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B[JRDUR VALiLiĞi
il siviü Toplumla iIiŞkiler Müdiillüğii

Sayı
Konu

:E-73810972-450-9448
: Covid-l9 Ek Önlemler

Gereğj:

SENDiKASI
BURDUR ŞUBE BAŞKANLIĞ|NA

Bilgi:
l0 ilçe Kaymaİarnİğma
BURDIJR MERKIZ İLÇE sEÇiM
KLIRULU BAŞKANLIĞINA
BURDUR iL EMNiYET MÜDÜRrÜĞÜNE
BURDUR iL JANDARMA
KoMUTANLlĞINAg

uZ

DAĞlT]\rL]
24/|2D02o

Bucak Kaymakamlığlna

iıgi: ı s/l2l2020 tarih ve E42l12.736-24g-g268 say lyazl.

.. 
ilgi}azl ekinde altnan içişleti Bakanlüğl iller idaresj Genel Müdürlüğünün l5/l2/2020

taİih ve E-8978086!J 53-2o856 saylll Geneigesi ile ''2'7 /l l /2020 ıarii ve l996l sayılı
cenelgeye, l Mart 202l tarihine kadar gene| kurul dahil etkinlikleri ettelenen kurum ve
kuİuluşlara, { sivil top]um kuruluşları. kamu kurumu niteliğindeki mesleı< tt.rluşıa., re iıst
küfulu§larl. birlik ve kooperatifle0 sendikalarln yapacağı genel kurul dahil. etiinliklerin
eklendiği" bildirilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ed""} 
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BUCAK KA\a4AKAMLIĞI
İlçe sivil Toplumla lIişkiler Şefliği

Say l,E-327 32903-249 -2840
Konu :Covid_l9 Ek Önlemler

DAĞITll\.1LI
29/12ı2020

DAĞITIM YERLERİ\,E

Ilgi | 24.12.2020 l^İihli ve 738log12450lg448 sayl| yazl.

. . Burduı valiliğiil sivil Toplumla ilişkiler Müdorlüğünün ilgi yazüsü ekinde alünaniçişleri Bakanlüğı lller
Idaresi Genel Miidürlüğün "covid- l9 Ek Önlem lea' konulu, ] 5. l2.2020 tarihIi ve 20856 sayılıGeneIgisi ile
"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.

Erol TANRIKULU
Kaymakam

Ek: İlgi Yazı (l sayfa)

Dağltüm:

Gereği:
sendika BAŞKANLIKLARINA

Bilgi:
BUCAK ir.ÇE SEÇIM KIJRULU
BAŞKANLIĞI
BUCAK [-ÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
BUCAK [-ÇE JANDARMA
KOMUTANLIĞl
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