(SEPAŞ) enerji bedeli 
üzerinden %15’e varan oranlarda indirim yapılarak bi-
rim fiyatın 12 ay boyunca sabitlenmesi ve ticarethane 
tarifesi için geçerli olup,sanayi tarifesi için fiyatlandır-
ma ayrıca yapılacaktır.

İndirim Protokolleri 
devam ediyor
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TÜBİTAK Ve TEKNOFEST’in ortak dü-
zenlediği Liseler arası İnsansız Hava Araçları 
yarışması için tasarladığı projede 2019 yılın-
da 84 puan alan Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi 
Odası Bilim Sanat Merkezi (LÜLEBİLSEM)
Takımı  2020 yılı içinde düzenlenecek olan ya-
rışmaya Döner Kanat ve Sabit Kanat kategori-
lerinde yarışmaya hazırlanıyor.

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Yöne-
tim Kurulu Başkanı İlhami CEBELLİ’yi, Lü-
leburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Bilim Sanat 
Merkezi (LÜLEBİLSEM) Takımı öğrencileri 
Enes Köşeli, Efe Tunca ile öğretmenleri Serkan 
Kahraman, Bünyamin Uslu makamında ziyaret 
etti.

CEBELLİ,”Odamızın yaptığı okullardan 
biri olan, Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası 
Bilim Sanat Merkezi (LÜLEBİLSEM) geçtiği-
miz yıl tüm öğrencilerimize örnek olacak şe-
kilde başarıya imza attı. İlçemizi, Okulumuzu, 
Odamızı en iyi şekilde temsil ettiler ve edecek-
lerine inancımız tamdır. Gençlerimizin her za-
man her konuda yanında olduğumuzu belirtmek 
isterim. 16-20 Eylül 2020 tarihinde Gaziantep 
Alleben Göleti’nde gerçekleşecek olan TÜ-
BİTAK ve TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve 
Teknoloji Festivali’ne katılım sağlamalarından 
ötürü tebrik ediyor ve başarılarının devamını 
diliyorum.” diye konuştu.

Ziyarette Lüleburgaz TSO Yönetim Kurulu 
Başkanı İlhami CEBELLİ, öğrencilere 1000’er 
TL’lik hediye çeki takdim etti.

LÜLEBİLSEM’in yanındayız
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Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ta-
rafından hizmete sunulan”Yetenek Kapısı” çev-
rimiçi kariyer platformu (www.yetenekkapisi.
org); işverenlerin ihtiyaç duydukları yetenekleri 
henüz eğitimleri devam ederken keşfetmelerine, 
öğrenci/mezunlar ile zaman ve mekandan ba-
ğımsız şekilde iletişim kurumlarına imkan sağ-
lamaktadır.

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası (LTSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı İlhami CEBELLİ ile 
Kırklareli Üniversitesi  (KLÜ) Kariyer Merke-
zi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Esra BOZKANAT ile 
Kariyer Merkezinde Görevli Öğr. Gör. İskender 
ÖZATLI ‘Yetenek Kapısı’hakkında görüş alış-
verişinde bulundu.

Yapılan görüşme sonrası CEBELLİ:İşveren 
Üyelerimizin”Yetenek Kapısı”kariyer platfor-
muna üye olmaları önem arz etmektedir.”Ye-
tenek Kapısı”nda oluşturulacak hesap ile ülke-
mizdeki ve yurt dışındaki üniversitelerin kariyer 
merkezleri ile iletişim kurulabilmekte,şirketlerin 
ve kurumların iş/staj ilanları istenilen üniversite 
ve bölümlerden öğrencilerin/mezunların başvu-
rusuna açılabilmekte,özgeçmişler incelenerek 
adaylar arasındaki marka bilinirliğinin artırılma-
sına,aynı zamanda kariyer etkinliklerinin dü-
zenlenerek üniversitelerin düzenlediği kariyer 
fuarlarından haberdar olunmasına ve kayıt yap-
tırabilmesine imkan sağlamaktadır.Odamız Üye-
leri  işverenlerin Kırklareli Üniversitesi Kariyer 
Merkezinden staj/mezun  iş arayanların bu or-
taklaşa çalışmadan fayda sağlayacaklarını kana-
atindeyim.”diye konuştu.

Lüleburgaz TSO, 
Kırklareli Üniversitesi 
“Yetenek Kapısı”nda 

Buluştu

BANKKART BAŞAK 
TEDARİK ZİNCİRİ 

FİNANSMANI PROJESİ 
PROTOKOLÜ

TOBB ile Ziraat Bankası, tedarik zincirlerinde 
finansman kaynaklı yaşanan aksaklıkları ve tahsilat 
problemlerini gidermek üzere “Bankkart Başak Te-
darik Zinciri Finansmanı Projesi” başlatmıştır.

 Projenin ana amacı tedarikçi ve alıcıların ban-
ka üzerinde oluşturulan kapalı devre bir sisteme ta-
nımlanarak, alım-satım işlemlerinin Ziraat Banka-
sı garantörlüğünde gerçekleştirilmesi olup böylece 
tahsilat konusunda her iki tarafın da riski sıfıra indi-
rilmektedir.

