
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LPG  DOLUM TESİSİ 
SORUMLU MÜDÜR 

KONTROL KAYIT DEFTERİ



 

LİSANS SAHİBİNİN BİLGİLERİ 
 

Lisans Sahibinin Adı / Unvanı:  

Vergi Numarası:  

Lisans No:  

Tesis Adresi:  

Tesis Telefonu:  

Tesis Kontrol Kayıt 

Defteri Düzenleme Tarihi: 

 

 

SORUMLU MÜDÜR BİLGİLERİ 
 

 

Adı: 
     

 

Soyadı: 

     

 

TC Kimlik No: 

     

 

Sorumlu Müdür Belge No: 

     

 

Belgenin Verildiği Tarih: 

     

 

Belgenin Geçerlilik Süresi: 

     

 

Belgenin Alındığı Oda: 

     

İMZA1
      

 

1 Her bir sütun yeni Sorumlu Müdür için açılmıştır. Sorumlu Müdür değişikliklerinde bu bölüm yeni Sorumlu Müdür tarafından imzalanacaktır. 
 
 

*Yetkilendirilen kurum / kuruluş denetimlerinde ibraz edilecektir. 
 

*Bu defter kıymetli evrak kaydıyla 5 yıl süreyle istasyonlarda bulundurulmak zorundadır. 
 

a



 

DOLUM TESİSİNDEBULUNDURULMASIZORUNLUBELGELER* 
 

1. Vaziyet Planı (Ölçekli, Onaylı) 

2. Çevre izin belgesi 

3. Tehlikeli madde faliyet belgesi, 

4. Depolama lisansı 

5. Taşıma lisansı 

6. Dağıtıcı lisansı 

7. LPG tüplü muayenesi tamir ve bakım lisansı ( tüp tamir, teste bakımı tesiste 

yapılıyorsa) 
 
2.    Sorumlu Müdür Sözleşmesi 

 
3.    Boru Tesisat Projesi Yangın Tesisat projesi 

 
4.    Elektrik Tesisat Projesi 

 
5.    Tehlikeli Maddeler ve tehlikeli atıklar Zorunlu mali Sorumluluk Sigortası Tüpgaz 

Sorumluluk Sigortası 

Tesisler ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Tüm Risk Sigortası  

 

6.    İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı(GSM) 
 
7.    Karayolları Yol Geçiş İzin Belgesi 

 
8.    İSG Mevzuatı Kapsamında Basınçlı Kaplar (kazan, kompresör vb.) Periyodik 

Kontrolleri 
 
9.    İSG Mevzuatı Kapsamında Elektrik Tesisatının Periyodik Kontrolü 

 
10.  Paratoner Ölçüm Raporu 

 
11.  Topraklama Ölçüm Raporları (tank, dispenser, motor, pompa, boru, vana)  

 
12.  Katodik Koruma Ölçüm Raporları (tank ve boruların) 

 
13.  Çalışanların Yetkili İşletme Personeli Sertifikaları 

 
14.  Tank Sertifikaları ve Tankların Test ve Sızdırmazlık Raporları 

 
15.  Emniyet Valflerinin Test Raporları Boru hattı sızdırmazlık test raporları 

 
16.  Sorumlu Müdürlük Sertifikası ve Belgesi Mesleki yeterlilik belgesi 

 
17.  Diğer Eğitim Belgeleri 

 
18.  Diğer Mevzuat Yükümlülüklerinden Kaynaklı Belgeler 

 
 
 



Tesis güvenlik alanı içerisinde sigara içilmemeli ve cep telefonu

kullanılmamalıdır. Bu konuya uyulmakta mıdır?

LPG yetkili işletme personeli kıvılcım meydana getirmeyen malzemeden

imal edilmiş iş elbisesi, antistatik ayakkabı ve koruyucu eldiven giyiyor mu?

Tankerlere LPG dolumuna başlamadan önce topraklama maşaları takılıyor

mu?

