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AKARYAKIT İSTASYONLARININ NİTELİKLERİNİ
DÜZENLEME TÜZÜĞÜ

[(5.2.2009 – R.G. 27 – EK III – A.E. 117 Sayılı Tüzüğün), (7.4.2014 – R.G. 82 – EK III – A.E.
226) Sayılı Tüzükle Birleştirilmiş Şekli.]

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU
VE DENETİM YASASI

(46/2001, 22/2004 ve 1/2014 Sayılı Yasalar)

Madde 8 (3) Altında Yapılan Tüzük.

Bakanlar Kurulu, Trafik Hizmetlerinin Planlanması Koordinasyonu ve Denetimi Yasası’nın
8’inci maddesinin (3)’inci Fıkrasının kendisine verdiği yetkiyi kullanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar.

Kısa İsim 1. Bu Tüzük “Akaryakıt İstasyonlarının Niteliklerini Düzenleme Tüzüğü”
olarak isimlendirilir.

Birinci Kısım
Genel Kurallar

Tesfir 2. “Yollar;” Yollar ve Binalar Yasasının ona verdiği anlamı taşır.
“Akaryakıt İstasyonu;” Esas itibarıyla karayolunda seyreden araçların
akaryakıt, yağ, basınçlı hava gibi ihtiyaçlarının sağlandığı ve taşıtlarla
ilgili basit techizat parçaları ile hizmetlerin verildiği bakım-onarım,
yağlama ve yıkama gibi işlerin yapılabildiği tesislerdir.
“İzin veren yetkili merci;” kaymakam veya onun yetkili kılacağı bir kamu
görevlisini anlatır.

Amaç 3. Yol güvenliğini ve trafik akışını olumsuz etkileyebilecek, maddi ve
manevi kayıplara sebep olabilecek yerlerde akaryakıt istasyonlarının
açılmasının engellenmesi; ve akaryakıt istasyonlarının, kurulurken belli
bir standart ve kaliteye uygunluğunun sağlanmasıdır.

İkinci Kısım
Akaryakıt İstasyonlarının Kurulması

Akaryakıt
İstasyonlarının
Kurulmasına
İzin Veren
Yetkili Merci

4. (1) Akaryakıt İstasyonlarının kurulması Kaymakamın iznine bağlıdır.
(2) Bu izin verilirken Trafik akışının ve yol güvenliğinin kurulacak
Akaryakıt İstasyon binasından olumsuz etkilenip etkilenmeyeceği,
Kaymakam tarafından bu tüzüğün bağlı olduğu Yasa ve bu tüzüğün
kurallarına göre değerlendirilir.

Akaryakıt
İstasyonlarının
Yer Standartları

5. Akaryakıt istasyonlarının yerlerinin belirlenmesinde kabul edilebilecek
olan minimum standartlar aşağıdaki gibidir;

(1) Minimum Parsel Büyüklüğü
Akaryakıt İstasyonunun kurulacağı alanının parsel büyüklüğü tüm
yollar için en az 3000 metre kare olmalıdır.
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(2) Yola Minimum Cephe
Akaryakıt İstasyonunun yola olan cephe genişliği en az 60 metre
olmalıdır.

(3) Kavşak Mesafesi
Akaryakıt İstasyonunun parsel sınırının kavşağa olan mesafesi en
az 600 metre olmalıdır.

(4) Görüş Mesafesi
Akaryakıt İstasyonunun anayola çıkış noktasındaki yolu görüş
mesafesi her iki istikametten en az 200 metre olmalıdır.

Görüş Mesafesi
Tespiti

6. Görüş mesafesinin tahkikinde, tesisin giriş ve çıkış yolu eksenlerinin, ayrı
ayrı taşıt yolu kenar çizgisi (kaplama kenarı) ile kesiştiği nokta kotunun 1
(Bir) metre yukarısından bakıldığı zaman taşıt yolunun her iki yönünde
ve aranacak mesafe içinde, taşıt yolunun her noktasının 1 (Bir) metre
yukarısının açık olarak görülmesi şartı aranır.

İki Akaryakıt
İstasyonu
Arasındaki
Mesafe

7. (1) Mesafe tetkikinde ölçüler parsel sınırları baz alınarak ve iki
istasyonu birbirine bağlayacak taşıt yolu dış kenarını takip ederek
ölçüler, eğer iki istasyonun cepheleri yolun farklı tarafından ise
mevcut istasyonun yapılacak olan benzin istasyonuna yakın olan
parsel sınırının izdüşümünün karşı taraf taşıt yolu dış kenarını
kestiği nokta başlangıç noktası alınarak, yapılan benzin
istasyonunun, mevcut benzin istasyonuna yakın olan parsel
çizginin taşıt yolu dış kenarını kestiği noktaya kadar olan mesafe
ölçülür ve iki istasyon arasındaki mesafe bulunur.

(2) Karayollarında kurulacak olan iki Akaryakıt İstasyonu arasındaki
mesafe en az 7 km olmalıdır.

Akaryakıt
İstasyonlarının
Kurulamayacağı
Yerler

8. (1) Yol koruma şeridi olan ilan edilmiş anayolları.

(2) Eski eserler, ibadet yerleri, eğitim kurumları ve kamu binalarına
200 metreden daha az mesafede.

(3) Konut Alanları.

Üçüncü Kısım
Son Kurallar

Yürütme Yetkisi
2.A.E.226 / 14

9. Bu Tüzük ulaştırma işleri ile görevli Bakanlık tarafından yürütülür.
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Yürürlükten
Kaldırma

04.09.2002
R.G 87
A.E. 520
EK III

10. Bu Tüzüğün Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten başlayarak, “Trafik
akışını ve yol güvenliğini olumsuz etkileyecek akaryakıt istasyonlarının
nitelikleri ve izin veren yetkili mercilerin saptamayı yaparken dikkate
alacağı kıstasların saptanması Tüzüğü” bu Tüzük altında yapılan
işlemlere halel gelmeksizin yürürlükten kalkar.

Yürürlüğe Giriş 11. Bu Tüzük Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe
girer.


