
Yapılmak istenen kadastro pahalarının sayısaüaştırıl-
ması çözüm olmayacaktır.

1,6,7,8 — İmar planları ve açıklama raporları

Diyarbakır kent yerleşiminin mevcut 1/5000 -
I /1000 ölçekli imar planlarının yanı sıra Sur İçi koruma
amaçlı imar planlan da mevcuttur.

Kentin; Yenişehir. Ofis, Bağlar. Şehitlik. Huzurevleri
ve sur içi bölgeleri (Planlanmak istenen alanın önemli bir
bölümünü oluşturmaktadır.)

Bahse konu yerleşim bölgeleri; mevcut planlara göre
yapılaşmayı tamamladığında n, tekrar planlanması hiçbir
(ayda sağlamayacaktır.

Ancak ; kısmi revizyonlarla çözüm üretilebilir. Bunun
yanı sıra, kentin yeni gelişme yönlerinde de kısmı ilave
imar planları yapmak daha ekonomik, daha verimli ve da-
ha güncel olacaktır.

Bunu yapmak yerine 3194 sayılı imar kanununun 18.
Maddesi ve 2981 sayılı yasa uygulamaları ile kentin hem
harita hem planlama hem de mülkiyet sorunu çözüle-
cektir. Bunu da minimum maliyetle yapmak mümkündür.

3194 sayılı İmar Kanunu 18. Maddesi ile 2981 sayılı
yasanın uygulanmamasından dolayı Belediye bütçesine
önemli bir yük getiren ve getirecek olan kamulaştırma
bedellerine de çözüm getirecektir.

SONUÇ

Teknik şartnamenizde, bu çalışmanın kentimizin
tüm kesimleri ile koordinasyon sağlanacağı ifade edilme-
sine rağmen, odamız görüş ve önerileri alınmamıştır.

1999 yılında üretilip, yeni onaylanan Sayısal Fotogra-
metrik Halihazır Haritaların yüklenicisinin, bu iş ile ilgili
kesin hesabı; GAP idaresince henüz tamamlanmamış
iken, yok sayılarak, aynı işin yeniden yaptırılmak isten-
mesi, kentimizin kıt kaynaklarının heba edilmesi anlamın-
dadır.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde var olan Sayısal
Fotogrametrık Halihazır Haritaların yanlış olduğu fikri
hakimdir. Ancak; bu Haritaların yanlışlığı Uzmanlarının
çalışmaları ve raporlarına dayandırılmalıdır. Fakat, böyle
teknik bir tetkik ve inceleme yapılmamıştır.

Şayet Haritaların hatalı olduğu görüşü hakim İse; he-
nüz kesin hesabı tamamlanmamış olan yüklenici ve ilgi
idare tarafından hataların giderilebileceği yasal olarak
mümkündür.

Yukarıdaki açıklamalarımızda; yapılması gerekenin
yapılmayıp, yapılmaması gerekenin yapılmasında ısrarcı
olunması durumunda; sınırlı Kamu kaynaklarının bilerek
heba edileceği de bilinmelidir.

Şubemizin Belediye Başkanları İle Yaptığı
Görüşmeler Neticesinde Başkanlara Sunulan Rapor

Mühendislik hizmetleri, gerek tek tek bireylerin, ge-
rekse toplumun günlük yaşamının her alanını etkilemekte
ve etkileri günümüzle sınırlı kalmayıp geleceğimizi ve kay-
naklarımızın kullanımını da kapsamaktadır.

Bundan dolayı da biz mühendislerin özelde yaşadık-
ları şehre, genelde ise copluma, yaşadığımız çağa ve do-
ğaya karşı sorumluluklarımız olduğu ve bölgemizin özel
koşullarından dolayı bu sorumluluğun daha da acil ve ağır
bir sorumluluk taşıdığı kanaatindeyiz.

Bizler Harita ve Kadastro Mühendisleri olarak bir
yerleşim yeri kurulurken ilk baş vurulacak alt yapı hiz-

meti veren ve uygulayan mühendisler olduğumuzdan,

şehirleşme konusunda mutlaka Odamızın görüş ve öne-

rilerine başvurulması gerektiğine inanıyoruz.

