
Merkezi Mevzuat Dairesi
http://www.mevzuat.kamunet.net

Tel: 227 17 01

1

“D SINIFI AKARYAKITIN” NAKLİYESİ, İTHALİ, DEPOLANMASININ
DÜZENLENMESİ, MUHAFAZA EDİLMESİ, SATIŞI VE GAZ TÜPLERİNİN

DENETLENMESİ TÜZÜĞÜ

[(18.2.2011 – R.G. 31 – EK III – A.E. 96 Sayılı Tüzüğün), (27.12.2011 – R.G. 220 – EK III – A.E.
676), (25.12.2012 – R.G. 213 – EK III – A.E. 695), (26.12.2013 – R.G. 208 – EK III – A.E. 672)
ve (24.12.2014 – R.G. 254 – EK III – A.E. 761) Sayılı Tüzüklerle Birleştirilmiş Şekli]

AKARYAKIT (DEPOLAMA, NAKLİYE VE SATIŞ) YASASI

(33/1977, 56/1988 ve 45/1995 Sayılı Yasalar)

Madde 9 (1) (d) (g) (ı) (i) ve (j) Altında Yapılan Tüzük

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Değiştirilmiş şekliyle Akaryakıt (Depolama,
Nakliye ve Satış) Yasasının 9’uncu maddesinin (1). fıkrasının kendisine verdiği yetkiyi kullanarak
aşağıdaki Tüzüğü yapar:

Kısa İsim 1. Bu Tüzük, “D Sınıfı Akaryakıtın” Nakliyesi, İthali, Depolanmasının
Düzenlenmesi, Muhafaza Edilmesi, Satışı ve Gaz Tüplerinin
Denetlenmesi Tüzüğü olarak isimlendirilir.

Tefsir 2. Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe;

“Bakanlık” Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Enerji
İşlerinden Sorumlu Bakanlığını anlatır.

“Bakan” Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Enerji
İşlerinden Sorumlu Bakanını anlatır.

“Bayilik” Karşılıklı yükümlülüklerin bir sözleşmeye
bağlanarak, Dağıtım Şirketi tarafından gerçek ve
tüzel kişilere LPG’nin kullanıcılara dağıtım
yetkisi verilmesi işlemini anlatır.

“Dağıtım Şirketi” “D Sınıfı Akaryakıt (LPG)” depolama, taşıma ve
satış izni olan, çalıştırma izni alınmış en az bir tüp
dolum tesisi olan, en az 250 Ton LPG stoklama
kapasitesi ve 100,000 adet 10kg’lık gaz tüpü olan,
kazalarda faaliyet gösterecek şekilde bayilik
teşkilatı kuran ve bunlarla sözleşme yapmış olan
ve ayrıca yeterli kapasitede dökme LPG’yi
taşımak için standartlara uygun taşıma ruhsatı
alınmış tankere sahip veya tasarruf yetkisini
elinde bulunduran Şirketi anlatır.

“Dökme LPG” Dağıtım Şirketi tarafından bir sözleşme tahtında
kullanıcıların tüketim mahallindeki tanklarına
teknik düzenlemelere uygun özel nakliye
araçlarıyla LPG ikmalini anlatır.
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“Dolum Tesisi” Sadece kendi tescilli markası ve amblemini
taşıyan ve teknik düzenlemelere uygun gaz
tüplerine veya sözleşme ile diğer bir dağıtıcının
tescilli markası ve amblemini taşıyan ve teknik
düzenlemelere uygun gaz tüplerine, dökme
LPG’nin taşıma araçlarına doldurulduğu,
boşaltıldığı, depolandığı ve teknik düzenlemelere
göre kurulan ve çalışan bir Dağıtım Şirketine ait
tesisi anlatır.

“İthalatçı Şirket” “D Sınıfı Akaryakıt” (LPG) ithal etme, depolama
ve satış iznine sahip, Dağıtım Şirketlerine satış
yapan Şirketi anlatır.

“D Sınıfı
Akaryakıt LPG”

33/1977 sayılı Akaryakıt (Depolama, Nakliye ve
Satış) Yasasının 3. maddesinin (D) bendinde tarif
edilen akaryakıt türünü anlatır.

“Gaz Tüpü” LPG’nin basınç altında doldurulmasına,
taşınmasına ve tüketimi sırasında depo olarak
kullanılmasına yarayan silindirik biçimli basınçlı
kabı anlatır.

“İzin Makamı” İlgili Bölgenin Kaymakamını anlatır.
“LPG” 33/1977 sayılı Akaryakıt (Depolama, Nakliye ve

Satış) Yasasının 3. maddesinin (D) bendinde “D
Sınıfı Akaryakıt” olarak tarif edilen, petrol ve
doğalgazdan elde edilerek basınç altında
sıvılaştırılan propan, bütan veya bunların karışımı
olan Likid Petrol Gazını anlatır.

“Standart” TSE (Türk Standartları Enstitüsü) ve/veya ASTM
(Amerika Society For Testing and Materials)
ve/veya EN Avrupa Standartları ve/veya
Yetkilinin konusuna göre öngöreceği uluslararası
nitelikteki Standartları anlatır.

