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,ıi.:çğcı:ilrıi iLi mulrıar ii1,* ve 3i9-{ sa,vıiı Kanunda helinilen amaçlara 1,önelik faalit,*ıt*
lırılşııan siı,ıi rıplunı kuıuluşlan 1önelicilerinin kenCi aralarındç §eçecökIeri iki ışnısiltiniı i]

Sosl,ıl Yardınılaşma ve Dayan;şnıe Vaktt }.trüıeıelli Heyetiniiğ göıeı 1,apacağı" hi.i&ııe
heğlanıııışı ır.
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Vıkilmız ]0]i 1ıiı Miiıeı,elii iIey-*ıinde göıeu.vapııak tizert:

al İki ıil,il tcıplum kuruiışu ıemsiiçisi üye seçlmi 2ö- 12.2ü22 Pazane*i g{inü s i ij.üil

lı_1 İki lnui:&rr üle ı*çinıi :S,l2.:ü:2 Paıaüe§i giin* § ı i,l.ü0 da.
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§ai<ınuııda yapılacakıır.

Sir ömeği ekı* gönderilen. Antall,a lli Scsl,al Yardıııiaşıııı ve üayanışma V&kjl
i3aşkanlığından Duy-rıru İlanının. 0Çl;.:{}:l - l9- 1?.2ü3] ıarilıieri aıaşı
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329.1 sayılı Soslal Yardımlaşma ve f)al,anışmayı Teşvik Kanunu'nun. 526] vc 6525 Sal ılı
Kanunlar ile değişik 7. Maddesinde. "1l d&hi|indeki mahalle mu}ıtarlarıııın Valinin çağrı§ı llzerine ),apacağı
loplantıl,a kaıilanlann salt çoğmluğu ile kendi am|anndan seçecekleri iki muhıar üye ve 3294 salılı
Kınunda beiirtilen amaçlara 1-önelik taaliı.ene bulunan sivil toplum kun:luşları yöneıicilerinin kendi
ıralarında seçecekleri iki temsilcinin İl Sosval Yardımlaşma ve Da}-anüşma Vakıf \{ütevelli I [evcıinde
!öıc\ }.ıpaca_O" hükme bağlarunıştır.

Bu nedenle:

Vakfıııız 202 j yılı Mtiter,elli Ileyetinde görev yapmak üzereı

ıj lki siv,i| ıtıplum kuruluşu temsilcisi üye seçimi 26.12.2022 Pazartesi günü saaı i0.00 da.

't-.) Iki muhtar üle seçimi 26. l:.:02] Pazarıesi gilııü saat l4.00 dı

Sedir \lüallesi Vatan Bulvan Tanm Kampiisü MuratpaşaJANTALYA adresinde bulunıın ll
Tarını ,,e Orman \'lüdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Seçime kıtılacık §ivil Topluın kuruluşlırının:

l - Kuruluşlannı temsil edecek yöneıicinin göreı,ve temsil etnıeye yetkili olduğıına dair Yönetim
kurulu karan-

i - Kuruluşun tDemek.\ akıl] halen faalil,ene bulunduklanna dair Il Sivil Toplumlı İtişkilcr
\.1üdürlüğünden l Vaktflar Bölge \{üdürlüğünden alacaklan belge.

Tüm istenilen belgeler ile birlikıe en geç l9.12.20!2 Pazartesi gUntl mesai saati bitiffine
ktıdar Anull,a Valiliği Ek Hizmel Binası Kampü§{i Ba_vındır Müallesi Cazi Bulvarı Ntr:]

iSosl,al Tesisler lkinüi Katıü Muraıpaşl,Antal.ra adresinde bulunan. Antal1-,a lli Stısi al

Yardın,ılaşma ve Da;*anışma Vakfına teslim edilmesi gerekmektedir.

Başvuruda bu]unan Siı,i] Toplum Kuruluşlannın, 329;1 savılı Kanunda belirtilen amaçlara

1önelik faalil,etlerde bulunup bulunmadıklan değerlendirilerek. seçime kaılabilecek Sir il
'l'oplum Kuruluşlannın lisıesi 21.12.2022 Çarşamba ve 22.|2.2022 Perşmbe günleri

AnıaI!,a Valiliği 1rr.wır,.antalya.gov.ır) ve Vaiimız intemet siteJerinde
($-$\\.&ıılal}-as!,dv,gor,,tr) duyuruIacaktır.

Scçime kaOlacık Mıhılle Muhtırlannrn:

l - lIuhtar Kimliklerinin vaniarında bulunması gerekmekiedir.
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