Mesleki bilgilerimizi, beceri ve deneyimlerimizi, top-

lumun ortak çıkarları, evrensel insani kazanımlarm ve

kültürel mirasın korunması ve yaşam düzeyinin yükseltil-

mesi için kullanmamız gerektiği, toplumun sağlığı, güven-

liği ve refahı için taşıdığımız sorumluluk her zaman ken-

di kişisel çıkarlarımızın üstünde yer alması gerektiğinden,

yaşadığımız şehrin planlı ve sağlıklı gelişimi için HKMO
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olarak gönüllü destek sunmaya hazır olduğumuzu bilme-

nizi istiyoruz.

Yerelde uygulayıcı ve onay merci belediyeler oldu-
ğundan sizlerle birlikte hareket etmeyi kabul buyurursa-
nız yukarıda belirttiğimiz bazı ilkelerimizi hayata geçire-
biliriz.

Bilindiği gibi imar planlarının gerçekleştirilmesindeki
en büyük rolü Harita Mühendisleri üstlenir. Plandaki
rmar uygulamaları da yine Harita Mühendisleri tarafından
gerçekleştirilir.

Bu bilinçle hareket edilirse, sonra çözümü zor ola-
cak veya telafi edilemeyecek hatalardan ve maddi kayıp-
lardan kurtulmuş olacağız.

Bilindiği gibi çağımız bilgi çağı sizlerin de izlediği gibi
bilim ve teknoloji baş döndürücü bir hızla ilerlemektedir.
Teknoloji şehirleşme alanında kullanıla bilinirse şehrimi-
zin ve dolayısıyla insanlarımıza büyük hizmet sunulmuş
olacaktır. Özellikle çarpık kentleşmenin önlenebilmesi,
hızlı, sağlıklı, kaliteli ve ekonomik hizmet verilmesi için
kent bilgi sistemini orta ölçekte hayata geçirilmesinde
büyük yarar görmekteyiz.

Kısa ve uzun vadede belediyelerimiz tarafından haya-
ta geçirilmesini HKMO olarak önerdiğimiz projeler ve
uygulamalar ;

1- İmar planları içerisinde kalan bölgelerin, hisseli olan
yerlerin mülkiyet sorununa yönelik acil çalışma baş-
latılmalı

2- Mücavir alan içerisinde kalan bölgelere ek imar plan-
ları yaptırılarak alt yapıları tamamlanmış arsa sağlan-
malıdır.

3- 3194 sayılı İmar kanununun 18. maddesinin periyo-
dik olarak bölge bölge hayata geçirilmeli, bu uygula-
manın neticesinde DOP (Düzenleme Ortaklık Payı
%40}' den faydalanılarak kamulaştırma yoluna gidil-
meden yol yeşil alan, park ve çocuk parkı gibi yerler
bedel ödenmeden kamu alanları yaratılmalıdır.

4- Yukarıdaki maddeler uygulandıktan sonra %90 ola-
rak ak yapı tamamlanıp ve bilgileri kayıt altına alındık-
tan sonra kent bilgi sistemine mutlaka geçilmelidir.

5- Nitelikli ve donanımlı mühendistik eciğine sahip en az

bir Harita Mühendisi istihdam edilmeli ve Harita Bi-
rimi kurulmalı.

6- İmar planlarında gerek kat adetinin artın Imaması,
gerekse yeşil atan olarak ayrılan yerlerden taviz ve-
rilmemelidir.

7- Zeminde binanın projesinin dışına çıkılarak en az I -2m
genişletilerek yapılmasının önüne geçilmeli.

8- TUS (Teknik Uygulama Sorumlusu) uygulamalarını
Tip İmar planı yönetmeliğinde mutlaka yer almalı ve
uygulamaları sağlanmalıdır.

9- Harita birimlerinin belediye encümeninde temsili
sağlanmalıdır.

10- Diyarbakır kent içi temizlik sorunu mutlaka çözül-
melidir. Bu konuda temizlik şirketleri üzerinde dene-
tim arttırılmalıdır.

11-Diyarbakır kent gelişimi ve nüfus artışı dikkate alına-
rak ulaşım sorununun çözümü için hafif raylı sisteme
gedilmesi için alt yapı çalışmaları başlatılmalıdır.