“Tüplü LPG
Bayii”

Sadece sözleşmeli olduğu Dağıtım Şirketinin
tescilli markası ve amblemini taşıyan ve teknik
düzenlemelere uygun gaz tüplerini işyerinde
bulunduran ve pazarlayan gerçek veya tüzel kişiyi
anlatır.

“Taşıma” LPG’nin teknik düzenlemelere uygun taşıma
araçları ile yapılan tüm nakil faaliyetlerini anlatır.

“Taşıyıcı” Taşıma faaliyeti yapan gerçek ve tüzel kişileri
anlatır.

“Yetkili” Akaryakıt (Depolama, Nakliye ve Satış) Yasası ve
bu Yasa altında yapılan Tüzük, Yönetmelik ve
Emirnamelerin öngördüğü yetkilileri anlatır.

Amaç 3. Bu Tüzüğün amacı, toplumumuzun gereksinim duyduğu ve kolay
tutuşabilen bir Akaryakıt türü olan sıvı gaz (LPG)’nin izin koşullarını
saptamak, nakliyesini, depolanmasını, muhafaza edilmesini, satışını ve
gaz tüplerinin denetlenmesini düzenlemektir.
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Nakliye 4. (1) (A) LPG’nin dökme olarak taşınmasında kullanılan araçların
ön, arka ve iki yanına okunabilecek büyüklükte, beyaz
zemin üzerine kırmızı veya kırmızı zemin üzerine beyaz,
TEHLİKELİ MADDE ibaresi yazılmalıdır.

(B) LPG’nin tüplerde taşınmasında kullanılan kamyon ve
kamyonetlerin ön ve arkasına okunabilecek büyüklükte,
beyaz zemin üzerine kırmızı veya kırmızı zemin üzerine
beyaz, TEHLİKELİ MADDE ibaresi yazılmalıdır.

(C) Kamyonların dört bir yanına kamyonetlerin iki yanına
asgari 15 cm genişliğinde 20 cm uzunluğunda kırmızı
bayrak asılmalıdır.

(2) (A) Dökme LPG taşıyan tankerlerde asgari iki adet 6 kg’lık ve
birbirine çapraz vaziyette konulmuş kuru kimyevi tozlu
yangın söndürücü bulunmalıdır.

(B) Gaz tüpü taşıyan kamyonlarda asgari iki adet 6 kg’lık ve
birbirine çapraz vaziyette konulmuş kuru kimyevi tozlu
yangın söndürücü bulunmalıdır.

(C) Gaz tüpü taşıyan kamyonetlerde asgari bir adet 6 Kg’lık
kuru kimyevi tozlu yangın söndürücü bulunmalıdır.

(3) LPG’nin gaz tüpleri içerisinde yapılan nakliyesinde taşıyıcı
araçtan gaz tüplerinin düşmemesi için gerekli emniyet
önlemlerinin alınması zorunludur.

(4) LPG’nin gaz tüpleri içerisinde yapılan nakliyesinde gaz kaçıran
gaz tüpü tespit edildiği takdirde, gaz tüpü meskun yerlerden en
az 50 metre uzaklaştırılarak boşaltılır.

(5) (A) D Sınıfı Akaryakıt (LPG) taşıyan araçların arıza yapması
halinde, arıza yapan araçlar meskun yerlerde bırakılamaz.

(B) D Sınıfı Akaryakıt (LPG) taşıyan araçlar hiçbir şekilde
servis yapma dışında meskun yerlerde park edemez.

(C) D Sınıfı Akaryakıt (LPG) dolu araçlar hiçbir şekilde
kapalı tamir yerlerine ve garajlara giremezler.

(D) D Sınıfı Akaryakıt (LPG) taşıyan araçlar, ana yollardan,
cami, okul,hastane gibi halkın toplu olarak bulunabileceği
yerlerden ve çıplak ateş olasılığı olan yerlerden en az 15
metre uzakta park edilecektir.

(6) Gaz tüpleri dik konumda kullanılmalıdır. Gaz tüplerinin valfleri
(tüp içerisindeki LPG’nin gaz fazıyla doğrudan temas halinde
olarak) LPG sıvı fazı seviyesinden yukarıda olacak konumda
(yana yatırılmış veya baş aşağı durumda olmaksızın)
kullanılmalıdır.

(7) Dökme LPG taşıyan tanker halindeki araçlar, ateşli tamire
gireceğinde tankını su ile doldurmalıdır.

(8) (A) Dökme LPG taşıyan araçların ADR belgesi yoksa
ekzosları ön tekerlek ile arka tekerlek arasında aracın
altına doğru yerleştirilmeli ve ekzos ucu yere doğru
eğimli olmalıdır.
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(B) Dökme LPG araçlarının Ekzos çıkışları tank, tank ekleri,
şasi ve tampon gibi parçaların karşısına gelmemelidir.

(C) Dökme LPG taşıyan araçların hız kontrolünün daha etkin
yapılabilmesi için araçlara takometre takılmalıdır.

(9) (A) Dökme LPG taşıyan tankerlerin LPG giriş ve çıkışlarında
kumanda edilebilen ve çabuk kapanan birer adet kapama
valfı bulunmalıdır.

(B) Dökme LPG taşıyan araç sürücülerinde en az beş (5)
yıllık ağır vasıta sürüş ehliyetine sahip olma şartları
aranacaktır.

