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Amaç
Mıddc 1.

Muhtemel terör eylemlerine yönelik girişimler ile mütemel orman yangınlan ve sabotajların
önlenmesine esas olmak üzere; Mevcut mevzuat incelendiğinde akaryakıt istasyonlaıında bidon, şişe ve
benzeri kaplarla yanıcı maddelerin saüşını engelleyici yasal bir düzenleme bulunmadığındıın ilimiz sınuları
iÇerisinde faaliyet gösteren akaryakıt istasyonlarından bu tarz açıkta akaryakıt satışına denetim getirilmesi
amaçlanmıştır.

Kapsam
Madde 2.

Bu karar, Burdur il sınırları içeıisinde faaliyet gösteren akaryakıt istasyonlannda .bido4 
şişe ve benzeri

kaplarla ya da açıktan yakıt alım ve satıştnın diizenlenmesi hususlarını kapsamaktadır.
Hukuki Dayanak
Maddc 3.
_ 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu 9. Maddesi (Ç Bendi)
- 5442 §ayılı Il ldaresi Kanunu .l l. Maddesi (A ve C Bendi)
- 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu (32. Maddesi) hükümlerine dayanmaktadır.
Ilde Huzur Ve Güvenliğin §ağlanması
Madde 4.
5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun 9. Maddesinin (Ç) bendinde (Değişik a7n0l8 - KHI«703/I38

1t|,) [anun, Cımhurbaşkanlığı kararnamesi ve diğer mevzuatın verdiği'yetkiyi kullanmak ve bunlann
YükIediği ödevleriYerine getirmek için valiler geneİemirler çıkaıabilir vİ bun|aıı ilan ederler.

5442 SaYılı II ldaresi Kanunuı.] l. Maddesinin (A) bendinde "Vali, il sınırlan içinde bulunan genel ve
özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amilidiı Suç işlenmesini önlemek, karnu dızçn ve ğüveninikorumak iÇin gereken tedbirleri alır. Bu maksatla Devleİin İenel ve özel kolluk'ku*"ı..inı istihdam eder,
bu. teŞkilat amir ve memurları Vali tarafından verilen emirleri derhal yerine getirmekle yükümtüdür.,;
nuKlnu,

(C) bendinde ''il sınırları içiıde.huzur ve güvenliğin, tasamıfa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin
sağlanması ve önleYici kolluk yetkisi Vali'nin ödev ve görevlerindedir. Bunlan .uğurnuİ. için vali geİek1i
kaftr Ve tedbirleri alır. Bu hususta alınan ve ilan olunan İarar ve tedbirlere uymayan-lar hakkında 66. Madde
hükmü uygulanır." hükmü bulunmııktadır,

Emrc Aykırr Davranış
Maddc 5.
5326 Sayılı Kabahatler Kanununın "Emre Aykırı Davranış'' başlıklı 32. Macldesi;
"Yelkili makamlar taıafındanadli işlemleı nÖdeniyle ya da kamu gur"nılcİ k;İ, düzeni veya genelsağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak veriİen emre aykırı İ'areketİj., iİşıv. yu, rük LirasıIdari Para.cezası ve rilir. (5326 sayılı Kanunun 17. Maddesinin z. r,kr*rou y.İ;;;';;"ru ."zalan hertakvim Yılı b_aŞından geçerli olmak üzere o yıl için 04.01.196l tarihli 2ı3 ,İ"yıİ vİrgİÜ'.rl Kanunu,nunmükerrer 298, Maddesi hiikiimleri 

'y*,n"u 
t".İit ve ilan edilen yenıaen aeleİıeme'orİnında artırılarakuYgulanır, Bu madde uYarınca 2022 yılı için uygulanacak ceza *iı,tu., İsİpo;İİ"ı*Jİlıirı""-iştir.) BucezaYa emri veren makam tarafından karal veriıir. Bu madde, -"J ııgİıİİ**dlİ|kİa- ııtıkıım uuıunanhallerde uygulanabilir.'' hükmü amirdir.



Gcnel Esaslar
Madde 6.

