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Firma Adı:

Firma Adresi:

Firma Telefonu:

Firma Kontrol Kayıt
Defteri Düzenleme Tarihi:

Adı:

Soyadı:

TC Kimlik No:

Sorumlu Müdür Belge No:

Belgenin Verildiği Tarih:

Belgenin Geçerlilik Süresi:

Belgenin Alındığı Oda:

lvızı,
1 Her bir sütun yeni Sorumlu Müdür için açılmıştır. Sorumlu Müdür değşikliklerinde bu bolüm yeni Sorumlu Müdür

tarafından i mzalanacaknr.

* Yetkılendir i len kurırıı/ kurul uş denet imler irıde ibraz edil eceh ir.

* Bu defter kıymetli evrrık kaydıyla 5 yıl süreyle istasyonlarda bulundurulmakzonındadır.
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LPG OTOGAZ İSIISYONLARINDA CÜNİ,ÜK YAPILMASI GEREKENLER

1 Gaz alarm sisteminin her an aktif olup, olmadığını kontrol et.

2 Acil stop durdurma butonlarınuı aktif olup, olmadığuıı kontrol et.

3 İstasyonda LPG kaçak ya da sızıntısı olup olmadığını kontrol et.

4 Yangın hidratlarınm su basuıcınııı yeterliliğini kontol et ve en az 20 m3lük su

deposundaki su seviyesini konffol et.

f,
Doluma başlamadan önce topraklama maşalarının bire bir araçların egzoz|wına
takıldığını kontrol et.

6 Dispenser hortumunun ucunda araç|ara ikmal yapmak için bulunan tabanca, LPG'li
araçtaki dolum ğzınabağlandığtzarnan açılacak, söküldüğü zaman kapanacak şekilde
olmasınr kontrol et.

7
İstasyonda doluma gelen dağıtım firmasının tanker operatörtlntin dolum başlayıp
bitinceye kadar, tankerin yanından aynlmamasını, her türlü emniyet tedbirinin
alınmasını sağla. Yine taııklara hiçbir şekilde 

o/o85'in tzerindeki doluma izin verme.

8 İstasyon dalıilinde sigara içilmemesini temin etmek tizere her ttirlü tedbiri a].

9 Dolumu biten araçların bir an önce, istasyonu terk etmeleri hususunda gerekli uyarılarda
bulun.

10 Hiçbir şekilde, istasyonda LPG tüplerine dolum yapma.

1l LPG Yetkili İşletme Personelinin kıvılcım meydana getirmeyen malzemelerden ima]

edilmiş iş elbisesi, aııtistatik tabanlı ayakkabı ve LPG'ye dayanıklı koruyucu eldiveıı

kullanmasını kontrol et.

|2 Taıık süasuıa 3 m mesafede yanıcı - yakıcı malzeme olmadığını kontrol et.

l3 İstasyonda cep telefonuyla konuşulmamalıdn. Acil durumlarda aranacak telefon

numaralan, telefonların yanında ve tesis içinde görtiırıtir alanda bulundurulmasını kontrol

et.

14 LPG istasyonunda dispenser, boru, tesisat vb. her ttlrlü cihazın arızalanması halinde

yetkisiz kişilerin müdahalesine izin verme.



1 Y aziy et Planı (Ölçekl i, Onaylı)

2 Bayilik Sözleşmesi

3 TSE 1 1 939-TSE Hizmet YeterlilikBelgesi

4 Boru Tesisat Projesi

5 Elektrik Tesisat Proj esi

6 Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası (İş YeriSigortası)