(C) Dökme LPG taşıyan tanker ithalinde, Tehlikeli
Maddelerin Karayolu ile Taşınmasına ilişkin Avrupa
Anlaşması gereği olan “ADR” belgesi aranacaktır.

Gaz Tüpü
Üzerinde
bulunacak
işaretler

5. (1) Gaz tüplerinin üzerinde, kulpunda veya valf mufu üzerinde
aşağıda belirtilen işaretler çıkmayacak bir şekilde kabartma veya
kazıma olarak bulunmalıdır.

(A) İmalatçının markası, tüp sahibinin ismi veya rumuzu,

(B) İmalat tarihi,

(C) Tüpün darası,

(D) Tüpün hacmi,

(E) İçine konulacak gaz miktarı (kg),

(F) Seri numarası,

(G) Bu tüzüğün yürürlüğe girmesi ile birlikte, ithal edilecek
hiç kullanılmamış yeni gaz tüplerinde Avrupa dolaşım
standardı “II” işareti aranacaktır.

(2) Gaz tüplerinin valfleri bir çember ile dış tesirlere karşı muhafaza
edilmiş olacaktır.

Gaz Tüpü Renk
Tescili

6. Dağıtım Şirketleri, tüplerinin kolaylıkla ayırt edilebilmesi için
kullanımdaki gaz tüplerini Bakanlığa tescil ettirdikleri renk veya
renklerde boyamakla yükümlüdür.

Gaz tüpü
ithalinde
aranacak hususlar

7. Yetkililerin iznine tabi olarak KKTC’ye ithal edilecek Gaz Tüplerinin
yeni olması, Standardlara uygun veya Yetkilinin belirleyeceği muadil
standartlarda olması, ayrıca “mutfak gazı tüpü” olarak da bilinen gaz
tüpü valflerinin halen KKTC’de kullanılmakta olan Jumbo tipi Ø 35
mm. girişli otomatik LPG regülatörlerine uygun, emniyet valfı 26-30
bara ayarlı ve parçalarının paslanmaz çelik, bronz gibi malzemelerden
imal edilmiş olması zorunludur.

Gaz Tüpü Bakım
ve Testleri

8. (1) (A) Gaz tüpleri imal tarihinden itibaren 10 yıl sonra
hidrostatik basınç testine tabi tutulacaktır.

(B) Gaz tüpleri, her beş senede bir gözle muayeneye tabi
tutulacak ve ilk 10 seneyi müteakiben her 10 senede bir
de yukarıdaki 1’nci fıkrada belirtilen teste tabi
tutulacaktır.
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(C) Hidrostatik basınç test tarihleri gaz tüpleri üzerine sene
esasına ve kazıma usulüne göre yazılacaktır.

(2) (A) Hidrostatik basınç testi ve bu gibi testler yetkililerin
gözetiminde yapılır ve Bakanlıkça belirlenen günün
koşullarına uygun bir miktar kontrol ve onay bedeli
olarak ilgili müesseseden tahsil edilir.

(B) Yapılacak test, tamir ve tadilatlar yetkililerce tatminkar
bulunmalıdır. Yetkililerin talebi halinde, öngördükleri
şekil ve sürelerde test ile tadilatlar tekrar edilir.

(C) Yeniden kullanılması sakıncalı bulunan gaz tüpleri,
Yetkili nezdinde bir daha dolum amaçlı kullanılamayacak
şekilde imha edilirler.

(3) Dolum tesislerinde amacına uygun olarak tavlama fırını,
hidrostatik test ünitesi, shot blasting (temizleme makinesi) çinko
metalize kaplama ünitesi ve boya işlemleri gibi bakım onarım ve
kontrol donanımı ile Dara Kontrol düzeneği, Gaz Dedektörü ve
Yangın Alarmı bulundurulması zorunludur.

Gaz Tüpü Dolum 9. (1) Dolumu yapılan her gaz tüpü, uygun bir şekilde mühürlenir.
Mühürsüz gaz tüpleri, kullanılmış olarak addolunur.

(2) Gaz tüpleri ağırlık esasına göre bu işe mahsus teraziler üzerinde
doldurulur. Dolum esnasında gaz kaçakları asgariye
indirilmelidir.

(3) (A) LPG doldurulan gaz tüplerinin valf çıkışları ve diş dipleri
sabun köpüğü ile veya başka bir muteber usulle kaçak
kontrolüne tabi tutulmalıdır.

(B) Kontrol sonucu gaz kaçağı yaptığı tesbit edilen gaz tüpü
derhal boşaltılarak bakıma alınır.

(C) Gaz kaçağı olduğu tesbit edilen gaz tüpleri satışa
çıkarılamaz.

(D) Dış müşahade ile yetkililerce belirlenen görünümü havi
olmayan gaz tüplerine dolum yapılamaz.

(4) LPG doldurulan gaz tüplerinden zaman zaman numune alınarak
tartı kontrolüne tabi tutulur. 10 kg’lık gaz tüplerinin doldurma
toleransı fazla veya eksik (+/-) 300 gramı, 25 kg’dan fazla gaz
tüplerin doldurma toleransı fazla veya eksik (+/-) 500 gramı
aşamaz.

