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Genel Bilgiler
LPG (Liquefied Petroleum Gas) sývýlaþtýrýlmýþ

petrol gazýdýr (SPG), yaklaþýk olarak %70 Bütan
ve %30 Propan gazlarýnýn karýþýmýdýr. Ancak halk
arasýnda yaygýn olarak “Tüpgaz” olarak tanýnýr.
LPG renksiz ve kokusuz bir gazdýr. Ancak, tüketi-
cilerin gaz kaçaklarýný algýlayabilmesi için rafineri-
lerde etilmerkaptan ile belirgin bir þekilde koku-
landýrýlmýþtýr.

LPG normal þartlar altýnda gaz halindedir., an-
cak tüplere veya depolama tanklarýna doldurulma-
sý esnasýnda basýnç altýnda sývýlaþtýrýlmýþ halde bu-
lunmaktadýr. Sývý halden gaz haline geçiþ sýrasýnda
hacmi yaklaþýk olarak 25 oC’de 240 - 270 kat artar.

LPG zehirli deðildir, kýsa bir süre solunmasý
sonrasýnda zehirlenmeye neden olmaz. Ancak
LPG havadan aðýr bir gaz olduðu için sýzýntý ve ka-
çaklarýnda yere çökerek zeminden itibaren yukarý-
ya doðru birikir. Bu sýrada tüketicinin birikmiþ bu
LPG içinde kalmasý halinde, kiþinin hava ile irtiba-
tý kesildiðinden aynen suda olduðu gibi havasýzlýk-
tan boðulmalara ve ölüme neden olur. Zehirlenme
esnasýnda akut belirtiler baþ dönmesi ve sersemlik
halidir. LPG’nin yaþamý ve saðlýðý tehlikeye sokan
sýnýr konsantrasyonu TWA=1.800 mg/m3’tür.
Kuvvetli oksitleyiciler ve chlorinedioxide ile reak-
siyona girer. Sývýnýn deriye dökülmesinde LPG’ nin
sývý halden gaz haline geçerken çevreden aldýðý ýsý,
donmalara ve yanýk etkisine neden olur. Bu sebep-
ten dolayý koruyucu giysi, eldiven, gözlük kullanýl-
malýdýr.

LPG KULLANIMI
VE GÜVENLÝK
ÖNLEMLERÝZuhal YAZICI 

Kimya Y. Mühendisi 

Diðer tüm yakýtlarda olduðu gibi LPG’nin de
yanabilmesi için oksijene gereksinim vardýr. Bu ge-
reksinim ortamdaki havadan saðlandýðýndan, or-
tamda bulunan insanlarýn gereksinimi olan mik-
tarda oksijenin sürekli olarak saðlanmasý için orta-
mýn havalandýrýlmasýna dikkat edilmesi gereklidir.
LPG’nin yanmasý sonunda ortaya çýkan CO (kar-
bonmonoksit) gibi zehirli gazlar, CO2 (karbondiok-
sit) gibi boðucu gazlardan dolayý ortamýn havalan-
dýrýlmasýna ve baca kullanýmýna özellikle dikkat e-
dilmelidir.

LPG’nin patlamasý için bu gazýn hava içinde
hacimce en az %2, en çok %9 sýnýrlarý dahilinde
karýþmýþ olmasý gereklidir. Bu sýnýrlarýn altýnda ve
üstünde patlama olayý gerçekleþmez.  

� ÖÖrrnneekk::  
5 m. geniþliðinde, 6m. uzunluðunda, 5m. yük-

sekliðinde bir oda için LPG gazýnýn patlamasýna
neden olacak miktarýný hesaplayalým. Bir odanýn
hacmi geniþlik, uzunluk ve yüksekliðin çarpýmýna
eþittir. Buna göre belirtilen ölçülerdeki bir odanýn
hacmi; V= 5 x 6 x 5= 150m3 olarak bulunur.