_ BPd|_. il sııırları iÇerisinde zorunlu tıaller (herhaııgi bir nedenle hareket kabitiyetini kaybetmiş veakarYakıt ikmali iÇin islasyona getirilmesi mümkün olrnuyT her tiirlü taşıt, çim tiİ.. 1nutİnuo, uguçkesıne_motoru gibi ÇalıŞma alanrnda kullarulması zorunu olan motorlu aleİIer ," Ü.*oi ekipmanlar,traklöıler iÇin kullanılacak ve uygun koşullarda tarım arazisi yakınlannda müafaza edilecek yedek
akarYakıt vb.) dışında akaryakıt istasyonlanndan bidon, şişe ," b;;-k;;;ı, ['aŞ,ı.tu, yakıt alımıve satışı yasaklanmıştır.

. _ . l- İlgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak şartlyla, açıktan yıkcrrda beli4ilen zorunlü hallerdebidon, ŞiŞe ve benzeri kaplaıla \7n.zilı,yazol gazrb: yul;.utİş, yupİıruo-]or*rİ".y"ı,rt istasyonlan
iŞletmecileri 1arafından ilgili kolluk birimine bi-lgi veriİecek, y.İ"t'.İr"l-ırİ.y.rİşı-tuİurro- kendi el
Yazısı ile EK-l deki formun doldurulmasr sağlanacak, ayrı ve._sadece Rrma ye*İıısının erişebi1eceği,gizliliğe iliŞkin tedbiıler aiınmış olarak 1 yıl sur" le mjaazu edilecek ve ı 

"fu;;;rİ; ;u|unduğu polis
Merkezi Amirliğine/Jandarma Karakol Komuknlığına 24 saat içerisinde teslim idilecektiı «olluklarallndan teslim alınan bu belge, içeriğine dair gere-kli aıaştırma v"'p,İa,lt r.;;;;";;;;;';#İ;
edi]ecektir.

. . 2- Akary:ıkıt istasyonlarında açıktan.yakıt alan kişilerin kimlik bilgilerini içeren EK -l deki formunbelgelerinin tutulduğu dosya ve klasörlir, baglı buiunulan Polis Merkezi AmiryJandarma KarakolKomutanı tarafından gerekli görülen hallerde denİtlenebilecektir.
cezai Hükümter
Madde 7.
5442 sayılı İl İdaresi Kanuıu'nun li. Maddesi gereğince_ 1lınan bu k4rara uyma!.an akaryakıtistasYonu sorumlulan hakkında.fiil ayn biı suç teşxiı 

"unJoıgi 
tukairde 5326 sayllİKaujutı"r«-rrr,nrn

32. Maddesi ve diğer hükümleri geregi yasal Çl.. y"p,lu.uİ-t,..
Yürürlük
Madde 8.
Bu Karar yayımı tarihinde yüriirlüğe girer.
Yürütme
Madde 9.
Bu Kararı Burdur Valiliği yürütiir.
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TARİH vENo.

T.C. KİMLiKNo.

ADI-SoYADI

iLETİŞİM BİLcİLERİ

ADRES BİLCiLERİ

ALINAN YAKI]IN cİNsİ VE M

YAKIT ALIŞ SEBEBİ/ARAÇ PLAKASi

YAKIT ALINAN İSTA§YONUN ADİ VE
ADREsİ

AÇIKTAN AKAIİYAKIT ALMA TALEP FORMU

GİLİ A RYAKIT İSTASYO NA

yukarıda adı geçen şahsın belirttiği r_niktaıda bir defaya müsuş olmak üzere yakıt
verilmesinde sakınca yoktur. .....l... 1202..,. saat:..........

Yukaııda sebebini belirttiğim hususlarla ilgili olarak tiııafıma açıktan bidonla yakıt
verilmesi için bir defaya mahsus iİin verilmesi husu-sunu;

Arz ederim.

Adı-Sqyadı
imza

Jandarma / Polis Amiri

BU BF,:ü.GE YUKARIDA yAzlLlTARİHTE I]ıRKEZ KULLANiLüK Üztnn,rANzİM EDİLMİŞTİır.

Akaryakıt İstısyonu
Göıevlisi / İmza

EK-l formu

...l...1202... - Nol




