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KONU: Çambaşı Kayak Merkezi Sosyal Tesisleri İşletmeciliğinin ORBEL A.Ş.ye devri. 

 

KOMİSYON İNCELEMESİ:  

Büyükşehir Belediye Meclisimizin 13.11.2018 tarihli 2018 yılı Kasım Ayı olağan Toplantısının ilk 

birleşiminde 20. gündem maddesi olarak görüşülüp, incelenerek rapora bağlanmak üzere komisyonumuza havale 

edilen; Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının, mülkiyeti Belediyemize ait olup, ilimiz 

Kabadüz ilçesi Yokuşdibi Mahallesi’nde bulunan Çambaşı Kayak Merkezi Sosyal Tesisleri işletmeciliğinin 

Meclis tarafından belirlenecek kira süresi ve kira bedeli üzerinden ORBEL A.Ş. ye devredilmesi talebine ilişkin 

02.11.2018 tarihli ve 9567 sayılı teklifi komisyonumuzca incelenmiştir. Teklif yazısında; 

 

“BAŞKANLIK MAKAMINA 

 

Kabadüz ilçesi Yokuşdibi mahallesinde bulunan Çambaşı Kayak Tesisi İşletmesi Orbel A.Ş.’nin ilgi yazısı 

ile Belediyemizden talep edilmektedir. 

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26 ncı maddesinde “Büyükşehir Belediyesi kendisine 

verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatla belirlenen usullere göre sermaye şirketleri kurabilir. Genel 

Sekreterler ile Belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatına haiz personel bu şirketlerin yönetim ve 

denetimi kurallarında görev alabilirler. Büyükşehir Belediyesi, mülkiyeti veya tasarrufundaki hafriyat sahalarını, 

toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir, ya da bu yerlerin Belediye 

veya bağlı kuruluşlarının %50 sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin %50 sinden fazlasına 

ortak olduğu şirketlere, 08/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın 

Belediye Meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletmesini devredilebilir. Ancak, bu yerlerin Belediye 

şirketlerince üçüncü kişilere devri 2886 sayılı kanun hükümlerine tabidir.” denilmektedir. 

Belediyemiz uhdesinde bulunan Ordu Çambaşı Kayak Tesisinin Belediyemiz ile Kayak Federasyonu 

Başkanlığı ile akdedilen protokolün (işletmeciliğin) sonlandırma işlemleri başladığından, kış sezonunun girmesi 

sebebiyle tesisin kapalı kalmaması için 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26 ncı maddesine göre 

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın Büyükşehir Belediye Meclisince Orbel A.Ş.’ye 

devredilmesi, devir süresinin ve şartlarının belirlenmesi hususunda karar vermek üzere evrakın Büyükşehir 

Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir. 

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: 

 

Teklif üzerinde Komisyonumuzca yapılan inceleme ve müzakere neticesinde: 

1) Çambaşı Kayak Merkezi Sosyal Tesisinde bulunan acemi pistinin olduğu alana yapılması zorunlu olan 

ve kayak eğitimleri için kullanılacak yürüyüş bandının ORBEL A.Ş. tarafından yapılması, 

2) Çambaşı Kayak Merkezi Sosyal Tesisinin girişine yapılacak olan idarenin belirlediği giriş takının 

ORBEL A.Ş. tarafından yapılması, 

3) Çambaşı Kayak Merkezi Sosyal Tesisinin ısınma sisteminin mevcut ısınma sisteminden doğalgaz – 

CNG (sıkıştırılmış doğalgaz) veya LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) sistemine dönüştürülmesinin ORBEL A.Ş. 

tarafından yapılması, 

4) Çambaşı Kayak Merkezi Sosyal Tesisinde kayak pistlerinin düzenlenmesi ve aydınlatılması ORBEL 

A.Ş. tarafından yapılması, 

5) Bu imalat dışında kalan tesiste yapılması zorunlu olan veya daha sonradan ortaya çıkacak idare 

tarafından belirlenen yapım işi ve demirbaş alım işlemlerinin tamamının ORBEL A.Ş. tarafından karşılanması ve 

sözleşme süresi sonunda tüm yapılan işlerin ve alınan malzemelerin bedelsiz olarak idareye devredilmesi şartıyla;  
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İlimiz Kabadüz ilçesi Yokuşdibi Mahallesi’nde bulunan Çambaşı Kayak Merkezi Sosyal Tesisleri 

işletmeciliğinin, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 26. maddesine göre, 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın, aylık KDV hariç 2.000,00 TL. (ikibintürklirası) kira bedeli üzerinden, 10 

(on) yıl süreyle ORBEL A.Ş. ye devredilmesi ile diğer yıllar kira bedelinin ise Türkiye İstatistik Kurumunca 

(TÜİK) yayımlanan TÜFE (On İki Aylık Ortalamalara göre değişim yüzdesi) oranına 1 (bir) puan ilave edilmek 

suretiyle artırılarak tespit edilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

İşbu rapor Meclis’e sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır. 

 

 

 

 

Fahrettin BOĞ Mehmet ER Kahraman YALÇIN Hüseyin KOCAKOÇ İsmet ÇELİK 

Başkan Başkan V. Üye Üye Üye 

     

 