Personel dolum yerine geçerken topraklama baralarına tutunması

sağlanıyormu?

Tanker ve Tüp taşıma araçlarına tesise girerken gerekli olanlara egzos

başlığı takılıyormu?

LPG tank sahasına yetkisiz kişilerin girmesi ve LPG teçhizatına müdahale

tesis yetkilileri tarafından önlenmelidir.

LPG tankerinden LPG tankına dolum yapılırken yada LPG tankından

tankere dolum yapılırken gerekli güvenlik önemleri alınıyor mu? Dolum

seviyesine dikkat ediliyor mu? LPG teçhizatına müdahalesinin önlenmesine

yönelik tedbirler alınmış mıdır?

                                                                Emniyet

Dolum Tesisinde LPG kaçağı ya da sızıntısı olup olmadığı kontrol edildi

mi?

Yangın pompaları ve depodaki su seviyesi kontrol edilmekte midir?

Toplam kapasitesi 1000 m3'den fazla, tank sayısı 1'den çok olan depolama

ve doldurma tesislerinde; yangın sistemi hariç olmak üzere elektrik enerjisini

kesen ve bütün LPG akışlarını çabuk kapatma valfleri vasıtasıyla durduran,

daima insan bulunan en az 3 yere "Acil Durdurma Butonu" konulmuş

mudur?Tesis içine ve civara tehlikeyi bildiren alarm sistemi tesis edilmiş

midir?

Acil durdurma butonları çalışır durumda mıdır?

Dolum tesisinde depolama tankları doldurma boşaltma üniteleri vb. yerlerde

gaz alarm dedektörleri var mıdır?

Gaz dedektörü çalışır durumda mıdır? (Sesli veya sesli-ışıklı ikaz vermeli ve

acil durdurma sistemini devreye sokmalıdır.)

Gaz dedektörü, sesli veya sesli ve ışıklı uyarı sistemini çalıştırıyor mu? Her

tankın altında ve dolum mahallerinde var mıdır?

Gaz dedektörü, yangın söndürme ve acil aydınlatma hariç, LPG sisteminin

elektriğini kesiyor mu?

Acil durumlarda aranacak telefon numaraları telefonların yanında ve tesis

içinde görünür alanlarda mevcut mudur?

Tesis içi ve dışında uyarı işaret levhaları var mıdır?

Tüplü veya dökme olarak doldurmaveyaboşaltma yapılan bölümlerde

kıvılcım kaynakları bulunmamalı, sigara içilmemeli ve ateş yakılmamalıdır.

"Sigara İçilmez", "Cep Telefonu ile Konuşulmaz" ve "Ateşle Yaklaşılmaz"

gibi uyarı işaretleri tesiste yaklaşma yönlerinden kolay görülebilen yerlere

konulmalı ve uygulama titizlikle takip edilmelidir.

Hafta:

İkmal Güvenliği Kuralları Evet Hayır Açıklama

Haftalık Kontrol Listesi Evet Hayır Açıklama

LPG DOLUM TESİSİ SORUMLU MÜDÜRa HAFTALIK KONTROL FORMU

Lisans SahibininAdı/Unvanı:

Lisans No:

Sorumlu Müdür Adı Soyadı:

BelgeNo:

Kontrol Tarihi:



LPG tesislerinde, tekerlekli yangın söndürücülerin ve itfaiye arabalarının

ulaşımı için uygun yollar var mıdır?

Dolum peronunda dolum boşaltım talimatı varmıdır?

Dolum yerinde Yangın söndürücüler varmı gerekli kontroller yapılıyormu?

Tanker topraklama pensesi ve kablosu ve bağlantıları uygun ve sağlam mıdır

?

Tanker dolum peronundaki hortum ve hortum başlıkları sızdırmaz ve çalışır

durumda mıdır?

Tanker dolum hortumları TS EN 1762 standardına uygun ve sağlam mıdır?

