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SALİHLİ BELEDİYESİ 
MECLİS KARARI 

Karar No 2019/51 Evrak Dairesi 

Karar Tarihi 

Evrak No 

Geliş Tarihi 

03/09/2019 Konusu 

Saat 

Belediyemizin 2019 yılı 
bütçesinde yer alan indirimli 
tarifelerin görüşülmesi. 
21:00 

Kesinleştirme Tarih 10/09/2019 

Tekrar Görüşülecek m i ? H 

Salihli Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20,21 ve 22. maddeleri gereğince 
gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere 03/09/2019 günü saat 21:00 'de 
Belediye Meclis Salonunda Başkan dahil 32 meclis mevcudunun 32 üyesinin katılımıyla toplandı. 

GÜNDEM MADDESİ :11- Belediyemizin 2019 yılı bütçesinde yer alan indirimli tarifelerin 
görüşülmesi. 

Bel.Av.Gökhan AÇIKGÖZ; Salihli Belediye Meclisinin 22.10.2018 tarih ve 106 sayılı kararı ile 
2019 yılında uygulanacak olan bütçe kararnamesinin; Madde 20. Salihli ve köylerde oturan şehit 
aileleri talepleri halinde Belediyemiz Kaplıcasında yılda bir defaya mahsus olmak üzere ve işletmenin 
uygun olduğu dönemlerde 10 günlük devreden ücretsiz yararlandırılması. Madde 21. Türkiye halk 
malul gaziler, şehit, dul ve yetimler derneğinin Manisa şubesine üye kaydı bulunan aileler (Manisa ili 
sınırları ikamet etmek zorundadır) ile Türkiye malul gaziler derneği Salihli şubesine üye kaydı 
bulunan aileleri Kurşunlu Kaplıcaları Belediyemizce uygun görülen tarihler arasında 10 gün süre ile 
ücretsiz yararlandırılmasına. Madde 22. Mevcut belediye personeli, belediye meclis üyeleri ile 
1.derece yakınlarını (anne,baba,eş ve çocuk) belediyenin değişik birimlerinde görev yapan Belediye 
şirket işçilerine. Belediye Kurşunlu Kaplıcaları, Bizim Ev Sosyal Tesisleri ve Gümüş Kafeden %20 
oranda yapılacak indirimden yararlandırılmasına. Madde 23. %49 engelli raporu olan Salihli 
vatandaşlarımıza Kurşunlu Kaplıcalarına bağlı bulunan havuz, sauna, jakuzi ve masaj ücretlerinden 
%20 indirim uygulanmasına; ilişkili maddelerin 4736 sayılı kanunun 1. Maddesine aykırı olmasından 
dolayı bütçe kararnamesinden çıkartılarak söz konusu uygulamanın iptal edilmesi hususunun belediye 
meclisi toplantısında görüşülmesi için gereğini arz ederim. Mali Hizmetler Müdürlüğü. 

KARAR: Belediyemizin 2019 yılı bütçe kararnamesinde yer alan; 
Madde-20 Salihli ve köylerde oturan şehit aileleri talepleri halinde Belediyemiz Kaplıcasında yılda 

bir defaya mahsus olmak üzere ve işletmenin uygun olduğu dönemlerde 10 günlük devreden ücretsiz 
yararlandırılması. 

Madde-21 Türkiye halk malul gaziler, şehit, dul ve yetimler derneğinin Manisa şubesine üye kaydı 
bulunan aileler (Manisa ili sınırları ikamet etmek zorundadır) ile Türkiye malul gaziler derneği Salihli 
şubesine üye kaydı bulunan aileleri Kurşunlu Kaplıcaları Belediyemizce uygun görülen tarihler 
arasında 10 gün süre ile ücretsiz yararlandırılmasına. 

Madde-22 Mevcut belediye personeli, belediye meclis üyeleri ile 1.derece yakınlarını (anne,baba,eş 
ve çocuk) belediyenin değişik birimlerinde görev yapan Belediye şirket işçilerine, Belediye Kurşunlu 
Kaplıcaları, Bizim Ev Sosyal Tesisleri ve Gümüş Kafeden %20 oranda yapılacak indirimden 
yararlandırılmasına. 

Madde-23 %49 engelli raporu olan Salihli vatandaşlarımıza Kurşunlu Kaplıcalarına bağlı bulunan 
havuz, sauna, jakuzi ve masaj ücretlerinden %20 indirim uygulanmasına; ilişkili maddelerin 4736 
sayılı kanunun 1. Maddesine aykırı olmasından dolayı bütçe kararnamesinden çıkartılarak söz konusu 
uygulamanın iptal edilmesi, yapılan oylama sonunda meclis mevcudunun OYBİRLİĞİ ile kabul 
edi 


