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BUCAKKAYMAKAMİIGI

ilçe sivil Toplumla ilişkiler Şefliği

Sayı :E-321 32903450J309
Konu :Yönetime Katıl Uygulamasl Hakİ]nda

sayın Demek Başkanhklanna

iıgi : 26,1 1.202l tarihıi ve 738|097248919949 sayılı yazı.

Konalü Ml. Hiikiinel K@ğı
Telefon Noj (248)]25 10 09 FıIG No (248)]25 10 53
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Burduİ Valiliği il Sivil Toplumla ilişkiler Müdüİlüğünün ilgi sayllı ve içişleIi Bakanlığı Sivil
Toplumla ilişkiler Genel Müdürlüğtinün 26.1l .2o2I taih,üe E-2046I588-000-9 t 33 sayılı "Yönetime Katıl
Uygularrıası Hakkmda" konulu yazı ömeği ve ekleri ilişike gönderilmiştir.

Bilgileİinize rica ederim.

Erol TANRIKULU
Kaümakam

Eki YaZı ve Ekleri (3 Sayfa)

30.11.2021 idaİi Bii{o Görevlisi : Ali tJYsAL
30.11.2021 Yaa işleri Müdiir V,: Fatrna KAYA
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DAĞÜTM YERLERiNE
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Söz konusu yazının ilçenizde faaliyet gösteren sivil toplum kııruluşlarma duyıırırlmasını rica ederim,

26.1| -2021

Mehmet YlLDlZ
Vali a.

vali yardımcısı

Ek: Yazı ve ekleri(3 sayfa)
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