Tanker dolum hortumunda ayırma çifti (break awaykaplini) var mıdır?

Ayırma çifti (break awaykaplini) uygun biçimde  sabitlenmiş midir?

Dolum tesisinde tehlikeli bölge tanımları yapılmışmı? Tehlikeli bölge

tanımlarına uygun ekipman kullanılmış mı?

Elektrik Tesisatı Evet Hayır Açıklama

Elektrik panolarındaki ikaz lambaları sağlam mıdır?

Elektrik panolarında güç ve kumanda şeması mevcut mudur ?

Elektrik tesisatında aktif kaçak akım rölesi var mıdır?

Elektrik kabloları koruma kılıfı içerisinden mi çekilmiş , boru girişleri

köpük ile kapatılmış mıdır?

Tank sahası üzerinden geçen havai enerji nakil hattı var mıdır? Varsa

emniyet mesafeleri uygun mudur?

Yeterli kapasitede jeneratör varmıdır?

LPG dolum tesislerinin etrafı en az 180 cm yükseklikte kafes tel örgü ile

çevrili midir? 

Bu gibi tesislere işi olmayan kimselerin girmesi önlenmelidir.

Dolum tesislerine ilgisiz kişilerin girmemesi için gerekli önlemler alındı mı?

Tesis içinde görünür bir yerde Acil Durum Planı ve Acil Durumda aranacak

“Telefon Numaraları” var mıdır?

Su kapasitesi 1000 m3 ve daha fazla olan tanklara, sesli ve ışıklı ikaz veren

alçak ve yüksek seviye alarmı takıldı mı?.
Su kapasitesi, 120 m3 veya daha yüksek olan depolama tanklarının emniyet

valfinin periyodik bakımı sırasında, tankı devre dışı bırakmamak için

emniyet valfi çok ağızlı veya birden fazla olmalıdır. Bu surette, emniyet

valfinden birisinin bakıma alınması halinde diğer (ler)inin çalışır durumda

kalması sağlandı  mı?

Dolum tesislerinde tank sahası ve dolum yerine 5 m’den daha yakınında

herhangi bir kanal ve/veya kanalizasyon girişi vb. çukurluklar var mıdır?

Tanklara monte edilen emniyet valfleri, tankın üst kısmında ve tank

içerisindeki LPG'nin buhar fazıyla doğrudan temas halinde olacak tarzda

konumlandırıldı mı?

Tankın etiket bilgileri var mı? Okunabiliyor mu? Yerleştirilen etiket

sabitlenmiş midir?

Tank emniyet ventili ağzı dış atmosfere açık mıdır ?

LPG pompası topraklaması uygun yapılmış mıdır?

Tank-pompa-tanker-dolum tesisat bağlantıları ve aksesuarlarında gaz kaçağı

var mıdır?

*Kontrol portatif gaz detektörü ve köpük ile yapılmalıdır.

LPG tankları dolum oranları TS 1449’a uygun olmalıdır.

Tankların 3 m yakınına kadar yanıcı madde bulundurulmamalı ve bu 

mesafedeki kuru ot vb. gibikolaytutuşabilen maddelerle gerekli mücadele 

yapıldı mı?



Tank Sahasında TS 862 EN 3-7+A1'e uygun ABC esaslı kuru kimyevi tozlu

yangın söndürücü var mıdır?

Tank sahasında gaz birikmesine sebebiyet verecek çukurluk var mıdır?

Emniyet vanalarının ağzına yağmur ve toza karşı koruyucu başlık

takılmalıdır.

LPG Tank kurulum sonrası emniyet mesafelerini bozan uygunsuzluklar var

mıdır?

Tesisat Evet Hayır Açıklama

Tank ve tesisat boyası iyi durumda mıdır?

Yer üstü LPG borularının desteklenmesi uygun mudur?

Yer üstü LPG Pompası uygun sabitlenmiş midir?