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Ku-
rulu Başkanı İlhami CEBELLİ ile Lüleburgaz Zira-
at Bankası Şube Müdürü Zafer TERZİOĞLU yap-
mış oldukları toplantı sonucu imzalanan protokol ile 
üyelerimizin mal alımlarında esnek vadelendirme ve 
taksit imkânı sağlayarak nakit akışını kolaylaştıracak 
olan ‘’ Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı 
Projesi’’ protokolü imzalanmıştır.

Bu proje ile taraflar arasındaki ticaretin kart sis-
temi üzerinden güvenle yapılmasını ve iş hacimleri-
nin büyütülmesi, kararın üyelerimize ve kamuoyuna 
duyurulması kararlaştırılmıştır.
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Lüleburgaz TSO Yönetim 
Kurulu Başkanı İlhami CEBEL-
Lİ Yaptığı açıklamada; Lülebur-
gaz TSO Yüksek İstişare Ku-
rulu Üyeleri İle 2018 yılından 
bu yana Bölgemizin, Odamızın 
İhtiyaçları ve Çözüm Önerile-
ri Üretme Noktasında bir çok 
konuda görüş alışverişinde bu-
lunduk. Lüleburgaz TSO olarak  
çalışmalarından dolayı teşekkür 
ederiz.” Lüleburgaz TSO Yöne-
tim Kurulu Başkanı İlhami CE-
BELLİ, Yüksek istişare Kurulu 
Üyelerimize çalışmalarından do-
layı plaket takdim etti.

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı İlhami 
CEBELLİ, Meclis Başkanı Aytaç AKSOY 
ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Lüleburgaz 
Kaymakamlığına atanarak göreve başlayan 
Salih YÜCE’yi makamında ziyaret ettiler. 
Kaymakamımıza yeni görev yerinde ‘ha-
yırlı olsun ‘dileklerini ile başarı dilekleri-
ni ilettiler. Lüleburgaz Kaymakam YÜCE, 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile ge-
tirerek Lüleburgaz TSO Yönetim Kurulu 
Başkanı İlhami CEBELLİ, Meclis Başkanı 
Aytaç AKSOY ve Yönetim Kurulu Üyeleri-
mize teşekkürlerini iletti.

Kaymakam Yüce’ye ziyaret

Lüleburgaz TSO Yüksek İstişare 
Kurulu Son Toplantısı Gerçekleştirildi
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LÜLEBURGAZ TSO’DAN, İSO 
İLK 500 DE YER ALAN FİRMA-
LARA TEBRİK MESAJI

Odamız Yönetim Kurulu Başka-
nı İlhami CEBELLİ, İstanbul Sanayi 
Odası tarafından açıklanan “Türki-
ye’nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuru-
luşu” listesinde yer alan Lüleburgaz 
TSO üyesi 9 firmayı tebrik ederek 
başarılanın devamını diledi.

Lüleburgaz TSO Yönetim Kuru-
lu Başkanı İlhami CEBELLİ, yaptığı 
açıklamada “Odamızın hizmet sınır-
ları içerisinde yer alan 9 firmamız, 
İstanbul Sanayi Odası tarafından 
üretimden satışlara, satış hâsılatına, 
brüt katma değere, öz sermayeye, net aktifler tutarına, 
dönem karı tutarına, ihracat tutarına ve ücretle çalışan-
lar ortalamasına göre belirlenen Türkiye’nin İlk 500 
Büyük Sanayi Kuruluşu listesi içinde önemli sıralarda 
yer almıştır. Küresel manada zorlayıcı ekonomik dal-
galanmaların yaşandığı bu dönemde dünya ile rekabet 

ederek 9 firmamızın yakaladığı bu başarıyla gurur du-
yuyoruz. Odamız üyesi bu firmaların bölgemizde ol-
ması,istihdam ve katma değer yaratmasını önemli bu-
luyoruz. Türkiye’nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” 
listesinde yer alması bölgemiz açısından güç ve moral 
kaynağı sağlamakta olup, 9 firmamızı kutluyor başarı-
larının devamını diliyorum” dedi.

İlk 500’e tebrik

İSO İLK 500‘DE YER ALAN FİRMALAR

           2018  2019

Ulaş Gıda Un Tekstil Nakliye Tic. ve San. A.Ş. Lüleburgaz  436     404

Lesaffre Turquie Mayacılık Üretim ve Ticaret A.Ş. Lüleburgaz 286      318

Bunge Gıda San. ve Tic. A.Ş.        87         92

Trakya Cam Sanayii A.Ş         70        122 

Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.    153      146 

Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş.       167      156

Zorluteks Tekstil Tic. ve San. A.Ş.      193      191 

TYH Uluslararası Tekstil Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.   310     322

Trakya Döküm San. ve Tic. A.Ş.       345     338
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S t r a t e j i k  P l a n
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