12-İfrazı yapılacak olan parsellerden talep edilen ifraz
harçlarının yeniden düzenleme yapılması daha uygun
olacaktır. Bu harçları imar içi alanlarla imar dışı alan-
ların ayrı ayrı değerlendirilmesi ve hatta imar alanı
dışındaki yerlerde, alanları bakımından 2 veya 3 kıs-
ma ayrılarak ifraz harcı alınmalıdır. Aksi takdirde va-
tandaş ifraz yaptırmaktan vazgeçecektir. Araziler his-
seli olarak kalmış olacaktır,

I3-Surların ve diğer tarihi binaların özenle korunması
için Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla daima diyalog ha-
linde bulunulmalıdır.

Geçmişte pek yapıldığını söyleyemeyeceğimiz Yerel
Yönetimlerimiz meslek odalarımız muhatap alınmayıp bi-
reyler üzerinden fikir alınarak yapılmaya çalışıldığını göz-
lemledik. O yöntemle de sadece muhatap alınan kişilere
rant sağlamanın ötesine gidilmediği görüldü. Bu yönte-
min terk edilmesi gerekmektedir. Yani yapılacak veya
uygulamaya konulacak projeler için projenin niteliğine
göre ilgili meslek kuruluşundan veya Odasından mutlaka
görüş alınarak uygulamaya konulmalıdır.

Yukarıdaki önerilerimiz dikkate alınırsa, biz HKMO
olarak üzerimize düşen tüm sorumlulukları ve danış-
manlıkları yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek isteriz.



ato ve Büyük Ortadoğu
_ Projesi Paneli

İstanbul İKK bünyesinde, yürütücülüğünü Şubemi-
zin yaptığı NATO VE BÜYÜK ORTADOĞU
PROJESİ paneli 5 Haziran 2004 tarihinde gerçekleş-
tirilmiştir.Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
toplantı salonunda gerçekleştirilen panele Marmara
Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Öğretim Üyesi Yrd.
Doç. Dr. özgür Müftüoglu ve Araştır maçı-Yazar Su-
at Parlar konuşmacı olarak katıldı.

_ Nazo Zirvesi

ABD emperyalizminin dünya egemenliğini sürdü-
rebilme ve NATO'yu bir güvenlik gücü olarak allayıp
pullayıp Büyük Ortadoğu Projesi adı altında Ortado-
ğu bölgesinde seferber etme planları içerisinde NA-
TO Zirvesi 28-29 Haziran 2004 tarihlerinde İstan-
bul'da toplandı.

Zirve öncesinde TMMOB İstanbul İl Koordinas-
yon Kurulu tarafından Beyoğlu, Kadıköy ve Bakır-
köy'de NATO'ya ve Bush'a karşı imza kampanyası
için 19-25 Haziran tarihlerinde standlar açıldı. 27 Ha-
ziran tarihinde de TMMOB, DİSK, HAK-İŞ, KESK.
TTB, BAK ve NBKB katılımı ile Haydarpaşa'da "NA-
TO'ya HAYIR" mitingi gerçekleştirildi.

Bu miting tüm üyelerimize aşağıdaki faks bülten

İçeriği ile duyuruldu:

VATAN HAİNİ
"Ndtım Hı*mE[ vatan hainliğine devam ediyor MH.

Amerikan emperyalizminin yarı jömürjesıyii dedi Hikmet

Nitım Hrfunsı voıon hainliğine devam ediyor hali,"

Bir Ankara gazetesinde çku bunlar, ÜÇ tütün üstüne,

kapkara haykıran puntolarla.

bir Ankara gazetesinde, fotoğrafı yanında Amiral Vfyamsoa'un

66 santimetre karede gülüyor, ağzı kulaklarında, Anıenkan amirali

Amerika, bütçemize 120 milyon Ura hibe etti, 120 milyon liret.

"Amerikan emperyalizminin yarı sûnûjrgesrfız dedi HıkrntL

Nazım Hikmet voıan hainliğine devam ediyor hilĞ"

Evet vatan hainiyim, sil vatanperverdeniz, fi yurtse*eı%ewz.

ben yurt hamiyim, ben vcıon hoınîfm.

Vatan (ifl/fMerinizse.

kasalarınızın ye (ek defterlerinizin içindekilerle roıan,

vatan, goi« boylarında gebermekte attıktan,

vattn, soğukta it gibi tirem ek ve utmadan kııronmokia yazın,

fabnkalannızaa al donumu çmefcje ucum,

«alan tırnaklarıyla ağalarınızın,

vatan, mvaki rfmiıhobe, racan, poüt eopupa,

ödeneklerinizle, moojlannızsa vaitm,

vatan, Amerikan üsleri. Amenkcn bornba&t

Amenkan donanması, lopuyıo,

toton, kurtııtmanıakso kofcmu} karanlığımızdan,

ben mtan hainiyim.

fajın üç sûrun ününe kapkara haykıran puntolarla:

NĞim Hikmet vatan JıamÜJıne devam tĞyor MM.