(5) (A) Dolum tesislerinde depolama tanklarını ve dolu gaz
tüplerini tehlike anında soğutmak veya yangınla mücadele
için su deposu ve tazyikli su tesisi bulundurulmalıdır. Bu
gibi tesislerde sözkonusu tanklara ve gaz tüplerine
muhtelif istikametlerden su sıkabilmek için en az 4 adet
hidrant, tankların üstüne ve dolum sündürmesine
yağmurlama sistemi yapılmalıdır.

(B) Hidrantların çıkışları itfaiye teşkilatı bağlantılarına uygun
olmalıdır.

(6) Görevliler ve/veya yetkililer dışında hiç kimse dolum ve
dolumla ilgili işlem yapamaz, dolum mahalline 8 metreden fazla
yaklaşamaz ve yaklaştırılamaz.
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(7) Dolum tesislerine ilgisi olmayan kişilerin girmesini önleyecek
şekilde tesislerin etrafı tel veya duvar ile çevrilecek, ateşle
yaklaşılmaması için gerekli ikaz levhaları konulacaktır.

(8) Dolum tesislerinde, stok tanklarına, dolum yerine ve tanker
doldurma boşaltma mahaline 15 metre mesafe içinde bulunan
her türlü elektrik armatürü ve motorları Ex-proof olacaktır.
Bu gibi tesislerde dolum mahalline 8 metreden az bir mesafeye
yanaşacak vasıtaların ekzos çıkışlarına alev tutucu koymak
zorunludur.

Gaz Tüpü
Depolama

10. (1) (A) D Sınıfı Akaryakıt (LPG)’nin gaz tüplerinde ve bina
içinde yapılacak olan depolanmasında, gaz tüpleri yer
seviyesi üzerinde depolanacak ve depo binasının toplam
duvar yüzeylerinin 1/10’u kadar camlı pencere
bulunacaktır. Gaz tüpleri giriş, çıkış yerlerine, merdiven
altlarına ve bodrum girişlerine konamaz ve bu gibi yerler
ısıtılamaz.

(B) Depo binasının içinde gaz tüpleri üst üste istiflenecekse,
binanın tabanında ve tavanında hava ceryanını sağlayacak
belli miktarda açıklıklar bulunmalıdır.

(C) Bu gibi kapalı depolarda elektrik armatürleri Ex-proof
olmalıdır.

(2) Özel bina veya odalarda azami 10,000 Kg. LPG (1000 adet 10
Kg.’lık gaz tüpü) depolanabilir. Ancak bu gibi yerler Kamuya
açık binaların arsa sınırından asgari 15 metre uzaklıkta olmalıdır.

(3) Bina dışında satış için bekletilen gaz tüplerinin depolandığı
mahallin emniyet mesafeleri, Ek- Çizelge 1’e uygun olmalıdır.

(4) (A) Gaz tüplerinin bulunduğu alan, tel, çit veya duvarla çevrili
olmalı ve görevliler dışında kimse girmemeli ve girmeleri
de önlenmelidir.

(B) Doğal çevre kotunun altında ve zemininden
havalandırılmayan mahallerde LPG depolanamaz ve
muhafaza edilemez.

(C) Gaz tüplerin bulunduğu yerde sigara içilmeyecek, çıplak
ateş bulundurulmayacaktır. Gaz tüpleri, kuyu, bodrum
girişi gibi yerlerden en az 2 metre uzakta
bulundurulacaktır.

(D) Kamu kuruluşları, okullar ve halkın toplu olarak bir arada
bulunduğu yer ve mekanlarda (Restoran, Oteller v.b)
kullanımdaki kadar yedek tüp bulundurulabilir.
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Ek – Çizelge 1

LPG Miktarı Kg.

En Az Mesafe, m.
1) Bina veya Bina

Gruplarına
2) Komşu arsa Sınırına

3) Cadde veya
Kaldırımlara

4) Okul, Cami,
Hastane, Spor
Sahaları ve Kamuya
açık diğer yerlere

1250’den az
1250 – 2700
2700’den fazla

0
3

8.5

3
6

8.5

Standartlara uygun taşıtlar üzerinde satışa arzedilen LPG miktarı, Ek-Çizelge
1’de öngörülen miktarlara dahil değildir.

Gaz Tüpü
Depolama Ve
Satış

11. (1) LPG ithal eden Şirketler en az 1000 (Bin) Ton LPG, Dolum
tesisleri ise en az 250 (İkiyüzelli) Ton LPG stoklama
kapasitesine sahip olmalıdır. Bu gibi İthalatcı Şirketler ve Dolum
Tesislerinin 24 saat süreyle güvenliğinden işletme sahipleri
sorumlu olup, gerekli emniyet tedbirlerini almakla de
yükümlüdürler.

(2) Ana Bayilerde gaz tüplerinin depolanacağı yer Madde 10’daki
kurallara tabi olacaktır. Bu gibi yerlerde asgari 2 adet ağır
maksatlı amyant battaniye ve/veya amyant perde ile birlikte
asgari 2 adet 10 Kg’lık Kuru Kimyevi tozlu yangın söndürme
cihazı veya 1 adet 10 Kg.lık Kuru Kimyevi tozlu ve 1 adet 6
Kg.’lık CO2 Yangın Söndürme Cihazı ve bu cihazları
kullanabilecek personel bulunmalıdır.

