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3294 sal"ılı Sosl,al Yardınılaşma,c l)ıı,ı,anışmal.ı Teşı,ik Kaııtıııu'nıın. 6]63 vc {i-i]-ı
Sal'ıh Kanunlar ilı.' dcğişik 7. \'taddcsinılc,. -İl dahilindeki n,ıırlıalle nı ıı lıtarları ııın V;ıiiniıı
Çağrısı üZsrinc \apioağ] tııplanııvı kııtılanların salı çoiun)uiu i]., keııdi aralırrınrlın
seçcceklcri iki nıuhrar iil,c ı,c 339{ sır,ılı Kıııunda bclinilen irnlaçl!trı riinelik l'ıı]iJ errç.
bulunan siril ıoPlunı kuruluşları .,-iincticilcriııin kcnı.li aralarıntla scçecekicri iki ıcnısiIciıİin I]
_Sosl,al Yardınılaşınıı r,e Dıı anışnıa \|akil \{ütevelli Hel-eıinde ü:örc\, \.apacağt" hiikıııe
hağlaı]nı ıştir.

Bu ncdcnlc:

da.

Vaklinıız 202_i i.ılı \fi,iterelli l.lcieıinde gtirer 1.apmak üzere:

a) iki sivil toplunı ktıruluşu ıcmsilcisi ül,e seçimi 26.1].2022 Pazanl.si ciinü saa1 l0.00

[ı) İki nıuhıar üıe seçimi 26.12.202] Pazanesi günü saaı 1-1.00 da.

Sedit \,lahallcsi Yaııı Bulı,arı Taıün Kanrpüstı iltuıaıpaşa/,,\\1'AI-\'A adresinile
bulunan İl 

-I'arını 
ı,e Ornran .\.1üdürlilğii '|'oplantı 

Salonunda 1.apılacaİıır.

Fir örıeği ekte _uiinderilerı. ;\ıtıIr.a İli Soslal Yardıııiaşnıa
I)aşkanlığıntian [Jul,uru İİanınııı. 09. |]-]0j: - l9. l:.20]2 larih]eri aras:
inremeı siıesinde duvuruinıasını ve Yakilnııza dul,uru ı.apıldığına dair
ederiııı.
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329.1 salılı Sosıal Yardımlaşırıa re f)ar anışınalı Teşr,ik Kanunu'ııı.ın. 5263 r,c 6i]5 Saıılı
Kaırunlır ile değişik 7. \,|addesinı]e. "İl dihilinıleki nıahalIe muhıaılannın Valinin çağnsl üzerine } apacağı
loplanh)-a katılanlınn salt çoğuı,ıluğu ile kendi aralarından seçecekleri iki nıuhtar üle re i29.1 salılı
Kaııun,,la belinilen aııraçlara 1,önelik t'aalil,eıe bulunan sivil ıopluı,ıı kuruluşları _vöıreticileriııin keııtli
aralarıııda seçecekleri iki ıeıı,ısilcinin Il S,.ısü,ıl Yardınılşma ı.e Davanışmı Yakıf \{itteı.elli IIel.eıindc.
görc\, ),apacağı" hüknıe bağlanmışıır.

Bu nedenle:

Vakilnıız 2023 yılı \Jüıer.elli Ilel,eıinde görer, ı.apnıak üzere:

a) İki sil,il toplunı kunlluşu temsilcisi ül,e seçimi :6.ı].20]2 P:ızaıesi günü saat l0.00 da.

h) İki nıuhıar üle seçinıi 26.12.]0]] Pazarıesi qünü saat 1.1.00 da.

Sı'dir \lahallesi Vaıan Bulvarı T'ırını Kampiisü Muratpüşa,A\TALYA adresinıle bulunan il
Tarını ıe Onnan \'lüdürIüğü Toplantı Salonunda ı.apıIacaktır.

Seçime katılacak Sivil Toplum kıırııluşlırının:

l - KuruluŞlarını ıeı'ıısil edecek r(iııeticinin üIaire\,\,e tenısil eınıeve },L-tkili olduğuna dair Yiincıin.I
Kunı]u kararı.

2 - Kuruluşuıı (f)erıekl\"akıO ha|çıı faaliveııc bulunduklarına daiı il Siviı Toplunıla Ilişkilcr
\.1üdtirlüğünden i Vakıflır Bölge \.{iidürliiğünden alacakIarı belü!c.

Tüm istenilen belgeler ile birlikte en geç 19,t2.2022 Pazartesi günü mesai saati bitimine
kndar Anıa[1,,a Vatiliği Ek Hizmeı Binası Kampiisü Bayındır Mahallesi Gazi Bulvan No:2
(Sosyal Tesisler ıkiüci Katı) MuİaıpaşrAntalya adresinde bulunaıı- Anıalya i|i Sosl.al
Yardımlaşma ıç Dalanışma Vakfina teslinı edilmesi gcrekmekıedir.
Başvuruda bulunan Sivil Toplum Kuruluşlannın. 3294 sayıh Kanunda belinilen amaçlaıa
yönelik laaliyetlerde bulunup bulunmadıklan değerlendirilerek. seçime kanlabilecek sivil'toplum Kuruluşlarının listesi 21.12.?022 Çaşamba ve 22.12.202? Perşenrbe günleri
Anıalya Vatiliği (§-t\-§.antal!-a.go\,.tr)

(ırıı,w.aoıall,asl.dv. gov. ır ) duyurulaca}iıır.
ve Vakfımız intenıet sirdcrinde

Seçinıc kı tı |acı k }Iı hılIe }t u hlı rlı rı n ııı:

l \luhııı Kinıliklcriııin raıılaı.ınJı lıı.ı luııı.ıııs ı ı.:cI!,kn]cklcdir.
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