Naıım Hılunet

(28.07.196Z)

O günden bu yana hiçbir şey değişmedi

28-29 Haziran 2004 tarihlerinde NATO Zirvesi
İstanbul'da toplanıyor. ABD emperyalizmi dünya ege-
menliğini sürdürebilme planlan içerisinde, NATO'yu
bir güvenlik gücü olarak allayıp pullayıp Büyük Orta-
doğu Projesi adı altında Ortadoğu bölgesinde sefer-
ber etmeyi planlıyor. Bu. merkezinde bulunduğumuz
bölgede savaşlar, gözyaşı, işkenceler demek.
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Bu zirvenin öncesinde NATO onlarca ba-
ğımsız devletin yok olmasında baş rolü oyna-
mıştır...

Bu zirve, bir paylaşım toplantısıdır...

Bu zirve öncesinde yüzbinlerce insan NA-
TO tarafından öldürülmüştür...

Bu zirve ile geleceğimiz çok büyük saldırıy-
la karşı karşıya kalacaktır...

Bu zirve, emperyalistlerin bağımsızlığımızı
tamamen yok edecekleri bir zirve olacaktır...

Dünyanın gözü İstanbul'da

Biz mühendis ve mimarlar, ülkemizin aydınları ola-
rak, emperyalist zirvenin ülkemizi kirlecrrternesini ve
dünya kenci istanbul'umuzun kapılarının savaş aracı
NATO'ya kapatılmasını istiyor ve yurtsever olmanın
ve aydın olmanın ve insan olmanın gereği olarak, tüm
insanlık adına 27 Haziran Pazar günü tüm dünyanın
gözü önünde NATO'ya karşı sesimizi yüksekebilmek
İÇİn sizleri meydanlara bekliyoruz.

21. Geleneksel Yemeğimiz

Şubemizin 21. Geleneksel Yemeği, 12 Haziran
2004 tarihinde Rakkas Bar Restaurant'ta yapıldı. Yaz
öncesi bütün bir yılın yorgunluğunu üzerimizden at-
manın, günlük uğraşlar arasında göremediğimiz mes-
lektaş dostlarımızı görebilmenin ve onlarla eğlenerek
de paylaşmanın güzel bir örneği olan Geleneksel Ye-
meğimize 200 üyemiz ve /akınları katıldı.

Şube Başkanımız Mehmet Ali CANDAŞ 18. Dö-
nem Yönetim Kurulu adına 17. Dönem Yönetim Ku-
rulu üyelerine teşekkür ederek plaket verdi.

Genel Başkan Hüseyin Ülkü. Genel Sekreter Cen-
giz Dağdelen. Yönetim Kurulu Üyesi Ali Fahri Özien
ve Hakan Güngör'ün de katıldığı Yemeğimizin en gü-
zel yanlarından birisi de; Odamızın kuruluşunun 50.
yılı nedeni ile Genel Başkanımız Hüseyin ÜLKÜ ve Şu-
be Başkanımız Mehmet Ali CANDAŞ'ın eşleri ile bir-
likte 50. Yıl pastasını kesmesi idi.

Prof. Dr. h.c. Ekrem Ulsoy'u
Andık

Odamızın 1 no.lu kurucu üyesi, mesleğimizin ve
ülkemiz Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği eğitimi-
nin önderlerinden. Yıldız Teknik Üniversitesi Jeodezi
ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü kurucuların-
dan, hocalarımızın hocası Prof. Dr. h.c. Ekrem Ul-
soy'u vefatının birinci yılında Merkezefendi Mezarlı»
ğı'nda mezarı başında andık.

Prof.Dr.h.c. Ekrem Ulusoy
I9I2 yılında Halep'te doğdu. 1932 yılı başında Je-

odezi ve Fotogrametri öğrenimini yapmak üzere Al-
manya'ya gönderildi. Jeodezi ve Fotogrametri Mühen-
disliği öğreminini Berlin Yüksek Teknik Okulu'nda
16.07.1938'de tamamladı. Öğrenimden sonra Post-
dam Jeodezi Enstitüsü, Münih Harita Dairesi ve Mü-
nih Rasathanesinde staj yaparak /urda döndü.

