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KONU: Ordu – Giresun Havalimanı Taşımacılığı. 

KOMİSYON İNCELEMESİ:   
Büyükşehir Belediye Meclisimizin 2019 yılı Ekim ayı toplantısının 11.10.2019 tarihli birleşiminin 36. 

gündem maddesi olarak görüşülüp, incelenerek rapora bağlanmak üzere komisyonumuza havale edilen; Toplu 

Taşıma Dairesi Başkanlığının, ilimiz Ünye, Fatsa ve Altınordu ilçeleri; Aybastı ilçesi; Akkuş ilçesi ve Mesudiye 

ilçesi Ordu-Giresun Havalimanı arasında bagajlı yolcu taşıma özelliğine sahip ulaşım hattının Meclis tarafından 

belirlenecek kira süresi ve kira bedeli üzerinden ORTUR A.Ş. ye devredilmesi talebine ilişkin 10.10.2019 tarihli 

ve 8592 sayılı teklifi komisyonumuzca incelenmiştir. Teklif yazısında; 
 

“BAŞKANLIK MAKAMINA” 
 

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri 

Yönetmeliği, 2918 sayılı Karayolu Trafik Kanunun ve Yönetmeliği, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve 

Yönetmeliği ve Bakanlıklar tarafından çıkarılan genelgeler kapsamında; yasanın vermiş olduğu açık ve kapsamlı 

yetki çerçevesinde Ordu-Giresun Havalimanını kullanacak vatandaşların ulaşım ihtiyaçlarının karşılanması 

planlanmıştır. Ordu Büyükşehir Belediyesi UKOME Kurulunun 08.10.2019 tarih ve 2019/104 sayılı kararında 

Ordu İli Ünye, Fatsa, Altınordu İlçeleri ile Ordu-Giresun Havalimanı, Aybastı İlçesi ile Ordu-Giresun 

Havalimanı, Akkuş ilçesi ile Ordu-Giresun Havalimanı, Mesudiye ilçesi ile Ordu-Giresun Havalimanı arasında 

bagajlı yolcu taşıma özelliğine sahip araçlarla hat ve güzergâh belirlenmiştir. 

Bu nedenle 5216 Sayılı kanunun 26’ncı maddesinde “…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, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini 

devredebilir" hükmüne istinaden Büyükşehir Belediyemizin %100 sermayesine sahip olduğu ORTUR’a (Ordu 

Turizm ve Otelcilik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi) meclis tarafından belirlenecek süre ve bedelle devredilmesi 

hususunda evrakın büyükşehir belediye meclisine havalesini arz ederim.’’ denilmektedir. 

                                                                                                      

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: 

Teklif üzerinde Komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde; 5216 Büyükşehir Belediyesi 

Kanunu’nun 7/p bendinde “Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri 

kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis 

araçları dâhil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek…, büyükşehir belediyesinin sorumluluğundadır.” 5216 

sayılı Kanunu’nun 7/f bendi ile Büyükşehir Ulaşım Hizmetlerini Planlamak ve Koordinasyonu sağlamak yetkisi 

UKOME’ye verilmiştir. UKOME, kanununun kendisine verdiği bu yetkiye istinaden hat tesis etme hakkına 

sahiptir. 5216 Büyükşehir Belediye Kanununun 26. Maddesinde “Büyükşehir Belediyesi kendisine verilen görev 

ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurabilir. Genel sekreter ile 

belediye ve bağlı kuruluşların da yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında 

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, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince 

belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir. Ancak bu yerlerin belediye şirketlerince üçüncü kişilere 

devri 2886 Sayılı kanun hükümlerine tabidir.”  
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Belirtilen mevzuat hükümleri doğrultusunda Ordu Büyükşehir Belediyesi UKOME kurulu tarafından 

belirlenen sadece uçak saatlerine endeksli, uçak biletli H1-Ordu/Giresun Havalimanı-Altınordu-Fatsa-Ünye 

hattının işletilmesinden elde edilecek bilet geliri üzerinden %1 (yüzde bir) payın büyükşehir belediyemize 

ödenmesi karşılığında resmi plakalı (bagajlı) araçlarla işletme veya işlettirme hakkının 10 yıllığına Büyükşehir 

Belediyemize ait kurulu olan ORTUR (Ordu Turizm ve Otelcilik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi)’a devredilmesi 

komisyonumuzca uygun görülmüş olup; işbu rapor Meclis’e sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza altına 

alınmıştır. 
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