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        Vatandaşlarımızın refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; temel hak ve hürriyetlerini 

korumak Devletimizin asli görev ve sorumluluklarındandır. Kamu hizmetlerinin aksamaya 

mahal vermeksizin değişen koşullara ve ihtiyaçlara uyumlu bir şekilde tüm vatandaşlarımıza 

ulaştırılması kamu düzenini yakından ilgilenmektedir. Vatandaşlarımızın günlük hayatlarını 

sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir şekilde idame ettirmelerini temin etmeye yönelik her türlü 

tedbiri alma, yetki, görev ve sorumluluğu kamu idarelerine aittir. 

 

        İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık İstihbarat, Harekât ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı 

tarafından hazırlanan ve Bakanlık Makamı'nın 25/06/2018 tarihli ve 76388967-15.16.15/2000 

sayılı Onayı ile yürürlüğe giren İl ve İlçe El Yapımı Patlayıcılar (EYP)  ile Mücadele 

Komisyonları Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönergenin 5. maddesinin 3. fıkrasının (a) 

bendine istinaden İl El Yapımı Patlayıcılar (EYP) ile Mücadele Komisyonu oluşturulmuştur. 

         

        Bahse konu Yönergenin 6. Maddesinde El Yapımı Patlayıcılar ile Mücadele 

Komisyonlarının Çalışma Esasları, 7. Maddesinde ise Görevleri maddeler halinde belirtilmiştir. 

 

        Komisyon İlimiz genelinde her ayın ilk haftasında düzenli olarak tüp bayilerine ve gübre 

bayilerine denetimlerini gerçekleştirmektedir. Yapılan bu denetimlerin sonucunda; İl sınırları 

içinde bazı tüp bayilerinin kamera kayıt sistemini kurmadığı, kamera kayıt sisteminin de 30 gün 

kayıt tutmadığı, boş tüp almadan dolu tüp verildiği, tüplerin kime satıldığının kayıt altına 

alınmadığı hususları tespit edilmiştir. 

 

        Ülkemizde son zamanlarda gerek gübrelerin gerekse her türlü mutfak tüplerinin terör 

örgütleri tarafından el yapımı patlayıcı (EYP) olarak kullanıldığı bilinmektedir. Bu kapsamda; 

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde kişilerin can 

güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, kamu düzeni ve esenliğinin sağlanması 

açısından tüp bayileri ile gübre bayilerinin aşağıda belirtilen hususlara uymaları büyük önem 

arz etmektedir. 

 

        Tüp bayilerinin; 

 

        Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) 23.06.2016 tarihli ve 6354 sayılı 

Kurul Kararı doğrultusunda; 

 

a)  Tüplü LPG bayileri ve dağıtıcılarca, konutlarda adrese teslim yapılan tüp satışlarında ve 

bayi işyerlerinde yapılacak piknik tüpü satışlarında, ilk satışlar hariç olmak üzere, boş tüp teslim 

alınmadan yeni tüp teslim edilmemesi,  

b) Tüplü LPG bayileri ve dağıtıcılar tarafından ticari ve sanayi işletmelerine, ihtiyacından fazla 

tüp satışı ve teslimi yapılmaması; ilk satışlar hariç olmak üzere, boş tüp teslim alınmadan yeni 

tüp teslim edilmemesi, 

c)  “Kullanıcıya tüplü LPG satışlarında; kullanıcının TC kimlik numarası ya da kredi kartı 

bilgileri ile ad ve soyadının tüplü LPG bayi tarafından kayıt altına alınmasının zorunlu 

olduğuna” ilişkin düzenlemenin tüplü LPG bayilik sözleşmelerinde bulunmasının, mevcut 

sözleşmelere ise ek madde olarak ilave edilmesinin zorunlu hale getirilmesi, 

d) Kullanıcıya tüp satış ve teslimlerinde, kullanıcıya ait bilgilerin Ek’te yer alan tabloda 

belirtildiği şekilde kayıt altına alınması ve buna ilişkin işlemlerin bayilerin bağlı bulunduğu 

dağıtım şirketleri tarafından koordine edilmesi gerekmektedir. 



 

        14/07/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri 

Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 5’inci maddesinin birinci fıkrasına 

03.01.2017 tarihli ve 29937 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2016/9607 sayılı İşyeri Açma 

ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1. 

Maddesi ile o) Sıvılaştırılmış petrol gazı tüp dağıtım merkezleri ve perakende satış yerleri ile 

bunların varsa tüp depolamak üzere kullandığı yerlerde işyerlerine giren ve çıkanların tespiti 

amacıyla gerekli kamera kayıt sisteminin kurulması (Bu sistem aracılığıyla elde edilen 

kayıtlar otuz gün saklanır ve bu kayıtlar yetkili makamlar haricindeki kişi ve kuruluşlara 

verilmez).” hükmü eklenmiştir. 

 

        Gübre Bayilerinin; 

        Çiftçi kayıt sistemindeki arazi miktarlarına göre çiftçilerin alabileceği gübre miktarlarını 

kayıt altına almaları gerekmektedir. 

 

        Tüp ve Gübre bayilerinin; 

 1- Kamera kayıt sistemini kurmaları, 

2- Kamera kayıt sisteminin aktif olarak çalışmasının sağlamaları, 

3- Kamera kayıt sisteminin 30 gün olarak kayıt yapmaları, 

4- Bayilerin yaptıkları işlemlerin bilgisayar ortamında kayıt altına almaları gerekmektedir. 

         

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9’uncu maddesinin (ç) fıkrasında; “Kanun, 

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve diğer mevzuatın verdiği yetkiyi kullanmak ve bunların 

yüklediği ödevleri yerine getirmek için valiler genel emirler çıkarabilir ve bunları ilan ederler.” 

 

        5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11’inci maddesinin (c) fıkrasında; “İl sınırları içinde 

huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteaallik emniyetin, kamu esenliğinin 

sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir. 

 

        Bunları sağlamak için Vali gereken karar ve tedbirleri alır. Bu hususta alınan ve ilan 

olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66’ncı madde hükmü uygulanır.” hükümler 

yer almaktadır. 

 

        Anılan Kanunun 66’ncı maddesinde; “İl genel kurulu veya idare kurulları yahut en büyük 

mülkiye amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulen tebliğ veya 

ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler 

veya riayet etmeyenler, mahallî mülkî amir tarafından Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi 

hükmü uyarınca cezalandırılır. Ancak, kamu düzenini ve güvenliğini veya kişilerin can ve mal 

emniyetini tehlikeye düşürecek toplumsal olayların baş göstermesi hâlinde vali tarafından 

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

davrananlar, üç aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.”, 

 

        5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun “Emre aykırı davranış” başlıklı 32 nci maddesinde; 

“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. Bu cezaya emri veren makam tarafından karar 

verilir. …” hükümleri bulunmaktadır. 

       

         

 



İl El Yapımı Patlayıcılar (EYP) ile Mücadele Komisyonu tarafından yapılan denetimler 

sırasında İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında tespit 

edilen eksiklikler için ilgili Belediyeler ve İl Özel İdaresi tarafından, EPDK 23/06/2016 tarihli 

ve 6354 sayılı Kararında belirtilen eksiklikler için Kolluk Kuvvetleri tarafından,  Gübre 

Bayileri ile ilgili eksiklikler için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından  yukarıda belirtilen 

mevzuat hükümleri çerçevesinde idari para cezası uygulanacaktır. 

            

        Bu karar yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

 

        Kamuoyuna ilanen duyurulur. 

 

 Ali Hamza PEHLİVAN 

Vali 
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