Yurda döndükten sonra Harita Genel Müdürlüğü
Fen Şubesi'nde işe başladı. 1939'da askerlik hizmetini
yapmak üzere ayrıldı. Terhisten sonra 1941 tarihinde
yeniden Harita Genel Müdürlüğü'ne döndü. I945'de
istifa ederek ayrıldı. 1946-1947 tarihleri arasında
Toprak işleri Genel Müdürlüğü'nde bulundu. 1947-
1950 tarihleri arasında ise tekrar Harita Genel Mü-
dürlüğü'nde çalıştı.



Harita Genel Müdürlüğü'nde, bugünkü modern
Türkiye Nirengi Ağının planlanmasında, Nirengi Baş-
langıç Noktası (Meşe Dağ)'nın saptanıp gözlemlerinin
ortaya konmasında çeşitli hesapların yürütülmesi ve
Teknik esasların saptanmasında çalıştı. Daha sonra
1950 yılında İstanbul Mühendislik ve Mimarlık akade-
misi Jeodezi - Fotogrametri Bölümünde görev aldı.
Eğitimle birlikte Bölümün kuruluşu gelişmesi husu-
sunda da gereken çabayı gösterdi. Bölümün ilk Başka-
nı oldu. Aralıksız 19 senelik başkanlıktan sonra idari
görevden ayrılarak, yalnız eğitim ile meşgul oldu. Bu
arada İTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Bölümün'de de
öğretim görevlisi olarak çalıştı.

13.07.1982 tarihinde, yaş haddinden dolayı emek-
li oldu. Üniversitenin ve Bölümün isteği dolayısı ile,
Bölümde emekli öğretim görevlisi olarak çalıştı.

"Orman Kadastrosu ve 2B
Sorunu" Sempozyumu

Son yıllarda, ormanlara yönelik işgallerin ve or-
man örtüsünü yok eden eylemlerin önlenemez bi-
çimde artması, bunun nedenlerinin ve sonuçlarının
her yönden araştırılmasını ve sorgulanmasını zorunlu
hale getirmiş bulunmaktadır. Doğal servetler ve kay-

naklar arasında sayılan orman ve bitki örtüsünün, ül-
ke ve toplum yararı temelinde korunması faaliyetle-
rini İçeren inceleme ve uygulama sonuçlarının bilim-
sel toplantılarda sergilenmesi, kişiler ve kurumlar
arasında bilgi alış verişinde bulunulması, görüş ve
önerilerin sunulması ve paylaşılması; ülkemizde or-
man-insan, toprak-insan ilişkilerinin toplum ve ülke
yararı öncelikli düzenlenmesine katkı vereceği açık-
tır. Bu amaç çerçevesinde Şubemizce " O r m a n Ka-
dastrosu ve 2B Sorunu" konulu Sempozyumun
yapılması planlanmıştır.

Bu kapsamda 17-18 Eylüi 2004 tarihlerinde
Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryum'unda ya-
pılacak olan Sempozyum'a kamu kurum ve kuruluş
temsilcileri, üniversiteler, TMMOB ve Oda bileşenle-
ri katılacak olup, bilimsel görüş ve önerilerini hem bil-
diri sunarak hem de panelde yer alarak gerçekleştire-
ceklerdir.

Komisyon çalışmaları devam etmektedir.

"Deprem Sempozyumu
^ K o c a e l i 2005"

Kocaeli Üniversitesi'nin yürütücülüğünde ilki
2003 yılında düzenlenen "Deprem Sempozyumu
Kocaeli 2003"ün ikincisi "Deprem Sempozyu-
mu Kocaeli 2005" 23-25 Mart 2005 tarihlerinde
Kocaeli'nde düzenlenecektir.

Ülkemizde büyük acılarla ve yıkımlarla sürekli
gündemimizde olan deprem konusunda, gerçekleştiri-
lecek olan bu Sempozyum, toplumun doğru kaynak-
lardan bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi açısından
önem taşımaktadır.

Sempozyum, Odamızın da aralarında bulunduğu
TMMOB bileşenleri, Kocaeli Valiliği, İzmit Büyükşehir
Belediyesi, Türk Tabipler Birliği, İsviçre İşbirliği ve
Kalkınma Dairesi İzmît Ofisi tarafından desteklen-
mektedir.

