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KONU: ORBEL’e Devir. 

KOMİSYON İNCELEMESİ:   
Büyükşehir Belediye Meclisimizin 2019 yılı Haziran ayı toplantısının 13.06.2019 tarihli 1. birleşiminin 

21. gündem maddesi olarak görüşülüp, incelenerek rapora bağlanmak üzere komisyonumuza havale edilen; İmar 

ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz görev, yetki ve sorumluluk alanı içerisinde veya mülkiyetinde 

bulunan ilimiz Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesinde mevcut 400 m²lik alanın otopark olarak; Selimiye Mahallesi 

Lise Caddesi üzerinde bulunan alanın büfe ve çay bahçesi olarak kullanılmak üzere işletmeciliğinin Meclis 

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

10.06.2019 tarihli ve 4497 sayılı teklifi komisyonumuzca incelenmiştir. Teklif yazısında; 
 

“BAŞKANLIK MAKAMINA” 
 

Büyükşehir Belediyemiz Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 04.05.2019 tarih ve 9006 - 

9007 sayılı yazıları ile, İlimiz Altınordu İlçesi sınırları içerisinde kalan ve ekli krokilerde yerleri belirlenen;  

Şarkiye Mahallesi 272. Sokakta bulunan Büyükşehir Belediyemizin görev, yetki ve sorumluluk alanı içerisinde 

kalan imar planında otopark alanı olarak ayrılmış 400 m² alanın otopark işletmeciliği ile,  

Selimiye Mahallesi Lise Caddesi üzerinde bir kısmı Büyükşehir Belediyemizin görev, yetki ve sorumluluk alanı 

içerisinde kalan, (1125,00 m²) bir kısmı ise mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait 322 ada, 18 parsel numarasında 

kayıtlı taşınmaza isabet eden (901,84m²) toplamda 2026,84 m²'lik alanın büfe ve çay bahçesi olarak işletmeciliği talep 

edilmektedir.  

Bu nedenle yazımızda belirtilen otopark ile büfe ve çay bahçesi işletmeciliklerinin, 5216 Sayılı Büyükşehir 

Belediyesi Kanununun 26. maddesi gereğince, ORBEL A.Ş. adına devir edilmesi, devir süresi ve bedelinin belirlenmesi 

hususunda karar alınması için, yazımızın Belediye Meclisi’ne havale edilmesini arz ederim.’’ denilmektedir. 

                                                                                                      

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: 

İlimiz Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi 272. Sokakta, Büyükşehir Belediyemizin görev, yetki ve sorumluluk 

alanı içerisinde kalan imar planında otopark olarak ayrılmış 400 m² alanın (yaklaşık 20 araçlık) işletmeciliğinin, 5216 

sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 26. maddesine göre, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi 

olmaksızın, aylık KDV hariç 500,00 TL. (beşyüztürklirası) kira bedeli üzerinden; 

İlimiz Altınordu ilçesi Selimiye Mahallesi Lise Caddesi üzerinde, bir kısmı Büyükşehir Belediyemizin görev, 

yetki ve sorumluluk alanı içerisinde kalan (1125,00 m²), bir kısmı ise mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait 322 ada, 

18 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza isabet eden (901,84m²) toplamda 2026,84 m²'lik alanın büfe ve çay bahçesi 

olarak işletmeciliğinin, ORBEL A.Ş. tarafından işletilmesi kaydıyla 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi 

Kanunu’nun 26. maddesine göre, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın, aylık KDV hariç 

2.500,00 TL. (ikibinbeşyüztürklirası) kira bedeli üzerinden;  

5 (Beş) yıllık süreyle ORBEL A.Ş. ye devredilmesi, diğer yıllar kira bedelinin ise Türkiye İstatistik 

Kurumunca (TÜİK) yayımlanan TÜFE  (On İki Aylık Ortalamalara göre ) oranında artırılarak tespit edilmesi 

komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

İşbu rapor Meclise sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır. 
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