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'l'oplantı l'arihi: 15.04.2021
'I'oplantı Saati : 10:00
'|'ııplantı \'cri : Mcclis Saloıııı

KoNU: 19-işletme ve İştirakler Müdürlüğümüzde satışı yapılacak olan bİtkİ çeşİtlerİ,

fldaı1 türleri. çalı türleri, çit bitkilcri. sarılcı-yayılıcı bitkiler ve mevsimlik ÇiÇeklerin
liyatlarıı-ıın bcliİlenmesi, ayrıca İskclc kaf'edc vcrilecek kahvaltı fiyatları ile Yöresel ürünlerin

Licrctleri ı-ıin yeniden bel irlennıcsi ne ait tckl ii.

KARAR: Kuru gıda yaş sebze ve meyve yöresel ürünler alım satımı için Kozan Belediyesinin

İdere teklifi %5O olup komisyonumuzda kar amacı %40 olarak oy birliği ile

belirlenmiştir.Tekstil ürünleri %15 olarak aynı kalmıştır.Satışı yapılacak bitki ÇeŞitleri fidan

türleri çalı türleri çit bitkileri sarılıcı-yayılıcı bitkller ve mevsimlİk çİÇeklerİn fİYatların

belirlenmesi için park Bahçeler Müdürlüğünde 16.04.2O2I tarihinde saat 14:00 görüŞülmek

üzere ertelenmiştir.

Komist,on BAŞKANl Komisyon Başkan Yrd.
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Konu: l9_İŞlctnle ve lştiraklcr N4i,idtiıltiği,inıüz_dc satlşı,yapıl",* :l:,:*bitki 
çeşitleri,

tidan tlirlcri. çalı türle.ri. çit bitkileri.'-r.r,i.:,-ı'al'ılıcı .bitkiler 
ve mevsimlik ÇiÇeklerin

tıı,atlarıırın belirlenmesi. ayrıca isketc k;f.d; ,.riı...k kalrvaltı fiYatları ile Yöresel ürünlerin

İ;;;;İ;t, ycniden belirlennrcsiııc ait tcklif,

'|'tıplantı'l'a rihi: 1,5,04,202t

'l'oplantı Saati: 14:00

'|'oplantı \'eri : Meclis Saltıı,ıtı
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1'oplantı'I'arih i: 1,5.04.2021"

'|'oplantı Saati: ].4:00

'l'oplantı Ycri : Mcclis Saltıııtı

Konu: l9-işlctnıc ye İştiı,ıklcr Mtiiliirltiğiiıııtiztlc satışı yapılacak olaıı bitki ÇeŞitleri"

tjclaıı tiirleri. çalı tlirleri. çit bitkilcri. sarılcı-y,avılıcı bitkiler ve mevsimlik ÇiÇeklerin
tiyatlarının belirlenmesi, ayrıca İskcle kafbde r,,erilecek kahvaltı fiyatları ile Yöresel ürünleriır

|icrı.,tleriırin 1,eıriden belirlenmesine ait tekli1.

KARAR: Kuru gıda yaş sebze ve meyve yöresel ürünler alım satımı iÇin Kozan

Belediyesinin idere teklifi %5O olup komisyonumuzda kar amacı %40 olarak oY birliği ile

belirlenmiştir.Tekstil ürünleri %].5 olarak aynı kalmıştır.Satışı yapılacak bitki ÇeŞitlerifidan

türleri çalı türleri çit bitkileri sarılıcı-yayılıcı bitkiler ve mevsimlik ÇiÇeklerin fiYatların

belirlenmesi için park Bahçeler Müdürlüğünde 16.04.2O2I tarihinde saat 14:00 görüŞülmek

üzere ertelenmiştir.

Ktıııris1"on llaşkanı Komis1,on l}aşkan Yrd.
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KARAR:2o.ÇanaklıMalıallcsiŞı",yhl-]debaliSokakiizerindebulunanparkaSeyit
()nhaşı isnıinin Verilııesi ile ilgili ıckIil,

Toplantı Tarihi : 15.04,2021

Toplantl saati : 10:00

Toplantl Yeri : Meclis 5alonu
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1-Hazım DAĞLl

Komisyon Başkan Yrd,
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KARAR:2o-çanaklıMahallcsiŞcyhl.,dcbaliSokaküzerindebulunanparkaSeyit
Oııbaşı isminin Verilmesi ile ilgili tekliü,

KoNU: Çanaklı Caddesi Şeyh Edebali sokak üzerinde buIunan park harita üzerinde incelenmiş olup

parka SeYit onbaşı isminin veriımusi torni,yon,muzca oy birliği ile karar altına alınmış olup Belediye

Meclisimizce havalesine karar verilmiştlr,

Toplantl Tarihi : 15.04.2021

Toplantl saati : 10:00

Toplantl Yeri : Meclis Salonu

ADl soYADl:

Komisvon BAsKANı

1 HaZım DAĞu

Komisyon Başkan Yrd,

2-Gaınze ATAŞ

üYE

3,Yu5uf ERoĞLU
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4-Atalay ÖZER
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5-Volkan BAYRAKÇl
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KoNU: 20_Çanaklı Mahallcsi Şel,h ll.lcbali Sokak üiz.erinde bulunan parka Seyit onbaŞı

isnıiııin Vcrilnıesi ile ilgili teklil,

ADlSOYADl:

Komisyon Başkanı

1 Arif YÜCELI

Toplantı Tarihi : 15,04,2O2I

Toplantı Saati : 10:00

Toplantı Yeri : Meclis Salonu

Başkan Yardımcısı

2 Uğur oiı-içı«ır

üvr

:] Seval TITİK

üvr

4-Süleyman ŞENOĞuL

üyr

5-AtalaV ÖZER
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koNu:çanaklı caddesişeyh Edebali sokak üzerinde bulunan park harita üzerinde incelenmiş olup

parka Seyit onbaşı isminin verilmesi komisyonumuzca oY birliği ile karar altına alınmıŞ oluP BelediYe

Meclisimizce havalesine karar verilmiştir,

koNu: 20_çanaklı Malıallesi Şe.vh lldcbali sokak üzerinde bulunan parka seyit onbaşı

isminin Verilmesi ile ilgili tekli1,

ADlSOYADI:

Komisyon Başkanı

1-Arif YÜCELi

Toplantı Tarihi : 15,04,2021,

Toplantı Saati : 10:00

ToplantıYeri : Meclis Salonu

Başkan Yardımcısı

2-Uğur oiıiçırır

üvr

3-Seval TETİK

üve

4-Süleyman ŞENOĞUL

üvr

5-Atalay ÖZER

KATİLMADİ


