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Heyeti Segimi

Konu : Mütevelli

3,2021

KAYMAKAMLIĞr,NA

YA
6263 ve 6525
VaJinin
aı:alaı:ıııdan

faıliyette

iki temsilcinin İl
lıtlkıne

Bu nçdenlç;

Vakfinıız 2021 yılı Mütevelli Heyetinde g*ıev
yapmak
a.)

10.00 da.

İki sivil toplum kuruluşu temsilçisi üye

seçim

i

tizere;

24.a3.?0?|

günii saat

b) İki rnuhtar {,ye seçimi 24.03.202l
Çarşamba gtinü saat 14,00 dş,

Sedir Mahallesi V atarı Bulvan Tanm
Karrıpüsü M
Miidürlüğü Toplzuıtı Salonıuıda yapı lacaktır

bıı].unan I1Tarrm ve Orman

yA

adrcsinde

Sosyal Yarduıılaşıua
.03.202l tarihleı:i arasında
dair bi
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ĞINDAN

3294 sayılı Sosyal Y ardıınlaşna ve
Dayzuuşmayı Teşvik Kaırunu'
Kanunlar ile değişik 7 Maddesinde,.'İ]
dahiliııdeki mahalle ruuhtar]annııı v
toplaııtıya katılzuı]aırn salt
çoğuıiuğu ile ksndi aıalanndaıı seçecekleri iki
kzuıunda belirtileu amaçlara yönelik
faaliyette bulunan sivil toplunı kunıl
aralannda seçecekieri iki temsilcinin
İl Sosyal Yartiınılaşma
ve Dayanışına

görev yapacağı'' htikme bağlanııııştır

F,AGE

5263 vç 6525 Sayıh
çağrısı tlzerine yapacağı

üye ve 3294 sayılı
yöneticilerinin kendi
Mütevşlii Heyetinde

Bu ırçdçnlç;

Vakfimız 2021 yılı Müteveili Heyetinde
*örev yapmak tizeıe;
a) İki sivil toplııuı lnıruluşu temsilcisi
üye
b)

nı müıır

seçimi 24.03.zLil|Çarşamba

saat 10.00 da.

üye seçimi 24.03,202ı
Çarşamba giinü saat l4.00 da,

Sedir Mahailşsi Vatan Bulvan Tanm Kampüsü
Murapaşa/ANTAL

Tanm ve Orman Müdürlüğü Toplantı §alonunda
yapıla"ulau-

adresinde buluuaır Il

Seçine kıtıiacık §ivit Toplum kuruluşlınnın;
1

- kıınıluşlaruu

Kuulu
2

karatr,

temsil edecek yöneticinin görev ve temsi]
etmeye

olduğuna dair Yönetim

-

Kuruluşun (Dernek/Vahıf) halen faaliyetıe
bulunduklanna dair İl Sivil Toplıunla İlişkiler
Müdüıltığtınden / Vat<ıfl ar Bölge Miıdiiııügiinden
aiacaklaı:ı belge.

ı

Tiim istenilen belgeler ile birlikte en geç 1 8,03.202l
Perşembe
kadar Cumh,ııriyet Müallesi 663 Sokak
No:63
Antalya İli §osyal Yardımlaşma ve Dayanışnıa Vakfi

hizmet

gerekmektedir.
a

Başvııruda bulı,ınan Sivil Toplum Kurııl uşlannı
n, 329 4 sayılı
yönelik faaliyetlerde bulunup bulunmadıktan
değerlendirilşrçk,
TopIum Kııruluşlarınrn li.ştesi 23,03,202l
Salı giinü Antalya V
ve vakfinıız inteınet siteierinde (www.antal
yasydv.

mesai şaati bitimine
adresiude bulunau,
teslim edilmesi

belirtilen amaçlara.
katılabilecek sivil
(wrvw, antalya. gov.tr)

gov. tı.)

§eçime

kıülıcak Mahılle Muhtırlırının:

i - Mütar;Kimli,klçrinin

yanl annda bu]uııması gerekmektedir.
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