
Bursa Elektrik Teknisyenleri Esnaf Ve Sanatkârlar Odası; 

 

1952 Yılında Bursa’ da cemiyetler kanununa göre kurulmuş olup, halen “Bursa Elektrik 

Teknisyenleri Esnaf Ve Sanatkârlar Odası” ismi ile devam etmektedir.  

Kamu kurumu niteliğinde tüzel kişiliğe sahip meslek kuruluşumuz, T.C. Ticaret 

Bakanlığı Esnaf Sanatkârlar Ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’ ne bağlı olarak 07.06.2005 

Tarihli 5362 sayılı Esnaf Ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununa tabiidir. 

Günümüz esnaf teşkilatı ahilik geleneğinden yetişmekte olup ahilik kültürünü kısaca 

açıklayacak olursak; Esnaf teşkilatının temelini oluşturan Ahilik kültürü Ahi Evran tarafından 

Hacı Bektaş-ı Veli’nin tavsiyesi ile Anadolu’ da kurulan esnaf dayanışma teşkilatıdır. Halkın 

sanat, ticaret, ekonomi gibi çeşitli meslek alanlarında yetişmelerini sağlayan, onları hem 

ekonomik hem de ahlaki yönden yetiştiren, çalışma yaşamını iyi insan meziyetlerini esas alarak 

düzenleyen bir örgütlenmedir. Günümüz esnaf odaları da bu ilkeler üzerine kurulmuş bütün 

güzel meziyetlerin birleştiği sosyoekonomik düzendir. Bir esnaf önce çıraklık, kalfalık ve 

ustalık süreçlerini ahilik kültürünün esaslarına uygun olarak yaşamında uygulaması gerekir ki 

ahi olabilsin. Toplumsal sorumluluk, hizmette mükemmellik, dürüstlük ve doğruluk, ortak 

yaşama ilkeleri üzerine kurulan ahilik derecesini kazanmak çok kolay olmamakla birlikte 

günümüz esnaf teşkilatı da bu çalışma biçimi üzerine gençlerin iyi yetişmesini ve meslek 

kazanmalarını sağlamak için çırak, kalfa ve ustalar yetiştirmektedir. Bizler ahilik kültürünü 

almış milletine, devletine, tedarikçisine, yanında çalıştırdığı personellerine ve en son kendisine 

hizmet eden yetkili fen adamlarıyız. 

Meslek odamız ilimiz sınırları içerisinde üyelerimiz ile yanlarında çalışanların mesleki 

ve teknik ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel 

menfaatlerine uygun olarak gelişmelerini ve mesleki eğitimlerini sağlamak, meslek 

mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak, 

meslek disiplin ve ahlakını korumak amacındadır. 

Odamız olarak; kanunlar çerçevesinde, çağın gereksinimlerine cevap verebilmek için 

daima yeniliklere açık en iyi hizmeti vermenin gayreti içerisindeyiz. Üyelerimizin de hoşgörü 

ve destekleri ile 21.yüzyılın teknoloji ve yeniliklerini takip ederek mesleki faaliyetlerimizi en 

iyiye taşıma çabasındayız. Bu çabalarımız da üyelerimizin desteklerine ihtiyacımız olduğunun 

bilincindeyiz işte bu sebeple tüm oda üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız. BURSA 

ELEKTRİK TEKNİSYENLERİ ESNAF VE SANATKÂRLAR ODASI büyük camiadır. 

 

        Saygı ve Selamlarımızla. 

 