(3) (A) Perakende satış yapan Bayilerin (Bakkal ve benzeri başka
eşyalar da satan satış yerleri) satış için depolayabileceği
azami gaz tüpü sayısı 40 adet (400 Kg.)’dir.

(B) Perakende satış yapan Bayilerde Gaz tüpleri mutlak surette
açık havada depolanacak ve gaz tüplerin bulunduğu yerde
sigara içilmeyecek, çıplak ateş bulundurulmayacaktır. Gaz
tüpleri, kuyu, bodrum girişi gibi yerlerden en az 2 metre
uzakta bulundurulmayacaktır.

Tüplü LPG
Bayileri

12. (1) Tüplü LPG Bayileri perakende satış yerlerinde birden fazla
bayilik sözleşmesi yapabilir. Ancak sözleşme yaptığı Dağıtım
Şirketinin gaz tüplerini dolaşımdan alıkoyamaz.

(2) Bayileri dışında, Gaz tüplerini, şahsi ihtiyaç (çalışır durumdaki
her gaz cihazı için azami iki adet 10 Kg.lık tüp gaz bulundurulur)
haricinde hiçbir kişi veya kurum hiçbir mahalde bulunduramaz,
hurda, takas ve satışa konu edemez.

(3) Tüplü LPG Bayileri, perakende satış yerlerinde, yayaların
geçidini aksatacak şekilde kaldırımlarda gaz tüpü bulunduramaz.

(4) Taşıma izni alan Tüplü LPG Bayileri sadece bir Dağıtım
Şirketinin tescilli markası ve amblemini taşıyan boş veya dolu
gaz tüplerini taşıyabilir, ancak bu tüpleri dolaşımdan alıkoyamaz.
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(5) Tüplü LPG Bayileri, gaz tüplerini bayii oldukları Dağıtım
Şirketinden ve/veya Dağıtım Şirketinin izin verdiği bayiden
temin eder, hiçbir şekilde LPG dolum işlemi yapamaz ve
işyerlerinde, nakil vasıtalarında, depolarında LPG dolumu
sağlayan araç bulunduramazlar.

(6) Tüplü LPG Bayileri, bağlı bulundukları Dağıtım Şirketinin yazılı
izni olmadan bağlı bulundukları Dağıtım Şirketinin bayilerine ve
diğer Dağıtım Şirketlerinin bayilerine tüplü LPG satışı yapamaz.

(7) Tüplü LPG Bayileri bayilik sözleşmesini sona erdirmek isterse,
bayilik sözleşmesinden üç ay önce yazılı olarak Dağıtım
Şirketine bildirir. Dağıtım Şirketi bayinin ikmal ihtiyacını süre
bitimine kadar karşılar. Bayi dağıtım şirketi işaretlerini sözleşme
bitiminde kaldırır.

(8) Taşıyıcı Bayiler nakil vasıtalarında boş ve dolu tüplerin dışında
başka herhangi bir madde dağıtımı yapamazlar.

Dökme LPG
Tankları

13. (1) Yer üstü LPG Tankları bina içine veya açıkta çevre zemin
kotunun altında bir çukura konamaz.

(2) Dökme LPG’nin depolama izninde öngörülen depo sayısı,
kapasitesi veya herhangi bir izinli depo izinsiz değiştirilemez.

(3) Dökme LPG tankı üzerinde Dağıtım Şirketinin amblemi
olmalıdır.

(4) Dökme LPG ihtiva edecek tank üzerinde gaz fazı ile temasta
olan ve tankın hacmi ile mütenasip asgari bir adet emniyet
subabı olacaktır. Bu valfın açılma taziği tankın çalışma
basıncının %120’si kadar olmalıdır.

(5) Dökme LPG ihtiava eden tank üzerinde içindeki gaz seviyesini
gösteren seviye göstergesi, termometre ve manometre de
bulunmalıdır.

(6) LPG Tankları Ek- Çizelge 2’deki emniyet mesafeleri dikkate
alınarak yerleştirilir.

Dökme LPG
kullanıcıları

14. (1) Dökme LPG kullanıcıları, Dağıtım Şirketinin bilgisi dışında
dökme LPG sistemine başkalarının müdahale etmesine izin
vermemelidir.

(2) Dökme LPG kullanıcıları, Konut veya Tesis için aldıkları
LPG’yi amacı dışında kullanamaz.

(3) Dökme LPG kullanıcıları, LPG kullanımında kendi ve üçüncü
şahısların emniyeti için Bakanlığın ve İtfaiye Müdürlüğünün ön
gördüğü tedbirleri almalıdır.

(4) Dökme LPG kullanıcıları, tank mahallinde 1 adet 6 Kg’lık kuru
kimyevi tozlu veya 1 adet 6 Kg’lık CO2 içerikli yangın
söndürücü bulundurmalıdır.
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Dökme LPG
tesisatı yapanlar

15. (1) Dökme LPG tesisatı yapan kişilerin, deneyimli ve eğitimli
olmaları gerekmektedir.

(2) Bakanlığın kabul edeceği bir kurum veya kuruluş tarafından LPG
sistemi, plan, kurulum, kontrol ve teslimi konularında verilecek
eğitime sahip olmaları gerekmektedir.

(3) LPG kombileri standarta uygun olmalı, kapalı alanda monte
edilecek ise gaz dedektörü ve gaz kesme valfi kullanılmalıdır.
Ayrıca doğal havalandırma sirkülasyonu sağlanmalıdır.

