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Amaç:
Madde 1 - Ülkemizin terörle mücadelede çok hassas bir dönemden geçtiği ve terör örgütünün
eylem sürecini artırmaya çalıştığı bu günlerde huzur ortamını bozmak için özellikle provokatif
nitelikli eylemlerde kullanılan Molotof bombası yapmak ve muhtemel güvenlik zafiyeti oluşturmak
için bidon, şişe ve benzeri kaplarla benzin, motorin, gaz vb, yanıcı madde tedarik edilmeye
çalışıldığı, mevcut mevzuat incelendiğinde akaryakıt istasyonlarında bidon, şişe ve benzeri kaplarla
yanıcı maddelerin satışını engelleyici yasal bir düzenleme bulunmadığı için ilimiz sınırları
içerisinde faaliyet gösteren akaryakıt istasyonlarından bu tarz açıkta akaryakıt satışına denetim
getirilmesi,
Ayrıca ülkemiz genelinde suçla mücadele amacıyla gerçekleştirilen projeler kapsamında;
herhangi bir olaya karışan, olaya karıştığından şüphelenilen araçların yakalanabilmesi maksadıyla
aranan araçların sisteme girilmesi ve sistemde aranan araç olarak girişi yapılan aracın ülkemiz
genelinde herhangi bir akaryakıt istasyonunda yakıt alması ve plakanın benzin istasyonunda
girilmesi ile ilgili aracın konumunun sistem üzerinden uyarı vermesi neticesinde şüpheli araçların
yakalanması hedeflenmektedir. Ancak İlimizde bulunan benzin istasyonlarının kendilerine gelen
müşterilerine ait araç plakalarının pompa görevlileri tarafından harf veya rakam grubunun sıklikla
yanlış girildiği, girilen bu plakaların sistemde aranan araçlar ile eşleştiğinden sisteme aranan aracın
konumunun alarm vermesi neticesinde kolluk kuvvetlerince aracın alarm konumunda durdurularak
incelenmesi gerekmektedir. Bu işlem, vatandaşların mağduriyetine yol açtığından ve kolluk
kuvvetlerini oyaladığından araç plakalarının akaryakıt istasyonu görevlilerince sisteme düzenli ve
eksiksiz olarak girişinin yaptırılması amaçlanmaktadır.
Kapsam:
Madde 2- Bu karar, Erzincan il sınırları içerisinde faaliyet gösteren akaryakıt istasyonlarında
bidon, şişe ve benzeri kaplarla ya da açıktan yakıt alım ve satışının düzenlenmesi ve Erzincan İl
sınırları içerisinde bulunan Akaryakıt İstasyonlarında yakıt alan araçların plakalarının Benzin Takip
sistemine yanlış, eksik, hatalı girişlerinin veya hiç giriş yapılmamasının engellenmesi hususlarını
kapsamaktadır.
Hukuki Dayanak:
Madde 3
-5442 sayılı İl İdaresi Kanunu (11/c Maddesi)
-5326 sayılı Kabahatler Kanunu (32, Maddesi)
-2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu esaslarına göre çıkartılmıştır.