7 İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

8 Karayolları Yol Geçiş İzin Belgesi

9 iSG Mevzuatı Kapsamında Basınçlı Kaplar (kazan, kompresör vb.) Periyodik

kontrolleri

10 İ S G Mev zuatı K apsamında E lektrik Tesisatıırın Periyodik K onffo lü

11 Paratoner Olçüm Raporu

12 Topraklama Ölçum Raporlan (tank, dispenser, motor, pomp4 boru, vana)

13 Katodik Koruma Ölçtiın Raporlan (tank veborulann)

l4 Dispenserlerin AT Tip Onayı ve Dispenser Sayacının KalibrasyonRaporları

15
Ç al ışanların Yetkili İşletme Personeli S ertifikalan

16 Tank Sertifikaluırl ve Tankların Test ve SızdırmazlıkRaporları

17 Emniyet Valfl erinin Test Raporları

18 sorumlu Müdürlük sertifikası

19 Diğer Eğitim Belgeleri

OTOGAZ iSTASYOI\LARINDA BULUNDURULMASI ZORUNLU BELGELER*

enli olarak yapılması ve stlıesi dolınadın istasyon sahibi bilgılen<liıilerek belgenin

yenilenrnesine esas test, olçi;ve konnoller yapĞkııalıdıı. Aynca personele ilişkin eğitim sertifikaları özlük dosyasında bulundunılmalıdır.



4857 SAvILI iş «aNuNU vE 6331 sAyILI iş s,tĞı,ıĞı vn cüvnxı,iĞi
KAN UI\uNA çönn çALIşANLARIN özıııı< DosyAsINDA BuLuNMA sI

GEREKrcx niı,ci vn BELGELER

1 T.C. Kimlik Numarası

2 Özgeçmişi ve Varsa Referansları

3 Fazla Çalışma İçin Onay Yazısı

4 Diploma Fotokopisi

ı İş Sözleşmesi (Karıuna göre)

6 ödenen Ücretlere Ait suretler

7 Adli Sicil Kaydı

8 Sağlık Raporu

9

İşçilerin iş yerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasr ve sürdürebilmesi amacıyla

işveren tarafından 633l Sayılı Kanunun 16. maddesi gereğince, iş yerlerinde

karşılaşabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler, kendileri ile

ilgili yasal hak ve sorumlulukları ile ilk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla

mücadele ve tahliye işleri konusunda görevlendirilen kişiler hakkında

bilgilendirildiklerine dair y Mı.



İstasyonun Uııvaııı:
Lisans No:

Sorumlu Müdür Adı Soyadı:

Belge No:

Kontrol Tarihi:

ilafta:

İkmal Güvenliği Kuralları

İstasyon güvenlik alanı içerisinde sigara içilmemeli ve cep telefonu kullanılmamalıdır. Bu
konuya uyulmakta mı&r?

Camında LPG etikeü olmayan araçlara ikmai yapılmaması sağanıyor mu?

Taşıtlara LPG ikmali yapılırken, dispenserdeki ATC çihazının çalışır durumda olm
sağlanıyor mu?

İstasyonda tüp dolumu yapılmamasl veya bu işe yarayacak aparatın bulundurulmamasİ
konusunda gerekli tedbirler alınmış mıdır?

LPG yetkili işletme personeli krvılcım meydana geürmeyen malzemeden imal edilmiş
elbisesi, antistatik ayakkabı ve koruyı.ıcu eldiven giyiyor mu?

LPG tank sahasına yetkisiz kişilerin girmesi v,e LPG tçhizatına müdahale istasyon
tarafından önlenmelidir.

LPG tankerinden LPG tankına dolum yapılırken, gerekli güvenlik önemleri alınıyor mu?

Dolum seviyesine dikkat ediliyor mu?

LPG OTOGAZ iSTASYONU SORUMLU İUÜ»Ün
HAFTALIK KONTROL FoR]r,ıU
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LPG Dolıım gıivenliğ hırqlleırııırı ııygpın dıwanılıp dawanılmadığı, sonımlu miidiirler; isıasyondaykeıı keııdileri tamfından kontrol
edilmeli, isla,şıorıda ıle ğilken ilğIi personel söz lçomısıı hırallar çerçeveşiııde dgvraıımq.ıı. kaıııışıııda eğiiilmeli ı,e ııyarıhnalıdır. Bu hı-
rallarauyııl.marnası &ınımunda ilgıti personeliııve istaş,çtl whibinirıuyarıl.ma-u, uyggırısuzluğun devrııı halindc Bilim Swıayi ve Tek-

n<ılııii İl Mıdiirliiğııe ve istas)ıon dağııcıfirmasıın bitğ vermekle yükiimliidiir.

