-/

Karaı. Tarihi; 02,06,2021
Kara r No: 2021/1a4

iı,çn uıı.ıuıııi HIFZIsı;IHHA
KURLIL KARARI

İlçe Umumİ Hıi)ıss
l(uıu]u J593 saYılı Umuııi^tJıfzıssıh]ıa
geı,eğince, «.rr.ı..rr^
Kanunu,nun 26.nıaclcJesi
Ü.İ"ıhhaKURDoĞLU başkanJığında
02
06
çe.çevesinde e.,=ili toru;];r,'let
20;;';,;;;"o.
..-....ı.gv ql.
r*u,o*, gii:ıcıeııı
a]mak üzele olağanlistü

GüNDEM

toplanmıştıı..

Ç'n Halk Cıımhuriyeti 'ıı jn WLrhan
Kentinde basjaı,i
,.
. . ,,. ,.
o.gLitü
taraflndan Pnrunivı

oıu*t ,,i,.ı"l,ai;;",":;İ:::1 "'jn,1'"|1,,tehdiı

vatandaşlaı.ıııızı k<ırunıak
,i^;.1'r,","
ve
,,,,,i,.,,"l.
Mutasyonıu ..,,o ii"i,,,
Hu,,,ı,g,n, ı.u,.ş,';;;';.Jf;,l:r'r]JJİil:,l:Jil]:',:l',

;;İ::İ:

"',,",,

eden

ıe Dıiıı}a §ai,ıı,

';"ol.11,lJij:;;ljl;.:l];::

;,;:
..o.,, ,l. öo,),r-'İ, ,.n.o,,.,,,,,,

KARAR:

I.

ilçenıi z Belek Mahaj]esi
Koca Reis Caddesi Nıı:7/4
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İlÇe Umumi Hıf2ıssıhlia Kuruluııda hazır bulı.ııranlaı,ca 02.06.2021 tarihinde oy biıiiği i]e kaı,aı
veı,ilmiştir,
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