İl’de Huzur Ve Güvenliğin Sağlanması
Madde 4- 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11. maddesinin (A) bendinde “Vali, il sınırları içinde
bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. Suç işlenmesini önlemek, kamu
düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır. Bu maksatla Devletin genel ve özel kolluk
kuvvetlerini istihdam eder, bu teşkilat amir ve memurları Vali tarafından verilen emirleri derhal
yerine getirmekle yükümlüdür.” (C) bendinde “İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, tasarrufa
müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi Valimin ödev ve
görevi eri ndedir. Bunları sağlamak için Vali gerekli karar ve tedbirleri alır. Bu hususta alınan ve ilan
olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66. madde hükmü uygulanır.” hükümleri yer
almıştır.
Emre Aykırı Davranış
/
Madde 5- 5326 sayılı Kabahatler Kanununun "Emre Aykırı Davranış" başlıklı 32. Maddesi; “ (1)
Yetkili makamlar tarafından adli işlemler nedeni ile ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel
sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye her yıl
belirlenecek olan idari para cezası verilir. Bu cezaya, emri veren makam tarafından karar verilir. (2)
Bu madde, ancak İlgili kanunda açıkça hüküm bulunan hallerde uygulanabilir.” hükmü amirdir.
Genel Esaslar
Madde 61- Erzincan il sınırları içerisinde zorunlu haller dışında akaryakıt istasyonlarından bidon, şişe ve
benzeri kaplarla ya da açıktan yakıt alımı ve satımı yasaklanmıştır.
2- İlgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak şartıyla, açıktan zorunlu hallerde bidon, şişe ve
benzeri kaplarla benzin, motorin, gaz vb. yakıt satışı yapılmadan önce ilgili kolluk birimine
bildirilecek. Yakıt almak isteyen şahsın sistem üzerinden sorgulama/incelemesi kolluk birimi
tarafından yapılacaktır. Açıktan yakıt almasında sakınca görülmeyen kişinin kimlik fotokopisi ve
yakıt alan şahıs tarafından iki nüsha olarak doldurulacak ve imzalanacak kolluk biriminde bulunan
EK-1 Formundan bir tanesi kollukta kalacak ve do syal ayacaktır. Diğer nüshası da akaryakıt alacağı
istasyona şahsın kendisi tarafından teslim edilecektir. Akaryakıt istasyonu yetkili/görevlileri de
şahsın kolluk biriminden almış olduğu formu ayrı ve sadece firma yetkilisinin erişebileceği,
gizliliğe ilişkin tedbirler alınmış olarak muhafaza edeceklerdir.
3- Akaryakıt istasyonlarında açıktan yakıt alan kişilerin kimlik belgelerinin tutulduğu dosya ve
klasörler bağlı bulunulan Polis Merkezi Amiri/Jandarma Karakol Komutanı tarafından gerekli
görülen hallerde denetlenebilecektir.
.4- Akaryakıt istasyonu yetkili veya görevlilerince akaryakıt alımı yapan şahısların araçlarına ait
plaka bilgilerinin pompa otomasyon sistemine düzenli ve eksiksiz olarak girişi yapılacaktır. Girişi
yapılan araç plakalarının emniyete ait sistemlerde alarm vermesi durumunda olay yerine giden
kolluk kuvvetlerince plakaların sisteme yanlış giriş yapıldığı tespit edilen durumlarda ilgili emir
gereği idari ceza uygulanacaktır.
5- Erzincan İl Sınırları içerisinde, kamu düzeni ve kamu güvenliğinin sağlanması, suç oluşmadan
suçun önlenmesi ve işlenen suçların aydınlatılması, ilimiz sınırlan ıçeresinde faaliyet gösteren
akaryakıt istasyonlanndan yakıt alan ve ülke genelinde her hangi bir olaya karışan veya şüpheli
olarak takip edilen araçlann akaryakıt istasyonlarında konumlannın en kısa sürede belirlenerek
aranan araçların yakalanması veya takip edilmesine yönelik çalışmaların yapılabilmesi maksadıyla,
akaryakıt istasyonlarındaki görevlilerin yakıt alan aracın plakasına dikkatli bir şekilde
plakaya bakarak her aracın plakasını sisteme hatasız ve eksiksiz girmeleri, bu sayede sisteme
yanlış plaka girişlerinin önüne geçilmek suretiyle iş ve zaman kaybının ortadan kaldırılması
planlanmaktadır.

Cezaî Hükümler
Madde 7- 5442 sayılı İl İdaresi Kanunumun 11. maddesi gereğince alman bı: karara uymayan
akaryakıt istasyonu sorumluları hakkında fiil ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde 5326 sayılı
Kabahatler Kanunumun 32. maddesi ve diğer hükümleri gereği yasal işlem yapılacaktır.
5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun 11. maddesine istinaden akaryakıt istasyonları tarafından yakıt alan
araçların plakalarının Benzin Takip Projesine görevlilerce hatalı, yanlış, eksik veya hiç girilmemesi
halinde fiil ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde 5442 Sayılı Kanunun 66. maddesi uyarınca ve 5326
Sayılı Kabahatler Kanunun 32. maddesi hükmü gereğince akaryakıt istasyon işletme sahibi
hakkında cezai müeyyide uygulanacaktır.
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Madde 8- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

Madde 9- Bu Kararı Erzincan Valiliği yürütür.
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