I{aftalık Kontro| Listesi

Emniyet

İstasyonda LPG kaçağ ya da sızıntısı olup olmadığ kontrol edildi mi?

Yang; H,d.*t,n,..S-, n*-", 
""1"poar1.1 

,u .*Çri kontrol 
"dil."kt" 

*rdi.?
j İstasyonda bodrum kaü varsa buradaki lokal gaz dedektörü çalışır durumda mı ve
j yeterli havalandırması var mıdır?

İdari binada, dispenser tiaerinde ve tank sahasında ulaşılabilir yerde acil durdurma butonu 
I

I

bulunmakta mıdır? (Oluşabilecek tehlikeli bir durum karşısınd4 pompayı durduran, i

pompanın basma hattını ve dispenserin donüş hathnı otomatik olarak kapatan, sesli veya j

sesli- ışıklı ikaz veren sistemdir. Sistem tehlike durumunda otomatik olarak ya da acil j

durdurma butonlarından birine basılmasıyla tetiklenmelidir. Açil durdurma butonlan; l adet İ tr

dispen- ser üzerinde (üretici tarafindan takrlmış olmak kaydıyla) veya dispenser yakınında, 
I

TARİII:

Evet : Hayır Açıklama

Taştlara LPG dolumuna başlamadan önce topraHama maşalan araçlann egzozlan
takılıyor mu?

l adet idari binada ve l adet tanka veya LPG depolama tankı dolum yerine 7.6 ila 30 metre

mesaf'e içinde rahat ulaşılabilecek bir noktada olmak i.izere, en az üç adet bulunmalıdır.)

Acil durdurma butonlan çalışır durumda mıdır?

Gaz dedektörü çalışır durumda mıdır? (Sesli veya sesli-ışklı ikaz vermeli ve acil durdurma

si stemini devreye sokmalı)

-

tr r]

-

tr

Evet Hayır Açıklama

t] -
tr n
tr tr

tr ı

tr

tr tr

r] tr



İ Ca, d.d.l,ıörü, sesli veya sesli ve ışıklı uyan sistemini çalıştınyor mu? (Dispenser kai
l

i zemininden ve tank süasından en fazla 20 çm uzaklıkta ex-proof en az bir adet sabit ve

i rııu4ılıe-!ı9"ı,tuı!pır_Ea, 4Q
I 
Caz aeOektorü, yangın söndürme ve acil aydınlatma hariç, LPG sisteminin elektriğni kesi

j Acil durumlarda aranacak telefon numaralan telefonlann yanında ve tesis içinde görünür j

i

i alanlarda mevcut mu? İ İ

I

I

Ir]iı

Dispenser uyan işaret levhalan* var mıdır?
* Sigara İçilmez- LPG - Ateşle Yaklaşma - Aracınızın Motorunu Durdurunuz-

Cep Telefonunu Kapatınız

Dispenser adasının koruganlan var mıdır?
* Koruganlann yerden yüksekliğ en az 50 cm olmalıdır

i Dispenser ada önünde araçlann duracağ alanlanlann san çizgileri belirgin midir?

i Dispenser kasası, boyası ve giydirmeleri sağlam mıdır ?

Dispenser yanında gaz dedekiörü var mıdır ?

I Dispenser ekranı aydınlatma lambalan çalışıyor mu?

Dispenser topraklama pensesi ve kablosu ve bağantılan uygun ve sağlam mıdır ?

Dispenser tabancası sızdırmaz ve çalışır durumda mıdır?

Dispenser dolum hortumu TS EN |762 slarıdardına uygun ve sğlam mıdır?

Dispenser dolum hortumunda ayırma çifti (break away kaplini) var mıdır ?

Ayırnra çifti (break away kapliıü) uygun biçimde dispensere veya kaidesine süitlenmiş
midir?

