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cenelgeye, l Mart 202l tarihine kadar gene| kurul dahil etkinlikleri ettelenen
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kuİuluşlara, { sivil top]um kuruluşları. kamu kurumu niteliğindeki
mesleı< tt.rluşıa., re iıst
küfulu§larl. birlik ve kooperatifle0 sendikalarln yapacağı genel kurul dahil.
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DAĞITIM YERLERİ\,E
Ilgi | 24.12.2020 l^İihli ve 738log12450lg448 sayl| yazl.

Burduı valiliğiil sivil Toplumla ilişkiler Müdorlüğünün
.
Idaresi Genel Miidürlüğün
l9

ilgi yazüsü ekinde alünaniçişleri Bakanlüğı lller
Ek Önlem lea' konulu, ] 5. l2.2020 tarihIi ve 20856 sayılıGeneIgisi ile
"covid"27/ll12020lüihre l996l sayllü GeneIgeye, l Man202l tarihin€ kadar genel kuruI dahil etkinliklcri
ertelen€n kurum ve kuruluşlara, ( sivil toplum kuruluşlarl, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlaıı
ve_ üst_kuruluşlaıı, birlik ve koopeıatifleı) sendikaların yapacağl geneI
kurul dahil, etkinliklcrin eklenjiği''
bildirilmiştir.
Bilgi ve gereğini rica edcrim.
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