Sempozyuma bildiri göndermek isteyen üyelerimi-



zin "DEPREM SEMPOZYUMU KOCAELİ 2005 Koca-
eli Üniversitesi Veziroğlu Kampusu 41 ISO - KO-
CAELİ" adresine 7 Şubat 2005 tarihine kadar bildi-
rilerini göndermeleri gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi
h ttp://ko cae I i 2 QQ5. kpu. ed u, çr adresinden alınabilir.

| ISPRS 2004 Gençlik Kampı

Uluslararası Uzaktan Algılama ve Fotogrametri
Birliğinin (ISPRS) genel kurulu ve teknik toplantıları
12-23 Temmuz 2004 tarihleri arasında İstanbul'da
gerçekleştirilmiştir. Yine aynı süre içinde ISPRS top-
lantılarının genel yapısından farklı olarak ISPRS'te ilk
kez 17-18 Temmuz günlerinde bir Gençlik Oturumu
yapılmıştır.

Öğrencilerin uluslararası düzeydeki İlişkilerini da-
ha sıkı dostluklarla sağlamlaştırmalarını sağlamak ama-
cıyla 23-29 Temmuz tarihlerinde Gençlik ve Spor Ge-
nel Müdürlüğü ile anlaşılarak Güzelyalı/Çanakkale'de
bir yaz kampı organizasyonu gerçekleştirilmiştir.

Kadıköy İmar Teknik Komitesi

Kadıköy İlçesinde İmar ve kentleşme sürecinin

Eski Temsilcimiz

Kartal
Kocaeli

Beyoğlu-Şisli

IBB Hariıa Müdürtüjü

İBBAPK Müdürlüğü

YTÜ

YTÜMYO

sağlıklı işleyebilmesi, sorun olabilecek uygulamaların
saptanması ve denetlenebilmesi, çağdaş şehircilik il-
keleri doğrultusunda daha verimli ve katılımcı bir an-
layışla yürütülebilmesi amacıyla Kadıköy Belediye
Başkanlığı İmar Müdürlüğünün girişimi ve Şubemizin
de arasında bulunduğu bazı meslek kuruluşlarının ka-
tılımıyla. Kadıköy İmar Teknik Komitesi adı al-
tında bir çalışma gurubu oluşturuldu. Sekreteryası-
nı Kadıköy Belediye Başkanlığı İmar Müdürlügü'nün
üstlendiği çalışmalara Şubemiz adına Şube Sekreteri
Doğan Kamil AKSOY ve üyemiz Cemil CANDAŞ
katılmaktadır.

Komiteye. TMMOB bileşenlerinden Odamız, Je-
oloji, Jeofizik, İnşaat Mühendisleri, Mimarlar. Şehir
Plancıları Odası temsilcileri ve Kadıköy Belediyesi
İmar Komisyonu. Yapı Denetim Derneği, Sivil Savun-
ma Müdürlüğü, İtfaiye Daire Başkanlığı ve İSKİ temsil-
cileri katılmaktadır.

TEMSİLCİLİK DEĞİŞİKLİKLERİ

Son dönemde gerçekleşen Temsilcilik değişikliği
aşağıda sunulmuştur. Eski Temsilcimize. Temsilci Yar-
dımcımıza ve İşyeri İletişim Sorumlularımıza özverili
çalışmaları nedeniyle bir kere daha teşekkür ediyor,
görevde bulunan Temsilcilerimize, Temsilci Yardım-
cılarımıza ve İşyeri İletişim Sorumlularımıza çalışmala-
rında başarılar diliyoruz.

Yeni Temsilcimiz I; Telefonu

Fikri SEZER (Temsilci Yardımcısı) 0216-389 59 10/171
Murat YAZICI (Temsilci Yardımcısı) 0262-321 22 83

Ahmet DOĞAN (Temsilci) Meral DURMAZ (Temsilci)

Nurcan CANDAŞ
(İşyeri İletişim Sorumlusu)

Kadir ÖZDEMİR
(İşyeri İletişim Sorumlusu)

Fatmagül BATUK (KIUÇ)
(If/erl İletişim Sorumlusu)

Burak AKMNAR
(İşyeri İletişim Sorumlusu)

Erol YAVUZ
(İşyeri !letıj,im Sorumloju)

0212-288 75 76/261

0212-449 4S 83

0212-252 18 18/184

0212-259 70 70/2491

0212-266 92 23