Tank ve tesisat üstündeki tüm aksesuarlar sağlam ve çalışır durumda mıdır?

(Manometre, seviye göstergesi, tank kapağı, sabit seviye valfleri, emniyet

valfleri)

Tank ve tesisat üzerinde boş nozul ve vanalarda kör flanş/tapa var mıdır?

İki vana arasında emniyet valfi var mıdır?

Yer altı tankı ile yer üstü tesisatı geçiş noktasında izalotör veya izole flanş

var mıdır?

Toprak altı tesisatın korozyona uğramaması için gerekli tedbirler alınmış

mıdır?

*Katodik koruma veya uygun kaplamalar ile kaplanmış olmalıdır.

Tesiste deprem sensörü varmıdır?

Tank sahası elektrik kablolamaları dış etkilere karşı uygun şekilde muhafaza

edilmiş mi?

Lpg'nin Tüplere Dolumu Evet Hayır Açıklama

LPG tüpleri TS EN 13952 madde 6.1’deki tüplerin dolum öncesi muayene 

işlemleri yapılmalıdır.

TS 1449 da belirtilen kapasitedeki tüplere (anma hacmi

4,95L,26,20L,52,00L,108,50L)

Tüplerdeki LPG miktarının kontrolü en az 10 adet aynı hacime sahip tüpün

ortalaması alınarak yapılır

Arızalı tüpler TS 5306’ya göre değerlendirilir

Tüp dolum yerinde cebri ventilasyon var mı? Çalışıyor mu?

Ticari propan ve LPG tüpleri birbirine karışmayacak şekilde depolanmalıdır.

Açık alanda depolanan tüplerin sundurma altında tutulması gerekir

Dolum başlıklarında gaz kaçakları önlenmelidir.

Ticari propan anma hacmi 108,50L olan tüplere doldurulur.

Fazla dolduğu tespit edilen tüplerin içindeki fazla LPG gaz aktarma

ünitesinde geri alınıyor mu?

Tüpten tüpe dolum yapılamaz

TS 55 EN 1442 standardına uygun imal edilmiş tüplere TS 5306’ya

uygunluğu sağlandıktan sonra kendi markalı tüplere dolum yapılabilir.

Tüplerin Kütle toleransına uyuluyor mu(2 kg ±0,15kg, 12 kg ±0,30kg, 24

kg ve 45 kg ±0,50kg)

Tüp dolum yeri, tüp stoklama yeri, dökme dolum yeri, depolama yeri,

pompalama ünitesi, yardımcı faaliyetler yeri, idarî ve yardımcı tesisler yeri

inşasında TS 1446, TS 1449 standartlarında belirtilen asgari emniyet

mesafelerine uygun mudur?



Doluma gelen tüp dolum araçları TS 1445 standardına uygun ve parmaklıklı

kasalı olmalıdır.

Tüplerin testleri yapılıyor mu?

Yangın Güvenliği Evet Hayır Açıklama

İlgili mevzuata uygun yangın su deposu var mıdır?

Yangın pompaları çalışır durumdamıdır?

Yangın dolapları ve sutopları mevzuata uygun miktarda varmıdır?

Yangın dolaplarında sis lansı varmıdır?

Yangın suyu tesisatında su kaçağı olmamalı ve tesisat sağlam mıdır?

Yangın söndürücülerin periyodik kontrolü yapılmış mıdır?

Tesis sahasında TS EN 1866-1'e ve mevzuata uygun kuru kimyevi tozlu

yangın söndürücü var mıdır?

                                                              BelgeKontrolü Evet Hayır Açıklama

Tesis personelinin TMMOB'den "LPG Yetkili Personel" eğitimi ve belgesi

var mıdır?

Sorumlu Müdür var mıdır? 

Tesiste çalışanlara ait yangın tatbikat raporu mevcut mudur?

