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T.C. 
ÇANAKKALE VALİLİĞİ 

İl Emniyet Müdürlüğü 

ÇANAKKALE İL SINIRLARI İÇERİSİNDE 

AKARYAKIT İSTASYONLARINDA YAKIT ALAN ARAÇ PLAKALARININ SİSTEME 

GİRİŞ USÛLLERİ HAKKINDA KARAR 

Karar Tarihi :21/06/2019  

Karar Sayısı : 2019/01  

AMAÇ ____________________________ : 

Madde 1: Bu Karar Çanakkale il sınırları içerisinde vakit alan ve ülke genelinde her hangi bir olaya karışan araç ve 

plakalar ile şüpheli olarak takip edilen araçların konumlarının en kısa sürede belirlenerek yakalanması veva takip 

edilmesine yönelik amaç taşımaktadır. 

KAPSAM __________________________ : 

Madde 2: Çanakkale İl sınırları içerisinde bulunan Akaryakıt İstasyonlarında yakıt alan araçların plakalarının Benzin 

Takip sistemine yanlış. eksik, hatalı girişlerinin veya hic giriş yapılmamasının engellenmesini kapsamaktadır. 

HUKUKİ DAYANAK _______________ : 

Madde 3: Bu Karar 

5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu, 

5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, 

2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu 

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’na dayanılarak hazırlanmıştır. 

GENEL HÜKÜMLER VE ESASLAR : 

Madde 4: Emniyet Genel Müdürlüğü ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu arasında 19.12.2016 tarihinde imzalanan 

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

sorgulanması amacıyla oluşturulan Benzin Takip Projesi 06.01.2017 tarihinde faaliyete geçmiştir. Bu proje sayesinde; 

şahsa ve malvarlığına karşı işlenen suçların aydınlatılması, suç şüphelilerinin en kısa sürede yakalanarak adli mercilere 

sevk edilmesi ve daha önce meydana gelen birçok asayiş olaylarının aydınlatılması hedeflenmektedir. Ancak akaryakıt 

istasyonu pompa görevlilerince; sürekli aynı plaka girmeleri, hatalı ve yanlış plaka girmeleri veyahut plakaların 

girilmemesi nedeniyle, projeden gerekli verim alınamamaktadır. 01 Ocak 2019-17 Haziran 2019 tarihleri arasında 

Çanakkale il genelinde Benzin Takip Projesine 821 Adet araca ait alarm düşmüş, bu araçlardan 265 tanesinin plakasının 

benzinlik pompa görevlilerince sisteme yanlış girilmesinden kaynaklı olduğu tespit edilmiştir. Bu durum ise kolluk 

birimlerimize ekstra iş yükü çıkarmasının yanında, projeden elde edilmesi amaçlanan verimin düşmesine ve yakalanması 

gereken araç/şahısların yakalanamamasına sebebiyet vermektedir.  
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Çanakkale il Sınırları içerisinde, kamu düzeni ve kamu güvenliğinin sağlanması, suç oluşmadan suçun 

önlenmesi ve işlenen suçların aydınlatılması, ilimiz sınırları İçeresinde faaliyet gösteren akaryakıt 

istasyonlarından yakıt alan ve ülke genelinde  her hangi bir olaya karışan veya şüpheli olarak takip edilen araçların 

konumlarının en kısa sürede belirlenerek aranan araçların yakalanması veya takip edilmesine yönelik çalışmaların 

yapılabilmesi maksadıyla, akaryakıt istasyonlarındaki görevlilerin yakıt alan aracın plakasına dikkat ederek her 

aracın plakasını sisteme hatasız ve eksiksiz girmesi, bu sayede sisteme hatalı/yanlış plaka girişlerinin önüne 

geçilerek zaman kaybının ortadan kaldırılması planlanmaktadır. Akaryakıt istasyonları tarafından yakıt alan 

araçların plaka bilgisi bilinçli ya da bilinçsiz olarak yanlış girilmesi veya açıktan yakıt satış esnasında sisteme 

plaka bilgisi girilmesinin tespiti durumunda ilgili hukuki dayanaklar çerçevesinde, akaryakıt İstasyonları ve 

işletmeleri hakkında cezai işlem uygulanacaktır. 

CEZAİ HÜKÜMLER ________________ : 

Madde 5: Akaryakıt istasyonları tarafından yakıt alan araçların plakalarının Benzin Takip Sistemine görevlilerce; 

hatalı, yanlış, eksik veya hiç girilmemesi halinde 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi hükmü gereği 

cezai müeyyidenin uygulanacağı, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun 66. Maddesi uyarınca kamu düzenini, 

güvenliğini veya kişilerin can ve mal emniyetinin tehlikeye düşürecek toplumsal olayların baş göstermesi halinde 

vali tarafından kamu düzenini sağlamak amacıyla alınan ve usulüne göre ilan olunan karar ve tedbirlere aykırı 

davrananlar, üç aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak, ayrıca 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun 353. 

ve 359. Maddeleri kapsamında idari yaptırım cezası uygulanacaktır. 

YÜRÜRLÜLÜK __________________ : 

Madde 6: Bu karar  ilan tarihi itibariyle yürürlüğe girer. 

YÜRÜTME ________________________ : 

Madde 6 : Bu karar Çanakkale valiliğince (Genel kolluk Marifetiyle) yürütülür. 
 

 

| 
I 