Araç çarpmasl sonucu dispenserin devrilmesi durumunda toprak altı tesisatdaki LPG'
ortama yayılmasını önlemek için gerekli tedbirler ahnmış mıdır? (pnömatik vana, kesme

vanası, aynlabilir veya kınlabilir kaplin(break away kaplin) gibi)

Dispenser mühürleri (flowmetre, pulser ve elektronik kart kapaklan) sağlam ve gçerli
midir?

Di spenserlerin cm niyet mesafel eri uy gun mudur?

Elektrik Tesisatı

Elektrik panolanndaki ikaz lamba]an sağam mıdır?

Elektrik panolarında güç ve kumanda şeması mevcut mudur ?

Elektrik tesisatında aktif kaçak akım rölesi var mıdr?

Elektrik kablolan koruma kılıfı içerisinden mi çkilmiş , boru girişleri köpük ile kapatılmış

mıdır?

Tank sahası iieerinden geçen havai enerji nakil hath var mıür?

LPG İkmal istasyonunda bulunan elektrikli cihadar ve tesisat ex-proof mudur?

Tank §ahası

j Tank Süası Tel orglstl/ Çiti sağlam mıdır?

Tel örgüvüksekliği en az l80 cm midir?

tr-
tr

tr
tr

trl
l
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Tel çit üzerinde görünür bir yerde LPG Tanker boşaltma talimatı var mıdır?

Tesis içinde görünür bir yerde Acil Durum Planı ve Acil Durumda Aranacak Telefonlar var

mıdır?

-
tr

tr D

-

Dispenserden taşıtlara dolum talimatı var mıdır ?

Her dispenserin yanında l adet 6 kg'hk yangın söndürücü mevcut mudur?

Tank süasında çapraz yönde dışa açılan en az2 adet kapı bulunmakta mıdır?

Tel çit kapılan ilgisiz kişilerin girmemesi için kapalı tufulmakta mıdır?



Tanker topraklaması yapmak üzere gerekli bağlantı mevcut mudur?

Tel çit üzerinde görülebilir uyan işaret levhalan* var mıdır?
* Sigara İçilmez- LPG -Ateşle Yaklaşma -Yanıcı ve Parlayıcı Madde- Yetkilidan Başkası

Gremez - Cep TelefonunuKapatınız

Tank sahasında tank cidarının iizerinde uygun kalınlıkta dere kumu var mıdır?
(l5 Temmuz 2012 tarihinden önce kunılanlaı istasyonlarda 15 cm, 15 Temmuz

tarihinden sonra kurulan istasyonlarda 30 cm)

Tank sahası 5 m'den daha yakında kanal ve/veya kanalizasyon girişi vb. çukurluklar var

mıdır? iı
Tank süasının zemini ve asgari 3 metre yakını kolay tufuşabilen yanıcı madde, kuru ot vb. 

;

maddelerden arındırılmış mıdır?

Tanklann üzerinden araç geçmemesi için gerekli tedbirler alınmış mıdır?

] Dispenserlerin sundrırma veya kanopi alhna inşa edilmesi durumunda hava akımı sağlamak i ıl

Yer altı tankı katodik koruma ölçüm nokiasl uygun mudur?

rPC-pornpası toprutl***vgu, y;p,l 
"" 

ş r,d,r'
Tank sahasında gaz dedektOrU var mıdır?

Tank-pompa-dispenser tesisat bağlantılan ve aksesuarlannda gaz kaçağı var mıdır?
*Kontrol portatif gaz dedektortl ve köpük ile yapılmalıdır.

] LPG tankınınYo85 seüyenin tieerinde doldurulmasını otomatik olarak engelleyen sistem

J var mı?

not 3'

LPG Tank kurulum sonrası emniyet mesafelerini bozan uygunsuzluklar var mıdır?

Tesisat

Tank ve tesisat boyası iyi durumda mıdır?

Yer üshi LPG borulanrın desteklenmesi uygun mudur?

Yer üstii LPG Pompası uygun sabitlenmiş midir?