İstasyona ait organizasyon şeması mevcut ve güncel halde midir?

İstasyonda TS 6075’e uygun ecza dolabı mevcut mudur?

Açıklamalar ve Notlar:

                            Sorumlu Müdür

                                Adı-Soyadı

                                Sicil No-İmza

Adı-Soyadı

İmza

10 yıllık test süreleri dolmuş tüplerin kontrolü için test ünitesi var mı?

*Bu raporda belirtilmeyen diğer hususlarda  TS 1445, TS 1446 ve TS 1449 standartları hükümlerine uygun hareket 

edilmelidir. Standartlarda yaşanabilecek revizyonların sorumlu müdürler tarafından takip edilmesi 

gerekmektedir.**Gerekbu rapor kapsamında tespit edilen uygunsuzluklar gerekse tespit edilen diğer uygunsuzluklar 

notlar bölümünde belirtilerek bir nüshası firma yetkilisine tebliğ edilecektir. Giderilmeyen uygunsuzluklarla ilgili  en 

geç 3 iş günü içinde Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne ve istasyonun dağıtıcısına sorumlu müdürce yazılı 

olarak bildirilmesi gerekmektedir. Ayrıca inceleme, eğitim ve organizasyon gibi faaliyetler ile varsa tesis sahipleri ve 

personele ilişkin uyarılarda açıklamalar ve notlar bölümünde belirtilecektir.

Lisans Sahibinin

Dolum yerinde acil durdurma vanaları var mı?

Pompaların dolum basıncı uygun mu? bypass valfi var mı?

Tüpler valfleri ve mufları dolduktan sonra kaçak kontrol cihazlarıyla

sızdırmazlık kontrolünden geçirilmeli gövde kaçakları için havuz kontrolü

yapılıyor mu?

Doluma gelen araçlara egzos başlığı takılıyor mu?

Tesisin tüp tamir ve test belgesi var mı?

Dolum toleranslarına uyuluyor mu?

Tesis içinde yabancı markalı tüp bulunuyormu?

LPG tüpleri doluma alınmadan önce TS 5306 standardına göre incelenip

doluma uygun olmayanlar ve 10 yıllık test süresi dolan tüpler ayrılıyor mu?



Emniyet yönünden, depolama tesisleri TS 1446, 

dökmetaşımavetüptaşımaaraçları da TS 1445'e uygunolmalıdır.

BelgeNo:

KontrolTarihi:

Tank ile İlgili Güvenlik Kuralları Evet Açıklama

LPG DOLUM TESİSİ SORUMLU MÜDÜR

YILLIK KONTROL FORMU

Lisans SahibininAdı/Unvanı:

LisansNo:

SorumluMüdürAdı Soyadı:

Yer altı ve yer üstü LPG borular, tanklar ve diğer bütün metal

aksamının fiziksel hasar ve korozyona karşı korunması mevzuata

uygun olmalıdır. 

LPG Dolum Tesisinde bulunan elektrikli cihazlar ve tesisat ark

sızdırmaz (ex-proof ) olmalıdır.

Tüp dolum yeri, tüp stoklama yeri, dökme dolum yeri, depolama

yeri, pompalama ünitesi, yardımcı faaliyetler yeri, idarî ve

yardımcı tesisler yeri inşasında TS 1446, TS 1449 standartlarında

belirtilen asgari emniyet mesafelerine uygun mudur?

Hayır

Depolama yeri, depolama tankı dolum yerinde ve dolum yerinin 5

m’den daha yakınında herhangi bir kanal ve/veya kanalizasyon

girişi ve benzeri çukurluklar bulunmamalıdır. 



Tank üzerinde bulunan kavramalar, flânşlar, sabit borular, bağlantı 

donanımı ve diğer teçhizat tankın parçası olarak değerlendirilmeli 

ve bu donanımların montajından kaynaklanabilecek sorunların 

olmaması için gerekli tedbirler alınmalı, yıllık bakımlarında 

kontrol edilmelidir.