Bu hacme sahip (150 m3) bir oda içinde patla-
maya sebep olabilecek gaz karýþýmýný hesaplayalým.
LPG’ nin patlama limitlerine göre en az %2, en
çok %9 oranlarýnda havaya karýþmýþ olmasý gerek-
lidir. Buna göre yukarýda ölçüleri verilen bir oda i-
çin patlamaya neden olacak minimum LPG mikta-
rý odamýzýn hacminin %2’si olacaktýr. Odamýzýn
toplam hacmi 150 m3 olduðuna göre oda içine ka-
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rýþmýþ olan patlayabilir LPG miktarý en az 150 x 2
/ 100=3.0 m3 olarak bulunur. Bu oranda (3.0 m3)
oda içine karýþmýþ LPG patlayabilir. LPG’ nin oda
içine karýþmýþ en çok miktarý ise 150 x 9 / 100=
13.5 m3 olarak bulunur. Yukarýdaki örnekte verilen
oda içerisindeki gaz kaçaðýnýn saatte yaklaþýk 0.1
m3/saat olduðunu varsayarsak, bu oda içindeki ka-
çaktan dolayý LPG gazý 3 saat sonra patlama limi-
tine ulaþacaktýr. Az miktardaki kaçak bile kýsa sü-
rede tehlikeli sýnýrlara ulaþabilmektedir.

LPG’ nin Temini ve Kullaným 
Yerleri
LPG doðalgaz kuyularý ve ham petrol olmak ü-

zere iki ana kaynaktan elde edilir. Ham petrolün
distilasyonu ile elde edilen LPG, sudan arýtýlýr ve i-
çerdiði kükürt miktarý standartlara uygun sýnýra in-
dirilir. Aslýnda kokusuz olan LPG, gaz kaçaðý du-
rumlarýnda fark edilmesi için etilmerkaptan
(C2H5SH) ile kokulandýrýlmýþtýr.

LPG oda sýcaklýðý ve bir atmosfer basýnç altýn-
da gaz halinde olup basýnç uygulandýðýnda sývýlaþýr.
LPG sývýlaþtýrýldýðýnda hacmi önemli ölçüde azala-
caðýndan dolayý taþýma, depolama ve ölçme iþlem-
leri sývý haldeyken yapýlýr. Basýnç düþürüldüðünde
çevreden aldýðý ýsý ile gaz haline dönüþür ve gaz ha-
lindeyken kullanýlýr.

Evlerde; yemek piþirmede, ýsýtmada, soðutmada
kullanýlýr. Bunlarýn dýþýnda da kullaným alanlarý o-
luþmaktadýr (Aydýnlatma, çöp yakma fýrýnlarý vb.).

Ticari alanlarda; otel, lokanta, fýrýn, hastane,
küçük sanayi iþletmelerinde, büyük kuruluþlarda
yemek piþirmede, su ýsýtmada, sterilizasyon gibi iþ-
lerde kullanýlýr.

Taþýtlarda; içten yanmalý motorlarda motor ya-
kýtý olarak otomobil, kamyon, otobüs, traktör, fort-
lift, tren ve elektrik santrallerinde kullanýlýr.

Uygulamada LPG benzinden daha ucuz olarak
piyasaya arz edilmektedir. Taþýtlarda benzine göre
%50 daha ucuz olduðundan dolayý tercihi mevsim-
lere, araçlarýn cinsine göre deðiþmektedir.

Otogaz Ýkmal Ýstasyonu Tesisatý 
ve LPG Kullaným Kurallarý 
Otomotiv sektöründe petrole alternatif enerji

kaynaðý arayýþlarý sonucunda 1930’lu yýllarda
LPG’nin araçlarda yakýt olarak kullanýmýný günde-
me getirmiþtir. Özellikle kolay elde edilmesi, eko-

nomik olmasý ve diðer yakýtlara oranla çevreyi da-
ha az kirletici özellikte olmasý dünyada bir çok ül-
kede otomobillerde LPG kullanýmýný özendirmiþtir.
Günümüzde özellikle Ýtalya, Fransa, Belçika, Ja-
ponya, Avusturya, Amerika ve dünyanýn pek çok
ülkesinde LPG dönüþüm sistemlerinde güvenliði
ve denetimi ön plana çýkarmýþtýr.

Ülkemizde ise LPG, araçlarda 1985 yýlýndan
sonra yaygýn olarak kullanýlmaya baþlanmýþtýr. An-
cak LPG’nin yanýcý ve patlayýcý bir gaz olmasý LPG
dönüþüm sistemlerinde güvenliði ve denetimi ön
plana çýkarmýþtýr. Araçlarýn LPG dönüþümünden
baþlayan bakým ve periyodik kontrol süreçlerini i-
çermesi, ancak bu denetimlerin yeterince yapýlma-
sýnýn saðlanamamasý nedeniyle, bu yýlýn baþýndan
beri basýna yansýyan kazalardan anlaþýlacaðý üzere
kullanýcýlarýn ve dönüþümü yapanlarýn bilgilendi-
rilmesi önem taþýmaktadýr. 