Tank ve tesisat üstiindeki ttim aksesuarlar sağlam ve çalışır durumda mı? (Manometre, se-

viye göstergesi, tank kapağ, sabit seviye valfleri, anniyet valfleri )

Tank ve tesisat üzerinde boş nozul ve vanalarda kör flany'tapa var mıdır?

j İki vana arasında emniyet valfi var mıdır? tr

LPG tesisatındaki kesici vanalan kumanda eden basınçlı hava hatlan (varsa) sağam ve

sızdırmaz mıdır?

Şartlandırıcı basınç ayan yapılmış mıdır? (6-8 Bar) (}Iava hattı varsa)

Hava hattı şartlandıncısındaki su tahliye edilmiş midir? (Hava hattı varsa)

I

I

I

I
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İ
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Dispenser gidiş ve d«lnuş hatlann da uzakian kumandaİı emniyet vanası var mıdır?

t]

tr tr

n

Tanlon etiket bilgileri var mı? Okunabiliyor mu? Yerleştirilen etiket sabitlenmiş midir?

Tank emniyet ventili ağa dış atmosfere açık mıdır ? tr
t] tr
tr n
n tr

tr

Tank Sahasında TS 862 EN 3-7'ye uygun ABC esaslı kuru kimyevi tozlu yangın söndürücü

var mıdır? (10 m]'e kadar olan tanklann yanında kolay ulaşılabilir 4 adet 6 kg'lılq 10 m]' ilı
40 m] arası oları tanklann yarıında 6 adet 6 kg'lık,)

Tank sahasın da gaz birikmesine sebebiyet verecek çukurluk var mıdır? tr
tr

tr

ı tr

tr -
İ tr
tr tr

Yer altı tankı ile yer üstii tesisatı geçiş noktasında izalotör veya izole flanş var mıdır? tr İ
Toprak altı tesisatın korozyona uğamaması için gerekli tedbirler alınmış mı?
*Katodik koruma veya uygun kaplamalar ile kaplanmış olmahdır.

tr

ı
İ t]
t] İ
- tr



İ Tank ve dispenser arasında ve tanka yaton bir yerde, deprem veya toprak kayması eı

i meydana gelebilecek teh|ikelere karşı bir aynlabilir veya kınIabilir kaplin veya esnek

İ UagJantı elemanlan bulunmakta mıdır ?

İ-
i En az 20 m3 kapasitede yangın su depozu var mı?
i--,--

i Su deposuna bağlı 700 kPa (7 bar) kapasitede yangın su

i pompası var mıdır?

tİ-gr, "" 
prrp*, f""l ç"lrş, -

L 
I 1lq l* ıgıılıg|9!."glg1 d"!gllg(

i_-
i Yangın su pompası zemine sabitlenmiş ve topraklaması yapılmış mıdır?

L,Ya"gl r,suyu tesisahnda kaçak yok ve tesisat sağlam mıdır?

dolapları çapraz ve karşılıklı konumda mıdır?

*Bu raporda belirtilmeyen diğer hususlarda TS l1939, TS 1445, TS 1446 ve TS l449 standa(lan huktımlerine uygun hareket edilme-

lidir. Standartlarda yaşanabilecek reüzyonlann sorumlu müdürler tarafından takip edilmesigerekmektedir.

**Gerek bu rapor kapsamında tespit edilen uygıınsuzluklar gerekse tespit edilen diğer uygunsuzluklar notlar bölümünde belirtilerek
bir nüshası firma yetkilisine tebliğ edilecektir. Gderilmeyen uygunsuzluklarla ilgili en geç 3 iş gılnü içinde Bilim Sanayi ve Teknoloji

ıl lırlıldtlrltlgllne ve istasyonun dağtıcısına sorumlu müdürce yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir. Aynca inceleme, estim ve

I organizasyon gibi faaliyetler ile varsa tesis sahipleri ve personele ilişkin uyanlar da agklamalar ve notlar bölümünde belirtilecektir. 
İ

