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Konu: 19_işletme ve iştirakler Müdürlüğümüzde satrşı.yapıl*"k :}:,Lbitki 
çeşitleri,

fidan türleri, çalı türleri, çit bitkiler;;;.;i;, yayılıc.ı .bitkiler 
ve mevsimlik ÇiÇeklerin

fiyatlarının u.ıirı.r-lri';;ri;; irr.ı. *uc. ,.riü...k kahvaltı fiYatları ile Yöresel ürünlerin

tlcretlerinin yeniden belirlenmesine ait teklif,

Toplantı Tarihi: t6,04,2021,

Toplantı Saati: 14:00

Toplantı Yeri : Meclis Salonu

Komisyon

üy.
Salih ALTINTAŞ

Komisyon Başkan Yrd,

SuatA

üy.
S

üy.
Ömer Faruk



l. KOZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
sosyAl HlzMETLER HALKLA iı-işriı_rn rıııe rı-ı-iı-rn xizıvıer xorvıisvoNu

KARAR rur,lNlĞı

Toplantı Tarihi: 16.04.2O2I

Toplantı Saati: 14:00

Toplantı Yeri : Meclis Salonu

Konu: 19-İşletme ve İştirakler Müdürlüğümüzde satışı yapılacak olan bitki çeşitleri,
fidan türleri, çalı türleri, çit bitkileri, sarılcı-yayılıcı bitkiler ve mevsimlik çiçeklerin
fiyatlarının belirlenmesi, ayrıca İskete kafede verilecek kahvaltı fiyatları ile yöresel ürünlerin
ücretlerinin yeniden belirlenmesine ait teklif.

KARAR: Komisyonumuzca görüşülüp karar bağlanması için 19.04.202]- tarihine saat 10:30

ertelenmiştir,

Komisyon Ba Komisyon Başkan Yrd.

A Suat ERKAN4_
üy.

Salih At. AŞ
üy.

EM

üy.
Ömer Faruk YMAZ
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KoNU: l9_işletme ve iştirakler Müdürlüğümüzde satışı yapılacak olan bitki ÇeŞitleri,

fidan türleri, çalı türleri, çit bitkileri, 
- 
sarrlcı]yayılıcı .bitkiler ve mevsimlik ÇiÇeklerin

fiyatlarının u.ıirı.n*!rj,^;;r,;" irı..ı. tur.o. u.riı...k kahvaltı fiYatları ile Yöresel ürünlerin

ücretlerinin yeniden belirlenmesine ait teklif,

Toplantı Tarihi: 16.04.202I

'l'oplantı Saati : 14:O0

Toplantı Yeri : Meclis Salonu

Komisyon BAŞKANI

lhan

üy.
Emral

Komisyon Başkan Yrd.

Fatih YD

üy.
Ömer F YMA7,

üy.



KoNU: l9-İşletme ve iştirakler Müdürlüğümüzde satışı yapılacak olan bitki çeŞitleri,

fidan türleri, çalı İürleri, çit bitkileri, sarılcı-yayılıcı bitkiler ve mevsimlik ÇiÇeklerin

fiyatlarının belirlenmesi, ayrİca iskele kafede verilecek kahvaltı fiyatları ile yöresel ürünlerin

ücretlerinin yeniden belirlenmesine ait teklif.

Toplantı Tarihi: 16.04.202I

Toplantı Saati : 14:00

Toplantı Yeri : Meclis Salonu

KARAR: Komisyonumuzca görüşülüp karar bağlanması için 19.04,2021tarihine saat 10:30

ertelenmiştir.

Komisyon BAŞKANI Komisyon Başkan Y

Fatih

üy.
Emral YU

üy* üy.
Ömer F YMAZ