1995-1998 yýllarý arasýnda, ülkemizde araçlarýn
can ve mal güvenliði açýsýndan denetimi 13. 10.
1998 tarih 2918 sayýlý Karayollarý Trafik Kanunu i-
le düzenlenmiþtir. Yasa’nýn 5. maddesine göre araç-
larýn tescil iþlemlerini yapma ve denetleme görevi
Emniyet Genel Müdürlüðü’ne, fenni muayeneleri-
ni yapmak ise Karayollarý Genel Müdürlüðü’ne ve-
rilmiþtir. 32. madde de ise araçlardaki her türlü ta-
dilatýn Emniyet Genel Müdürlüðü’nce trafik sicili-
ne iþlenmesi mecburi tutulmuþtur. 29. madde ise a-
raçlarýn yapým ve tadilatlarýna iliþkin esaslarýn be-
lirlenmesi ve bununla ilgili yönetmeliklerin çýkarýl-
masýnda Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý’ný yetkili kýl-
mýþtýr. Araçlarýn LPG’ye dönüþtürülme iþlemi araç
üzerinde yapýlan bir tadilattýr. Sanayi ve Ticaret
Bakanlýðý tarafýndan çýkarýlan 29.06.1995 tarih
22328 sayýlý Resmi Gazete’de yayýmlanan “Araçla-
rýn Ýmal, Tadil ve Montajý Hakkýnda Yönetmeli-
ðin” 119. maddesine bir alt bent eklenmesine dair
yönetmelik ile ülkemizde araçlarýn LPG’ye dönü-
þümü yasallaþtýrýlmýþtýr. Bakanlýkça herhangi bir
denetim mekanizmasýnýn oluþturulmadýðý bu süre
içinde 300.000 araç LPG’ye dönüþtürülmüþtür. Bü-
yük bir kýsmý þirketlerinde mühendis istihdam et-
meyen, yetkisiz firmalarca, standart dýþý malzeme-
lerle, projesiz dönüþtürülen bu araçlar günümüzde
olduðu gibi, o dönemde de bir çok ölümcül ve
maddi hasarlý kazaya neden olmuþtur. 

1998-2000 yýllarý arasýnda Sanayi ve Ticaret
Bakanlýðý tarafýndan LPG sektörünün denetim al-
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týna alýnmasý amacýyla; LPG araç dönüþümü yapan
firmalara imalat yeterlilik belgesi verilmesi ile mü-
hendislere yetki belgesi verilmesi 05.03.1998 ta-
rihli protokolle TMMOB/Makine Mühendisleri
Odasý yetkilendirilmiþtir. Bu yetkilendirmeden
sonra ilgili oda tarafýndan çalýþan mühendisler eði-
time tabi tutularak belgelendirilmiþ ve kayýtlarý tu-
tulmuþtur. 05.03.1998 ile 27.12.1999 döneminde
dönüþümü yapýlan araçlar ve ilgili mühendislerin
firmalarda halen çalýþtýrýlýp çalýþtýrýlmadýðý ve sicil
cezasý alýp almadýðý kontrol edilmiþtir. Bu dönem-
de dönüþtürülen 183.490 araçta bu güne kadar
hiçbir sorun yaþanmamýþtýr. Sayýlarý 454’e çýkan
dönüþüm yapan firmalar eðitimden geçirilmiþtir.
Ancak Bakanlýk 27.12.1999 tarihinde protokolü
tek yanlý olarak feshetmiþtir. 

2000-2004/5 yýllarý arasýnda ise sektörün dene-
tim ve kontrolü, sektörde faaliyet gösteren ve gide-
rek denetimsiz kalan firmalara býrakýlmýþtýr. Bu uy-
gulama sonucu ülkeye kaçak olarak giren KÝT’ler
ve malzeme giriþi ile standart dýþý yerli üretim art-
mýþ, yasal olmayan LPG araç dönüþümleri baþla-
mýþ, haksýz rekabet koþullarý yaratýlmýþtýr. Yetkili/
eðitimli mühendis çalýþtýrmayan yetkisiz firmalarca
sektörde denetimsizlik hat safhaya ulaþmýþtýr. Bu
dönemde, 2004 yýlý sonu ile yetkili firma sayýsý 23’e

