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05'06'202| tarilı ve202ll|05 Kaı'aı'No']u İlçe Umumi Flıfzıssıhha Kuı.u]u kararı ile ilçemiz Belek Maha]l,] 02 ' Sokak No:|}3 adı'esincle L'rı]unan apaılma"d, ;;il; k;;;;;",r.r,' , ı..r, 
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İlÇe Unıı-ııni İJıfzıssıl-ıha Kııru]uııda hazır bu lu:ıaı-ı]aı,ca 2l .06.2021taı.ilıinde oy biıliği ile karaı.veıilnıışl
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