LPG ciddi soğuk yanıklara sebep olabileceğinden; bunların cilde 

değmemesine önemle dikkat edilmeli ve koruyucu eldiven 

kullanılmalıdır.

LPG dolum tesislerinde, depolama yeri, pompalama ünitesi, 

dökme dolum yeri, tüp stoklama yeri, tüp dolum yeri ve yardımcı 

faaliyetler yerindeki cihazlar ark sızdırmaz (patlama korumalı) 

(explosion-proof) özellikte olmalıdır.

LPG tesislerinde depolama yeri, pompalama ünitesi, dökme dolum

yeri, tüp stoklama yeri, tüp dolum yeri ve yardımcı faaliyetler

yerinden itibaren 15 m genişlikte bir alan içerisinde kaynaklı

çalışma, matkapla delme işlemi ve ark sızdırmaz özellikte olmayan

elektrikli cihazlarla çalışma yapılmamalıdır. Bu tür faaliyetlerin

yapılması gerektiğinde; gerekli iş izin prosedürleri uygulanarak,

tesisin faaliyette olmadığı zamanlarda ve çalışma mahallindeki gaz

miktarının hacimce % 0,2'den az olduğu gaz detektörüyle tespit

edildikten sonra çalışmaya başlanmalıdır.

Tankın bilgilerinin yer aldığı metal etiket tankın üzerinde

okunabilecek durumda olmalıdır. Etiket imalatçı firma tarafından

sökülüp değiştirilemeyecek şekilde sabit bağlanmış olmalıdır.

LPG dolum tesislerinde, depolama yeri pompalama ünitesi, tüp

dolum yeri ve dökme dolum yeri LPG besleme boru hatları üzerine

konulacak hidrolik emniyet vanaları ve/veya pnömatik (hava)

kontrollü vanalar ile bir tehlike anında bu yerlere giden LPG'nin

akışı hidrolik veya pnömatik olarak en az 5 metre mesafeden

uzaktan kumanda ile durdurulabilmelidir.

Depolama yerinde, pompalama ünitesinde, dökme dolum yerinde,

tüp dolum yerinde, tüp stoklama yerinde ve yardımcı faaliyetler

yerinde çalışan tesis personeli, statik elektrik oluşumuna ve

birikimine sebep olmayan antistatik emniyet ayakkabısı ve kıyafeti

kullanmalıdır.

Tank üzerinde gaz ve sıvı giriş çıkış ağızları kolay anlaşılacak

şekilde işaretlenmelidir. 



LPG tüpleri, sadece bu gaye için inşa edilmiş binalarda ve 

mahallerde doldurulmalıdır. LPG tüplerinin doldurulmaları, 

bodrum veya üst katlarda yapılmamalıdır.

Dolum   binası,  zemininde  kanal,  çukur gibi  LPG'nin  

toplanmasına  yol  açacak  yerlerden kaçınılmalıdır.   Konveyör   

veya   diğer   teçhizat   için   kanal   gerektiğinde,   bunların   

binanın   dışından havalandırması temin edilmelidir.

LPG dolum tesislerinin etrafı en az 180 cm yükseklikte kafes tel 

örgü ile çevrili midir?

Bu gibi tesislere işi olmayan kimselerin girmesi önlenmelidir.

Toplam kapasitesi 1000 m3'den fazla, tank sayısı 1'den çok olan 

depolama ve doldurma tesislerinde; yangın sistemi hariç olmak 

üzere elektrik enerjisini kesen ve bütün LPG akışlarını çabuk 

kapatma valfleri vasıtasıyla durduran, daima insan bulunan en az 3 

yere "TEHLİKE BUTONU" konulmalı, tesis içine ve civara 

tehlikeyi bildiren alarm sistemi tesis edilmelidir.

