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ODALARA 23 SAYILI GENELGE 

  

 

İLGİ : TESK’ in 02.03.2021 tarih, 36 sayılı genelgesi.  

 

 

Konfederasyonumuzun “Koronavirüs ile Mücadelede Kontrollü Normalleşme Süreci” 

hakkındaki ilgi genelgesi Birliğimize gönderilmiş olup, bir sureti ekte sunulmaktadır.  

 

Bilgilerinizi ve üyelerinize duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.   

 

 

 

          

            

          Serkan CEYLAN                                                  Hulusi DEMİR   

            Genel Sekreter                                Başkan Vekili 

 

 

 

 

 

EK : İlgi genelge 
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