\BuRsA

BURSA
ES|{AF VE SA|{ATKARLAR OI}ALARI
BIRLIGI
odası *Bakkaiiar ocjası
*BarTaverna Ve Gazinocular odasl
*Berberie. odasl
"Bütengaz sat!c]larl odasl
*Boya ve Dekorasyoncular odası *Camcılar
ocasl * Çiçekçiler oda5l *Demirciler odasl
*Dokumacllar odası *Elektrik Teknisyenleri
Odası * Elektronikçiler OCası *Emlak
MüŞavirleri odasl *Fırlncllar odasl
*Fotoğrafçllaf odası'Hazlr Elbi5eciler odasl
*!-lırdavatçülar oda5l *Hurdacıiar odası
lişlemecüler
"l5lnci.ar.slhn, Ies, odasl
oda5ü *Kahveciler odası *Kamvoncular
Oda5ı *Kantinciler Odası *Karoseri ima1atçlları oda5l *Kasaplar odasl *l(uaförler
odasl *Kuyumcular odasl *Lokantacllar
odasl *Marangozlar odasl
*Matbaaclla. Ve Klrtasiyeciier odasl
*Mermerciler odasl *Minibüsçüler odasi
*Bursa E5naf Ve san. odasl
*Ayakkabücılar

*oto Galericiler odas. *oto Boyacllar
odasü *oto Kauçuk ve Plast, odasl

*oto Tamircileri odası *Özel Halk otobüs
odasl *pastacllar, Tatlıcılar odası
*sandlk imalatçllarl odası *Sebzeciler
odasl *servis Aracl işi. odasl

AYI . }-l - tLü 8g
oNU : Zorunlu Depozito Yönetim

12.05.2022

Sistemi Uygulamalarına İlişkin
Usul ve Esasların Uygulamaya Konulması

oDALARA 4-2-SAyILIGENELGE

*SeYyar Pazarcıla.

odası * simitçi]er odası
*soğutucu Bobinaj€ılar odas! *Şoförleİ
Ve otomobil(iIeü oda5, 'Tel.e, Bayiler,
odasl *Te.ziıer oda5ı *Tuhafiyeciler odasl
*Yaymacılar Odası *Yedek Parçacılar Odası

BÜYÜKORHAN
*

ESnaf Ve sanatkar!ar odasl

cEıvıı-ir
*
*

Esnaf ve sanatkarlar odasl
Nlinibüsçüler odasl * Şoförler odasl

cüRsu

- ESnaf Ve sanatkarlar odas!
- NakliyecilerMinibüsçüler Odası
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