(4) LPG tesisatlarında mutlaka aşırı akım gaz kesme vanası
kullanılmalıdır.

(5) Çevre zemin kotu altındaki bodrumlarda, LPG tankı
bulundurulamaz, LPG kullanan kazan dairesi kurulamaz.

Ek – Çizelge 2

Tank Su Kapasitesi
m.küp

Komşu arsa sınırına, bina ve bina
gruplarına olan mesafe Tanklar arası

mesafe
(metre)Örtülü veya Yeraltı

Tankları (metre) (d)
Yerüstü Tankları

(metre)

0,00 -- 0.50 (a)
0.51 -- 3.00
3.10 -- 10,00

10.10 -- 50.00
50.10 -- 120.00

120.10 -- 250.00
250.10 -- 600.00
600.10 -- 1200.00

1200.10 -- 5000.00
5000.00 den büyük

3
3
5
7,5
10
15
15
15
15
15

3 (b)
3
7,5 (c)

10
15
25
25
40
50
80

0
1
1
1

1.5
Birbirine komşu
olan tankların
çapları toplamının
¼’ü kadar

(a) Su kapasitesi 0.5 m³ den küçük tanklardan meydana gelen ve
toplam su kapasitesi 2 m³’den dazla olan tank gruplarına, her bir
tankın su kapasitesi yerine toplam su kapasitesi dikkate alınarak
bu çizelgede verilen emniyet mesafesi uygulanmalıdır.
Depolama alanlarında birden fazla tank grubu bulunduğu
durumlarda, tank grupları arasındaki mesafe en az 7,5 m
olmalıdır.

(b) 0,51 m³ den küçük tanklar komşu arsa sınırına tank boyunda
duvar olması durumunda duvara 0 m mesafede muhafaza
edilebilir.
Kendi bina tarafı düz ve duvar olması halinde duvara 0 m
mesafede tank muhafaza edilebilir.
Tank konumlarına; kıvılcım kaynağı, ısı kaynağı, kuyu bodrum
girişleri ve kapı girişleri en az 3 m’lik uzakta olmalıdır.
Kalabalık yaşam alanlarında tank muhafazaları için, Bakanlık ve
İtfaiye Müdürlüğünün ön izni aranacaktır.
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(c) Bu mesafe, su kapasitesi 5 m³ veya daha az olan bir tank için 3
m’ye düşürülebilir. Bu tankın tek bir tank sayılabilmesi için su
kapasitesi 0,5 m³’den büyük olan herhangi bir tanktan en az 7,5
m uzakta olması gerekir.

(d) Yeraltı tankları emniyet mesafeleri, emniyet valfı, doldurma ağzı
veya sıvı seviye göstergesi blöfünden ölçülmelidir. Yeraltı
tanklarında anot, katot ölçümleri düzenli olarak yapılmalıdır.

Dağıtım
Şirketleri Genel

16. (1) Dolumu yapılan gaz tüpü tank ve her türlü kabın sorumluluğu
ilgili Dolum Tesisine aittir.

(2) Mülkiyeti ve/veya kullanım hakkı bir Dağıtım Şirketine ait boş
veya dolu gaz tüpü, tank ve her türlü kap başka bir Dağıtım
Şirketine ait dolum tesisi tarafından doldurulamaz, kullanılamaz,
bakım ve onarımı yapılamaz, alıkonulamaz. Ancak zorunluluk
halinde tarafların müracaatı ve yetkililerin onayı ile yetkililerce
belirlenen süre ve miktarda gaz tüplere dolum yapılabilir.

(3) Her türlü LPG kap (LPG tankı, tüpü vs.) ve aksamının ithali, izne
tabidir. İthal edilecek LPG kap ve aksamı standartlara uygun ve
yeni olmalıdır.

(4) Dağıtım Şirketleri ilk piyasa faaliyetlerine başlarken, en az
100,000 adet 10 Kg.’lık yeni gaz tüpü ithalini gerçekleştirmiş
olmalıdır.

(5) Dağıtım Şirketleri İzin makamı tarafından LPG depolama izni
olan yerlere LPG ikmali yapar.

Standart Kapsamı 17. Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe, öngörülen standartlara
uygunluk koşulu, sıvılaştırılmış Petrol gazları (LPG) ile iştigalin her
alanını kapsar.

Depolama Satış
Taşıma İzinleri
ve Harçlar

18. (1) Dolum Tesisleri ve Ana Bayiler, Depolama, Taşıma ve Satış izni
Ek “A” Bayiler, Depolama ve Satış izni Ek “B”, Kendi
maksatları için Depolama izni, Ek “C” ve Taşıma ve Satış izni,
Ek “D” deki çizelgede görüldüğü şekilde izin makamı tarafından
verilecektir.

(2) Depolama ve/veya Satış ve/veya Taşıma için alınacak harçlar bu
tüzüğe Ek “E” cetvelinde gösterilmiştir.