Su kapasitesi 1000 m3 ve daha fazla olan tanklara, sesli ve ışıklı 

ikaz veren alçak ve yüksek seviye alarmı takılmalıdır.

Su kapasitesi, 120 m3 veya daha yüksek olan depolama tanklarının

emniyet valfinin periyodik bakımı sırasında, tankı devre dışı

bırakmamak için emniyet valfi çok ağızlı veya birden fazla

olmalıdır. Bu surette, emniyet valfinden birisinin bakıma alınması

halinde diğer (ler)inin çalışır durumda kalması sağlanmalıdır

Tankların periyodik muayene ve deneyleri, TS 1446, TS EN

12817:2011 veya TS EN 12819:2011’da belirtilen muayene ve

deney yöntemlerinden en az birine göre yapılmalı ve sertifikaları

düzenli olarak tutulmalıdır. Ayrıca üzerinde kaynak, kesme vb.

ateşli tamirat yapılması halinde, devreye alınmadan önce, süre şartı

aranmaksızın, tanklar, periyodik muayene ve deneylere tabi

tutulmalı ve sertifikalandırılmalıdır. 

LPG dolum tesislerinde LPG tankerinden LPG depolama

tanklarına dolum işlemi sırasında kullanılacak hortum TS EN

1762’ye uygun olmalı, sayaç gibi donanımın çalışma basınçları,

propanın işletme basıncına uygun olarak seçilmiş olmalıdır. Ayrıca

kullanılan boru donanımı ve tesisat, ticarî propana uygun olmalı;

propan işletme basıncının 1,3 katı basınçta denenmeli, PN 40 veya

üzerinde bir anma basıncına sahip LPG’ye uygun çelik çekme veya

eşdeğer boru kullanılmalı ve korozyona karşı korunması için

uygun önlemler alınmalıdır. 

LPG depolama tankının dolum işlemlerinde kullanılan pompa ve

kompresörler, sıvı ve gaz durumundaki LPG için tasarımlanmış ve

imal edilmiş olmalıdır. 



Yangın Güvenliği, Elektrik Aksamı ve Diğer Hususlar Evet Hayır Açıklama

Dolum Tesisindeyıldırım  tehlikesine karşı, TS EN 62305’e uygun 

yıldırımdan korunma sistemi olmalıdır. 

*Bu raporda belirtilmeyen diğer hususlarda , TS 1445, TS 1446 ve TS 1449 standartları hükümlerine uygun

hareket edilmelidir. Standartlarda yaşanabilecek revizyonların sorumlu müdürler tarafından takip edilmesi

gerekmektedir.**Gerek bu rapor kapsamında tespit edilen uygunsuzluklar gerekse tespit edilen diğer

uygunsuzluklar notlar bölümünde belirtilerek bir nüshası firma yetkilisine tebliğ edilecektir. Giderilmeyen

uygunsuzluklarla ilgili en geç 3 iş günü içinde Bilim Sanayi ve Teknolojiİl Müdürlüğüne ve istasyonun dağıtıcısına

sorumlu müdürce yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir. Ayrıca inceleme, eğitim ve organizasyon gibi faaliyetler

ile varsa tesis sahipleri ve personele ilişkin uyarılar da açıklamalar ve notlar bölümünde belirtilecektir.

Açıklamalar veNotlar:

Tankların ve boruların katodik koruma ölçümünün, boru, vana,

pompa, motor, tank’larıntopraklama ölçümünün ve paratoner

ölçümleri yılda en az bir defa yapılmalıdır.

Tesis yetkilileri yangın söndürücülerin periyodik bakımlarını

yetkili firmalara yaptırmalı ve kayıtlarını düzenli tutmalıdır. 

Kapalı mekânlarda ilgili mevzuata uygun yangınla mücadele

sistemleri tesis edilmelidir. 

Dolum tesisinde herhangi bir yangında aktif hale geçebilen

otomatik yangın alarm ve emniyet sistemi bulunmalıdır.
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