,,lAçıklamalar ve Notiar: I

I

--J

tr

tr

-

SORUMLU ıvı[lnÜn
ADI-SoYADI

sicil No-iMzA

IŞ VEREN
ADI-SoYADl

iwzı

İ tr

t]
tr n
t] tr
tr tr
tr tr

Yangın söndürücülerin periyodik kontrolü yapılmş mıdır? - ı
Çalışır durumda 2 adet yangın dolabı ve 1 adet sis lansı var mıdır? tr D
İstasyon sahasında TS EN l866-1'e uygun 2 adet25 kğlık veya 1 adet 50 kg'lık arabalı
(tekerlekli) kuru kimyevi toz|u yangın söndünicü var mıdır? a tr

Belge Kontrolü
LPG pompacı personelin TMMOB'den 'LPG Yetkili Personel" eğtimi ve belgesi var mıdır? t] tr
Tesiste çalışanlara ait yangın tatbikat raporu mevcut mudur? İ tr
İstasyona ait organizasyon şemasr mevcut ve giiııcel halde midir? tr tr
İstasyonda TS 6075'e uygun ecza dolabı mevcut mudur? t] n



LPG OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU İİÜ»Ün
YILLIK KONTROL FORMU

]

L

aol>.lp

l

AçıklamaKarar No / Lisans No:

i l. ctxıı-KURALLAR
l TS l 1939 standardı Hizmet Yeterlilik Belgesi'nin istasyonda mevcut olup olmadığını ve alınmış ı

l olan belgelerin dgtr, y,l dür.rüi 
"l-rk 

ri1"l*idlyap,l*ş olduğunu kont ol eJnir. ____|=
NK iLE iı,cir,i cüvpırı,ix KURALLARI

J

4i
l

l j Bu standardın yürürlüğe girdiği tarihten önce TS 9669 standardına veya en az bu standarda eş

l . I aeg"r uluslararası kabul görmüş teknik düzenlenıelere uygun imal edilmiş yer altı tanklanıuır l0
| ' l yılhk periyodik muayene ?afnan| geldiğinde, TS l1939 Madde 5.7'ye göre muayene ve bakımlan

İ İ yapılaıak uyguır bulunması halinde kullanımına devam edilir. (TS l l939 Madde 5.2.2/Niot:l)

tr

Yer alu ve yer üstü LPG borular, tank]ar ve diğer bütiin metal aksamının fıziksel hasar ve korozyona 
| ,.., | ,- İ İi"il_---i'__--T---T_--l

LPG ikmal istasyonunda bulunan elektrikli cihazlar ve tesisat ark sızdırmaz (ex-proof) olmalıdır. 
İ " l " İ İill(TS ll939Madde43.4')

LPG ikmal istasyonunda kullanılan 13 m3 veya düa hlçılk tanklar TS EN |2542'ye; 13 mlen İ l l i

büyük tanklar ise TS EN 13445'e uygun olmalıdır. LPG ikmal istasyonunda kullarulan tanklann İ .. İ ,.., l l

donanımlan, kurulumlan ve korunmasıyla ilgili işlemler TS EN l4678-2'ye uygun olmalıdır. i 
" 

l - l i+rBu standardın yürürlüğe girdiği tarihten önce TS 9669 standardına veya en az bu standarda eş

. I Depolama yeri, depolama tankı dolum yerinde ve dispenserin 5 m'den daha yakınında herhangi bir
ffJ;;Jr;?;;İ;;;", girişi ve benzeri çukurluklar bulunmamalıdır. (TS l 1939 Madde 5.2 İ' İ 

tr
I

tr

Tank üzerinde bulunan kawamalar, flönşlar, sabit borular, bağlantı donanımı ve diğer teçhizat tankn
parçası olarak değerlendirilmeli ve bu donanımlann montajından kaynaklanabilecek sorunlannPalÇa§ı ulalrğ[ uğğ,ğııÇırurlıt|ırgrr YÇ uu uult4ılltlllaıll uıvtrıoJlıruGı ^4Jtl@rGıg9ılÇwÇ^ 

ŞvıqllıglII i F!
olmaması için gerekli tedbirler alınmalı, yıllık bakımlannda kontrol edilmelidir. (TS l1939 Madde i "
5 2.10)