düþmüþtür. Protokolün feshinden sonra, bu 4 yýl i-
çerisinde yaklaþýk 1 milyon araç LPG’ye dönüþtü-
rülmüþ olup bu araçlarýn çoðu yetkili mühendis ça-
lýþtýrmayan yetkisiz firmalarca yapýlmýþtýr. Trafikte-
ki 10 milyonun üzerindeki aracýn 1.5 milyonu
LGP’li olduðu halde bu araçlarýn 1 milyona yakýný-
nýn LPG’ye dönüþümü araç ruhsatlarýna iþlenmiþ,
yaklaþýk 500 milyon (%33)’nün ise dönüþüm
ruhsatlarýna iþlenmemiþtir. Bu araçlar kayýt dýþýnda
olduðundan dolayý “Montaj Tespit Raporlarý ve
Gaz Sýzdýrmazlýk Raporu” bulunmaksýzýn trafikte
seyretmektedir. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý’nýn ya-
yýmladýðý AÝTMYönetmeliði uyarýnca araçlarýn pe-
riyodik muayeneleri öncesinde istenmesi gereken
“Gaz Sýzdýrmazlýk Raporu” düzenleme yetkisi
TMMOB/Makine Mühendisleri Odasý ve Otomo-
tiv Ana Bilim Dalý bulunan üniversitelere veril-
miþtir. 

Anlaþýlacaðý gibi, toplumun can ve mal güven-
liðinin tehlikeye atýlmasýna devam edilmiþ ve geç-
miþteki uygulamalarda:

� Dönüþüm yapan firmalar ve sektörün üzerin-
deki kamu denetimi bulunmamasý,  

� Karayollarý araç muayene istasyonlarýna mu-
ayeneye gelen LPG’li araçlarýn muayenesinde ku-
sur ve ihmallerin tespit edilmemesi,                    
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� Trafik denetimlerinde dönüþüm ihlallerinin
denetim konusu olarak görülmemesi sorunlarýný
yaratýyordu. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý 11.04.2005 tarihin-
de baþlayan yeni uygulama ile yetkiyi TMMOB
Makine Mühendisleri Odasý’na devretmiþtir. Bu
devir iþleminden sonra ithalatçý, üretici,bayi ve

dönüþüm yapan firmalarýn uymasý gereken konular
belirlenmiþtir.Bu firmalar TSE’den TS-12644-1
göre Hizmet Yeterlilik Belgesi ve Makine Mühen-
disleri Odasý’ndan LPG Serbest Mühendislik Bel-
gesi almalýdýrlar. Montaj Tespit Rapor ekinde firma
faturasý, Karayollarý Uygunluk Belgesi, Mühendis
Yetki Belgesi ve TSE tarafýndan alýnan belge ile a-
raç sahibinin MMO Gaz Sýzdýrmazlýk Denetim
Kontrol Noktalarý’na yönelmesi zorunludur.

Bu olumlu geliþmeler sonunda Makine
Mühendisleri Odasý’nýn gaz sýzdýrmazlýk kontrolle-
rinde; 2003 yýlýnda 169.000, 2004 yýlýnda 211.000
araca Gaz Sýzdýrmazlýk Raporu verilmiþtir.               

Ülkemizde 1996 yýlýndan sonra, otolarda LPG
kullanýma baþlanmasýndan sonra beraberinde do-
lum (ikmal) istasyonlarý talebini de getirilmiþtir. Bu
konuda yönetmelik ve standartlarýn tekrar gözden
geçirilmesi de beraberinde ihtiyaç olmuþtur. Bu
baðlamda TS 11939 (Ocak 2001) “Sývýlaþtýrýlmýþ
Petrol Gazlarý (LPG) -Ýkmal Ýstasyonu Karayolu
Taþýtlarý Ýçin Emniyet Kurallarý” ile ilgili standart
ve Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý tarafýndan 12 Þubat
2002 tarihinde yayýmlanan “Sývýlaþtýrýlmýþ Petrol
Gazlarý (LPG) Ýle Çalýþan Motorlu Taþýtlar Ýçin Ýk-
mal Ýstasyonlarýnýn Kuruluþ, Denetim, Emniyet ve
Ruhsatlandýrma Ýþlemlerine Ýliþkin Yönetmelik” ile
LPG kullanýmý denetim altýna alýnmaya çalýþýlmýþ-
týr.

