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~ İSTANBULVALİLİcİ U~
k',~. HALK SAGLIGI MU"DU"RLU"GÜ h/
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.~. Turk;yc Halk S.9"9' istanbul Halk 5a9119' '~tV~. Kuru",u Mudürlügıl t'~'':.
~t AMBALAJLı SU SATIŞ YERi iziN BELGESİ ~
iY, h/~ı
~ ~~~. Tarıh 22.08.20\7 Sayı : 34.27.SY.81!E.S897 \~

t~/tSu Satış Yen Serkar Pazarlama Lojistik Depolama San. ve Tic. Ltd. Şti. t~',<i
~ ~
~ Sahibi Serkar Pazarlama Lojistik Depolama San. ve Tic. Ltd. Şti. ~

~&.Adresi Büyükbakkalköy Mah. Çiftlikyolu Sok. No: 1OMaltepeliST ANBUL ~
j'Yt t~'/~':f?. Satılan Suyun; ~4
~~ Adı Hayat ~

,~ Cinsi Doğal Mineralli ~.~ ~1
~. imla Şekilleri PC Damacana.. Pet Şişe, Pet bardak, ~

:~, İzin Tarihi ve No 06.08.2016 MS.S4.24 ~~:tY~ t;·,\~
~. ~.
~ Lretirn Yeri Adresi Çamlıca Malı. Şehit Yasin Atalay Cad. No:200/B Hendek/SAKARYA ~~

iX, t~'/~'
~. Bu belge r.c. Sağlık Bakanlığı tarafından 20.08.2014 tarihli ve 29094 sayılı Resmi Gazetede ~~j
~t yayımlanarak yürürlüğe giren Am.balajlı ~u Satış Yerleri ile Ambalajlı Su Nakil Araçlarının Tabi Olacağı ~tY~i .sul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümlerine göre düzenlenmiştir. tX.
~~ Not: Bu belge, hayat bayilik sözleşmesinin bittiği 19.12.2025 tarihine kadar geçerlidir. ~~
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;~ E\ rakın elektronik ımalı surerine hrtp.z/e-belge.saglik.gov.ır adresinden fafca87i -58dl~23c-a9ec-c78nae3 Ica98 kodu ile erişebilirsiniz. ;~:f'.'~~Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile inızalanrmşur. t;',<~
~ ~t: .';"., "W" '·W" ',W" ',W" "W" "W" "W" "W" '·W·' "W" ,·W·, "W" "W" "W,' "W" ',.••. , "W" "W" "W,' "W;' " •. , ,,"~'/;,~
.~.'~:~~,:;~,:{~,,~/:~~:?~::.~~:~/:~:~~,:{~:~~:~:~:.~~:.~:.~:;~:~~;,~~;,~:?~~:.V••:V~i,:Y:~.:V.;.Y:aY_,./:_V~V••.V ••,./.~y~V;.;,.V~V~V.;;I:Y~V~V:.;;.V;.;;.V~V;.;;.V~V;.