Tanküzerind e gazve sıvı giriş çıkış ağz|an kolay anlaşılacak şekilde işaretlenmelidir. (TS 1 l9]9 
|

Madde 5.2.1l)

Tankve dispenserarasındavetankayakınbiryerde, deprem veyatoprakkayma§ı esnasındameydana İ İ İ l

gelebilecektehlikelere karşı bir aynlabilir veya kınlabilir kaplin veya esnek bir baılanü olmalıdır GS l l ] tJ İ İ|!lllli_ltE9Ygqgi3j?r__
Tankın bilgilerinin yer aldığ metal eüket tankın tiaerinde okunabilecek durumda olmalıdır. Etiket İ i İ İ

10 
İ 
i-alntç, firma tarafindan soktilüp değştirilemeyecek şekilde sabit bağtanmış olmalıdır. (TS l l939 i tr

i Madde 5.2.|4) -J

Tanklannperiyodik muayene ve deneyleri, TS 1446, TS EN 12817:2ü l veya TS EN 12819:201l'da 
İ

belirtilen muayene ve deney yöntemlerinden en ıv birine göre yapılmalı ve sertifikalan düzenli İ

olarak tutulmİlıdır. Aynca L"rinO" kaynak, kesme vb. ateşli tamiİat yapılması halinde, devreye | tr
alınmadan önce, süre şarh aıanmaksızın. tanklar, periyodik muayene ve deneylere tabi tutıılmalı ve 

İ

sertitikalandınlmalıdır. (TS l l9]9 Madde5.7.2) 
i

]

tr

, 

-_ 
ı.pC lt ul lrt"ryonl*nau lrC t *".lnO"n l-PĞ O"p"l"r"u t-tl*,* aolı'* işlerni sırasında

İ İ kullarulacak hortum TS EN l762'ye uygun olmah, sayaç gibi donanımın çalışma basınçlan,
i kullarulacak hortum TS EN l762'ye uygun olmah, sayaç gibı donanımın çalışma basınçlan,

1 t I propanın işletme basıncına uygun olarak seçilmiş olmalıdır. Aynca kullanılan boru donanımı ve
t l 

j tesisat, ticari propana uygun olmalı; propan işletme basıncının 1,3 katı basınçta denenmeli, PN 25
Lt
l l veya üzerinde bir anma basıncına sahip LPG'ye uygun çelik çekme veya e$eğer boru kullanılmalı

i l ve korozyona karşı korunması için uygun önlemler alınmalıdır. (TS 1 l939 Madde 5.3.6)

i ı z j 1rc aeni1l1ı 
: :TT 1,, g_"]iT,lıTl ::,,t F]llgr ı:lı1. ],, [:i t,""::,::,: j :, J: 9rLL 

l durumundaki LPG için tasanmlanmış ve imal edilmiş olmalıdır. (TS 1l939 Madde 5.2.7)
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] i vanası çıkşı, tanka tankerden bağlantının yapıldığ ve söhildüğü dolum ağz vb.) ve LPG pompa ] i

iü4 |ünitesininenazlmetreuzağındanitibarenenazl80cmyüksekliğindetelörgüveyaçitile itr |trl l

] i çevrilmiş_olmalıdır (boru tesisat|an bu kapsamrn dışındadır). Bu alanın zıt yönlerinde dışa açılan ] i i iL ]3ryı1Eı<ı1ış:_LÜg4:_y99gpu klpul, 4!d,{r. GS l]93:_19499l?_6) _ ___ _ j___ i l __ __ _]:--- .. . ... .
I C. DISPENSER ILE ILGILI GIIVENLIK KURALI-ARIil
-l-- 

,T ..l

İ İ »ispenser en az 20 cm yüksek-liğnde olan beton kaide tizerine monte edilmeli ve dispenser adasının l i İ i

l I d;".,a n,L.c rıAnlarino aıla Lnlnn,.n.. coranaL ccLitılc.,orrlpn an az §O nm ııiilrcalıliöi.rlo li..o.oo.i İ l İ l

