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Madde 1:Bu Karar Kars il strurlan igerisinde yakrt alan ve tilke genelinde her hangi bir olaya
kartgan gahntr arag ve plakalar ile giipheli olarak takip edilen araglann konumlanrun en krsa
si.irede belirlenerek yakalanmasr veya takip edilmesine ydnelik amag tagrmaktadrr.

KAPSAM :

Madde 2:Kars il srnrrlart igerisinde bulunan Akaryakrt istasyonlarrnda yakrt alan araglarrn
plakalarrnrn Benzin Takip sistemine yanhg, eksik, hatah giriglerinin veya hiq girig
yaprlmamasrnrn engellenmesini kapsamaktadrr.

HUKUKi DAYANAK :

Madde 3:Bu Karar

5442 Sayfi il idaresi Kanunu,
5326 Sayrh Kabahatler Kanunu,
2559 Sayrh Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu esaslanna grire grkartrlmrgtrr.

GENEL HUTUiVTI,ER VE ESASLAR :

Madde 4:Emniyet Genel Mtidtirlusti ile Enerji Piyasasr Diizenleme Kurumu arasrnda
19.12.2016 tarihinde imzalanan protokol gerepi Akaryakrt istasyonlarrndan yakrt alan
araglartn zaman, lokasyon, plaka, yakrt tiirii ve miktan bilgilerinin sorgulanmasr amacryla
oluqturulan Benzin Takip Projesi 06.01.2017 tarihinde faaliyete gegmigtir. Bu proje sayesinde,
gahsa ve malvarhlrna kargr iglenen suglarrn aydrnlatrlmasr, sug gtiphelilerinin en krsa si.irede
yakalanarak adli mercilere sevk edilmesi ve daha Once meydana gelen birgok asayig
olaylartntn aydrnlatrlmasr hedeflenmektedir. Ancak akaryakrt istasyonu pompa gdrevlilerince;
si.irekli aynr plaka girmeleri, hatah ve yanhg plaka girmeleri nedeniyle ig gticti ve zaman
kaybrna neden olunmakta, projeden elde edilmesi amaglanan verimin dtigmesine yol
agrlmaktadrr.

Kars il Srrurlarr igerisinde, kamu diizeni ve kamu giivenlipinin saplanmasl, sug
olugrnadan suglln dnlenmesi ve iglenen suglann aydrnlatrlmasr, ilimiz srnrrlan igeresinde
faaliyet gostelen akaryakrt istasyonlarrndan yakrt alan ve i.ilke genelinde her hangi bir olaya
kangan veya gripheli olarak takip edilen araglarm akaryakrt istasyonlannda konumlanrun en
krsa si.irede belirlenerek aranan araglarrn yakalanmasr veya takip edilmesine ydnelik
gahgmalarrn yaprlabilmesi maksadryla, akarvalat istasvonlarrndaki giirevlilerin vakrt alan
aracrn plakasrna dikkatli bir sekilde plakaya bakarak her aracm plakasrnr sisteme
hatasrz ve eksiksiz girmeleri. bu sayede sisteme yanhg plaka giriglerinin dniine gegilmek
suretiyle ig ve zaman kaybrnrn ofiadan kaldrrrlmasr planlanmaktadrr.



Akaryakrt istasyonlarr tarafindan yakrt alan araglann plaka bilgisinin bilingli ya da
bilingsiz olarak yanhg girilmesi veya agrktan yakrt satrq esnasrnda sisteme plaka bilgisi
girilmesinin tespiti durumunda ilgili hukuki dayanaklar gergevesinde, akaryakrt istasyonlarr
ve igletmeleri hakkrnda cezai iglem uygulanacaktrr.

cgzlinuruulnn :

Madde 5z 5442 Sayrh il idaresi Kanunun 11. maddesine istinaden akaryakrt istasyonlarr
tarafindan yakrt alan araglann plakalarrmn Benzin Takip Projesine gOrevlilerce hatah, yanhg,
eksik veya hig girilmemesi halinde fiil ayrr bir sug tegkil etmedi[i takdirde 5442 Sayir
Kanunun 66. maddesi uyartnca ve 5326 Sayrh Kabahatler Kanunun 32. maddesi htikmti
gere[ince akaryakrt istasyon g0revlisi ve iqletme sahibi hakkrnda cezai miieyyide
uygulanacaktrr

vUnUru,Ux

Madde 6: Bu karar yaytm tarihinden itibaren biittin akaryakrt istasyonlanna teblip edilmesi
i le ytirtirliile girer.
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Madde 6: Bu karar Kars Valili[ince ( Genel Kolluk Marifetiyle) yuriitiiltir.
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VALILiK MAKAMINA

Kamu di.izeni ve giivenli$ini sa$lamanln etkili kogullarrndan biride sugun iglenmesinden once
onlenmesidir. Bu da can ve mal gtivenli$ine gelebilecek tehdit ve tehlikeye kargr dnleyici, koruyucu ve caydrrcr
tedbirlerin Kulluk Giigleri tarafindan etkin gekilde ahnmasryla miimktin olabilmektedir.

ilimiz Stnrrlart igeresinde faaliyet gdsteren akaryakrt istasyonlanndan yakrt alanlardan tilke genelinde
her hangi bir olaya kangan veya gtpheli olarak takip edilen araglann akaryakrt istasyonlannda konumlannrn en
krsa siirede belirlenerek yakalanmasl veya takip edilmesine ydnelik gahgmalarrn yaprlabilmesi maksadryla,
akaryakrt istasyonlanndaki gorevlilerin yakrt alan aracrn plakasmr sisteme hatasrzve eksiksiz girmesi, bu sayede
sisteme yanhg plaka giriglerinin oniine gegilmek suretiyle ig ve zaman kaybrnrn ortadan kaldrrrlmasr
planlarunaktadrr.

ig hukukurnuzv ceza ve dtizenleyici hukuk agrsrndan inceledilimizde ise 5326 sayrh Kabahatler
Kanununun 32. Maddesine gdrev cezai tnuayyenin uygulanmasrna gereklilik oldu$u ve bununda ancak 5442
saytlr il idaresinin kanununun 66. maddesinin dayanak yaprlarak ayn yasaklayrcr hukuki diizenlemenin idarece
uygulamaya konulmasryla olabileceli gergeli oftaya grkmrgtlr.

Bu sebeple ilimiz surrrlarr dahilinde akaryakrt istasyonlarr tarafindan yakrt alan araglarrn plaka bilgisinin
bilingli yada bilingsiz olarak yanhg girilmesi veya agrktan yakrt esnasrnda sisteme plaka bilgisi girilmesi tespiti
durumunda ilgili hukuki dayanaklar gergevesinde, akaryakrt istasyonlarr hakkrnda cezai iglem uygulanabilmesi
igirt, 5442 saytlt yasanrn 66, Maddesine gore hazrrlanan Valilik talimatrnrn basrn yoluyla kamuoyuna
dr.ryurularak Valilik WEB sitesinde yayrnlanmasr, Emniyet Mi.idiirliig0ntin WEB sitesinde yayrnlanmasr,
Akaryakrt sahibi/igletme yetkililerine tebli! edilmesi hususunu; / v

Olurlarrnrza arz ederim.
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