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ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI

BURsA
*Ayakk6blcülar ocasl
*Bar,Taverna Ve Gazinocular odası
*Berberier oda5l *Bütengaz satlcıları oda5l

"Boya Ve Dekorasyoncular oda5l *camcl]ar

odasl * Çiçekçiıer odasü *Demirciler oda5]
*Dokumacılar odasl *Elektrik Teknisyenleri
odasj * Elektronikçiler odası *Emlak

Mü§aVirleri odasl *Fırlncliar oda5l
*Fotoğrafçllar odasü *Hazır Elbiseciler odası
*Hlrdavatçülar odasl *Hurdacılar odası
''ültı( J.aü-5Ir "i Tes. odasl 'i5lemeciler
odası *Kahveciler odası *Kamyoncular

odası *kantinciler odasj *karoseri İma,
latçllarl odasl *kasaplar ociasi *Kuaförler

oda5l *Kuyumcuiar odasü *Lokantacılar

oda5l *Maran8ozlar odas]
*Matbaacllar Ve KlrtasiVeciler odasl
*Mermerciler odasl *Minibi]sçüler odasl
*Bursa Esnaf Ve san. odasi
+oto Gaiericiler odasl +oto Boyaclıar
Odası *Oto Kauçuk ve Pla9t. Odası

*oto lamirciIeri odasl *Özei Halk otobüs
odas| +PastacIlar, Tatlıcılar odası

*sendlk İmalatç!larl ociasl *sebzeciier

odas] *sefuis Aracl İşl. odasi
*seyyar Pa2arcllar odası * simitçiler Ocasi
*soğutucu Bobinajcllar odasl +Şoförler

Vp olomoo,]cller odasl ^ JAıeI Bay'le.i
Odast *Terziler Oda5ü *TuhafiVeciler Oda51

*Yaymacllar oda5l *Yedek Parçacılar odası

BÜYÜKORHAN
- Esnaf ve sanatkarlar odasl
GEMLiK
" Esnaf ve sanatkarlar odasl
- Minibüsçüler odasl * 

Şoförler odasl
GüRsU
- Esnaf Ve sanatkarIar odaSl
- NakliyeciletrMinibüsçüıer odasl
HARMANcIK
* Esnaf ve sanaikarlar odasl
irıreöı-
* Bakkaılar odas] - Berberler odasI
" Demirciler odasl - Eiektrjkçiler odasl
* Kahveciler odas| - Keresteciler ooası §
" Köfteci-TatllCılar odaSl * MarangoZlar
Odası * l\,4eyveciieL Sebzeciler ve
odasl - 

Şoförler odasl * Terziier odasl
izı.ıir
* Esna{ Ve sanatkarlar odası * Ulaştlrma HiZ.

KARACABEY
* Bakkallar odaSl " Berberİer odast
' Demirciler odası " kahveciler odası
* KUnduract- Saraçıar odasl
" [,4anavlar Ve Pazarcılar odası
" Ulaştlrma HiZ. * Teziler odasl
KELEs
* Esnaf Ve Sanatkarlar odas| * U|aŞtlrma Hiz.

KESTEL
* Esnaf Ve Sanatkarlaf odasl " Şoförler od.
MUDANYA
" Esnaf Ve sanatkarlar odası ' Şoförıer od,

MUSTAFAKEMALPAŞA
" Ağaç İşl. odasI 'Aşçılar Ve BenZ. OdaSl
- Bakkallar Odası - Berberler Odası
- Haberleşme, Dinlenme odası " lüadeni
Eşya Sanatk. odasl - Sebzeciler odasl

- 
Şoförler odasl " Terziler odası

" Tuhafiyeciler odasl " M.K.Paşa Esnaf Ve
sanalkarlar odasl

oRHANELi
- Esnaf Ve sanatkarlar odasl - 

Şoförier od,
oRHANGAzi
* Esnaf ve Sanatkarlar Odası - 

Şoförler Od.

YENisEHiR
* Berberler odasl * Demirciler odasl
- Esnaf Ve Sanatkarlar odasü " Şoiörler od.
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otoparkın kullanımında sorun yaşanmamasl
amacıyla (İlçe Odalarımız dahil) Oda Başkanı

ahrettin rüccenoĞru
BAŞKAN VEKİLİ

TÜM ODALARA

Bilindiği üzere Esnaf hizmet binamızın alt tarafinda yer alan çocuk parkıriın
run araç parkl yeri olarak kullanımı ile alakalı Birliğimiz ve Yıldırım Belediyesi
nda protokol ile bila bedelle Birliğimizin kullanlmı için kiralama yapılmıştır.
ladığımız otoparkın kullanımı sadece Oda Başkanlarımız ve Oda Genel

kreterlerimize yönelik planlanmıştır. Bunun dışındaki kişilerce kullanımı otoparkın
i büyüklükte olmadığından dolayı mi.imkün gözükmemektedir. Ayrıca aşağıda

naf hizmet binası otoparkının işletmeciliğini yapan Ertan EFE'nin otopark
inin Birliğimize ait otoparkın kullanımı ile ilgili herhangi bir sorı.ım]uluğu

lunmamakla birlikte kendilerine tevdi edilmiş herhangi bir temizlik, duba
si vesaire görevleri bulunmamaktadr.

Birliğimize ait ve kargaşava
ve Oda Genbl

Birliğimizin
verilmemesi

araç plakalarının İsİm Ve soy isim it ile birlikte
il.com e-nosta rlca
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