I 
g.iş ,e çıkış yönlerine ada kolonunu saracak şkilde yerden en az 50 cm yüksekliğnde, dispenseri I 

i

,. i dışandan gelecek darbelerden korumak için, yeterli mukavemette ve hava akımına engel olmavacak l i

" | *İl, muhİfaza yapılmalıdır. LPG ikmali için gelen taşıtlann ikmal istasyonunda dJum y"p"rl."n 
| 
tr 

| "
I duracağ alarılar l 5 cm genişliğnde san renkli bir çizgiyle belirlenmeli ve diğer taşıtlann bu bölgeler ] i

l :.^-_:^-:_--^!^- ^^:ı^--^ı.ı.- /Tc ı r^rn tr^ll^ < 1 /\ l l

ij 
I a,şnau-durmalan sağanmaİıdır. (TS ll939 Vaaae İ.İ.+1 - | l l l

ı;li'" İkoruganyapılmatıdır.(Tslt939Madde5.1.5) i" i" i __j

dışında durmalan sağanmalıdır. (TS 1 1939 Madde 5.1.4)
I

l D. ELEKTRIK AKsAlvil VE DIGER HUSUSLAR

l8 Kapah mekdnlarda ilgili mevzuata uygun yangnla mücadele sistemleri tesis edilmelidir. (TS l l939 i _ l _
Madde 5.5.5) 

"J o--' J --'o"--- i D 
l 
tr

Madde 5.5.5)

;rk,.lr*, }.tktlt n.."l@l
;l

yangın alarm ve emniyet sistemi bulunmalıdır. (TS l 1939 Madde 
i rr İ

l-ı ll"IJ_Ld;,,.^iö* _ '"""'-'^-'*""''o"'-' 
,

İ l ranUann ve borulann katodikkoruma ölçümünürı, borq vana, pompa, motortank ve dispenserlerin | İ

İ Zl l topraklama ölçümünti,ıı ve paratoner ölçümleri yılda en az bir defa yapılmalıdır. (TS l 1939 Madde İ n 
iı : 5.7.3)

İstasyon sorumlu müdürleri istasyonun emniyetli çalışması için gerekli işletme, muayene ve bakım
talimatlarını haarlamalı ve uygulamalıdır.
Bu talimatlar acil durdurma sistemleri, gaz algılama sistemleri ve yangın güvenliğ sistemlerini

mutlaka içermelidir. (TS l l939 Madde5.7.4)

İ 
İrtasyonun reminin tamamı di.iegün (asfalt, beton, kilit taşı, dolgu toprak vb.) olmalı, araçlann giriş-

zı ! çıkış yönleri belli olmalı, araç giriş-çıkışı için gerekli emniyet tedbirleri alınmış ve aydınlatma

l yapİl-,ş olmalıdır. (TS l l939 Madde5.8.3)
I

*Bu raporda beliıtilmeyen diğer hususlarda TS l 1939, TS 1445, TS 1446 ve TS 1zl49 standartları hükiimlerine uygun hareket edilmelidir

Standartlarda yaşanabilecek revizyonlann sorumlu müdürler tarafından takip edilmesigerekmektedir.

i **Gerek bu rapor kapsamında tespit edilen uygunsuzluklar gerekse tespit edilen diğer uygunsuzluklar notlar bölümünde belirtilerel(

i bir nüshası n.r, y"*iıisine teblig edilecektir. Ğderilmeyen uygunsuzluklarla ilgili en geç 3 iş gunü içinde Bilim SanaYi ve Teknoloji j

j n ııuou,ıtıgtı,:.y: i:p:]:lT 9ln_ 
y:,l" :rr1,..T:i:lT^I^T,l,:]T*ji9lTTi",j,":P:1*[:f",,lr,,,*"j'":ll},,:ğ"j#.'l
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İ 
org-lrr"yo; gibi faaliyetler ile vaİsa tesis sahipleri ," p"rroo"İ" ilişkin uyanlar da açıklamalar ve notlar bölümünde belirtilecektir. j

i Açıklımdar ve Nodar: 
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