Suç ve Cezalar 19. Bu Tüzükteki suçlara Yasadaki ilgili ceza hükümleri uygulanır.
Yürürlükten
Kaldırma

20. Bu Tüzük yürürlüğe girmesinden itibaren esas Tüzük olarak anılan
1980 “D Sınıfı Akaryakıtın “ Nakliyesi, İthali, Depolanmasının
Düzenlenmesi, Muhafaza Edilmesi, Gaz tüplerinin Denetlenmesi
Tüzüğü ve onun altında yapılan değişiklik Tüzükleri” yürürlükten
kaldırılır.
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13.6.1980
R.G.78
EK III
A.E.154
7.1.1987
R.G.1
EK III
A.E. 3
17.11.1989
R.G.113
EK III
A.E. 519
26.8.1994
R.G.99
EK III
A.E. 425
26.8.1994
R.G.99
EK III
A.E. 426
28.12.1995
R.G.162
EK III
A.E.860
29.1.1997
R.G.11
EK III
A.E.84

14.12.1998
R.G.136
EK III
A.E.745
16.12.1999
R.G.170
EK III
A.E.788
6.11.2000
R.G. 132
EK III
A.E. 749
15.2.2001
R.G. 18
EK III
A.E. 95
26.10.2001
R.G.111
EK III
A.E. 639
30.11.2001
R.G. 126
EK III
A.E. 748
24.12.2002
R.G.125
EK III
A.E. 759

30.11.2004
R.G.177
EK III
A.E. 674
14.12.2005
R.G.215
EK III
A.E. 748
22.12.2006
R.G.213
EK III
A.E. 710
4.12.2007
R.G.214
EK III
A.E. 857
3.12.2008
R.G. 212
EK III
A.E. 868
24.12.2008
R.G.222
EK III
A.E. 908
17.12.2009
R.G.212
EK III
A.E. 843
24.12.2010
R.G.215
EK III
A.E.778

Yürütme 21. Bu Tüzüğü Bakanlık yürütür.
Yürürlüğe giriş 22. Bu Tüzük Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe

girer.

27.12.2011 – R.G. 220 – EK III – A.E. 676 Sayılı Değişiklik Tüzüğünün Yürürlüğe Giriş
Maddesi:
Yürürlüğe Giriş 3. Bu Tüzük, 1 Ocak, 2012 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer.

25.12.2012 – R.G. 213 – EK III – A.E. 695 Sayılı Değişiklik Tüzüğünün Yürürlüğe Giriş
Maddesi:
Yürürlüğe Giriş 3. Bu Tüzük, 1 Ocak, 2013 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer.

26.12.2013 – R.G. 208 – EK III – A.E. 672 Sayılı Değişiklik Tüzüğünün Yürürlüğe Giriş
Maddesi:
Yürürlüğe Giriş 3. Bu Tüzük, 1 Ocak, 2014 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer.

24.12.2014 – R.G. 254 – EK III – A.E. 761 Sayılı Değişiklik Tüzüğünün Yürürlüğe Giriş
Maddesi:
Yürürlüğe Giriş 3. Bu Tüzük, 1 Ocak 2015 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer.
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EK “A”

D SINIFI AKARYAKIT DEPOLAMA, TAŞIMA VE SATIŞ İZNİ
(33/1977 sayılı Akaryakıt (Depolama Nakliye ve Satış) Yasası

madde 9(1)(d), (g), (ı), (i) ve (j) tahtında düzenlenen “D” sınıfı Akaryakıtın,
Nakliyesi, İthali, Depolanmasının Düzenlenmesi, Muhafaza Edilmesi,

Satışı ve Gaz Tüplerinin Denetlenmesi Tüzüğünün 18(1) maddesi)

DOLUM TESİSLERİ VE ANA BAYİLER

Kaza ....................................................... Seri No. ................................................

Dosya No: ................................................ Tarih ....................................................

İsim : ............................................................................................... Tel: .................................

Adres :.......................................................................................................................................

A. Dolum Tesisleri ........................................................................ = ....................................TL.

B. (a) Tüp adedi ................ = ....................................TL.

c) Tank adedi/kg ................ = ....................................TL.

d) Araç adedi:..................................................................... = ....................................TL.

Ödenecek Toplam Harç = ....................................TL.

Makbuz No. F2 .........................................

Araç Plaka No:............................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Varsa özel şartlar :
a) Depolama İzni için birden fazla Dağıtım şirketi ile sözleşme yapılabilir.
b) Taşıma izni için tek bir Dağıtım Şirketi ile sözleşme aranacaktır.

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Her yılın 31 Aralık tarihine kadar geçerli olup her yıl yenilenmelidir.

KAYMAKAM
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EK “B”

D SINIFI AKARYAKIT DEPOLAMA VE SATIŞ İZNİ
(33/1977 sayılı Akaryakıt (Depolama Nakliye ve Satış) Yasası

madde 9(1)(d), (g), (ı), (i) ve (j) tahtında düzenlenen “D” sınıfı Akaryakıtın,
Nakliyesi, İthali, Depolanmasının Düzenlenmesi, Muhafaza Edilmesi,

Satışı ve Gaz Tüplerinin Denetlenmesi Tüzüğünün 18(1) maddesi)

BAYİLER

Kaza ....................................................... Seri No. ................................................

Tarih ....................................................

Bayinin İsmi : ...........................................................................................................................

Bayinin Adresi :.........................................................................................................................

Depolama ve Satış Mahali : .....................................................................................................

Tel.......................................

