
BURSA
ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI

ninriĞi
SAYI : N/ _2-T ı3
KONU : Başkanlar Kurulu ve genel sekreterler toplantısı

oDALARA l§İsavıLl GENELGE

ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nun 2l. maddesi
gereğince yapılması gereken Birliğimizin Başkanlar Kurulu Toplantısı;
giriş 01.10.2022 lI4:00 - çlklş 04.10.2022 / lJPÇ_ *ş 57. maddesi gereğince
yapılması gereken Genel Sekreterler Toplantısı'"r$İrİ,lel$giriş 04.10.20221 14.00 -

çıkış 07.10.20221 11.00 tarihleri arasında Martı Resort Otel İçmeler Marmaris/
Muğla' da gerçekleştirilecektir.

Toplantıya katılacak Oda Başkanlarımızın ve Genel Sekreterlerimizin otel ve
ulaşım ücretleri Birliğimiz tarafindan karşılanacak olup, eşleriyle ve çocuklarıyla
katılacak olanların ücretleri kendileri tarafından karşılanacaktır.

- Oda Başkanı ve Genel Sekreter eşlerinden 3.000-TL. (2.400-TL konaklama +

600-TL yol ve gidiş kahvaltı, dönüş öğle yemeği ücreti), kendi aracı ile
geleceklerden 2.400-TL. (Konaklama),

- l. Çocuk 0-6,99 yaş konaklama ücretsiz,
- 2. Çocuk 0-6,99 yaşYo 50
- 7-|1,99 yaş çocuk konaklama 0/o50,

( Otobtıste koltukta oturacak ttim çocuklar için yol ücreti 600-TL. alınacaktır.)
- |2 yaş ve üzeri için, yetişkin ücret alınacaktır.
(Çocukların konaklama ücreti otele giriş yaptıkları tarihteki yaşma göre

belirlenecektir.)
Ücretlerin en eeç 20 Evlül 2022 Sah tarihine kadar Birliğimiz Muhasebe

Müdürlüğü'ne vatrrılmasr gerekmektedir.

Konaklama bedelini kredi karh ile Otele ödemek isteyen katılımcılar söz konusu
ödemeyi otele girişte gerçekleştirecektir.

Oda Başkanlnm ve Genel Sekreterinin toplantıya katılıp katılmayacağıru, katılım
olması halinde tiim katılımcıların okunaklı kimlik fotokopileri ile birlikte
en geç 20 Evlül2022 Salı tarihine kadar ozelkılem6).beşolı.org.tr e-posta adresine
üst yazr ile (katılım listesi 20 Eylül 2022 saat 17.00'de Otele teslim edileceğinden

r yan ile müracaat etmeyenler ve ücret yatırmayanlar otel katılım
mayacak ve tarihinden sonra katılım listesinde

k gönderilmesi hçşusunda gereğini rica
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*AVakkablc ]ar odas *Bakallar odasü
*Bar-TaVerna Ve Gazinocular odas
"Berberler odasl *Bütangaz sat]cl arl odaS
nBoya ve DekorasyoncL]lar Odası *Camcı ar
odasl *ÇiÇekÇiler odas *Demirci er odasl
*Dokumacı ar Odas *Elektrik Teknisvenleri
odasj 'ElektronikÇi er odasü *Emlak

l\4üşaVirleri Odası *F r nc Iar Odası
l ar Odasl nHaz]r E b seci er

*lsltlc ]arS]hhi Tes, odasl nlş]emec]ler odasl
'Kahveciler odası *Kamyoncu ar 0dasl
*Kantlnc] er odasl *Karoseri malatQl arl
odasl *Kasaplar odas] *Kuaförler odasü
*Kuyumcular Odası *Lokantacllar odasü
*Mahrukatç lar odas] *lV]arangozlar odas
*Matbaacl ar Ve Klrtasiyeciler odas
*Mernıerc]|er 0dası *Iüinibüsçüler Odas
*lV]uhtelif Esnaf Ve San, odaSl
'oto Galeric]ler 0dasl 'oto Boyacllar odasl
*oto Kauçuk Ve Plast- 0das
' oüo Tamil cilel ooos ,ozel HalI oıobjc.
odas "pastacllar Tatllcllar odasü
+Sandlk malatç ]arü odas *Sebzeci er
odas *SerV s AraA] lşl, Odasl
*Seyyar Pazarcl ar Odasl *simitçi er odasl
*Soğutucu-Bobinajcülar odas *Şöför]er

Ve otomobi Ciler odas *Teke Bayi eri

odasl *Terzi]er odasl *Tuhafiyeciler odasl
*Yaymac]lar Odası *Yedek Parçacü]ar Odasü

n üyü ro n unıu
"Esnaf Ve Sanatkarlar 0dası

cııvıı-ix
"Es8af Ve sanatkarlar odasl
'Minibüsçüler 0dasl *Şoförler odasi

Gü BsU
*Esnaf ve sanatkarlar odası
*Nakliyeciler-Minibüsçüler Odası

HARMANClK
*Esnaf ve sanatkarlar odasl

iıırtOı
"Bakkallar odasl "Berberler odası
"Demirciler odasl "Elektrikçjler odasl
"kahveciIer odası *keresteciler odasl
" Köfteci-Tatllcllar odasl *Marangozlar

0dasl *Meyveciler, Sebzeciler Ve Pazarcı]ar
0dasl "Şoförler odası *Terziler 0dası

izıııir
"Esnaf ve Sanatkarlar 0dası *Ulaştırma Hz.

KABACABEY
'BakkaIlar odasü *Berberler odasl
"Demirciler odası *kahveciler odası
*Kunduracl-Saraçlar odasl
*Manavlar Ve Paz. od. *Ulaştlrı]]a Hiz, od.
*Terziler odasl

KEtts
"Esnaf ve Sanatkarlar Od. "Ulaştırma Hiz. 0d

KEsTEt
*Esnaf ve Sanatkarlar 0dası "Şoförler 0dası bu
MUDANYA
*Esnaf ve Sanatkarlar 0das "ŞOföIler 0das!

MUsTAtAKEMAIPAşA
"Ağaç işl. Odasl *Aşçılar ve benz, Odası
*Bakkallar odasl "Berberlel 0dasl
"Kahveciler OdaSl *Madeni Eşya sanatk.
Odası *Sebzeciler 0dası "Şoförler Odası
"Terziler Odası *Tuhaf]yeciler 0dasü
*Mustafakemalpaşa Esnaf Ve snt od.

oRunıurı_i
"Esnaf ve Sanatkarlar 0dası *Şoförler 0d.

o RunıııcRzi
"Esnaİ ve sanatkarlar Odası "Şotörler 0d.

yrıu işruin
"Berberler odasl *Demirciler 0daSl
"Esnaf ve Sanatkar{ar 0dası *Şoförler 0d.
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ŞKAN VEKİLİ
NOT: OTOBÜSLERN
AYRICA BİLDİRILECEKTIR.