LPG otogaz istasyonlarýnda tanklara yapýlan
boþaltma iþlemi sýrasýnda kullanýlacak hortumlar
TS 9219’ a uygun olmalýdýr.  

LPG Yangýnlarýnýn Önlenmesi ve 
Yangýna Müdahale Teknikleri
LPG yangýnlarýnda en önemli temel olaylar

BLEVE ve UVCE’dir
BLEVE (kaynayan sývý, genleþen buhar 
patlamasý)
BLEVE: B=Boiling, L=Liquid, E= Expanding,

V=Vapour, E=Explosion. 
Propan ve bütan gazlarýnýn basýnç altýnda stok-

lanmasý sýrasýnda dýþarýdan yapýlan ateþli müdaha-
le ile patlama olayýna BLEVE denir. Bu olaya ayný
zamanda mekanik patlama da diyebiliriz. Yangýna
maruz kalan sývýlaþtýrýlmýþ alev alýcý gaz içeren bir
kap veya tank (basýnçlý kap) çalýþmadýðý zaman
meydana gelen bir patlamadýr.

Sývýlaþtýrýlmýþ gazlar normal sýcaklýkta kaynama

Tesisat

� Yerüstü tank uygulamasý

� Yeraltý tank uygulamasý

� Kademeli pompalý tesisat

� Dalgýç pompalý tesisat

� Pompa odalý tesisat

Stok Tanký

� Yeraltý

� Yerüstü

Pompa

� Dalgýç pompa

� Kademeli pompa

� Paletli pompa

� Türbin tipi pompa

� Diþli pompa

Dispanser

Vanalar

� By-pass valfi

� Emniyet valfleri (relief valfve)

� Uzaktan kumandalý küresel vanalar

� Aþýrý akým vanalarý

� Küresel vanalar

Boru Tesisatý
Baðlantý Elemanlarý ve Fittings
Elektrik Tesisatý ve Panosu
Topraklama Tesisatý
Katodik Korunma (Yeraltý Tanký Ýçin)
Gazalarm Tertibatý
Yangýn Tesisatý ve Yangýn Pompasý
Kanopi
Tank Kaidesi ve Tankýn Ankrajlanmasý
Tesisatýn Test Edilmesi ve Kontrolü

Otogaz Ýstasyonunun Oluþum Parametreleri
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sýcaklýklarýnýn üzerindedir. Basýnç altýnda tutul-
duklarý sürece sývý halde kalacaklardýr. Kabýn ve
tankýn bozulmasý veya deforme olmasý durumunda
basýnç aniden atmosfer basýncýna kadar düþtüðün-
de, sývý halde depolanan LPG, hýzla buharlaþmaya
ve gaz fazýna geçip büyük bir patlamayla atmosfere
çýkmaya çalýþacaktýr. Bir ateþ kaynaðý mevcutsa,
hýzla genleþen bulut, çok þiddetli bir patlamaya ne-
den olacaktýr.

BLEVE’ ye neden olan ve en çok karþýlaþýlan o-
lay þudur: Sývýlaþtýrýlmýþ alev alýcý bir gaz içeren
tank (LPG tanký veya tüpü) aleve maruz kalmýþsa,
tank gövdesinin artan sýcaklýðýyla birlikte, sývý
LPG’nin buharlaþmasý artar ve tank gövdesine
LPG tarafýndan uygulanan basýncý artýrýr. Bu du-
rum sonucunda basýnç öyle bir noktaya ulaþýr ki
tank üzerindeki emniyet valfi açýlýr ve aþýrý basýncý
tahliye etmeye baþlar. Fakat, tank aleve maruz kal-
maya devam ederse ve soðutma yapýlmazsa tank i-
çerisindeki basýnç artmaya devam eder ve tank
malzemesinin mukavemetini yenerek tankýn yarýl-
masýna neden olur. Tankýn içerisinde buharlaþan
LPG, buharlaþma için gerekli ýsýyý tank gövdesin-
den ve tank içerisinde sývý LPG’ den alýr. LPG
tanklarý yukarýda anlatýldýðý þekilde aleve maruz
kalmýþlarsa, hiç zaman kaybetmeden su ile soðut-
ma iþlemine baþlanmalýdýr. Su, LPG tankýnýn üst
kýsýmlarýna doðru sýkýlýr. Buradaki amaç, gaz halin-
deki LPG’ nin sýcaklýðýný düþürmek ve tankýn ya-
rýlmasýný önlemektir. Tankta sývý LPG olmasý tank
metalinin soðutulmasýna yardýmcý olur; fakat su i-
le soðutma yapmak BLEVE olayýný önlemek için a-
na iþlemdir. Tank yarýlmýþ ve tanktan çýkan gaz ya-
nýyorsa, soðutmanýn kesintisiz yapýlmasý gerekir.
Tank içindeki sývý LPG’ nin sýcaklýðý, tankýn maruz
kaldýðý sýcaklýða ulaþtýðý zaman, sývý LPG çok hýzlý
olarak buharlaþýr ve BLEVE meydana gelir. Bu yüz-
den gaz LPG bulunduran basýnçlý kaplar (tank,
tüp) sývý LPG bulunduran basýnçlý kaplar (tank,
tüp) sývý LPG bulunduran kaplara göre dayanýksýz,
tehlikeli ve BLEVE olma süresi daha kýsadýr.

