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KONU: Elektronik Ücret Toplama Sistemi. 

KOMİSYON İNCELEMESİ:   
Büyükşehir Belediye Meclisimizin 2019 yılı Ağustos ayı toplantısının 09.08.2019 tarihli birleşiminin 36. gündem 

maddesi olarak görüşülüp, incelenerek rapora bağlanmak üzere komisyonumuza havale edilen; Kaynak Geliştirme ve 

İştirakler Dairesi Başkanlığının, ORBEL A.Ş.nin yürütmekte olduğu Elektronik Ücret Toplama Sisteminden elde edilen 

gelirlerinden Belediyemize aktarılan %2’lik payın yarısının adı geçen şirkete verilmesi talebine ilişkin 09.08.2019 tarihli 

ve 6580 sayılı teklifi komisyonumuzca incelenmiştir. Teklif yazısında; 

 

“BAŞKANLIK MAKAMINA” 

 

İlgi : Orbel A.Ş. nin 08/08/2019 tarihli E.1704 sayılı yazısı. 

 

13.06.2017 tarih ve 2019/138 sayılı Belediye Meclis Kararına istinaden Toplu Ulaşım Hizmetlerinde yer alan 

elektronik Ücret Toplama Sistemi kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek amacı ile Elektronik Ücret Toplama 

Uygulamasının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 26' ncı maddesi doğrultusunda Orbel A.Ş. ye 10 (on) yıllığına 

devredilmiştir. Ayrıca idare tarafından sunulan asfalt yol kaplama, kapalı durak hizmeti kaldırım cepleri yapma depolama 

alanları ile üst yapı kullanım hizmetlerinin kullanım kullanım bedeli olarak Belediyemizin toplu taşımacılık faaliyetleri 

arasında yer alan Elektronik Ücret Toplama Sistemi ve bu sistemin bir parçası araç takip ve toplu taşıma elektronik 

denetimi de kullanılarak, 2017 yılından itibaren Ordu ili sınırları içerisindeki Belediyemiz tarafından ruhsatlandırılan özel 

toplu taşıma araçlarının (ÖTA), gelirleri ve Belediyemizin tüm hizmet giderlerinin hesaplanması neticesinde günlük brüt 

hasılatlarının %2' si hizmet bedeli olarak kurumumuzca alınması uygun görülmüştür. 

Orbel A.Ş. ilgide kayıtlı yazısında; "Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile 10 (on) yıllığına Elektronik 

Ücret Toplama Sisteminin tüm iş ve işlemlerinin tarafımıza verilmesi nedeni ile, ihale edilmesi, kooperatiflerle protokol 

hazırlanması, plaka sahiplerinden muvafakatname alınması, tüm TVM cihazlarından dolum ücretlerinin toplanarak 

bankaya yatırılması, günlük biniş hasılatları ile ilgili hakedişlerin günlük olarak tüm plaka sahiplerine aktarılması plaka 

sahiplerine gelen cezalar ile ilgili işlemlerin takibi, plaka sahiplerinin gelirlerine gelen resmi icralar vb. iş ve işlemlerin 

takibi, mevcutta 178 araç ve 332 plaka sahibine hizmet verilmekte olup, Ağustos sonu itibariyle 38 araç 113 plaka sahibine 

hizmet verilmeye başlanılacaktır. İlerleyen zamanda sistemin Ordu İli sınırları içerisinde yayılacağından iş yükünün her 

geçen gün daha fazla artacak olması nedeni ile ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ' NİN almış olduğu %2 lik payın %1 

lik kısmının ORBEL İNŞAAT GÜVENLİK TURİZM HİZMETLERİ NAKLİYAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ' ne verilmesini" talep etmekte olup, ilgili talebin görüşülüp karara bağlanması için yazının büyükşehir belediye 

meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir. 

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: 

Orbel A.Ş. tarafından istenilen %1’lik kısmın Belediye Öz Gelirlerini düşüreceğinden dolayı komisyonumuzca 

UYGUN GÖRÜLMEMİŞTİR. 

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