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KONU: Elektronik Ücret Toplama Sisteminin ORBEL’e devri. 
 

KOMİSYON İNCELEMESİ: 

Büyükşehir Belediye Meclisimizin 11.04.2017 tarihli 2017 yılı Nisan ayı Toplantısında 39. gündem maddesi 

olarak görüşülüp, incelenerek rapora bağlanmak üzere komisyonumuza havale edilen; Toplu Taşıma Dairesi 

Başkanlığının, Toplu ulaşım hizmetlerinde yer alan elektronik ücret toplama sistemi uygulamasını (akıllı kart) 

kurmak veya kurdurmak; işletmek veya işlettirmek amacıyla 10 yıl süreyle ORBEL A.Ş. ye devredilmesi talebine 

ilişkin 06.04.2017 tarihli ve 2945 sayılı teklifi komisyonumuzca incelenmiştir. Teklif yazısında; 

 

“BAŞKANLIK MAKAMINA 

 

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 26. Maddesinde “Büyükşehir belediyesi kendisine verilen görev 

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

ve bağlı kuruluşlarında 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.” hükmüne amirdir. 

Ordu Büyükşehir Belediyesi toplu taşımacılık faaliyetinde elektronik ücret toplama sistemi (akıllı kart) 

bulunmakta olup, bu sistemin parçası içerisinde araç takip ve toplu taşıma elektronik denetimi de yer almaktadır. 

Toplu ulaşım hizmetlerin de yer alan elektronik ücret toplama sistemini kurmak veya kurdurmak, işletmek veya 

işlettirmek amacıyla elektronik ücret toplama uygulamasının Orbel İnşaat Güvenlik Taahhüt Hizmetleri Nakliyat 

Turizm Sanayi ve Ticaret A. Ş’ye 10 yıllığına devredilmesinin Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi’nce görüşülüp karara 

bağlanması için yazının Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir. 

  

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: 

Toplu ulaşım hizmetlerinde yer alan elektronik ücret toplama sistemi kurmak ve kurdurmak, işletmek veya 

işlettirmek amacıyla elektronik ücret toplama uygulamasının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 26. 

maddesi doğrultusunda ORBEL İnşaat Güvenlik Taahhüt Hizmetleri Nakliyat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş’ye 10 

yıllığına devredilmesi, 

Ayrıca İdare tarafından sunulan asfalt yol kaplama, kapalı durak hizmeti, kaldırım cepleri yapma, depolama 

alanları ile üst yapı kullanım hizmetlerinin kullanım bedeli olarak belediyemiz toplu taşımacılık faaliyetleri arasında 

yer alan Elektronik ücret toplama sistemi ve bu sistemin parçası araç takip ve toplu taşıma elektronik denetimi de 

kullanılarak, 2017 yılından itibaren Ordu ili sınırları içerisindeki Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 

ruhsatlandırılan özel toplu taşıma araçlarının (ÖTA), gelirleri ve belediyenin tüm hizmet giderlerinin hesaplanması 

neticesinde günlük brüt hasılatlarının %2’si hizmet bedeli alınması komisyonumuzca uygun görülmüş olup, işbu rapor 

Meclise sunulmak üzere tarafımızdan  

tanzim ve imza altına alınmıştır. 
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