UVCE (sýnýrlandýrýlamayan buhar bulutu 
patlamasý)
UVCE: U=Unlimited, V=Vapour, C=Cloud,

E=Explosion.
UVCE, yanýcý bir maddenin buhar bulutu ateþ-

lendiði zaman meydana gelen diðer bir patlama tü-
rüdür. Alev alýcý bir gaz bulutu dýþarýda bir ateþ

kaynaðý bulup alev alýrsa UVCE meydana gelir. Bu
durumda gazlar ve buharlar sýnýrlandýrýlamaz ve e-
nerjinin çoðu ýsý olarak açýða çýkar.

Yanýcý hidrokarbonlar ve sývýlaþtýrýlmýþ gaz küt-
lesi bulunduðu zaman aþaðýdaki durumlardan biri
meydana gelebilir.

� Buhar zararsýz olarak daðýlabilir,

� Dökülerek yanabilir,

� Buhar bulutu geniþ bir alana yayýlýp tutuþabi-
lir,

� Bunun yaný sýra ateþlemeden sonra alev, bu-
lut boyunca geliþir ve tehlikeli bir þok dalgasý mey-
dana getirmek için hýzlanýr. 

BLEVE’ ye benzer olarak UVCE’ de çok tehli-
kelidir. Maksimum alev büyüme oraný, belirli oran-
lardaki konsantrasyonlara yakýn olarak meydana
gelir ve daha büyük basýnç, sýcaklýk ve türbülansla
geliþir.

BLEVE ve UVCE olaylarýný önlemek için 
alýnacak önlemler 
� Tank altlarýnda erken uyarý sabit dedektör

sistemleri,
� Tanklarýn üzerinde sabit sprinkler sistemleri,
� Farklý yönlerde sabit mobil su toplarý,
� Farklý yönlerde hidrant donanýmý,
� Su perdesi sitemleri,
� Portatif kuru kimyevi tozlu yangýn söndürme

cihazlarý,
� Eðitimli ve uzman personel gereklidir.
LPG (SPG) yangýnlarýnýn söndürülmesi
C sýnýfý yangýn grubuna giren LPG yangýnlarý-

nýn söndürülmesi için aþaðýdaki talimatlara uyul-
masý gerekir.

� Gaz akýþýný kesin (vanayý kapat),
� Ateþleme kaynaklarýna ulaþmasýný engelle ve

bu kaynaklarý ortadan kaldýr,
� Ýnsanlarýn bu bölgeye girmesine izin verme, 
� Kaçak buhar bulutunu su iþi yaparak daðýt,
� Alarm ver, yangýn çýkacakmýþ gibi hazýrlan,
� Karayolunda olursa; trafiði durdur motor-

larýn çalýþmasýný engelle,
� Uyarý levhalarýný emniyet mesafelerini

düþünerek koy,

� Acil alarm telefonlarýný arayarak bilgi ver.

