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Amaç 

Madde 1- Ülkemiz genelinde suçla mücadele kapsamında, suça karışan veya çalıntı 

araçların yakalanması, başta terör ve asayiş olayları olmak üzere şüpheli araçların tespiti, takibi ve 

yakalanması, meydana gelebilecek olayların engellenmesi ve olay sonrası şüphelilerin yakalanması, 

yanıcı maddelerin provakatif eylemlerde kullanılmasının önüne geçilmesi, sistemin verimli 

kullanılarak plakaların doğru girilmesinin sağlanması ve sisteme yanlış girişlerin sebep olduğu 

gereksiz fazladan işgücü, araç-gereç ve zaman sarfiyatının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. 

Kapsam 

Madde 2- Bu karar, Adıyaman il sınırları içeresinde faaliyet gösteren akaryakıt 

istasyonlarında açıktan veya plakasız araçların yakıt alma işlemlerini ve yakıt alan araçların sisteme 

giriş esas ve usullerini kapsamaktadır. 

Hukuki Dayanak 

Madde 3- (1) 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu (11/C Maddesi İl sınırları içinde huzur ve 

güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteaallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici 

kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir. (Ek cümle: 25/7/2018-7145/1 md.) Bunları sağlamak için 

vali gereken karar ve tedbirleri alır.) 

(2) 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu (32’nci Maddesi) (Yetkili makamlar tarafından adlî işlemler 

nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen 

emre aykırı hareket eden kişiye yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.(2020 yılı için Üçyüzdoksanikii Türk Lirası 

‘392 Tl’) Bu cezaya emri veren makam tarafından karar verilir, hükümlerine dayanmaktadır. 

Genel Hüküm ve Esaslar 

Madde 4- 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun 11’inci 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 Vali’nin ödev 

ve görevlerindedir. Bunları sağlamak için Vali gerekli karar ve tedbirleri alır. Bu hususta alınan ve 

ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66’ncı Madde hükmü uygulanır.” hükümleri 

yer almıştır. 

Emniyet Genel Müdürlüğü ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu arasında 19.12.2016 

tarihinde imzalanan ve 06.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren Benzin Takip Projesi ile; akaryakıt 

istasyonlarından yakıt alan araçların zaman, lokasyon, plaka, yakıt türü ve miktarı bilgilerinin 

sorgulanarak; ülke genelinde herhangi bir olaya karışan veya şüpheli olarak takip edilen araçların 

takibi ve yakalanması amaçlanmaktadır. (Proje kapsamında uygulamada görülen aksaklık ve 

eksiklikler sonucunda), aranan araçların plakasız olarak yakıt aldıkları, farklı/sahte ruhsat bilgileri 

veya gerçeği yansıtmayan plaka beyan ederek yakıt aldıkları; veya akaryakıt istasyon çalışanlarının 

sisteme plaka girişlerinde gerekli hassasiyet, dikkat ve özeni göstermeyerek eksik, hatalı plaka 

girişlerinin sık yapıldığı, bunun sonucunda sistemden amaçlanan yararın sağlanamadığı, (aranan 

araçların yine bir şekilde yakıt alarak ülke genelinde dolaşabildiği), hatalı girişlerin çok sık 

olmasından dolayı yanlış alarmların gereksiz zaman ve işgücü kaybına neden olduğu görülmüştür. 

Emre Aykırı Davranış 

Madde 5- 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun '“Emre Aykırı Davranış’" başlıklı 32’nci 

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 yüz Türk Lirası (kabahatin işlendiği yılın idari yaptırım tutarı uygulanacaktır. ‘2020 yılı 

için Üçyüzdoksaniki Türk Lirası ‘392 Tl’) idari para cezası verilir. Bu cezaya emri veren makam tarafından 

karar verilir. 

(2) Bu madde, ancak ilgili kanunda açıkça hüküm bulunan hallerde uygulanabilir.” hükmü 

amirdir. 

Yasaklar 

Madde 6- 

(1) Adıyaman İl sınırları içerisinde fiil ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde; 

(a) Akaryakıt istasyonlarından bidon, şişe vb. kaplarla açıktan akaryakıt alımı ve satımı, 

(b) Üzerinde plaka bulunmayan araçlara, ruhsat veya beyana dayalı plaka alınarak akaryakıt 

verilmesi, 

(c) Sisteme plaka girişi yapılmadan veya farklı bir plaka girişi yapılarak şahıs/araçlara 

akaryakıt verilmesi, 

(d) Birbirini takip eden 60 gün içerisinde iki defa veya takvim yılından bağımsız olarak 365 

gün içerisinde üç defa taksirle de dahi olsa başka bir araca ya da boş plakaya yahut 

kayıtsız plakaya ait olan bir plaka kaydı girilmesi,  

yasaklanmıştır. 

 İstisnai Durumlar 

 Madde 7- (1) İlgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, zorunlu hallerde açıktan 

bidon, şişe vb. kaplarla akaryakıt satışı yapılmadan önce kolluk birimlerine bilgi verilecektir. 

Kolluk birimlerince yakıt almak isteyen kişinin incelenmesi neticesinde akaryakıt almasında 

sakınca görülmeyenlerin kimlik fotokopisi alınarak bu belgeye kişinin kendi el yazısıyla adresi, 

telefon numaraları ve imzası alındıktan sonra akaryakıt istasyonunca sadece işletme yetkilisinin 

erişebileceği bir yerde ve gizliliğe dikkat edilerek muhafaza altına alınacak ve adli makamlar ile 

kolluk birimlerinin talepleri halinde incelemelerine sunulacaktır. 

(2) Bu kararın 6’ncı maddesinin (b) bendinde geçen, üzerinde plaka bulunmayan her 

çeşit tescile tabi taşıtların plakalarının demonte halinde plakaları ibraz edilse dahi; ancak ilgilisi 

tarafından plakanın Karayolları Trafik Yönetmeliğine uygun şekilde araca takılması durumunda 

yakıt verilebilir. 

İdari Yaptırım 

Madde 9- 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11’inci Maddesi gereğince alınan bu karara 

uymayan şahıslar hakkında fiil ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde 5326 sayılı Kabahatler 

Kanununun 32’nci Maddesi ve diğer hükümleri gereği yasal işlem yapılacaktır  

Sorumluluk 

 Madde 8- (1) Akaryakıt istasyon tüzel kişilikleri 6’ncı maddede belirtilen yasak fiillerin 

oluşmasından ve çalışanlarının işlemlerinden doğrudan sorumlu olup idari yaptırım kararı tüzel 

kişiliğe uygulanır. 

(2) İşletmeye uygulanan idari yaptırım sebebiyle emre aykırı davranışta bulunan çalışanı 

ile aralarında ki iş sözleşmesi hakkı saklıdır.  

(3) İşletme sahipleri, işletmenin kamera kayıtlarını çalışır durumda bulundurmak ve 

kolluk tarafından yapılan taleplerde ibraz etmek zorundadır.  

Yürürlük 

Madde 10- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 11- Bu Kararı Adıyaman Valiliği yürütür. 
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