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Dsi 24. bolge mudurlugu kars iletisim

Kars Devlet Su İşleri 24. Bölge Müdürü Mahmut Dündar, Iğdır DSİ 242.Şube Müdürü İzzet Turan ile birlikte Kaymakamımız Enver Ünlü'yi ziyaret etti. Çeşitli konuların ele alındığı toplantıda; Valimiz ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Sayın Dündar'a kılıçları anan plaket takdim etti. DSİ 24'üncü Bölge
Müdürlüğü Kars ilçesinde örnek firmamız, DSİ 24. Bölge Md., 36100 Kars Merkez/ Kars'ta dır. DSİ 24'üncü Kars Bölge Müdürlüğü sektöre Sektör_Adi. DSİ 24.Kars Bölge Müdürlüğü Firmamıza sayfa üzerinden mesaj gönderebilir, yorumlarınızı bu sayfa üzerinden gönderebilir ve firmamız hakkındaki şikayetlerinizi
yazabilirsiniz. Şirketimiz DSİ 24'üncü Bölge Müdürlüğü Kars'ı firmamızı kısa mesaj la istediğiniz kişiye göndererek ve şirketimizin gelişmelerini takip ederek sevebilirsiniz. DSİ 24.Bölge Müdürlüğü Kars firmamıza sayfamızdaki iletişim bilgileri üzerinden telefonla ulaşabilir ve aşağıdaki yol lardan konumumuza ulaşabilirsiniz.
Firmamız 5 Nisan 2020 yılından bu yana bu sayfaya eklenmiştir ve 23 kişi tarafından ziyaret edilerek online olarak bulunmayı kolaylaştırmıştır. Şirketimizi aradığınızda, bu sayfadan ulaştığınızı belirterek bu sayfaya daha fazla dikkat etmemizi tavsiye edebilirsiniz. Harita konumu ve yol tarifi örneği, DSI 24. Md. Bölge,
36100 Kars Merkez/KarsKars / Kars Etiketleri JavaScript'in bu tarayıcıda devre dışı bırakıldığını tespit ettik. twitter.com kullanmaya devam etmek için JavaScript'i etkinleştirin veya desteklenen bir tarayıcıya geçin. Yardım Merkezi'nde desteklenen tarayıcıların listesini görüntüleyebilirsiniz. Servis Merkezi JavaScript'in bu
tarayıcıda devre dışı bırakıldığını tespit ettik. twitter.com kullanmaya devam etmek için JavaScript'i etkinleştirin veya desteklenen bir tarayıcıya geçin. Yardım Merkezi'nde desteklenen tarayıcıların listesini görüntüleyebilirsiniz. Servis Merkezi DSI 24. Bölge Müdürlüğü Kars Telefon numarası, iletişim bilgileri, DSİ 24. Bölge
Müdürlüğü, Kars, DSİ 24. Kars Bölge Müdürlüğü şikayet hattını arayabilir ve ürün şikayetlerini inceleyebilirsiniz. DSI 24. Kars Bölge Müdürlüğü'nden aldığınız ürün ve hizmetlerle ilgili yorum, şikayet, görüş, öneri ve teşekkürlerinizi bildirmek için aşağıdaki iletişim formunu doldurup bize iletebilirsiniz. DSI 24. Bölge
Müdürlüğü Kars Harita Yeri ve Yol Tarifi Aşağıdaki haritayı kullanarak DSI 24'e gidin. Kars Bölge Müdürlüğü nerede olduğunu görebilir, DSİ 24. Bölge Müdürlüğü'nden Kars talimatlarını alabilirsiniz.
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