Tüplerde LPG .....................................Kg. = ................................................ TL

.....................................Kg = ................................................ TL

Ödenecek Toplam Harç = ................................................ TL.

Makbuz No. F2 .....................................................

Varsa özel şartlar :
a) Depolama İzni için birden fazla Dağıtım şirketi ile sözleşme yapılabilir.

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Her yılın 31 Aralık tarihine kadar geçerli olup her yıl yenilenmelidir.

KAYMAKAM
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EK “C”

D SINIFI AKARYAKIT DEPOLAMA İZNİ
(33/1977 sayılı Akaryakıt (Depolama Nakliye ve Satış) Yasası

madde 9(1)(d), (g), (ı), (i) ve (j) tahtında düzenlenen “D” sınıfı Akaryakıtın,
Nakliyesi, İthali, Depolanmasının Düzenlenmesi, Muhafaza Edilmesi,

Satışı ve Gaz Tüplerinin Denetlenmesi Tüzüğünün 18(1) maddesi)

KENDİ MAKSATLARI İÇİN DEPOLAYAN

Kaza ....................................................... Seri No. ................................................

Tarih ....................................................

İsim : ...........................................................................................   Tel. ....................................

Adres :........................................................................................................................................

İzin Başvurusu ; Tarih :  ...................................Ref;.......................................

Tüplerde LPG .....................................Kg. = ................................................ TL

Tank kapasitesi....................................Kg = ................................................ TL

Ödenecek Toplam Harç = ................................................ TL.

Makbuz No. F2 .....................................................

Varsa özel şartlar :
Başvuruda tank kurulumu gerçekleştiren Dağıtım Şirketi ile sözleşme
yapıldığına dair yazılı belge aranacaktır.

..........................................................................................

KAYMAKAM
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EK “D”

D SINIFI AKARYAKIT TAŞIMA İZNİ
(33/1977 sayılı Akaryakıt (Depolama Nakliye ve Satış) Yasası

madde 9(1)(d), (g), (ı), (i) ve (j) tahtında düzenlenen “D” sınıfı Akaryakıtın,
Nakliyesi, İthali, Depolanmasının Düzenlenmesi, Muhafaza Edilmesi,

Satışı ve Gaz Tüplerinin Denetlenmesi Tüzüğünün 18(1) maddesi)

TAŞIMA VE SATIŞ

Kaza ....................................................... Seri No. ................................................

Tarih ....................................................

İsim : .........................................................................................................................................

Adres :........................................................................................................................................

Dağıtım Şirketi sözleşme No; ................................... Tel:........................................................

Araç No: ....................................................................................................................................

a) Tüp Sayısı .....................................Kg. = ................................................ TL

....................................Kg = ................................................ TL

Ödenecek Toplam Harç = ................................................ TL.

Makbuz No. F2 .....................................................

Varsa özel şartlar :
a) Taşıma izni için tek bir Dağıtım Şirketi ile sözleşme aranacaktır.

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Her yılın 31 Aralık tarihine kadar geçerli olup her yıl yenilenmelidir.

KAYMAKAM
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2.A.E.761 / 14
EK “E”

(33/1977 sayılı Akaryakıt (Depolama Nakliye ve Satış) Yasası
madde 9(1)(d), (g), (ı), (i) ve (j) tahtında düzenlenen “D” sınıfı Akaryakıtın,

Nakliyesi, İthali, Depolanmasının Düzenlenmesi, Muhafaza Edilmesi,
Satışı ve Gaz Tüplerinin Denetlenmesi Tüzüğünün 18 (2) maddesi)

I. HARÇLAR:

A. Depolama Harçları:
TL

a) Satış yapmayıp kendi maksatları için kullananlara:
1) İlk 400 Kg. veya 40 gaz Tüp için 35.-
2) Geriye kalan her 400 Kg. veya Gaz Tüp için 10.75

b) Satış maksadı için depolayanlara:
1) İlk 200 Kg. veya 20 Gaz Tüp için 35.-
2) İlk 200 Kg. ile 400 Kg. veya 20 ile 40 Gaz Tüp arası

beher 10 Kg. veya beher Gaz Tüp için 1.18
3) Geriye kalan her 100 Gaz Tüp için 1.98

B. Satış Harçları:
a) Ev içinde, meskenlerde satış için 35.-
b) Tali bayilerde satış için 46.-
c) Dolum tesisleri ve ana bayilerde satış için 93.50

C. Taşıma Harçları:
a) İlk 200 Kg. veya 20 Gaz Tüp için 35.-
b) İlk 200 Kg. ile 400 Kg. veya 20 ile 40 Gaz Tüp arası

beher 10 Kg. veya beher Gaz Tüp için 1.18
c) Geriye kalan her 100 Gaz Tüp için 1.98

II. GENEL KURALLAR

A. Harçlar 1 Ocak – 31 Aralık tarihleri arasındaki süre için geçerlidir ve bölünemez.
B. İzinler her yılın Aralık ayında belirlenen yıllık harç ödenerek yenilenir.
C. Aralık ayı içerisinde yenilenmeyen izinler Kamu Alacakları Tahsili Usulu Yasası tahdında

tahsil edilir.
D. Müracaat formunda belirtilen bilgilerde olan değişiklikler, bir ay zarfında ilgili

Kaymakamlıklara yükümlüler tarafından bildirilir.


