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*Ayakkabıc lar Odası *Bakallar Odası
*Bar-Taverna ve Gazinocular 0dası
*Berberler odası nBütangaz satlc]lar odaSl
uBoya ve Dekorasyoncular odas] *camcllat

Odası *Çiçekçiler Odası *Dem]rciler Odası
*Dokumacılar odası *Elektrik Teknisyenleri
Odas *EektlonikÇiler odasl *Emlak

l\4üşaVirleri odası *F rıncılar odası
*Fotoğrafçl]ar odasü *Hazır E]b]seci]er odası

*lsltlc]lar Slhhi Tes, odasl *lslemeciler odasr
*Kahveciler Odasi *Kamyoncular Odası
+Kantinciler Odasü *Karoseri imalatçıları
odası *Kasap ar Odasl *Kuaförler odasl
*Kuyumcu ar Odası *Lokantacl ar odasl
il\4ahrukatçülar odas] *lV]arangoziar odas
*Matbaacllar Ve Klrtasiyeciler odas]
*Mermerciler odasl *lVinibüsçü eı odasl
*l\luhtelif Esnaf Ve san, odasl
*oto Ga]ericiler odas *oto Boyac lar odasr
*oto Kauçuk Ve Plast, o_dasl
'Oıo Tani.c le, Odası 'Ozel r{alk Oıob.s
0dasl *Pastac]lar Tatllc iar odasl
*Sand]k iinalatçllarl odas *sebzeci er
odasl *servis Arac] lşl, odasl
*sevyar Pazarcl ar odasl *simitç]ler odasl
*Soğutucu-Bobinajcılar odasl iŞöförler

Ve otomobilciler odasl *Tekel Bayileri
Odası *Terziler Odas *Tuhafiyeciler Odas]
+Yaymacllar 0dası *Yedek ParçaCllar odasl

eüyüxoRHaüu
"Esnaf ve sanatkarlar 0dasl

e ııvııix
"Esnaf ve sanatkarlar odasl
"Miııibüsçüler odasl *Şoförler odasi

c üRsu
*Esnaf ve sanatkarlar odası
*Nakliyeciler-Minibüsçüler odasI

HARMANClK z|ve
*Esnaf ve sanatkaılar odasl

iıu tc 0 ı-
*Bakkallar Odası *Berberler Odası
+Demirciler odasl +Elektrikçiler odasl
*kahveciler odası *keresteciler
+Köfteci-Tatl 

l cl Iar odas]
oda§l *MeyvecileL sebzeciler Ve
odasl "Şoförler odasl *Terzi!er

izııı ix
*Esnaf Ve sanatkarlar 0dasl "Ulaştlrma GENEL
KABACABEY
'Bakkallar odasü "Berber|er odasü
*Demirciler odası *kahvecilerodasl
" Kunduracl Saraçlar odasl
*Manavlar Ve Paz. od. *Ulaştlrma Hiz- od
*Terziler odasl

KELEs
"Esnaf Ve sanatkarlar 0d_ "Ulaştlrma Hiz.

KtsTtt
*Esnaf Ve sanatkarlar 0dası "Şoförler 0dasl

MUDANYA
*Esnaf Ve sanatkarlar 0dası "Şoförler 0dası

M UsTAtAKEMALPAŞA
"Ağaç İş]. Odası *Aşçtlar ve benz. Odası
*Bakkallar odasl "Berberler 0dasl
"Kahveciler odasl "Madeni Eşya Sanatk
Odası "Sebzeciler 0dası *Şoförler Odasü
*Terziler OdaSl " [uhafiYeciler Odasl
"MustafakemalpaŞa Esnaf Ve Snt od.

0nuaıurı_i
"Esnaf ve Sanatkariar Odası "Şoförler 0d-

0RHANGAZi
*Esnaf ve Sanatkar|ar 0dası *şoförler 0d.

YEN iŞEH i E
"Berberler 0dası "DemirciIer 0dası
iEsnaf ve Sanatkarlar 0dası *Şoförler 0d.
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