13.03.2005 tarihinde 5397 sayýlý “Sývýlaþtýrýl-
mýþ Petrol Gazlarý (LPG) Piyasa Kanunu ve Elekt-
rik Piyasasý Kanunu’nda Deðiþiklik Yapýlmasýna
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t ü r k  t a b i p l e r i  b i r l i ð i

m e s l e k i  s a ð l ý k  v e  g ü v e n l i k  d e r g i s i

Dair Kanun” yurtiçi ve yurtdýþý kaynaklardan te-
min olunan sývýlaþtýrýlmýþ petrol gazlarýnýn güvenli
ve ekonomik olarak kullanýcýlara sunumuna iliþkin
gerekli düzenleme, yönlendirme, gözetim ve dene-
tim faaliyetlerinin yapýlmasýný saðlar. Bu Kanun’un
6 maddesi; lisans sahiplerinin “dolum tesislerinde
ve otogaz istasyonlarýnda sorumlu müdür bulun-

LPG Nedir?

� Genel bilgiler

� LPG’nin özellikleri (fiziksel ve kimyasal özellik-
leri) 

� LPG’ nin temini ve kullaným yerleri

Kullaným Kurallarý

� Otogaz istasyonunun oluþum parametreleri

� Tesisat

� Stok ranký (yeraltý, yerüstü)

� Pompa

� Dispenser

� Vanalar

� Boru tesisatý

� Baðlantý elemanlarý ve fittings

� Elektrik tesisatý ve panosu

� Topraklama tesisatý

� Yer altý tanklarý için katolik koruma

� Gaz alarm tertibatý

� Yangýn tesisatý ve tangýn pompasý

� Kanopi

� Tank kaidesi ve tankýn ankrajlanmasý

� Tesisatýn test edilmesi ve kontrolü

LPG’nin Dökme Olarak Tanklara Dolumu
ile Ýlgili Emniyet Mesafeleri, TS 11939

LPG Yangýnlarýnýn Önlenmesi ve Yangýna
Müdahale Teknikleri   

BLEVE ve UVCE

LPG Yangýnlarýný Söndürülmesi

Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Açýsýndan Risk
Analizi, Malzeme Bilgi Güvenlik Formu

Ýlkyardým

Proje ve Sistem Seçimi ile Uygulama 

LPG’nin Kullanýmý ve Güvenlik Önlemleri durmak ve asli faaliyetlerinde eðitim ve sertifika
almýþ personel çalýþtýrma” zorunluluðunu getirmiþ-
tir. Yine 14 madde ile “LPG dolum tesislerinde ve
otogaz istasyonlarýnda sorumlu müdür bulundu-
rulmasý zorunludur. LPG dolum ve otogaz istas-
yonlarýnda bulundurulacak sorumlu müdürün yet-
ki, sorumluluk ve nitelikleri kurum (Enerji Piyasa-
sý Kurumu) tarafýndan çýkarýlacak yönetmelikle
belirlenir” denilmektedir.

Madde 15 ise “LPG piyasasýnda görev yapacak
sorumlu müdürler, tanker þoförleri, tüp daðýtým
personeli, tüp daðýtým araçlarýnýn þoförleri ve tüp
daðýtým personeli, tanker dolum personeli, test ve
muayene elemanlarý ve otogaz LPG dolum perso-
neli, pompacýlar ile tesisatý projelendirme ve ima-
latýnda görev alan diðer personel, TMMOB’ne
baðlý ilgili meslek odasý tarafýndan eðitime tabi tu-
tulurlar. Eðitime iliþkin esas ve usullerin yer alaca-
ðý yönetmelik TMMOB ve ilgili kurum (EPDK)
tarafýndan müþtereken hazýrlanýr” denilmektedir. 

Bu yeni çýkan kanunla birlikte TMMOB’ ye
baðlý ilgili meslek odalarýna (kimya, çevre, makine
ve petrol) kamu yararýna risklerin azaltýlmasýnda
büyük görevler düþmektedir. TMMOB Kimya Mü-
hendisleri Odasý ve Makine Mühendisleri Odasý
bu konuda bilinçli sorumlu müdürler yetiþtirmek
amacýyla eðitim yapmaktadýrlar. Böyle bir eðitim-
de; sayfanýn sol sütunundaki konular anlatýl-
maktadýr. 

Sonuç
Bu yeni uygulamalar ve çýkarýlacak yeni yönet-

melikler ile EPDK ve TMMOB’ ye baðlý meslek o-
dalarýnýn birlikte çalýþmasý ile kamu vicdanýný ya-
ralayan, maddi ve manevi kayýplara neden olan
LPG’ li araç ve otogaz yangýnlarýnýn, patlamalarý-
nýn önüne geçileceði kanýsýný taþýmaktayýz.�




