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AKARYAKI T VE LPG İ STASYONLARI NDA KAMU GÜVENLİ Ğİ 

AÇI SI NDAN YAPI VE YAPI M DENETİ Mİ  

 
ÖZET 

 

Bu t ez çalış ması nda,  ‘ ‘ Akaryakıt  ve LPG i st asyonl arı nda ka mu güvenli ği açı sı ndan 

yapı  ve yapı m denetimi’ ’  konusu el e alı nmakt adır.  Bu araştır ma kapsa mı nda 

akaryakıt  ve LPG i stasyonl arı nda gerçekl eşme  i hti mali  yüksek olan riskl er 

incel enmekt e,  ka munun zarar  gör mesi ne neden ol an riskl eri n belirleni p bunl ara karşı 

alı nması gereken önl e ml eri n saptanması na çalışılmakt adır.  

Böl üm 1’  de ka munun,  ka mu sağlı ğı  ve güvenli ğini n t anı ml anması  ve ka muyu t ehdit 

eden riskl eri n sapt anması na çalışıl mı ştır.  Akaryakıt  ve LPG i st asyonl arı nı n 

deneti ml eri ni n gerekti ği  gi bi  yapıl ma ması  dur umunda  ka muyu t ehdit  eden en öne mli 

tehli ke kaynakl arı ndan biri  ol duğuna deği nil mi ş, bunun nedenl eri  sapt anmı ş  ve  bu 

konuda soruml ul uk sahibi  ol an ki şi  ve kur ul uşlardan bahsedil mi ştir.  Çalış manı n 

a macı nı n anl atıl dı ğı  bu böl ümde,  çalış manı n şekillenmesi nde öne mli  r ol  oynayan 

sı nırla mal ar  belirtil mi ştir.  Çalış manı n yür üt ül mesi nde literat ür  araştır ması,  kişisel 

gör üş me ve alan çalış ması yönt e ml eri nden yararlanıl mı ştır. 

Akar yakıt  ve LPG i stasyonl arı nda ka mu sağlı ğı  ve güvenli ği ni  t ehdit  eden ri skl eri n 

verdi ği  zararları  üç evrede i ncel e mek doğr u ol acaktır.  Bu üç evre Böl üm 2’te t asarı m 

ve yapı m hazırlı ğı  evresi,  şanti yeni n hazırlanması ve  yapı m evresi,  kullanma  evresi 

başlı kları  altı nda t opl anmı ştır.  Her  evrede çevreye zarar  ver me  i hti mali  ol an farklı 

tehli ke kaynakl arı  ve bu t ehli ke kaynakl arı nı n verecekl eri  zarara karşı  alı nması 

gereken farklı  e mni yet  önl e ml eri  bul unmakt adır.  Bu t ehli ke kaynakl arı  ancak yet kili 

ki şileri n ve çevre hal kı n yet eri nce bili nçl endirilmesi  ve üzeri ne düşenl eri  eksi ksi z 

yap ması hali nde et kisi ni yitir mekt edir. 

Böl üm 3’t e yapıl mı ş  olan al an çalış ması  ve el de edilen sonuçl ar  anlatıl mı ştır. 

İstanbul  ili  sı nırları  i çi nde faali yet  göst er mekt e ol an i ki  büyük akaryakıt şirketi ni n 

yapı m ve kullanı m aşa ması ndaki  72 adet  akaryakıt  ve LPG i st asyonu i ncelenmi ş  ve 

bu i stasyonl arda karşılaşılan önceli kli  t ehli ke kaynakl arı  belirlenmeye çalışıl mı ştır. 

Amaç  bu önceli kli  t ehlike kaynakl arı nı n ort aya çı karıl ması  yol uyl a,  bu t ehli ke 

kaynakl arı na karşı  alı nması  gereken önceli kli  e mni yet  önl e ml eri ni n belirlen mesi  ve 

İstanbul’  da  akaryakıt  ve LPG i stasyonl arı nı n bulunduğu çevrede yaşayan hal kı n ve 

çevreni n sağlı ğı nı n ve güvenli ği ni n sağl anabil mesi  i çi n çözüm önerisi nde 

bul unmaktır.     

Çalış manı n sonuç böl ümünde i se al an çalışması  sonucu el de edilen veriler 

incel enmi ş  ve İst anbul’daki  mevcut  dur uml a il gili  fi kir  edi nil meye çalışılmı ştır.  Bu 

konudaki eksi kl er belirtilmi ş ve alınması gereken önl e ml erden bahsedil mi ştir. 
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I NSPECTI ON OF THE BUI LDI NGS AND THE CONSTRUCTI ON OF THE 

PETROL  AND LPG STATI ONS FOR PUBLI C SAFETY 

 
SUMMARY 

 

In t his  t hesis,  t he subj ect of  ‘ ‘Inspecti on of  t he buildi ngs  and t he construction of  t he 

petrol  and LPG st ations  for  public safet y’ ’ is  dwelled upon.  In t his  st udy,  t he risks 

that  can very possi bl y occur  i n petrol  and LPG st ati ons  are anal yzed,  and aft er 

det er mi ni ng t he risks  t hat  can be har mf ul  f or  the public safet y,  it  i s  at te mpt ed t o 

deci de upon t he measures t o avoi d such risks.  

In t he first  chapt er,  t he ter ms,  public,  public health and public safet y are defi ned and 

it  is  i nt ended t o det er mi ne t he risks  t hat  are t hreat eni ng t he public.  It  i s  menti oned 

that  when t he i nspecti ons  of   petrol  and LPG st ations  are not  pr operl y undertaken, 

they are one of  t he most  dangerous  sources,  t hreateni ng t he public.  Accor dingl y,  t he 

reasons  f or  t hat  is  pr ovi ded and t he responsi bl e persons  and i nstit utions  are specified. 

In t his chapt er,  t he aim of  t he st udy i s  explai ned,  t oget her  wit h t he i mport ant 

li mitations  t hat  have played an i mport ant  r ole i n det er mi ni ng its  final  shape. 

Lit erat ure survey,  i nt erview,  and fi el d surveys  are t he met hods  e mpl oyed i n t he 

research.  

It  woul d be meani ngful t o exa mi ne t he har ms i nflict ed by t he risks,  whi ch are 

threat eni ng t he public healt h and safet y,  wit hi n t hree phases.  These t hree phases,  i n 

Chapt er  2,  are gat hered under  t he titles  of,  phase of  preparati on f or  desi gn and 

constructi on,  phase of  arrangi ng t he wor k site and constructi on,  phase of  operati on. 

In each phase,  t he different  sources  of  danger t hat  may i nflict  har ms upon t he 

environment  are anal yzed,  and different  safet y measures  i n or der  t o avoi d such har ms 

ori gi nati ng from different  sources  of  danger  are pr ovi ded.  These sour ces of  danger 

lose t heir  i nfl uence onl y aft er  responsi bl e persons  and t he peopl e li vi ng in t he area 

gai n consci ousness about  the issue and perfor m t heir duties compl et el y 

In Chapt er  3,  t he fi el d sur vey t hat  has  been undertaken and t he results obt ai ned are 

di scussed.  72 nu mber  of  petrol  and LPG st ati ons,  of  t wo l arge petrol  compani es 

operai ng wit hi n t he borders  of  t he cit y of  İstanbul,  whi ch are eit her  operati ng or 

under  constructi on are investi gat ed and t he primar y sources  of  danger i n t hose 

stati ons  are atte mt ed t o be  det er mi ned.  The aim i s,  by det er mi ni ng  t he  pri mar y 

sources  of  danger,  t o decide upon t he pri mar y safet y measures  and t o offer  sol uti ons 

for  t he ensure ment  of  t he healt h and safet y of  both t he surroundi ng environ ment  and 

the peopl e around petrol and LPG stations.  

In t he concl usi on chapt er of  t he st udy t he dat a obtai ned as  a  result  of  t he fiel d sur vey 

is exa mi ned and it  i s  attempt ed t o get  an i dea about  t he current  sit uati on in İstanbul. 

The defi cienci es  consi dering t he subj ect  are underlined and t he necessary measures 

to be taken are menti oned.  
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BÖLÜM 1.  

 
ÇALI ġ MANI N AMAÇ VE ÖZELLĠ KLERĠ  

 

1. 1.  Amaç 

  

Bu t ez çalıĢ ması nda,  ‘ ‘Akaryakıt  ve LPG Ġst asyonl arı nda Ka mu Güvenli ği  Açı sı ndan 

Yapı  ve Yapı m Denetimi’ ’  konusu i ncel enmektedir.  Ka mu ve  ka muyu tehdit  eden 

riskl eri n i ncel enmesi  ve değerlendiril mesi  sonucunda,  akar yakıt ve  LPG 

istasyonl arı nı n,  gerekli  önl e ml er  alı nmadı ğı  t aktirde,  ka muyu t ehdit  eden öne mli 

tehli ke kaynakl arı  ol dukları  gör ül müĢt ür.  Bu çalıĢma,  bu riskl eri n ve gerekli  e mni yet 

önl e ml eri ni n belirlenmesini amaçl a makt adır.      

Genel  t anı m ol arak kamu,  özel  sekt öre ait  ol mayan ve üzeri nden kar  a macı 

güdül e meyecek her  Ģeydir.  Bir  ül kede yaĢayanl arın t ümünü ve bu ki Ģilere,  t opl uma 

iliĢki n ol an her  Ģeyi  belirt mekt edir  ( Büyük Larousse).  Bu t anı ml ar,  i nsanl arı  ve 

insanları n yararı na olan her Ģeyi içi ne al makt adır. 

Ka musal  al anda güvenli ği n sağl anabil mesi  içi n,  ka muyu et kileyen  riskl eri n 

tanı ml anmı Ģ  ve çözüml erini n getiril mi Ģ  ol ması  gerekmekt edir.  Fakat  ‘ ‘ Kamusal  risk 

nedir?’ ’ ya da ‘ ‘ Ka musal  riskl ere et ki  eden fakt örler  nel erdir?’ ’ gi bi  sorul arın yanıtları 

genelli kle bili nme mektedir.  Hal buki  riskl ere karĢı  alı nacak önl eml erle il gili 

standartları n ol ması  sorunl arı n çözü münü kol ayl aĢtıracaktır.  Ka mu güvenli ği ni, 

sağlı ğı nı  ve çevreyi  koru mak i çi n bu st andartların ol uĢt urul ması  ve kullanıl ması 

gerekmekt edir.  Ġnsanl arın yanı  sıra doğal  ve kült ürel  varlı klar  da risk altı nda 

bul unduğundan,  yeri nde bir  risk yöneti mi ni n getireceği  kazancı n çok büyük ol acağı 

kesi ndir (htt p:// www. e m. doe. gov/ e m94/ e m94wm. ht ml). 
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Ka muyu t ehdit  eden en büyük riskl erden biri  de akaryakıt  ve LPG i st asyonl arı nda 

di kkatli  ol unmadı ğı  t aktirde meydana gel me ol asılığı  bul unan ve ci ddi  anla mda  can 

ve mal  kayı pl arı na neden ol abilecek bir  t akı m t ehli ke kaynakl arı dır.  Bu nedenl e bu 

tehli ke kaynakl arı nı n belirlenmesi  ve bunl ara karĢı  alı nması  gereken önl e ml eri n 

belirli  standartlara getirilmesi,  ka mu güvenli ği  açısından hayati  öne m t aĢımakt adır. 

Asıl  a maç her  za man i çin kazal arı  ortadan kal dır mak,  i nsanl ara ve çevreye zarar 

gel mesi ni  önl e mek olmalı dır.  Bunu sağl a manı n yol u da i Ģi n baĢl angı cı nda 

soruml ul ukl arı n payl aĢılması  yol uyl a ki Ģi  ve kur ul uĢları n görevl eri  konusunda 

bili nçl endiril mel eri dir. 

Ka mu güvenli ği ni n yöneti mi nde soruml ul uk,  i nsanları n ve çevreni n en az zararı 

gör mesi ni  sağl a mak i çin gerekli  ol an ahl aki,  mesl eki  ve hukuki  bir  kavra mdır. 

Akar yakıt  ve LPG i st asyonl arı nda he m t asarı m ve yapı m hazırlı ğı,  he m Ģanti yeni n 

hazırlanması  ve yapı m,  he m de kullanma  evrel erinde soruml ul ukl arı  üstlenen farklı 

ki Ģi  ve kur ul uĢlar  bul unmakt adır.  Yönet meli kler ve sözl eĢ mel er  doğr ultusunda bu 

soruml ul uk payl aĢı mı nı n doğr u yapıl ması,  ka munun ort aya çı kabilecek hasarl ardan 

en az zararı gör mesi açısından büyük öne m t aĢı makt adır. 

Bu konudaki  il k soruml uluk bel edi yel erde çalıĢ makt a ol an ġehir  Pl ancıları nındır.  Her 

Ģeyden önce i mar  pl anları nda akaryakıt  i stasyonu yapılacak al anl arı n belirlenmi Ģ 

ol ması  gerekmekt edir.  Fakat  pl anı  ol mayan Ģehirlerde bu süreç ne yazı k ki  bu 

nokt adan baĢl a ma maktadır.  Akar yakıt  i stasyonu yapıl mak i stenen bir  arsa 

belirlendi kt en sonra bel edi yel ere baĢvurul makt adır.  Böyl e baĢl ayan bir  süreçt e yi ne 

ilk i Ģ  Ģehir  pl ancıları na düĢ mekt edir.  Her  Ģeyden önce sözü geçen arsanı n Ģehir 

pl ancıları  t arafı ndan i ncel enmesi,  gerekli  Ģartları  sağl adı ğı ndan e mi n ol un ması 

gerekmekt edir.  Daha sonra Ġl  Meclisi nde konu il e il gili  gör üĢ me yapıl makta,  arsa il e 

ilgili  karar  bu merci t arafı ndan veril mekt edir.  Arsada akaryakıt i st asyonu 

yapıl ması na engel  t eĢkil  eden bir  dur um yoksa imar  dur umunda gerekli  düzelt mel er 

yapılarak arsaya ‘ ‘ A Lej andı’ ’ veril mekt edir.  Daha sonra t asarı m i Ģi,  i st asyonu 

yap mak i steyen Ģirket t arafı ndan pr oj e müel lifleri ne veril mekt e,  ve i l k önce 

istasyonun Avan Pr ojesi  hazırlanmakt adır.  Avan Pr oj e Ġst anbul  BüyükĢehir 

Bel edi yesi  Gayrı  sı hhi  Müessesel er  Yönet meli ğine göre,  ‘ ‘ Uygul a ma i mar  pl anı na 

göre ve il gili  G. S. M.  mevzuat  hükü ml eri ne göre çi zilen,  G. S. M.  Ön Ġ ncel e me 

Kur ul unca i ncel eni p onayl andı kt an sonra Kur ul a sunul an,  kur ul ca t esis i zni  veril mesi 

uygun gör ül en ve il gili  Müdürl ükçe onayl anan,  uygul a maya esas  t eĢkil  eden 
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pr oj edir.’ ’ Avan Pr oj e i le BüyükĢehir  Bel edi yesi  Ruhsat  Deneti m Mü dürl üğüne 

gi dil mekt e,  avan pr oj enin burada onayl anması  dur umunda yi ne pr oj e müellifleri 

tarafı ndan ‘ ‘ Uygul a ma Pr oj eleri’ ’ hazırlanmakt adır.  Uygul a ma Projel eri ni n 

hazırlanması ndan sonra pr oj e Yapı  Deneti m ġirketleri ne veril mekt e,  aynı  za manda 

yükl enici  seçi mi  yapıl makt a,  buradan alı nacak onaydan sonra pr oj e Ġlçe Bel edi yesi ne 

git mekt edir.  Ġlçe Bel ediyesi nden alı nan ‘ ‘ĠnĢaat Ruhsatı’ ’ ile t asarı m ve  yapı m 

aĢa ması evresi bit mekt e ve i nĢaat baĢla makt adır. 

Tasarı m ve  yapı m hazırlığı  evrel eri ndeki  kusurlar  pr oj e müellifleri,  yapı  deneti m 

Ģirketleri  ve bel edi yeleri n soruml ul uğu altında bul unmakt adır.  Tasarı mdan 

kaynakl anan hat al ar  uygul a ma sırası nda fark edi lip düzeltilebilse de bu küçük bir 

ol asılı ktır,  çi zi ml erden baĢl ayan bu hat alar  genelli kle uygul a ma sırasında fark 

edil me mekt e ve deva m et mekt edir. 

Mi marları n,  bel edi yenin ve çeĢitli  yönet melikleri n i stedi ği  asgari e mni yet 

mesafel eri ne uygun pr oje çi z mek,  i nĢaat  mühendisleri ni n doğr u hesap yap mak, 

taĢı yıcıları  yanmaz mal ze mel erden seç mek,  makine mühendisleri ni n yangın i hti mali 

yüksek ol an akaryakıt  ve LPG i st asyonl arı nda bu önceli kli  t ehli keye karĢı  alı nması 

gereken önl e ml eri  eksiksi z al mak,  yet erli  sayıda yangı n söndür ücü kullanmak, 

yangı n dol apları nı  doğru yerl ere yerleĢtir mek,  el ektri k mühendisleri ni n ex- pr oof 

mal ze mel er  kullanmak gi bi  basit  a ma  hayati  öne m t aĢı yan soru ml ul ukl arı 

bul unmakt adır.  Yapı  deneti m Ģirketleri ni n bu pr ojeleri  kontrol  et mek ve  onayl a mak 

gi bi  soruml ul ukl arı  bulun makt adır.  Pr oj eler  yapı  deneti m Ģirketleri ni n onayı ndan 

geçti kt en sonra il çe bel edi yel eri ne git mekt e ve bel edi yel er  t arafı ndan t asarı m 

aĢa ması ndan sonra i nĢaat  ruhsatı,  yapı m aĢaması ndan sonra da i skan r uhsatı 

veril mekt edir.  Birbirini  taki p eden bu aĢa mal arda herkesi n di kkatli  davran ması  ve 

uyul ması  gereken kurallara ri ayet  et mesi  dur umunda riskl eri n çoğu daha t asarı m 

aĢa ması nda yok edil mi Ģ ol acaktır. 

Bu t ez çalıĢ ması nda Tür ki ye’  de faali yet  göster mekt e ol an i ki  büyük akaryakıt 

Ģirketi ni n Ġstanbul’  daki  akaryakıt  ve LPG i st asyonl arı  i ncel enmi Ģtir.  Eti k açı dan bu 

Ģirketleri n i si ml eri ni n açıklanması  doğr u bul unmadı ğı ndan dol ayı  Ģirketlerden biri 

‘ ‘Akaryakıt  ġirketi  1’ ’,  diğeri  i se ‘ ‘Akaryakıt  ġirketi  2’ ’  ol arak ifade edilecektir.  Bunl ar 

akaryakıt  i stasyonu zi ncirleri ni n bağlı  ol duğu üst  Ģirketlerdir  ve i stasyonl ardaki 

e mni yet ve güvenli k konul arı nda kuralları belirleyici rol oyna makt adırlar.  
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Akar yakıt  Ģirketi,  t asarım,  yapı m hazırlı ğı  ve yapı m evrel eri nde baĢvurul acak t ek 

ot oritedir.  Müt eahhi de i Ģe baĢl a ma  i zni  ver me,  sağlı k,  e mni yet  ve çevre konul arı nı 

denetle me,  yönet me  ve müt eahhi di n i Ģleri ni  değerlendir me,  gerekti ği nde müdahal e 

et me yet kileri ne sahi ptir.  Bu deneti ml eri  yapmak i çi n gerekli  ol an mi ni mu m 

standartları n Ģirket  t arafından belirlenmi Ģ  ol ması  gerekmekt edir.  Yerel  kanunl arı n 

daha kapsa mlı  ol ması  dur umunda,  söz konusu kanunl ar  geçerli dir.  Sor uml ul ukl arı n 

payl aĢı mı  Ģirket  politi kası na ve sözl eĢ mel eri ne bağlı dır.  ĠnĢaat  al anı nda yapılan her 

faali yeti n Ģirket  politi kaları,  prosedürleri,  standartları,  t üzükl eri  ve ekl erine  uygun 

ol ması  Ģarttır.  Her  i Ģ baĢl angı cı nda yapıl ması  gerekenl eri n Ģirket t arafı ndan 

tanı ml anmı Ģ,  soruml ul ukl arı n payl aĢtırıl mı Ģ  ve gerekli  i zi nl eri n verilmi Ģ  ol ması 

gerekmekt edir.  Yapılan her  i Ģten Ģirketi n haberini n ol ması,  ortaya çı kan her  t ürl ü 

aksaklı ğı n Ģirket e rapor edil mesi  Ģarttır.  ġirketin,  i Ģi n baĢl angı cı nda hazırladı ğı 

sözl eĢ me ile bunl arı sağla mı Ģ ol ması gerekmekt edir ( Akaryakıt Ģirketi 1 -- SEÇ).  

Müt eahhitler,  Ģanti yeni n hazırlanması  ve yapı m evrel eri nde en büyük soruml ul uğu 

yükl enen t araftır.  ĠĢlerinden,  çalıĢanl arı ndan ve t aĢeronl arı ndan soruml udurlar. 

MüĢt erileri n ve çalıĢanl arı nı n sağlı ğı nı  kor umak ve  e mni yeti ni  sağl a makl a 

yükü ml üdürler.  Çevreyi  kor umak,  Ģirket  malı nı  kor umak ve i Ģi  proj e ve Ģartna mel ere 

uygun yap mak zor undadırlar.  Üçüncü Ģahıslara gelecek her  t ürl ü zarar  müt eahhitleri n 

soruml ul uğu altı ndadır.  Bu nedenl e i Ģi n en doğru Ģekil de yapıl ması nı  sağl a mak ve 

bundan e mi n ol mak zorundadırlar.  Bunl arı  Ģirket  pr osedürleri ne,  Ģartna mel eri ne, 

kanun ve t üzükl ere uygun ol arak yap mak ve i Ģyeri  yet kilisi ne ve Ģirket e i Ģin il erleyiĢi 

ve yapılanl arla il gili  deva mlı  bil gi  ver mek zorundadırlar.  Büt ün bu riskli  i Ģleri 

kontrol  edebil mel eri  i çin,  bu konul arda,  özelli kle de petrol  ürünl eri ni n riskl eri  ve 

tehli kel eri konusunda yeterli bil gi biriki mi ne sahi p ol mal arı gerekmekt edir.  

Müt eahhitler  sahada yapılacak ol an her  i Ģten önce,  Ģirket  t arafı ndan t anzi m edil en 

ÇalıĢ ma Ġzi n Bel gesi’ni  al mak zor undadırlar.  ÇalıĢma  i zi n bel gesi,  her  i Ģ  i çin gereken 

özel  Ģartları  i çer mekt edir ve  i Ģleri n bu bel geye uygun yapıl ması  gerek mekt edir.  Bu 

aĢa mada Ģirketi n görevi,  müt eahhi di n bu bel geyi  al dı ğı ndan ve i mzal ayı p 

onayl ayarak Ģirket e teslim etti ği nden e mi n ol maktır ( Akaryakıt ġirketi 1 -- SEÇ).  

ĠnĢaat  bitti kten sonra Ġl çe Bel edi yesi nden ‘ ‘ÇalıĢ ma Ruhsatı’ ’ alı nmakt adır.  Akar yakıt 

ve LPG Ġst asyonl arı  Gayrı  sı hhi  Müessesel er  ol duğundan Ġskan Ruhsatı nın alı nması 

içi n Ġtfai ye,  TSE ve Ruhsat  Denetle me  Müdürl üğünün i ncel e me yap ması 

gerekmekt edir.  Ol ası  bir riski n bul unma ması  halinde Ruhsat  Denetle me  Müdürl üğü 
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tarafı ndan i stasyona ‘ ‘Ġskan Ruhsatı’ ’ veril mekt edir.  Bu r uhsatları  alı nan i stasyonl ar 

kullanı ma açıl makt adırlar. 

Kull anma  evresi ndeki  riskl erden ve bunl ara karĢı  alı nması  gereken e mni yet 

önl e ml eri nden soruml u olan kiĢi  i Ģyeri  yet kilisi dir.  ĠĢyeri  yet kilisi ni n öncelikli  görevi 

kar  et mektir,  fakat  bunu yaparken müĢt erilerini n kalite bekl entileri ni,  hi z met 

gereksi ni ml eri ni  e mni yetli  ve güvenli  bir  bi çimde  karĢıla mak zor undadır.  Belli 

standartlara uy mak suretiyle he m müĢt erileri ni  elinde t ut ması,   he m de onl ara karĢı 

bu güveni  sağl a mak i çin i stasyonun ve çalıĢanları n sürekli  geliĢi mi ni  sağl a ması 

gerekmekt edir.  Bu a maçla çalıĢanları nı n yet ersiz ol duğu konul arı  t espit  etmesi  ve bu 

konul arda eğiti m al mal arını sağl a ması gerekmekt edir.  

ĠĢyeri  yet kilisi,  istasyonun bakı mı ndan ve onarı mı ndan da soruml udur. Kazal arı 

önl eyici  bakı m yaptır ması,  gerekli  gör ül en böl gelerde za manı nda onarı m yaptır ması 

gerekmekt edir.  Böyl ece daha güvenli  bir  istasyon sahası na sahi p ol acak,  daha az 

arızayla karĢılaĢacak ve donanı mı n ömr ü daha uzun ol acaktır.  

ĠĢyeri  yet kilisini n büt ün bunl arı n yanı nda i stasyonun r uti n kontrolleri ni  ve güvenli k 

deneti ml eri ni  yapması  gerekmekt edir.  Ör neği n acil  dur um t el efonl arı nı  güncell e mek 

onun sor uml ul uğu altı nda bul unmakt adır  ( Akaryakıt  ġirketi  1 --  Ġstasyon ĠĢl et me 

St andartları). 

Kull anma  evresi ndeki  akaryakıt  ve LPG i st asyonl arı nda en büyük soruml ul uk 

çalıĢanl ara düĢ mekt edir. ÇalıĢanlar  ne kadar  bilinçli  ve bil gili  ol urlarsa,  riskl er  o 

kadar  azal makt a ve za manı nda müdahal e ol asılı ğı  art makt adır.  Bu nedenl e yapıl ması 

gereken i Ģleri n baĢı nda çalıĢanl arı n eğiti ml eri ni n eksi ksiz ve za manı nda veril mesi 

gel mekt edir.  Yasal ar  çok geniĢ  kapsa mlı  ol duğundan ve sürekli  değiĢtiği nden bu 

eğiti ml eri n de bu değiĢikli klere ve gereksi nmel ere paral el  ol arak yapıl ması 

gerekmekt edir.  Bu aĢa madan sonra,  çalıĢanları n yap ması  gereken di kkatli  ol mak, 

Ģüphel endi kl eri  her  t ürl ü aksaklı ğı  yet kililere vakit  geçir meden bil dir mek,  kurallara 

uy mak ve öğrenmeye açık ol maktır.  

Her kes  üzeri ne düĢeni  yaptı ğı  t aktirde ka munun bu öne mli  t ehli ke kaynakl arı ndan 

zarar  gör me  ol asılı ğı  çok azal acaktır.  Aksi  t aktirde karĢı  karĢı ya ol unan riskl er 

ol dukça büyükt ür.  
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Tasarı m ve yapı m hazırlı ğı  evrel eri nde yapıl ması  gereken en öne mli Ģey yerel 

düzenl e mel ere ve st andartlara uy maktır.  Bu konuda uyul ması  gereken standartlar, 

yönet meli k ve kanunl ar Ģunl ardır: 

- TS 11939 Sı vılaĢtırıl mıĢ Petrol  Gazl arı  ( LPG)  --  Ġ kmal  Ġst asyonu -- 

Karayolları TaĢıtları Ġçi n -- Emni yet Kuralları  

- TS 12820 Akar yakıt Ġstasyonl arı Emni yet Kuralları 

- Karayolları Kenarı nda Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkı nda Yönet mel ik 

- Karayolları Trafi k Kanunu 

- Çevre Yönet meli ği 

- ĠĢçi Sağlı ğı ve ĠĢ Güvenliği Tüzüğü 

- Yangı n Yönet meli ği 

- Bel edi yel er Kanunu 

Bu st andartlara uy mak,  yapıl ması  gerekenl eri n en öne mlisi dir.  Bu st andartları n ve 

yerel düzenl e mel eri n yetersiz kal dı ğı nokt alarda Ģirket prosedürleri geçerli ol acaktır. 

Yangı na karĢı  alı nması  gereken önl e ml ere de t asarla ma aĢa ması nda di kkat edil mesi, 

taĢı yıcı  siste m ve yangı n söndür me ci hazl arını n st andartlara uygun seçil mesi 

gerekmekt edir. 

ġanti yeni n hazırlanması ve  yapı m evresi nde mobil  t elefonl arı n kullanımı ,  si gara, 

ki brit,  çakmak,  al kol  ve uyuĢt urucu kullanımı  il e il gili  standartlara uy mak 

gerekmekt edir.  Patla malara,  yangı na,  gür ült üye, hi drokarbon ve kurĢun kirlili ği ne 

karĢı  gerekli  önl e ml eri n alı nması  sağl anmalı dır. Vi nçl eri n kullanı mı,  kazı  i Ģleri, 

yüksekt e çalıĢ ma,  at eĢli  çalıĢ mal ar,  yı kı m ve  sökü m i Ģl eri,  mevcut  yeraltı  t esisatı, 

atı k maddel eri n sahadan uzakl aĢtırıl ması,  kullanılan ki myasalları n t ehli kel eri  gi bi 

konul arda bili nçl enmek,  çalıĢanl arı  bili nçl endir mek ve di kkatli  ol mak,  bu tehli kel ere 

karĢı  alı nması  gereken önl e ml er  konul arı nda st andartlara uy mak  hayati  öne m 

taĢı makt adır. 

Kull anma  evresi nde t ehlike kaynakl arı nı n kontrol edil mesi  daha zor dur,  çünkü çoğu 

yer  altı nda kal mı Ģtır.  Bu nedenl e i stasyonun bakı mı nı n düzenli  ol arak yapıl ması, 

tehli ke ol duğu fark edilen dur uml arda anı nda önle m alı nması,  katı  ve sı vı atı kl arı n 

uzakl aĢtırıl ması  ve i mha edil mesi,  yangı na karĢı  saha t e mi zli ği,  yangı n al ar m 
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siste ml eri  gi bi  önl e ml erin alı nmı Ģ  ol ması,  sı zı ntı  ihti mali ne karĢı  t asarı m aĢa ması nda 

veril mi Ģ  ol ması  gereken kararları n uygul andı ğı ndan e mi n ol unması,  bunları n r uti n 

ol arak denetlenmesi  gerekmekt edir.  Bu aĢa mada esas  ol an i nsanl arı n ve çevreni n 

kor unması dır.  Ancak bu Ģartlar  sağl andı ğı nda akaryakıt  ve LPG i stasyonl arı 

güvenilir mekanl ar olacakl ardır. 

Bu t ez çalıĢ ması  kapsamı nda,  Ġstanbul  ili nde yapı m ve kullanı m aĢa ması ndaki   72 

adet  i stasyon i ncel enmi Ģ,  istasyonl arı n st andartlara uygunl ukl arı  değerlendiril mi Ģtir. 

Me vcut  dur umu ort aya çıkaran bu araĢtır manı n sonuçl arı na daha sonraki  böl üml erde 

det aylı olarak yer veril mekt edir. 

 

1. 2. Sı nırl amal ar 

 

Tür ki ye geneli nde farklı  Ģirketlere ait  bi nl erce akaryakıt  ve LPG i st asyonu 

bul unmakt adır.  Bu i stasyonl arı n sayı ca çok ol ması  ve Tür ki ye’ni n her  yeri ne 

yayıl mı Ģ  ol mal arı,  hepsi  ile il gili  i ncel e me  yap ma ol asılı ğı nı  azalt makt a,  hatta sı nırlı 

süre ol ması  dur umunda bunu i mkansı z hal e getir mekt edir.  Bu nedenle bu t ez 

çalıĢ ması  kapsa mı nda hepsi  i ncel ene me mi Ģ,  çalıĢ ma Ġst anbul  ili  sı nırları  i çi ndeki 

istasyonl arla sı nırlandırılmı Ģtır.  

ÇalıĢ maya konu ol an iki  adet  büyük akaryakıt Ģirketi  ile gör üĢül müĢ  ve bu i ki 

Ģirketi n akaryakıt  ve LPG i st asyonl arı  i ncel enmi Ģtir.  Bu i ncel e me  kapsa mı nda, 

istasyonl arı n t asarı m,  yapı m ve kullanma evrel erinde göz önüne  alı nması  gereken 

kriterler  değerlendiril mi Ģtir  ve sekt örün mevcut  dur umu il e il gili  bir  sonuç el de 

edil meye çalıĢıl mı Ģtır.  

Ri skl er  ve bunl ara karĢı  alı nan e mni yet  önl e ml eri açı sı ndan i ncel enmi Ģ  ol an i st asyon 

sayısı 72’dir.   
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1. 3. Yönte m 

 

Bu t ez çalıĢ ması nda kamunun kor un ması  i çi n yapıl ması  gerekenl er  araĢtırıl mı Ģ, 

akaryakıt  ve LPG i st asyonl arı nı n ka mu güvenli ği  açısı ndan t aĢı dı kları  riskl er 

incel enmi Ģ  ve bu riskl ere karĢı  alı nması  gereken e mni yet  önl e ml eri  bel irlenmeye 

çalıĢıl mı Ģtır.  

ÇalıĢ maya il k önce literat ür  t ara ması  yönt e mi yle baĢl anmı Ģ  fakat  daha sonra bu 

yet erli  ol madı ğı ndan akaryakıt  Ģirketi  ve bu Ģirketlere çeĢitli  yeraltı  ve yer üst ü 

hi z metleri  sunan fir mal arın yet kilileri yle ki Ģisel  gör üĢ mel er  yapıl mı Ģ,  bu ki Ģileri n 

bil gi, gözl e m ve önerileri de di kkat e alı nmı Ģtır.  

Yapı m ve kullanı m aĢa ması ndaki  bazı  akaryakıt  ve LPG i st asyonl arı  yeri nde 

incel enmi Ģ,  bu gözl e ml er  sonucunda yapılan değerlendir mel er  ve elde  edil en 

sonuçl ar neticesi nde önceli kli riskl eri n belirlenmesi ne çalıĢıl mıĢtır.   

Yapıl an al an çalıĢ masında kullanıl mak üzere 5 adet  for m geliĢtirilmi Ģtir.  Bu 

for ml arda yer alan konuları n yeri nde (sahada) tespiti yapıl mı Ģtır. 
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BÖLÜM 2.  

 
AKARYAKI T VE LPG Ġ STASYONLARI NDA DĠ KKATE ALI NMASI 

GEREKEN RĠ SKLER 

 

TS 12820 ‘ ‘ Akaryakıt  i stasyonl arı  --  Emni yet  Kuralları’ ’ standardı na göre akaryakıt 

istasyonu,  mot orl u araç yakıtı  ol arak kullanılan sıvıları n depol andı ğı  ve bu sı vı ları n 

sabit  ol arak t esis edil mi Ģ  ci hazl arla mot orl u kara yol u araçl arı nı n yakıt  depol arı na 

veya yakıt  kapl arı na doldurul duğu ve/ veya ot o l asti ği,  akü mül at ör  ve bazı  di ğer 

ihtiyaçl arla il gili  satıĢ  ve servis  hi z metleri ni n veril di ği  yerdir’ ’.  Bu t anımdan da 

anl aĢılacağı  gi bi  akaryakıt  istasyonl arı nda yakıt  depol anmakt a ve bu yakıt  mot orl u 

kara yol u t aĢıtları na akt arıl makt adır.  Akar yakıt  i stasyonl arı nda,  bunun yanında küçük 

tamiratları n ve yı ka ma --  yağl a ma i Ģleri ni n yapıl dı ğı  bi na ve bi na kı sı ml arı  da 

bul unabil mekt edir.  Bu t ami ratlar  boya ve kaport a gi bi  büyük i Ģler  değil,  ayar  ve fren 

siste mi tamiratları gi bi küçük iĢlerdir.    

TS 11939 ‘ ‘Sı vılaĢtırıl mıĢ Petrol  Gazl arı  ( LPG)  --  Ġ kmal  Ġstasyonu --  Kar ayol u 

TaĢıtları  Ġçi n --  Emni yet  Kuralları’ ’ standardı na göre LPG i k mal  i st asyonu 

sı vılaĢtırıl mı Ģ  petrol  gazları nı n yer  altı nda ve yer  üst ünde bul unan sabit t ankl arda 

depol andı ğı,  sabit  depol u karayol u t aĢıtları nı n di spenser  il e yakıt  i kmali  yaptı kl arı  ve 

akaryakıt istasyonl arı içinde veya müst akil olarak hiz met veren istasyondur.  

Akar yakıt  ve LPG i st asyonl arı,  di ğer  i Ģlet mel erini n çoğunun aksi ne çevreni n ve 

insanları n sağlı ğı nı  ve güvenli ği ni  t ehdit  eden t ehli kel er  i çeren gayrı  sı hhi 

müessesel erdir.  Bu özelli kleri nden dol ayı  her  konuda önl e m al mayı  ve her 

aĢa ması nda di kkatli  ve kurallara uygun davranmayı  gerektiren i Ģlet mel erdir. 

Yapıl ması  gereken her Ģey Tür k St andartları, kanun,  yönet meli k,  t üzükl er  ve 

akaryakıt  Ģirketleri ni n pr osedürleri  ve müt eahhitler  i çi n hazırla mı Ģ ol dukl arı 

e mni yetli  çalıĢ ma t üzükleri nde açı kça anl atıl maktadır.  Yapıl ması  gereken tek Ģey bu 
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Ģartları  yeri ne getir mek ve gerekli  t edbirleri  tehli kel er  ort aya çı kmadan önce 

al maktır. 

Bu çalıĢ mada akaryakıt  ve LPG i st asyonl arı nda di kkate alı nması  gereken ri skl er  ve 

bu riskl ere karĢı  alı nması  gereken e mni yet  önl e mleri  üç evre i çi nde anl atıl makt adır. 

Bu evrel er Ģunl ardır: 

 Tasarı m ve yapı m hazırlığı evresi  

 ġanti yeni n hazırlanması ve yapı m evresi  

 Kull anma evresi 

Bu üç evrede farklı  t ehli ke kaynakl arı  ve bunl ara karĢı  alı nması  gereken farklı 

e mni yet  önl e ml eri  bul unmakt adır.  Her  evrede riski n soruml ul uğu farklı  kiĢilere aittir. 

Ancak üçünde de alı nan önl e ml er  ka muyu korumayı,  çevreye zarar  gel mesi ni 

önl e meyi ve kazal arı en aza i ndir meyi a maçl a maktadır.   

 

2. 1. Tasarı m ve Yapı m Hazı rlı ğı Evreleri  

 

Tasarı m ve yapı m hazırlı ğı  evresi,  akaryakıt  ve LPG i st asyonl arı nda 

karĢılaĢılabilecek t ehli ke kaynakl arı nı n çoğuna karĢı  gerekli  önl e ml eri n alınabil eceği 

en öne mli  evredir.  Bu evrede t üm sor uml ul uk pr oj e müellifleri,  yapı  deneti m 

Ģirketleri  ve bel edi yel erindir.  Sor uml ul uk sahi bi  ol an bu ki Ģileri n yap ması gerekenl er 

standartlarda ve ül ke kanun ve yönet meli kleri nde açı kl anmı Ģtır.  Bu st andartları n, 

kanun ve  yönet meli kleri n i stedi ği  Ģartları  sağl ayan pr oj eleri n yapıl ması  ve 

onayl anması hali nde zat en gerekli önl e ml eri n çoğu alı nmı Ģ ol makt adır.   

Tasarı m evresi nde akaryakıt  i stasyonu yapıl ması  istenen arsaya karar  veril di kt en 

sonra,  istasyonu yapacak ol an akaryakıt  Ģirketi  proj eyi  pr oj e müellifleri ne 

ver mekt edir.  Pr oj e müellifleri  t asarı mı  yaparken akaryakıt  Ģirketi ni n ve  i Ģyeri 

sahi bi ni n özel  istek ve bekl entileri ni  göz önünde bul undur mak ve en öne mlisi  de 

yerel  kanunl ara ve konuyl a il gili  st andartlara uymak zor undadır.  Bu st andartlardaki 

kı sıtlamal ar  mi mari,  elektri k,  st ati k ve t esisat  proj eleri n Ģekillenmesi nde r ol 

oyna makt adır.  Bu pr oj eler  i stasyonl arı n yapı m evresi nde esas  t eĢkil  edecek ve i mal at 

bu proj el ere göre yapılacaktır. 
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2. 1. 1. Riskl er 

 

Akar yakıt  ve LPG i st asyonl arı nı n t asarı m evresi nde pr oj eleri n Ģekillen mesi nde 

öne mli  rol  oynayan bazı kriterler  bul unmakt adır. Bu kriterleri n en öne ml i  a maçl arı, 

yapı m ve  kullanı m evreleri nde karĢılaĢıl ması  muht e mel  ol an t ehli kel ere karĢı  i Ģi n 

baĢı nda önl e m al mak,  kazal arı  önl e mek ve  i nsanları n,  çevreni n ve doğal  kaynakl arı n 

bu istasyonl ardaki tehli kel erden dol ayı göreceği hasarı en aza i ndir mektir. 

Tasarı m evresi nde alı nabilecek önl e ml erden en öne mlisi  Tür k St andartları nda ve 

çeĢitli  yönet meli klerde belirtil mekt e ol an emni yet  mesafeleri ne uy maktır.  Bu 

e mni yet  mesafeleri  akaryakıt  ve LPG i st asyonl arında parla ma,  patla ma  ve  yangı n 

ihti mali  ol an t ehli keli  böl gel eri n ko mĢu mül ki yetteki  i nsanl ara ve çevreye zarar 

ver mesi ni  engelle mektir. Bu mesafel ere uygun pr oj e hazırla mak pr oj e müellifi n 

soruml ul uğundadır. 

Ġstasyonl arda yapı m ve kullanı m evrel eri nde meydana gel ebilecek en öneml i  t ehli ke 

kaynakl arı ndan biri  yangı ndır.  Yangı n riski ne karĢı  alı nması  gereken e mni yet 

önl e ml eri  de çeĢitli  st andartlarda ve yönet melikl erde kesi n ol arak belirtil mi Ģtir. 

Pr oj eni n hazırlanması  sırası nda bu Ģartları n sağl an ması,  gerekli  hesapl arın yapıl mı Ģ 

ol ması  ve yet erli  yangı n önl e ml eri ni n alı ndı ğı  proj eleri n yapıl ması  ve proj el eri n bu 

kriterlere uygun ol dukl arı taktirde onayl anmal arı gerekmekt edir.  

TaĢı yı cı  siste m t asarı mı nda yapılacak hat al ar  da i stasyonl arı n il eri ki  aĢa mal arı nda 

tehli ke yarat abilecek riskl erdendir.  TaĢı yı cı  sisteml eri n de özelli kle yangına uygun 

mal ze mel erden ve yet erli boyutlarda seçil mesi gerekmekt edir.  

Ġstasyonl arda t ehli ke yarat abileceği  düĢünül en pek çok t ehli ke kaynağı 

bul unmakt adır.  Tasarı m aĢa ması nda alı nacak bazı önl e ml er  bu riskl eri n gerçekl eĢ me 

ol asılı ğı nı  azaltacak ve ka mu açısı ndan daha sağlı klı  ve güvenli  akar yakıt  ve LPG 

istasyonl arı inĢa edil mesi sağlanmı Ģ olacaktır. 
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2. 1. 2. Emni yet Önl e ml eri  

 

2. 1. 2. 1. Tasarı m Kriterleri  

 

Her  Ģeyden önce bir  arsada akaryakıt  ve/ veya LPG i st asyonu açılabil mesi  i çi n 

arsanı n yol  cephesi ni n en az 40 m.  ol ması gerekmekt edir.  Bu cephe Ģartı nı 

sağl a mayan arsalarda akaryakıt ve/ veya LPG istasyonu açıl ması söz konusu değil dir.  

Bu t ür  i stasyonl arı n t asarı mı nda t asarı mcı yı  bağl ayan bir  t akı m t asarım kriterleri 

bul unmakt adır.  Bu t asarım kriterleri  akaryakıt  ve LPG i st asyonl arı nı n e mni yetli  bir 

Ģekil de t asarlanabil mesi  i çi n getirilen bazı sı nırla mal ardır.  Bu sı nırla mal ar 

standartlar,  kanunl ar,  yönet meli kler,  Ģirket  prosedürleri  ve bayi ni n özel  istekl eri dir. 

Bunl ara uyul ması  yapı m ve kullanma aĢa mal arı nda ort aya çı kması  muht e mel  ol an 

pek çok probl e mi n iĢi n baĢı nda önl e mi ni n alınması anl a mı na gel mekt edir.  

BaĢlıca tasarı m kriterleri Ģunl ardır:  

- Yerel Düzenl e mel er 

Akar yakıt  Ģirketleri ‘ ‘ Müt eahhitler  Ġçi n Emni yetli  ÇalıĢ ma Tüzüğü’ ’ 

hazırla makt adırlar.  Bu çalıĢ ma t üzüğü,  i nĢaat a baĢla madan önce yapı mı  üstlenmesi 

içi n seçilen müt eahhi de veril mekt e ve bu t üzükt eki  Ģartları n müt eahhit  ve çalıĢanl arı 

tarafı ndan uygul anması  sağl anmalı dır.  Yerel  kanunl arı n yet erli  ol madı ğı  dur uml ar da 

bu t üzük geçerli  ol acaktır,  t üm i mal atı n bu t üzük maddel eri ne uygun yapıl ması 

sağlanacaktır.  Bu çalıĢ ma t üzüğü i nsanl ara ve çevreye zarar  gel mesi ni  önl e mek ve 

kazal arı  ort adan kal dır mayı  hedefle mekt edir.  Fakat  yerel  kanunl arı n daha kapsa mlı 

ol ması  dur umunda bu kanunl ar  geçerli dir.  ÇalıĢma  al anı ndaki  t üm f aaliyetleri n bu 

kanun ve t üzükl ere,  Ģirket  politi kası,  prosedürleri,  standartları,  t üzükl eri  ve bunl arı n 

ekl eri ne uygun ol arak yapıl ması  gerekmekt edir.  Akar yakıt  ve LPG i st asyonl arı nda 

güvenli k konul arı nda uyul ması  gereken güvenlik t edbirleri  konusunda açı klı k 

getir mekt e ol an bazı  standart,  kanun ve t üzükl eri n i çeri kl eri  aĢağıda  kı saca 

açı kl anmakt adır. 

2002 /  4390 sayılı  Bi naları n Yangı ndan Kor un ması  Hakkı nda Yönet melik’i n a macı, 

ka mu ve  özel  kur um ve kur ul uĢlar  il e gerçek kiĢilerce kullanılan her  t ürl ü yapı,  bi na, 

tesis ve i Ģlet mel eri n,  t asarı mı,  yapı mı,  iĢleti mi,  bakı mı  ve kullanı mı  aĢamal arı nda, 

herhangi  bir  Ģekil de çıkan yangı nı n,  can ve mal  kaybı nı  en aza i ndirerek 
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söndür ül mesi ni  sağl ayacak yangı n öncesi nde ve sonrası nda alı nacak t edbirler  il e 

or gani zasyon,  eğiti m ve deneti mi  sağl a maktır.  Yönet meli kte belirtil me mi Ģ  ol an t üm 

konul arda Türk Standartları ( TSE) ve Avr upa Norml arı ( EN) standartları geçerli dir.    

TS 11939 st andardı  ‘ ‘SıvılaĢtırıl mı Ģ  Petrol  Gazları  ( LPG)  --  Ġ kmal  Ġstasyonu -- 

Karayol u TaĢıtları  Ġçin --  Emni yet  Kuralları’ ’ konul arı nda gerekli  Ģartları 

belirle mekt edir.  Bu st andarda uyul ması  çevreni n ve  ka munun güvenli ği  ve sağlı ğı 

açısı ndan çok öne mli dir.  Bu st andartta LPG i kmal  i stasyonu kur ul ması  sırası nda 

uyul ması  gereken e mni yetli  çekme  mesafeleri nden,  açılacak LPG i kmal  i st asyonu 

içi n alı nması  gereken GeçiĢ  Yol u Ġzi n Bel gesi nden bahsedil mekt edir.  GeçiĢ  Yol u 

Ġzi n Bel gesi ni n veril mesi  Karayolları  Genel Müdürl üğünün ve bel edi yel eri n 

soruml ul uğu altı nda bulun makt adır.  12. 02. 2002 /  24669 sayılı  Sı vılaĢtırılmı Ģ  Petrol 

Gazl arı  ( LPG)  il e ÇalıĢan Mot orl u TaĢıtlar  Ġçin Ġ kmal  Ġstasyonl arı nı n Kur ul uĢ, 

Deneti m,  Emni yet  ve Ruhsatlandırıl ma ĠĢl eml eri ne ĠliĢki n Yönetmeli ğe göre 

Karayolları  Genel  Müdürlüğünün yapı m ve bakı m ağı nda bul unan yolları n kenarı nda 

yapılacak ve açılacak LPG i k mal  i stasyonl arı  i çi n Karayolları  Genel  Müdürlüğünden, 

bel edi yel eri n yapı m ve bakı m ağı ndaki  yolları n kenarı nda yapılacak ve  açı lacak LPG 

istasyonl arı  i çi n,  BüyükĢehir  bel edi yesi  ve mücavir  al an sı nırları  i çi nde UKOME 

Kur ul undan,  di ğer  bel edi ye ve mücavir  al an sı nırları  i çi nde i se il gili  bel edi ye 

baĢkanlı ğı ndan GeçiĢ  Yol u Ġzi n Bel gesi  alın ması  konusunda gör üĢ  alı nması 

gerekmekt edir. 

Yi ne bu yönet meli ğe göre LPG i kmal  istasyonl arı nı n kur ul ması,  kur ul uĢ 

standartları nı n sağl anması,  süreklili ği  ve bel gel endiril mesi,  siste mi n bakı mı nı n 

yapıl ması  gi bi  konul arda bu yönet meli k hüküml eri ne uyul ması ndan LPG i k mal 

istasyonu yet kilileri  ve bu i stasyonl arla bayili k sözl eĢ mesi  yapan LPG dağıtı m Ģirketi 

soruml udur.  Ayrı ca gerekli  ruhsat  ve i zi nleri  al ma mı Ģ  ol an LPG i kmal  i stasyonl arı na 

LPG dağıtı mı  yap mak yasaktır.  Bu yönet meli kt e ayrı ca LPG i kmal  i stasyonl arı nda 

genel  kurallar  ve i stasyonda bul unması  gereken depol a ma t ankl arı,  dispenserler, 

e mni yet  valfleri,  pompa ve  aksa mı,  bor ul ar,  elektri k aksa mı,  yangı n güvenli ği, 

toprakl a ma t esisatı  ile di ğer  maki ne ve t eçhi zatla il gili  kurallarda TS 11939 

standardı na uyul ması nı n zorunl u ol duğu belirtil mekt edir. 

Sı vılaĢtırıl mı Ģ  Petrol  Gazları  ( LPG)  il e ÇalıĢan Mot orl u TaĢıtlar  Ġçin Ġ kmal 

Ġstasyonl arı nı n Kur ul uĢ, Deneti m,  Emni yet  ve Ruhsatlandırıl ma ĠĢle ml eri ne ĠliĢki n 

Yönet meli kte ayrıca çeĢitli bakanlı kları n görev ve yet ki alanı na giren hususlardan 
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   De neti m ve kanuni iĢle ml erin uygul anması  

Ma dde  17  --  LPG i k mal  i stasyonl arı;  bu  yönet meli ği n i l gili  hükü ml eri 

doğrult usunda  t opl um,  çevre,  i Ģ  sağlı ğı  ve  güvenli ği i l e  st andartlar 

açısı ndan;  ĠçiĢleri  Bakanlı ğı,  Bayı ndırlık ve  Ġskan Bakanlı ğı,  Sağlı k 

Bakanlı ğı,  ÇalıĢ ma  ve  Sosyal  Güvenli k Bakanlı ğı,  Sanayi  ve  Ti caret 

Bakanlı ğı,  Enerji  ve  Tabii Kaynakl ar  Bakanlı ğı,  Çevre  Bakanlı ğı  ve 

bel edi yeleri n görev ve  yetki  al anı na  giren hususlarla i l gili  deneti mi 

altı ndadır. 

a) Yer  Seçi mi  Ġzni  veya  Tesis  Ġzni  alı nmadan kur ul maya  baĢlanan  LPG 

ikmal  i st asyonl arı  hakkı nda,  3194  sayılı  Ġ mar  Kanunu  hükü ml eri ne 

göre iĢle m yapılır. 

b) Açıl ma  Ruhsatı  veya  Deneme  Ġ zni  al madan f aali yet  göst eren LPG 

ikmal  i st asyonl arı  yet kili maka m t arafı ndan kapatılır.  Ayrı ca 

soruml ul ar  hakkı nda  1593  sayılı  Umu mi  Hı fzısı hha  Kanunu,  1580 

sayılı  Bel edi ye  Kanunu  ve  3030 sayılı  BüyükĢehir  Beledi yel eri ni n 

Yöneti mi  Hakkı nda  Kanun  Hük münde  Kararna meni n DeğiĢtirilerek 

Kabul ü Hakkı nda Kanun hüküml eri ne göre iĢle m yapılır. 

c) TS 11939  st andardı na  aykırı  ol arak f aali yet  göst eren LPG i k mal 

istasyonl arı  hakkı nda,  1705  sayılı  Ti carette  TağĢiĢi n Men’i  ve  Ġ hracatı n 

Mur akabesi  ve  Kor un ması  Hakkı nda  Kanun  ve  4077  sayılı  Tüketi ci ni n 

Kor un ması Hakkı nda Kanun hükü ml eri ne göre iĢle m yapılır. 

d) Topl um,  çevre,  i Ģ  sağlı ğı  ve  güvenli ği ne  aykırı  ol arak f aali yet  göst eren 

LPG i k mal  i st asyonl arı  hakkı nda;  1593  sayılı  Umu mi  Hı fzısı hha 

Kanunu,  2872  sayılı  Çevre Kanunu  ve  1475  sayılı  ĠĢ  Kanunu 

hükü ml eri ne göre iĢle m yapılır. 

e) Ayrı ca  LPG i st asyonl arı nda,  yukarı da  sayılan kanunl ar  il e  bu  kanunl ar 

dıĢı nda  kal an kur u m ve  kurul uĢl arı n görev ve  yet ki  al anı na  gi ren 

mevzuat a  aykırılı k t espit  edil mesi  hali nde,  söz  konusu  mevzuat 

hükü ml eri çerçevesi nde iĢle m yapılır. 

12. 02. 2002 /  24669  sayılı  SıvılaĢtırıl mıĢ  Petrol  Gazl arı 

( LPG)  il e  ÇalıĢan Mot orl u TaĢıtlar  Ġçi n Ġ k mal 

Ġstasyonl arı nı n Kur ul uĢ, Deneti m,  Emni yet  ve 

Ruhsatlandırıl ma ĠĢle ml eri ne ĠliĢki n Yönet meli k 

bahseden çeĢitli  kanun,  yönet meli k,  kanun hükmünde kararna me ve  st andartlardan 

bahseden hükü ml ere de yer veril mekt edir. 

TS 12663 akaryakıt  i stasyonl arı nda uyul ması  gereken Ģartları n belirtildi ği  standarttır, 

fakat  22 Mart  2002 de geçerliliği  sona er mi Ģ,  onun yeri ne Tür k Standardları 
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Enstit üsünün Petrol  Hazırlık Gr ubunca hazırlanıp TSE Tekni k Kur ul u t arafı ndan 

kabul  edilen ‘ ‘TS 12820 Akar yakıt  Ġstasyonl arı  --  Emni yet  Kuralları’ ’ st andar dı 

getiril mi Ģtir.  Kabul  edilen bu st andartta kara yol u t aĢıtları na yakıt  i kmali  yapıl an 

akaryakıt  i stasyonl arı yla ilgili  e mni yet  kuralları  anl atıl makt adır.  Fakat  i çi nde  LPG de 

satılan akaryakıt  i stasyonları  i çi n sadece bu st andardı n hükü ml eri  yet erli  değil dir,  bu 

istasyonl arda ayrıca TS 11393 standardı nı n hükü mleri ne de uyul ması gerekmekt edir.  

Karayolları nı n her  i ki  tarafı nda karayolları na bağl antı yı  sağl ayacak geçiĢ  yolları 

yönünden akaryakıt  i stasyonl arı,  servis  istasyonları,  akaryakıt  dol um i stasyonl arı, 

sı vılaĢtırıl mı Ģ  petrol  gazları  ( LPG)  dol um i st asyonl arı,  t ehli keli  madde depol arı  gi bi 

ka mu güvenli ği ni  t ehdit et mekt e ol an servis  alanl arı nı n ve t esisleri ni n yapıl ması, 

açıl ması,  i Ģletil mesi  veya t adil  edil mesi nde karayol u trafi k güvenli ği ni n sağlanması 

a macı yl a Karayolları  Kenarı nda Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkı nda 

Yönet meli k hükü ml eri ne uyul ması  gerekmekt edir.  Yapı mı na i zi n verilen t esisleri n 

yapı mı  sırası nda,  t esis sahi pl eri nce gerekli  tü m t edbirleri n alı nması ve i nĢaat 

sırası nda yapıl makt a olan i Ģlerden dol ayı  yol  ve trafi ği n t ehli keye düĢ meyecek 

koĢullarda iĢle meye devam et mesi sağlanmalı dır.  

Bu yönet meli kte ayrıca akaryakıt  i stasyonl arı ve  LPG i kmal  i stasyonl arı  i çi n 

belirlenmi Ģ  ol an asgari  cephe geniĢli kleri  veril mekt edir.  Buna göre bu i stasyonl arı n 

cephe geniĢli kleri ni n iki  yönl ü devl et  yollarında 75 metre,  böl ünmüĢ  devl et 

yolları nda en az 45 metre,  il  yolları nda en az 55 metre ve di ğer  yollarda en az 40 

met re ol ması gerekmekt edir.   

- Çekme Mesafel eri 

Karayolları  Kenarı nda Yapılacak ve Açılacak Tesisler  Hakkı nda Yönet meli k’e göre 

akaryakıt  ve LPG i st asyonl arı ndaki  ana bi nal arın,  her  t ürl ü yer  üst ü ve yer  altı 

depol arı n ve benzeri  yapıları n cephe hattı nı n karayol u sı nır  çi zgisi ne en az  25 m.  

mesafede ol ması  zorunludur.  Ayrı ca akaryakıt po mpal arı,  LPG po mpal arı  ve 

kai del eri  gi bi  i ki nci  derece yapıları n cephe hattı nın da karayolları  sı nır  çizgisi ne en 

az 5 m.  mesafede ol ması  gerekmekt edir.  Özellikle t ankl ar  ve di spenserler  gi bi 

tehli keli  böl ge sı nıfına gir mekt e ol an yerleri n bu yönet meli kte belirtilen e mni yet 

mesafel eri ne uygun yapılması öne m t aĢı makt adır. 

Ayrı ca Mart  2002’  den önce yapıl mı Ģ  ol an akaryakıt  i stasyonl arı nı n TS 12663’  de 

belirtil mekt e ol an e mni yet  mesafeleri ni  sağl a ması,  Mart  2002’  den sonra yapılanl arı n 
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ise TS 12663 yeri ne kabul  edil mi Ģ  ol an TS 12820 Akar yakıt  Ġstasyonl arı  --  Emni yet 

Kur alları  st andardı na uygun t asarlanmı Ģ  ve bu st andartta belirtilen t üm e mni yet 

mesafel eri ne uygun yapılmı Ģ ol ması gerekmekt edir. 

LPG servis,  depol a ma ve i kmal  i stasyonl arı nda i se TS 11939  Sı vılaĢtırılmı Ģ  Petrol 

Gazl arı  ( LPG)  --  Ġ kmal  Ġst asyonu --  Karayol u TaĢıtları  Ġçi n --  Emni yet  Kuralları 

standardı  geçerli dir.  Bu i stasyonl arda TS 11939 standardı nda belirtil mekt e ol an t üm 

Ģartları n yeri ne getiril mesi,  e mni yet  mesafel erine uyul ması  sağl anmalıdır.  Ayrı ca 

he m akaryakıt  he m de LPG i stasyonu ol arak hi zmet  ver mekt e ol an i stasyonl arı n bu 

standart ve yönet meli klerdeki t üm Ģartları aynı anda sağl anması gerekmekt edir.  

- Aydı nl at ma  

Karayolları  Kenarı nda Yapılacak ve Açılacak Tesisler  Hakkı nda Yönet meli k’e göre 

yol daki  trafi ği  et kilemeyecek Ģekil de bir aydı nl at ma düzeni nin kur ul ması 

gerekmekt edir.  Tesislerin adı nı,  servis niteli kleri ni  belirten aydı nl at ma 

yapılabil mekt edir,  fakat  bu a maçl a yapılan aydı nlat manı n en fazl a 300 m.  uzaklı kt an 

gör ülebil mesi  ve sürücüleri n gözünde ka maĢ maya neden ol ma ması  gerekmekt edir. 

Bu nedenl e endirek ı Ģı kla aydı nl atıl mal arı  Ģarttır. Gözü rahatsız et meyecek Ģekil de 

içten aydı nl at ma da yapılabil mekt edir. 

Ġdari  bi na ve t esis ana binaları nda kur ul ması  pl anl anan el ektri k t esisatının da kaçıĢ 

yolları nı  aydı nl atacak Ģekil de t asarlanması  gerekmekt edir.  Bu konuda,  Bi nal arı n 

Yangı ndan Kor un ması  Hakkı nda Yönet meli k hükü ml eri ne uygun t asarım yapıl ması 

Ģarttır.  Bu yönet meli ğe göre yapıl ması  pl anl anan aydı nl at manı n,  acil  dur uml ar da 

bi nadan kaçıĢlara ol anak sağl ayacak,  güvenli bir  orta m ol uĢt uracak Ģekil de 

tasarlanması  ve sürekli  çalıĢır  dur umda  t ut ul ması  sağlanmalı dır.  Tü m kaçıĢ yoll arı nı n 

ve çı kıĢ nokt al arı na ul aĢım yolları nı n açı kça belirlenmi Ģ  ve i Ģaretlenmi Ģ,  aydı nl at ma 

tesisatını n kapsa mı na alın mı Ģ  ol ması  gerekmekt edir.  Ayrı ca acil  dur uml arda kaçıĢ 

yolları nı  belirgi nl eĢtiren yönl endir me aydı nl at ması  da yapılacaktır.  Yönl endir me 

aydı nl at ma  i Ģaretleri ni n yeĢil  ze mi n üzeri ne beyaz ol arak TSE st andartları na ya  da 

TSE t arafı ndan eĢdeğer kabul  edilen st andart ve  yönet meli kl ere uygun  ol arak 

yapıl ması sağlanmalı dır. 

- Tesis Ana Bi nal arı nı n TaĢı yı cı El e manl arı  

Bi nal arı n Yangı ndan Kor un ması  Hakkı nda Yönet meli k’t e akar yakı t  ve LPG 

istasyonl arı nı n t aĢı yı cı  ele manl arı nı n st abil  kal maları  gereken bir  süre bulunduğu ve 



 17 

bi na t aĢı yı cı  siste m ve  elemanl arı nı n bu süreye göre hesapl anı p boyutlandırıl mal arı 

gerekti ği  belirtil mekt edir.  Bu yönet meli ğe göre t esis ana bi nal arı nın t aĢı yı cı 

el e manl arı  çeli k,  bet onar me,  kagir  ya da di ğer  yan maz mal ze mel erden yapıl ması 

gerekmekt edir. 

 

- Yangı n 

Pr oj eler  di ğer  yasal  düzenl e mel er  yanı nda,  yangı n güvenli ği  açısı ndan Bi nal arı n 

Yangı ndan Kor un ması  Hakkı nda Yönet meli kt e öngör ülen Ģartlara uygun değilse 

bi naya yapı  r uhsatı  verilme mekt edir.  Bu nedenl e t aĢı yı cı  siste m t asarı ml arı,  böl me 

duvarlar,  döĢe mel er  ve çatıları n mal ze mel eri,  yangı n mer di venl eri  ve yangı n kaçıĢ 

kapıları gi bi det ayları n bu yönet meli kte belirtilen Ģartları sağl a mal arı gerekmekt edir.  

Yi ne bu yönet meli ğe göre bi nal arı n yangı n söndür me,  al gıla ma ve  t ahli ye 

pr oj el eri ni n di ğer  t esisat pr oj el eri nden ayrı  ol arak hazırlanması  i stenmekt edir.  Bu 

pr oj el er,  bel edi ye ve mücavir  al an sı nırları  i çerisinde bel edi yel er,  dıĢı nda valili kl er 

tarafı ndan onayl anmakt adır. 

Bodr um kat,  yangı n konusunda di kkate alı nması  gereken di ğer  öne ml i  t asarı m 

kriterleri nden birisi dir. TS 12663’e göre akaryakıt  i stasyonl arı nı n ana t esis 

bi nal arı nda bodr um kat  yapıl ması yl a il gili  engelleyi ci  bir  hükü m bul un ma ması na 

karĢı n,  bu st andardı n yerine gel en ve Mart  2002’ de yür ürl üğe giren TS 12820’ de 

bodr um kat,  ‘ ‘bi nanı n yüksekli ği ni n yarısı  veya daha fazl ası  ze mi n altında  kal an 

katı dır’ ’ Ģekli nde t anı ml an mı Ģtır.  Petrol  gazı  havadan daha ağır  ol duğu i çin çök mekt e 

ve bodr um kat,  bu yanı cı  gazl arı n biri kmesi  i çi n ol dukça el veriĢli  bir  mekan hali ne 

gel mekt edir.  Akar yakıt  istasyonl arı,  patla ma  riskini n yüksek ol duğu t esislerdir.  Ve 

bodr um kat,  biri ktirdi ği  yanı cı  gazl ardan dol ayı  patlamanı n en Ģi ddetli  gerçekl eĢeceği 

kat  ol ması na rağmen,  ze mi n sevi yesi ni n altı nda bul unması ndan dol ayı  bir  yangı n 

dur umunda müdahal enin en zor  ol duğu kattır.  Bu nedenl e TS 12820’ ye göre 

akaryakıt istasyonl arı ana tesis bi nal arı nda bodrum kat yapıl ması yasaktır.  

 

2. 1. 2. 2. SözleĢ me ve Yükl eni ci Seçi mi  

 

Akar yakıt  Ģirketleri ni n kısaca SEÇ adı  verilen Sağlı k- Emni yet- Çevre Emni yet 

tüzükl eri  bul unmakt adır. ġirketler  t asarı m,  yapım ve  kullanı m aĢa mal arındaki  t üm 
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iĢleyiĢi n bu t üzükl ere uygun yapıl ması nı  sağl a makt a ve bunun i çi n gerekli 

deneti ml eri  düzenli  ol arak yapmakt adırlar.  Yükl enici  seçi mi  aĢa ması nda da  bu 

tüzükl ere uygun hareket  edil mekt e,  t üzükt e belirtilenl ere uy mayı  t aahhüt  eden 

yükl eniciler seçil mekt edir. 

Akar yakıt  Ģirketleri  t eklif  aĢa ması nda t eklif  verecek ol an müt eahhitlere sağlı k, 

e mni yet  ve çevre konuları nda yet erli  bil gileri  vererek bu konul arı n kapsa mlı  bir 

Ģekil de fi yat  t eklifleri nde yer  al abil mesi ni  t e mi n etmekt edirler.  Tü m t eklif  dosyası nı n 

hazırlanması nda konuya kapsa mlı  bir  Ģekil de yakl aĢı mı n sağl anmı Ģ  ol ması 

gerekmekt edir,  çünkü akaryakıt  ve LPG i stasyonl arı,  bir  aksili k ol duğu t aktirde 

ka muya en fazla zarar verecek tesisler arası ndadırlar.  

Teklif  veren yükl eni ci  adayl arı na bazı  proj e bil gileri ni n veril miĢ ol ması 

gerekmekt edir.  Bunl arı n en baĢı nda anl aĢ manı n SEÇ Ģartları  gel mekt edir.  Bu Ģartlara 

ek ol arak pr oj eni n SEÇ risk değerlendir mesi yl e i lgili  det ayl ar  ve e mni yetli  çalıĢ ma 

yönt e mi yl e il gili  t aslaklar  da veril meli,  yükl eni ci  adayl arı  i stenen t üm Ģartları 

teklifleri ne koy malı,  dikkat  et mel eri  gereken hususl ar  konusunda i Ģin baĢı nda 

bil gilendiril meli dirler. 

Teklif  dosyaları nda t ehlikeli  maddel eri n kullanı mı yl a il gili  det ayl arın veril mi Ģ 

ol ması,  çalıĢ ma  saatleri, gür ült ü sevi yel eri,  sahaya t aĢıt  giriĢ-çı kıĢları  konul arı nda 

uygul anacak kısıtlamal ar  belirtil meli dir.  ġanti yede uyul ması  i stenen kurallara i Ģi n 

baĢı nda karar  veril mi Ģ  ol ması,  çöp ve atı k t opla ma  ve  at ma  pl anl arı nın,  ki myevi 

maddel erle il gili  t ehli ke bil gileri ni n,  yangı n önleml eri ni n,  kullanılacak kor uyucu 

gi yi m eĢyal arı nı n ve çalıĢanları n i Ģ  öncesi  eğiti mleri yl e il gili  pl anl a mal arın yapıl mı Ģ 

ve hazırlanan t eklifte bunl arı n da belirtil mi Ģ  olması  bekl enmekt edir.  Bu bil giler, 

akaryakıt  Ģirketi ni n yükleni ci  konusunda seçi m yaparken göz önünde bulunduracağı 

öne mli kriterlerdendir. 

ĠĢe baĢl a madan önce seçilen yükl eni ci ni n Ģirketi n bekl entileri ni  anl amı Ģ  ol ması 

gerekmekt edir.  ġirketi n,  yükl enici ni n bunl arı  anla mı Ģ  ol duğundan e mi n ol mak i çi n 

iĢe baĢl a madan önce yükl enici  il e bir  iĢ  öncesi  topl antısı  yap ması  faydalı  ol acaktır. 

Bu i Ģ  öncesi  t opl antısı nda yükl enici ni n,  anl aĢ manı n SEÇ Ģartları nı  anl adığı ndan ve 

bu Ģartları  sağl ayan i Ģ  kal e ml eri ni  iĢ  pr ogra mı na al mı Ģ  ol duğundan,  bu Ģartları 

sağl ayan e mni yetli  çalıĢma  yönt e mi ni  hazırladı ğından e mi n ol mak gerek mekt edir. 
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Böyl ece yükl enici ni n i Ģ  öncesi  hazırlı kları nı n t ama m ol up ol madı ğı  ort aya  çı kmı Ģ 

ol acaktır. 

Alt  yükl eni ci  seçi mi,  ana yükl enici  t arafı ndan yapıl makt adır,  fakat  ana yükleni ci  i Ģi n 

herhangi  bir  böl ümünü seçti ği  alt  yükl eni cilere verirken,  akaryakıt  Ģirketini n pr oj e 

müdür ünün yazılı  onayı nı  al mak zor undadır.  Yani  ana yükl enici  t arafı ndan seçilen alt 

yükl eniciler,  proj e müdürünün yazılı  onayı  sonrası nda at anmakt a ve i Ģi n belirli  bir 

böl ümünü yapmaya hak kazanmakt adırlar. 

Yapıl acak i Ģi n kapsa mlı  bir  t ekni k i çeri ği ni n ol ması  ve yüksek uz manlı k gerektir mesi 

gi bi  istisnai  dur uml arda pr oj e müdür ünün yazılı  onayı  da yet erli  ol ma makt a, 

yükl enici ni n pr oj e müdürüyle bu konuda i Ģ  öncesi  değerlendir me yap ması  ve daha 

sonra onayı Ģirketi n SEÇ müdür ünden al ması gerek mekt edir.  

Alt  yükl eni cileri n sahadaki  her  t ürl ü çalıĢ mal arından ana yükl eni ciler  sor uml udur. 

Ana  yükl eni ci ni n,  alt  yükl enicileri n yaptı ğı  her  i Ģi  denetle mesi  ve bu i Ģl eri n 

kayıtları nı  t ut ması  gerekmekt edir.  Böyl ece her  alt yükl eni ci ni n yaptı ğı  iĢlerin kontrol 

altı nda t ut ul ması  ve bi r  pr obl e m çı ktı ğı nda Ģirket e gerekli  raporları n veril mesi 

sağlanmakt adır. ( Akaryakıt ġirketi 1, Proj e SEÇ Planı) 

 

2. 2. ġanti yeni n Hazı rl an ması ve Yapı m Evresi  

 

ĠnĢaat  iĢleri,  yüksek riskli  i Ģleri n baĢı nda gel mekt edir  ve bu sekt ördeki  kaza oranı 

ol dukça yüksektir.  Bu nedenl e gerekli  önl e ml erin Ģanti yeni n hazırlanması  ve yapı m 

evresi nde alı nmı Ģ  ol ması ve  bu konuda gerekli  çalıĢ mal arı n i nĢaat  baĢl a madan önce 

tama ml anmı Ģ ol ması gerekmekt edir.  

ġanti yeni n hazırlanması ve  yapı m evresi nde tü m sor uml ul uk müt eahhi de aittir. 

Müt eahhi di n baĢvuracağı,  i stekl eri ne uy makl a yükü ml ü ol duğu t ek mer ci  i se 

akaryakıt  Ģirketi dir.  Müteahhi di n i Ģe baĢl a madan önce sağlı k,  e mni yet ve  çevre 

koĢulları  il e il gili  her  Ģeyi,  iĢi n ne Ģekil de yapılacağı  konusundaki  t üm bil gileri 

al ması  gerekmekt edir.  Bu konul arda müt eahhidi  bil gilendir mesi  gereken t araf  i se 

akaryakıt  Ģirketi dir.  Yapı lacak i Ģlerden kaynakl anabilecek t ehli kel ere karĢı alı nması 

gereken önl e ml eri n de sapt anması  ve müt eahhi din bu konul arda da Ģirket t arafı ndan 

bil gilendiril mesi gerekmekt edir.  
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Yapıl acak her  i Ģ  i çi n Ģirket  t arafı ndan hazırlanan ve  müt eahhi di n uy makla yükü ml ü 

ol duğu çalıĢ ma  i zi nl eri  bul unmakt adır.  Her  i Ģten önce bu çalıĢ ma i zi nleri  Ģirket 

tarafı ndan t anzi m edil mekt e ve onayl anarak müt eahhi de veril mekt edir.  Bu i zi nl eri n 

iĢe baĢl a madan önce hazırlanması  gerekmekt edir,  çünkü bu çalıĢ ma i zi nleri  ort aya 

çı kabilecek t ehli kel ere karĢı  önl e m al mayı  a maçl a makt adır.  Müt eahhit  he m 

kendisi ni n he m de çalıĢanları nı n bu çalıĢ ma i zi nl eri nde belirtilen kurallara 

uy mal arı nı sağl a mak zorundadır. 

Ġzi n ti pleri, yapılacak iĢi n niteli ği ne göre sı nıflandırıl mı Ģtır. 

 Genel çalıĢ ma izni  

 At eĢli çalıĢ ma izni  

 Yüksekt e çalıĢ ma izni  

 El ektri kli çalıĢ ma izni  

 Kapalı haci ml ere giriĢ izni  

Genel  çalıĢ ma i zi nl eri  sahada yapılacak ol an her  t ürl ü i Ģ  i çi n hazırlanan i zi nl erdir. 

Yapıl acak ol an her  t ürlü i Ģten önce müt eahhi din Ģirketten bu i zni  alması,  f or m 

dol durup onayl a ması  ve çalıĢanları nı n da bu Ģartları  sağl adı ğı ndan e min ol ması 

gerekmekt edir.  

At eĢli  çalıĢ ma i zni,  t ehlikeli  ve kı sıtlı  böl gel erde yapılacak at eĢli  çalıĢ malar da t anzi m 

edil mekt edir. 

2 m.  den yüksek ol an yerlerde yapılan çalıĢ mal ar i çi n t anzi m edil mesi  gereken i zi n 

bel gesi  yüksekt e çalıĢ ma i zni dir.  2 m.  den yüksek çalıĢ ma pl atfor ml arı,  çatılar, 

mer di ven,  kul el er  ve vinçl erde çalıĢ ma yap madan önce bu i zni n onaylan mı Ģ  ve 

müt eahhi de veril mi Ģ ol ması gerekmekt edir. 

El ektri kle il gili  yapılacak her  i Ģ  i çi n el ektri kli  çalıĢ ma i zni ni n t anzim edil mesi 

gerekmekt edir.  Bu i zi n alı ndı kt an sonra,  sadece yet kili  kiĢi ni n el ektrik i Ģleri ni 

yap ması  sağl anmalı,  bu ki Ģi  ve ki Ģiler  harici nde ki mseni n el ektrikli  i Ģl erde 

çalıĢ ması na izi n veril memeli dir. Bu deneti ml er müt eahhi di n soruml ul uğu altındadır.  

Yapıl acak el ektri kli  i Ģlerden,  baĢka el ektri kli  ci haz ve ar mat ürleri n et kilenme mesi ne 

özen göst eril meli dir.  Eğer  et kilenecekl erse bu konu el ektri kli  çalıĢ ma i zni nde 

belirtil meli dir.  Yapılacak i Ģte Ģirket  t arafı ndan bel irlenen volt un üzeri nde bir  akı ml a 
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temas  edil me mesi ni n sağl anması  gerekmekt edir. ÇalıĢ ma esnası nda belirlenen bu 

volt un üzeri nde bir  akıml a t e mas  edil mesi  ya da hali hazırda bu sevi yede volt un 

üzeri nde bir  akı m ol ması  durumunda el ektri kli  çalıĢ ma i zni nde bunun belirtil mesi 

gerekmekt edir. 

Kapalı  haci ml ere giriĢ izni  ise akaryakıt  ve LPG il e il gili  kapalı  al anlara giriĢte 

tanzi m edil mesi  gereken çalıĢ ma  i zni dir.  Kapalı al anl ar,  t ankl ar,  1. 5 m.  den deri n 

kanal  ve kuyul arda yapılacak çalıĢ mal ar  bu i zni n kapsa mı nda bul unmakt adırlar. 

Tankl ar,  i çleri  daha önceden boĢaltıl mı Ģ  bile ol sa i çleri nde ve çevreleri nde hal a 

akaryakıt  ve LPG buharı bul unan kapalı  al anl ardır.  Bu nedenl e parla ma,  patla ma  ve 

yangı n riski  boĢaltıl mı Ģ  tankl ar  i çi n bile mevcuttur.  Bu nedenl e bu al anlara giriĢte 

Ģirket  t arafı ndan i stenen Ģartları n sağl anması  öne m t aĢı makt adır.  1. 5 m.  den  deri n 

kanal,  drenaj  ve kuyul ar  içi n de bu t ehli ke mevcuttur,  çünkü akaryakıt  ve LPG buharı 

dur gun haval arda dağıl mayı p bu gi bi  boĢl ukl arda biri kmekt edir.  Ġçi nde yanı cı  buhar 

bul unma  i hti mali  ol an bu boĢl ukl arı n i çi nde ve çevresi nde çalıĢ mak da t ehlikeli  i Ģler 

sı nıfı na gir mekt e,  bu nedenl e bural arda çalıĢ mak i çi n özel  i zi n al mak ve bu i zi n 

bel gesi nde i stenen Ģartları  yeri ne getir mek gerekmekt edir.  ( Akaryakıt  ġirketi  1,  Pr oj e 

SEÇ Pl anı) 

Bu çalıĢ ma  i zni nde yet erli  oksijen besl e mesi  olması,  t ehli keli  ve yanı cı  maddel eri n 

orta mdan uzakl aĢtırıl mı Ģ ol ması,  yet erli  sayı da ve boyutta giriĢ çı kıĢı n bul unması, 

ikaz i Ģaretleri ni n ve bariyerleri n i Ģe baĢl a madan önce hazırlanmı Ģ  ol ması,  yet erli 

düzeyde aydı nl at ma,  haval andır ma,  haberleĢ me ol anakl arı nı n sağl anmı Ģ  ol ması, 

kor uyucu gi yi m eĢyal arını n hazır  ol ması  ve kullanıl ması,  acil  durum ve  il k yar dı m 

önl e ml eri ni n alı nmı Ģ  olması  il e il gili  bil giler  yer  al malı dır.  Bu i zi nde belirtilen bu 

Ģartları n sağl anması  gerekmekt edir  ve bunl arı  sağl a mak müt eahhi di n soruml ul uğu 

altı ndadır.  

Gerekli  i zi nl eri n alı nmasından sonra müt eahhit  t arafı ndan sahanı n or gani zasyonunun 

yapıl ması  gerekmekt edir.  Sağlı klı  ve güvenli  bir çalıĢ ma ort a mı nı n sağl an ması  i çi n 

sağlı k ve güvenli k akti viteleri ni n pl anlanması,  organi zasyonu,  kontrol ü, 

denetlenmesi ve gözden geçiril mesi öne mli dir. 

Her  Ģeyden önce sahaya i nsanl arı n ve araçl arı n güvenli  bir  Ģekilde giriĢi 

sağl anmalı dır.  Özelli kle giriĢlerde yayal arla araçl arı n birbiri nden nasıl 

ayrılacakl arı na,  yükl e me ve  boĢalt ma al anl arı na, par k ve manevra al anl arına karar 
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veril meli dir.  Eğer  mü mkünse sahanı n sı nırları nı n t el  vb.  bir  mal ze meyl e, bari yerl e 

belirlenmesi  sağl anmalı dır.  Bu dur um,  sahayı  hırsızlı ğa karĢı  da kor umaktadır.  Bazı 

tehli keli  i Ģleri n yapılacağı  yerler  de bu bari yerlerle ayrılabilir.  Böyl ece diğer  i Ģçiler 

ve çevredeki i nsanlar da bu böl gel erde ol uĢacak riskl erden korunmuĢ ol acakl ardır.  

 

2. 2. 1. Tehli ke Kaynakl arı  

 

ĠnĢaat  sahası nda karĢılaĢılabilecek pek çok t ehli ke kaynağı  bul unmakt adır.  Sahadaki 

bu t ehli ke kaynakl arı na karĢı  doğr u bir  sağlı k ve güvenli k yöneti mi ni  uygul anması 

dur umunda meydana gelebilecek zararı n en aza i ndiril mesi  mü mkün olmakt adır. 

Avr upa Bi rli ği  üye ül keleri ni n i nĢaat  sahası ndaki güvenli k ve e mni yet  konul arı nda 

yet kili  mercii  ol an Health and Safet y Aut orit y (HSA)’  ni n 2000 yılı nda hazırladı ğı 

yıllı k rapor da,  sahadaki  sağlı k ve güvenli k yöneti mi  konusunda baĢlıca üç  eğili m 

ol duğu ifade edil mekt edir. Bu eğili ml er Ģunl ardır: 

 Önceli kli güvenli k konuları nı n belirlenmesi  

 Danı Ģ manl ara baĢvurul ması 

 Güvenli k konusunda bir te msilci ni n seçil mesi 

Bu rapor da ort aya çı kan eğili ml er  belirlendi kt en sonra,  Avr upa Birli ği’  ne bağlı 

ül kel erdeki  i nĢaatlarda gerekli  deneti ml er  yapıl mı Ģ  ve Ģu sonuçl ar  bul unmuĢt ur.  2000 

yılı nda i nĢaatları n %52 si nde önceli kli  güvenli k konul arı nı n belirlendi ği,  %45 i nde 

danıĢ manl arı n fi kri ne baĢvurul duğu ve % 20 si nde güvenli k konusundaki  te msil ci  ve 

soruml ul ara karar  veril diği  sapt anmı Ģtır.  Bu sonuçl ar  i nĢaat  sekt öründe sağlı k ve 

güvenli k konul arı na önem veril meye baĢlandı ğı nı gösterdi ği içi n öne m t aĢımakt adır.  

Akar yakıt  ve LPG i st asyonl arı nı n yapı m aĢa ması,  bi na yapı mı na göre daha ci ddi 

tehli kel er  t aĢı makt adır.  Ġstasyonl arda yangı n ve patla mal ara neden ol abi lecek pek 

çok t ehli ke kaynağı  bulunduğundan dol ayı,  di ğer  i nĢaatlarda di kkat e alı nan t üm 

Ģartları n sağl anması,  bunl ara ek ol arak gerekli  di ğer  özel  önl e ml eri n de alı nması 

gerekmekt edir.  Her kesi n üzeri ne düĢeni  yap ması,  t ehli kel eri n bili nci nde ol ması  ve 

soruml ul ukl arı nı yeri ne getir mesi gerekmekt edir.  

Healt h and Safet y Autorit y 2001 yılı nda yayı nl adı ğı  raporda eski akaryakıt 

istasyonl arı nı n güvenli ği  artır mak i çi n gözden geçiril mesi  gerekti ği  konusuna 
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odakl anmı Ģtır.  Bu raporda akaryakıt  i stasyonu yet kilileri n önceli kl e sızı ntıları 

denetle mel eri  gerekti ği  belirtil mekt edir.  Rapora göre,  bu zor unl ul uk büt ün akaryakıt 

istasyonl arı  i çi n geçerli dir,  fakat  önceli kle kor ozyondan dol ayı  sı zı ntı  i hti mali  daha 

yüksek ol an eski tankl arın bul unduğu istasyonl ar bu konuda di kkatli ol mal ıdırlar.  

Bu raporun hazırlanması nı n nedeni,  büt ün akaryakıt  i stasyonl arı nda güvenilir 

kullanı m Ģartları nı n sağl anması dır,  çünkü yeraltı  t ankl arı ndaki  sı zı ntılar  yıll ar 

geçti kçe art makt a ve özelli kle 20 yıl dan daha eski  ol an t ankl arda düzenli  ol arak 

kontrolleri n yapıl ması sızıntı ihti mali ni en aza i ndir mek içi n gerekli ol maktadır.  

Akar yakıt  i stasyonl arı nın Ģehir  mer kezl eri nde yer  al ması,  risk sevi yesini  daha da 

artır makt a,  özel  ve kamusal  al anl arı n zarar  gör me  i hti mali ni  çoğalt makt adır. 

Tankl ardaki  sı zı ntı  ve kaçakl ar  uzun mesafel er  kat  et mekt e,  çevredeki  bi nal arı n 

temelleri ne,  kanallara ve su yolları na ul aĢabil mekt edir.  Bu gi bi  ka musal al anl arda 

petrol  buharı nı n biri kmesi  ise her  za man büyük zararlarla sonuçlanabil ecek 

tehli kel erdir. ( HSA- Ol der Petrol St ations) 

ĠnĢaat  iĢleri nde ka muyu t ehdit  eden konul arı n belirlenmesi  ve bunl ara karĢı alı nması 

gereken ve yasl arda belirtilen önl e ml eri n alı nması Ģarttır.  Her  Ģeyden önce yapıl acak 

ol an her  i Ģten önce uyarı  l evhal arı nı n çalıĢ ma alanı na yerleĢtiril mi Ģ  ol ması  ve bu 

uyarı  l evhaları nda belirtilen hususl ara harfi yen uyul ması  sağl anmalı dır.  ĠĢleri n ka mu 

güvenli ği  açısı ndan t ehlike yarat ma ması  i çi n uygul anabilir  t üm önl e ml erin alı nması 

gerekmekt edir.  Büt ün bu önl e ml eri n alı nması  müt eahhi di n soruml ul uğu altı ndadır. 

Müt eahhi di n yapı m evresi ni n her  aĢa ması na gereken ön e mi  ver mesi  gerek mekt edir, 

çünkü üçüncü Ģahıslara gel ecek her  t ürl ü zarardan müt eahhit  soruml udur  ( Akaryakıt 

ġirketi  - SEÇ).  

 

2. 2. 1. 1. Si gara, Ki brit, Çak mak, Al kol ve UyuĢturucu Kull anı mı  

 

Si gara,  ki brit,  çakmak gibi  at eĢ  kaynakl arı nı n kul lanı mı  özelli kle t adilatı  yapıl makt a 

ol an akaryakıt  ve LPG i stasyonl arı nda risk t eĢkil  et mekt edir.  Bu i st asyonlar da hal en  

tankl arda depol anmakt a ol an ve  t esisatın i çi nde mevcut  ol an benzi n,  mot ori n ve 

LPG gi bi  sı vılar  bul unmakt adır.  Bu sı vılar  parla ma,  patla ma  ve yanma  i hti mali 

yüksek ol duğundan dol ayı tehli keli maddel er sı nıfına gir mekt edirler.  
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Yapı m i Ģleri nden önce bu t ankl arı n ve t esisatı n boĢaltıl mı Ģ  ol salar bil e hal a 

çevrel eri nde,  i çl eri nde ve  üzerleri nde bu akaryakıt  ve LPG’  nin buharı 

bul unmakt adır.  Bu buhar söz konusu t ehli keli  maddel eri n gaz halleri dir.  Bu nedenl e 

tankl arı boĢat makl a tehlike ortadan kal kmı Ģ ol mamakt adır.  

Bu gi bi  t ehli keli  maddeleri n bul unduğu t ehli keli  böl gel erde si gara,  çakmak ve ki brit 

kullanı mı nı n kesi n ol arak engellenmesi  gerekmekt edir.  Bu konudaki  t üm soruml ul uk 

müt eahhi de aittir.  Müt eahhi di n t üm çalıĢanlarını  bu konuda bil gilendir mesi,  ve 

gerekli  yerlere herkesi n göreceği  Ģekil de bu konudaki  i kaz i Ģaretleri ni  ve uyarı 

levhal arı nı  as mak suretiyle i nĢaat  al anı na giren yabancıları n da bu konunun 

ci ddi yeti ni n fakı nda ol mal arı nı sağl a ması gerekmekt edir. 

 

2. 2. 1. 2. Patl a mal ar 

 

Tehli keli  katı,  sı vı  ve gaz hali ndeki  maddel erle çalıĢılan i Ģyerleri  sı nıfı na gir mekt e 

ol an akaryakıt  ve LPG i stasyonl arı ndaki  en büyük t ehli ke kaynakl arı  hiç Ģüphesi z 

kullanıl makt a ve satıĢı  yapıl makt a ol an bu maddelerdir.  He m parl ayı cı,  patlayı cı  he m 

de yanı cı  özelli ğe sahi p ol an bu maddel er  gerekli önl e ml eri n alı nma ması  hali nde çok 

ci ddi  fel aketlere yol  açabilecek niteli kt edirler.  Bu gi bi  i Ģyerleri nde çalıĢanları n, 

müĢt erileri n,  çevre halkı n ve hava,  su,  bit ki ört üsü ve hayvanl ar  gi bi  doğal 

kaynakl arı n kor unması i çi n alı nması  gereken bir  t akı m e mni yet önl e ml eri 

bul unmakt adır.  Bu e mniyet  önl e ml eri ni n yapım aĢa ması nda alı nması, yapıl ması 

gerekenl eri n kullanı m aĢa ması ndan önce düĢünül mesi  gerekmekt edir.  Bu e mni yet 

önl e ml eri  Parl ayı cı,  Patlayı cı,  Tehli keli  ve Zararlı  Maddel erle ÇalıĢılan ĠĢyerl eri nde 

ve ĠĢlerde Alı nacak Tedbirler  Hakkı nda Tüzük’  t e anl atıl makt adır.  Tüzükt e belirtilen 

Ģartları n yapı m aĢa masında sağl andı ğı ndan e mi n ol unması  ve i mal atı n bu t üzüğe 

uygun yapıl ması  sağl anmalı dır.  Bu t üzüğe göre alı nması  gereken güvenlik t edbirleri 

kı saca Ģu Ģekil de özetlenebilir: 

Parlayı cı,  patlayı cı,  t ehlikeli  ve zararlı  maddel erin üretil di ği,  i Ģlendi ği,  depol andı ğı 

bi nal arı n mü mkünse t ek katlı  yapıl ması  sağl anmalıdır.  Parl ayı cı  ve patlayıcı  gazl arı n 

çökerek biri kme i hti mali bul unduğundan dol ayı,  onl arı n biri kmesi  i çi n en el veriĢli 

orta ml ardan biri  sayılan bodr um katı n  kesi nli kle yapıl ma ması  gerekmektedir.  Tü m 

yapı  el e manl arı nı n yan maz mal ze mel erden seçil mesi ne özen gösteril meli dir. 
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Ca ml arı n seçi mi ne öne m veril mesi,  patla ma  esnasında fırlayarak çevredeki i nsanl ara 

zarar  verecek ca ml ar  yerine kırıl maz ca ml arı n t erci h edil mesi  gerekmekt edir.  Ayrı ca 

kapı,  pencere ve menfezl eri n kapakl arı nı n patlama  esnası nda bi na i çi ndeki  bası nç 

karĢısı nda  dıĢarı ya doğru açıl ma özelli ği ne sahip ol ması  Ģarttır.  Bu t ür  menfezl eri n 

seçil mesi yl e, meydana gel en patla manı n verdi ği zararı n azalt ması a maçl anmakt adır.  

Saha t e mi zli ği ni n ve binal arı n t e mi zli ği ni n titizlikle ve düzenli  ol arak yapıl ması 

sağlanmalı dır.  Parl ayı cı,  patlayı cı  ve t ehli keli  maddel er  dökül dükl eri  yerin ze mi ni ni 

aĢı ndır ma ve ki myasal  reaksi yona gir me özelli ğine sahi ptirler.  Bu reaksiyon sonucu 

patla mal arı n meydana gel mesi ni  önl e mek i çi n sı zan ve yere dökül en bu gi bi 

maddel eri n derhal temi zlenmesi gerekmekt edir. 

Pencerel eri n hepsi,  acil dur uml arda gerekti ği nde kaçıĢ  a maçlı  kullanılabilecek 

boyutlarda yapıl malı dır. Patla ma sırası nda dıĢarı ya doğr u kol ayca açılabilen 

pencerel er  t asarlanmalı dır.   KaçıĢ  a maçlı  ol acakları ndan dol ayı  pencerelere de mi r 

par maklı k ya da kafes gibi engelleyi cileri n konulma ması gerekmekt edir.  

   

2. 2. 1. 3. Yangı n 

 

Yapı m sırası ndaki  en acil  durum yangı ndır.  Bu nedenl e i nĢaat  iĢi ne baĢl a madan önce 

yangı n konusunda acil  dur um pl anl arı nı n hazırlanması  ve genel  uyarı  levhal arı nı n 

gerekli  yerlere asıl ması  sağlanmalı dır.  Bu uyarı  levhal arı  yeĢil  üzeri ne beyaz renkli 

ol malı dır. ( TS)  

Pek çok katı,  sı vı  ve gaz madde yanı cı dır.  Akaryakıt  ve LPG i st asyonl arı  gi bi  bu 

maddel eri n depol anması ve  satıĢı nı n yapıl dı ğı  tesisler  bu nedenl e çok büyük bir 

yangı n t ehdi di  altı ndadırlar.  Sahada çı kacak en ufak bir  yangı n bile çalıĢanl arı n ve 

çevredekileri n sağlı ğı nı  ve güvenli ği ni  t ehdit  etmekt edir.  Yangı nl arı n çoğu,  i Ģl eri n 

di kkatli, planlı ve kontrollü bir Ģekil de yapıl ması sayesi nde önl enebil mekt edir.  

ĠnĢaat  sırası nda yangı ndan kor un mak i çi n yapılması  gerekenl er  kı saca Ģu Ģekil de 

özetlenebil mekt edir: (http:// hseni. gov. uk/ pdfs/chb. PDF)  

 ĠnĢaat  sırası nda yanı cı  mal ze mel eri  daha az kullanmak,  mü mkünse su 

bazlı boya kullanmak 

 Yanı cı sı vıları kapalı kaplarda t ut mak 
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 Yanı cı  maddel eri n kullanı mı  sırası nda si gara i çil mesi ni,  çakmak,  ki brit 

gi bi ateĢ kaynakl arı nı n kullanıl ması nı önle mek 

 Ġçi nde yanı cı  gaz ya da sı vı  bul unan bor u,  varil  ve t ankl arı  kull anmadan 

önce te mi zli ği nden ve güvenli ği nden e mi n ol mak 

 Gaz  sı zı ntısı na bağlı yangı n riski ni  gaz t ankl arı nı n vanal arı nı 

kullanıl madı kl arı za man kapalı tut mak yol uyl a önlemek 

 Yanı cı maddel eri güvenli bir Ģekil de depol a mak 

 Yanı cı maddel eri birbirinden ve oksijen tüpl eri nden ayır mak 

 Kaynak yapılan yerlerden yanı cı maddel eri uzak tut mak 

 Yanı cı inĢaat atı kları nı sahadan he men uzakl aĢtır mak 

 Yangı n esnası nda herkesin bu dur umdan haberdar ol ması nı  sağl a mak i çi n 

yangı n alar m siste ml eri kullanmak 

Yangı nl arı n önl enmesi i çi n saha t e mi zli ği ne özen göst eril mesi  gerekmekt edir. 

Yangı nl arı n önl enmesi  içi n r uti n t e mi zli kler  yeterli  ol ma makt a,  sahaya özelli kl e 

yanı cı  maddel eri n dökülmesi  ve bu maddel eri n birikmesi  dur umunda derhal  sahadan  

uzakl aĢtırıl mal arı nı sağl amak öne m kazanmakt adır. 

Yapı m sırası nda yangın konusunda yapılan her  Ģeyi n Bi nal arı n Yangı ndan 

Kor un ması  Hakkı nda Yönet meli k hükü ml eri ne uygun ol ması  gerekmektedir.  Yeni 

yapılan ve t adil  edilen i stasyon pr oj eleri ni n bu yönet meli k hükü ml eri ne göre 

hazırlanmı Ģ  ol ması  zorunl udur.  Yeni  yapılan ya da pr oj e t adilatı yla kullanı m a macı 

değiĢtirilen yapılarda bu yönet meli kte öngör ül en esasl ara göre i mal at  yapı l madı ğı nı n 

tespiti halinde bu eksi klikl er gi derilinceye kadar bi naya yapı ruhsatı verilmez.  

 

2. 2. 1. 4. Vi nçler ve Kal dır ma Al etleri 

 

Vi nçl er  ve kal dır ma aletleri  büt ün i nĢaat  iĢlerinde  kullanıl makt a ol an al et  ve 

maki nel erdir.  Akar yakıt  ve LPG i st asyonl arı nı n yapı m aĢa ması nda da özellikle kazı 

iĢleri nde sı kça kullanıl makt a ol an bu al et ve  maki nal ar  konusunda gerek 

kullanı ml arı ndan kaynakl anan riskl erden dol ayı,  gerekse akar yakıt ve  LPG 

istasyonl arı  gi bi  yüksek riskli  pek çok i Ģi n yapıl makt a ol duğu yerl erde 
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kullanıl mal arı ndan dolayı  özel  önl e m al mak gerekmekt edir.  Bunl ar  ağır 

maki nel erdir.  ÇalıĢtı kları yerler  genelli kle ça murlu ve engebeli dir,  sürücünü gör üĢü 

kısıtlıdır.  Bu nedenl e sahada çalıĢan i Ģçileri n di kkat  et medi kl eri  t aktirde bu maki nel er 

tarafı ndan yaral anmal arı sı kça görülen bir durumdur.  

Vi nçl e yapılan çalıĢmal arı n bul unduğu alanı n gerekli  i kaz i Ģaretleri yl e 

belirgi nl eĢtiril mesi,  bölgede yet erli  aydı nl at manı n yapıl mı Ģ  ol ması çevredeki 

insanları n ve özelli kle çocukl arı n bural ara girmesi ni n caydırıcı  hal e getiril mesi 

gerekmekt edir.  Aksi  t aktirde sahadaki  i Ģçileri n karĢı  karĢı ya ol dukl arı  t ehli kel er  bu 

kiĢiler içi n de geçerli olacaktır.  

Vi nçl er,  vi nç operat örleri  t arafı ndan kullanılan araçl ardır.  Vi nç operat örleri  vi nçl eri 

kullanan,  kontrol  eden kalifi ye ve lisanslı  i Ģçilerdir.  Vi nç operat örleri ni n müt eahhit 

tarafı ndan seçil mel eri,  iĢleri  konusunda eğiti mli  ol mal arı  ve e mni yet kuralları 

konusunda bil gilendiril mel eri  gerekmekt edir.  Vi nçl er  ve kal dır ma al etleri yle yapıl an 

çalıĢ mal ardan kaynakl anacak ol an her  t ürl ü t ehlike akaryakıt  Ģirketleri  tarafı ndan, 

iĢin baĢı nda yapılan anl aĢ mal arla müt eahhi de devredil mekt edir.  Bu nedenl e 

müt eahhit  gerekli  ol an tüm e mni yet  t edbirleri ni  al mak zor undadır.  Operat örleri n 

çalıĢ mal arı nı  denetle mesi,  e mni yet  kontrolleri ni n kayıtları nı  t ut ması  ve gerekti ği nde 

bu kayıtları  akaryakıt  Ģirketi ne ver mesi  gerek mekt edir.  ( Akaryakıt  ġirketi  1, 

Müt eahhitler Ġçi n Emni yetli ÇalıĢ ma Tüzüğü ) 

Vi nç operat örleri  akaryakıt  ve LPG i st asyonu Ģanti yesi nde en fazl a t ehlikede ol an 

iĢçiler  arası nda bul unmakt adır.  Vi nç operat örleri ni n sahada karĢılaĢabilecekl eri 

tehli kel er kısaca Ģu baĢlıkl ar altı nda topl anabilir: 

 Yüksekt en düĢ me  

 El ektri k çarpmal arı na maruz kal ma 

 Üstleri ne düĢen mat eryallerden dol ayı yaralanma  

 Vi nci n hareketli parçal arından yaral anma  

Ayrı ca vi nç operat örleri yağ murl u ve karlı  havalarda ya da çok güneĢli haval arda 

çeĢitli sağlı k probl e ml eriyl e de karĢılaĢabil mekt edirler.  
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2. 2. 1. 5. Kazı ĠĢleri 

 

Kazı  iĢleri,  i nsanl arı n üzeri ne yukardan mal zemel eri n düĢ mesi  ve göçük altı nda 

kal ma i hti mali ni n bul unduğu ve bu nedenl erle yaral anma riski ni n yüksek ol duğu 

iĢlerdir.  Kazı  sırası nda toprak altı nda kal mak en yaygı n gör ül en dur umdur.  ÇalıĢ ma 

pl atfor munun üzeri ni n bir  t aht ayla ya da fileyl e kapatıl ması,  düĢen mal ze mel eri n 

iĢçilere zarar  ver mesi ni  önl e mekt edir.  Özelli kle kazı  i Ģleri nde etrafa saçılan t aĢl ar 

insanlara çok zarar  vermekt edir.  Bu nedenl e alınan önl e ml er  bunu engelleyecek 

niteli kte ol malı dır. 

Akar yakıt  i stasyonl arı ndaki  kazı  i Ģleri  bunl arla kı yaslandı ğı nda daha küçük,  fakat 

yerleĢi m yerleri ne yakı n ol mal arı  dur umunda daha öne ml e t edbir  al mayı  gerekli 

kılan i Ģlerdir.  Alı nacak önl e ml eri n en baĢı nda kazı  al anı nı  ka musal  al andan bir  çitle 

ayır mak gel mekt edir.  Böyl ece yayal arı n ve araçl arı n bu çukurlara düĢ mel eri 

önl enebil mekt edir. 

TS 12820 de,  yeraltı  akaryakıt  t ankl arı nı n yerleĢtiril mesi  sırası nda yapılan kazı 

iĢleri nde di kkat  edil mesi  gereken hususl ara yer veril mekt edir.  Bu st andar da göre 

yeraltı  t ankl arı  i çi n kazı  yapıl ması  sırası nda mevcut  bi nal arı n t e mellerine di kkat 

edil mesi,  bi na t e mellerini n altı nı n boĢaltıl ma ması,  bi nadaki  t e melleri n t aĢı makt a 

ol duğu yükl eri n t ankl ara zarar  verecek öl çüde et ki  et me mesi  konul arı nda hassas 

davranmak gerekmekt edir.  Bunu sağl a mak i çi n de  t ankl ar  mevcut  bi na ve t esislere 

TS 12820 de veril mi Ģ  olan e mni yet  mesafeleri  tabl osundaki  e mni yet  mesafel eri ne 

uygun ol arak yerleĢtiril meli,  bu mesafel er  belirlendi kt en sonra t ankı n yerleĢtirileceği 

tank havuzu içi n kazı iĢlerini n yapıl ması sağlanmalıdır.  

 

2. 2. 1. 6. Yüksekte ÇalıĢma  

 

Sağlı klı  ve güvenli  bir çalıĢ ma ort a mı nı n sağlanması  i çi n sağlı k ve güvenli k 

akti viteleri ni n pl anlanması,  organi zasyonu,  denetlenmesi  ve düzenli  ol arak gözden 

geçiril mesi  gerekmekt edir.  Özelli kle yüksekt e yapılan çalıĢ mal arda  daha di kkatli 

ol unması,  kaza riski ni  ortadan kal dır mak i çi n gerekli  büt ün önl e ml erin alı nması 

gerekmekt edir.  Yüksekte yapılan çalıĢ mal ar  he m çalıĢanlar  he m de aĢağı dan 

geç mekt e ol anl ar  i çi n büyük t ehli ke ol uĢt ur maktadır.  Kazal ara neden olacak her 
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husust a di kkatli  davranıl ması,  gerekli  st andartlara uyul ması  gerekmekt edir,  çünkü 

inĢaat  sahası nda öl üm ve yaral anmal ara yol  açan en yaygı n kazal ar  düĢ me sonucunda 

meydana gel mekt edir.  DüĢ meni n nedeni  çalıĢılan yeri n çalıĢ maya uygun ol ma ması, 

güvenli ği n yet eri nce sağlanma mı Ģ  ol ması dır.  DüĢme  riski ni n yüksek ol duğu baĢlıca 

iĢler ise yüksekt e yapılan iĢlerdir. (http:// www. hseni. gov. uk/ pdfs/chb. PDF)  

ÇalıĢanları n zarar  gör me riski ni n çok fazl a ol duğu yüksekt e yapılan çalıĢ mal arda 

büt ün e mni yet  önl e ml erini n alı nması na öne m veril mesi  gerekmekt edir (  Hi nze, 

1997).  2 m.  den yüksek ol an t üm pl atfor ml ara korkul uk konul ması  alı nması  gereken 

en öne mli  önl e ml erden biri dir.  Bu pl atfor ml arı n,  he m çalıĢanları n pl atfor ml ardan 

düĢ mesi ne he m de  pl atfor ml ardan düĢen mal zemel eri n aĢağı daki  i nsanlara zarar 

ver mesi ne engel  ol acak nit eli kte ol ması  gerekmekt edir.  Ayrı ca  bu pl atfor ml ar 

yüksekt e çalıĢanlar  i çi n uygun bir  çalıĢ ma orta mı  ol uĢt ur makt adır.  Herhangi  bir 

kazaya neden ol ma mak i çi n bu i skel eleri n kullanıl madan önce düzenli  ol arak kontrol 

edil mesi,  bu kontrollerin yet kili  bir  ki Ģi  t arafından yapıl ması  ve kontrolleri n 

sonuçl arı n kayıtları nı n t ut ul ması  t avsi ye edil mekt edir.  ( Akaryakıt ġirketi  1, 

Müt eahhitler Ġçi n Emni yetli ÇalıĢ ma Tüzüğü)  

Köt ü kur ul muĢ  i skel el erden kaynakl anan kazal ar f el aketlerle sonuçl anabil mekt edir. 

Bu dur um çalıĢanlar  i çin de aĢağı dan geç mekt e ol anl ar  i çi n de büyük bir  t ehli ke 

teĢkil  et mekt edir.  Bu konuda pr oj e deneti mcileri ni n ve yükl enicileri n yasal 

soruml ul ukl arı  bul unmaktadır.  Ri ski  ortadan kal dır mal arı,  bunun mü mkün ol madı ğı 

dur uml arda i se doğr u bir  strateji yl e riski  en aza i ndir mel eri  gerek mekt edir. 

(htt p:// www. hseni. gov. uk/ pdfs/chb. PDF)  

Ġskel eleri n kur ul umu ve kullanı mı  aĢa mal arı nda farklı  ki Ģileri n soruml ul ukl arı 

bul unmakt adır.  Pr oj e deneti mcisi ni n i skel eni n kur ul um aĢa ması nda çalıĢanl arı n 

iĢleri ni  koor di ne et mesi  gerekmekt edir.  Böyl ece çalıĢanl ar  ne yap mal arı  gerekti ği ni n 

farkı nda ol arak çalıĢacak ve ot aya çı kma i hti mali  ol an riskl er  iĢi n baĢında en aza 

indiril mi Ģ  ol acaktır.  Bu konuda pr oj e deneti mcisini n yap ması  gereken en öne mli  i Ģ, 

bu riskl eri  önl e mek i çi n gerekli  prensi pl eri  belirlemektir.  Bu riskl eri  belirledi kt en 

sonra,  riskl ere karĢı  gerekti ği nde kullanıl mak üzere güvenli k ve sağlık pl anı nı n 

belirle mesi  gerekmekt edir.  Yapı m aĢa ması nda i se pr oj e deneti mcisi ni n yap ması 

gereken il k i Ģ  hazırladığı  bu güvenli k ve sağlık pl anı nı  geliĢtir mektir. Kuralları 

belirle mesi  ve bu kuralları n uygul anması nı sağl a ması  gerekmektedir.  Pr oj e 

deneti mcisi  iskel el eri n kullanıl dı ğı  t üm süreç boyunca yükl eniciler  ve yapt ıkları  i Ģler 
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arası ndaki  koor di nasyonu sağl ayacak ve güvenli  çalıĢ ma prensi pl eri ni n 

uygul anması nı kontrol edecektir. (http:// www. hseni. gov. uk/ pdfs/chb. PDF)  

Ri skl eri  önl e mek i çi n gerekli  prensi pl eri  belirlemek t asarı mcıları n soruml ul uğu 

altı ndadır.  Tasarı mcıları n t asarı m ve  yapı m aĢa ması nda uyul acak ol an bu prensi pl eri 

belirlerken pr oj e denetimci si yl e i Ģbirli ği  yap ması  ve pr oj e deneti mcisi ni t asarı m ve 

yapı m aĢa ması nda karĢılaĢılabilecek riskl er  konusunda bil gilendir mesi  öne m 

taĢı makt adır.  Tasarı mcı nın bu güvenli k prensi pl erini  belirlerken pr oj e deneti mcisi ni n 

direktifleri ni di kkat e al ması gerekmekt edir. (htt p:// www. hseni. gov. uk/ pdfs/chb. PDF)  

Ġskel eyi  kullanan her  yükl enici  ve alt  yükl enici ni n i skel eyi  kullanmadan önce 

sağla mlı ğı ndan,  kullanılan mal ze mel erden ve st andartlarda ve Ģirket  prosedürl eri nde 

belirtilen güvenli k prensi pl eri ni n karĢılanmı Ģ  ol duğundan e mi n ol ması 

gerekmekt edir.  Bundan e mi n ol mak i çi n i skeleni n kontrolleri ni n düzenli  ol arak 

yapıl ması  en doğr u çözümdür.  Hangi  yükl enici nin i skel eni n güvenli ği nden sor u ml u 

ol duğunun i Ģi n baĢı nda belirlenmi Ģ  ol ması  sonradan ort aya çı kabilecek proble ml eri 

iĢin baĢı nda ortadan kal dıracaktır. (http:// www. hseni. gov. uk/ pdfs/chb. PDF) 

ĠĢçileri n he m kendi  güvenli kl eri ni  he m de baĢkalarını n güvenli kleri ni  düĢün mel eri  ve 

di kkatli  ol mal arı  gerekmekt edir.  Bu a maçl a müt eahhitle sürekli  i Ģbirli ği  i çi nde 

ol mal arı,  müt eahhi di n di rektifleri ne ve Ģirketi n i stekl eri ne uy mal arı,  kurallara ri ayet 

et mel eri  kaza ol asılı ğı nı  azaltacaktır.  Emni yeti sağl a mak i çi n gereken koĢull ar 

sağlandı kça he m kendilerini n he m de çevredekileri n güvenli ği  artacaktır. Uyul ması 

gereken e mni yet  kuralları,  kendileri ni  denetleyen birileri  olsa da ol masa da e mni yet 

ke meri,  baret  ve di ğer  kor uyucu eki pmanl arı  ve kı yafetleri  kullanmaktır.  Ġskel el erde 

fark edilen kusurları n da müt eahhi de rapor  edil mesi  gerekmekt edir.  Böyl ece kazal ar 

gerçekl eĢ meden gerekli önl e ml er alı nmı Ģ olacaktır.                               

(htt p:// www. hseni. gov. uk/ pdfs/chb. PDF)  

Mer di venl eri n kullanı mı  da  i skel eler  gi bi  belli  Ģartları n sağl anması  koĢul uyl a 

mü mkün ol makt adır.  Her  Ģeyden önce mer di veni n üst ünün e mni yetli  bir  Ģekil de 

tespit  edil di ği nden e mi n ol mak gerekmekt edir.  Merdi veni n alt  ucunu biri nin sürekli 

tut ması nı  sağl a mak güvenli k açısı ndan doğr u ol acaktır.  Yüksekt e çalıĢıl dı ğı 

dur uml arda e mni yet  kemeri ni n kullanıl ması na öne m veril mekt edir.  Ġskel el erde 

ol duğu gi bi  yüksekt en düĢebilecek mal ze mel ere karĢı  gerekli  önl e ml eri n alı nması, 

kor kul uk kullanıl ması  gerekmekt edir.  Bu çalıĢma  esnası nda yaya ve trafi k yol u 
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kontrol  altı nda t ut ul malı  ve aĢağı dan geçenl eri n mer di venden düĢebilecek 

mal ze mel erden zarar  gör me mesi  sağl anmalı dır. Mer di ven kullanı mı na,  yüksekt e 

çalıĢılan i Ģler  i çi n t avsi ye edilen bir  yönt e m ol madı ğı ndan dol ayı  yasal  sınırla mal ar 

ve Ģirketleri n e mni yet  t üzükl eri nde belirtilen kurallar  çerçevesi nde kısa süreli  ol arak 

müsaade edil mekt edir. (Akar yakıt ġirketi 1 Proj e SEÇ Pl anı) 

 

2. 2. 1. 7. Yı kı m / Söküm 

 

ĠnĢaat  iĢleri nde i nsanl ar  üzerleri ne düĢen mal ze mel erden dol ayı  yaral anmakt adırlar. 

Yı kı m /  sökü m sırası nda çalıĢanları n ve çalıĢ ma al anı nı n yakı nl arı ndan geç mekt e 

ol anları n üzerleri ne duvarları n ya da duvarlardan ve çatılardan kopan parçal arı n 

düĢ mesi  en yaygı n gör ülen dur uml ardandır.  Sağl am kur ul ma mı Ģ  ol an i skeleni n ya  da 

düzgün mont e edil me mi Ģ çelik kiriĢleri n düĢ mesi de sı kça rastlanılan dur uml ardır. 

Yı kı m /  sökü m sırası nda güvenli k Ģartları nı n yerine getiril me mi Ģ  ol ması  nedeni yl e 

el ektri k hatları na ve yanmı Ģ  kabl ol ara t e mas  edilmesi,  el ektri k çarpması  ve  yan ma 

gi bi istenmeyen duruml arla sonuçl anabil mekt edir. 

 

2. 2. 1. 8. El ektri k 

 

El ektri kli  çalıĢ mal ar,  uz manlı k gerektiren i Ģlerdir.  El ektri k i Ģleri ni n müt eahhit 

tarafı ndan seçili p Ģirketin pr oj e müdür ü t arafından onayl anan yet kili  kiĢiler 

tarafı ndan yapıl ması  gerekmekt edir.  Yet kisi  olmayanl arı n bu i Ģl erle uğraĢ ması nı 

engelle mek Ģarttır. 

Müt eahhi di n el ektri kle ilgili  iĢlere baĢl a madan önce Ģirketten El ektri kli  ÇalıĢ ma  Ġ zni 

al ması  gerekmekt edir.  Bu çalıĢ ma i zni nde yapılacak i Ģi n ne ol duğu,  üzeri nde 

çalıĢılacak eki pmanl arı n nel er  ol duğu,  i Ģi n nerede yapılacağı,  i kaz t abel al arıyla il gili 

bil giler,  çalıĢ ma al anı nda al çak veya yüksek gerilim hatları nı n bul unması  dur umunda 

ne gi bi  önl e ml eri n alı nması  gerekti ği yl e il gili  bilgiler  bul unmakt adır.  Pr oje müdür ü 

müt eahhi di  bu konul arda bil gilendir meli,  müt eahhit  de çalıĢ ma i zninde gerekli 

ol duğu belirtilen önl e ml eri  al malı dır.  Yapılan t üm i Ģl er  kanun ve  yönetmeli kl ere, 

anl aĢ ma hükü ml eri ne,  emni yet  kuralları na,  e mniyetli  çalıĢ ma t üzükl erine  uygun 

ol arak yapıl malı dır.   ( Akaryakıt ġirketi 1 Proj e SEÇ Pl anı) 
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400 Volt  sevi yesi ne kadar  ol an gerili m al çak gerili mdir.  ÇalıĢ ma  al anında al çak 

gerili m ol ması  dur umunda el ektri k çalıĢ ma i zi n bel gesi nde belirtilen ekipmanl arı n 

enerjisini  kes mek ve si ste mde gerekli  i zolasyonl arı  yap mak gerekmekt edir. 

Müt eahhit  bunl arı n yapıldı ğı ndan e mi n ol malı, gerekli  kontrol  ve deneti ml eri 

yap malı dır. ( Akaryakıt ġirketi 1 Proj e SEÇ Pl anı) 

400 Volt  sevi yesi ni n üstündeki  gerili me i se yüksek gerili m den mekt edir.  Yüksek 

gerili m hatları nı n geçtiği  yerlerde akaryakıt  ve LPG i st asyonu yap mak ol dukça 

tehli keli  bir  iĢtir,  bu nedenl e t üm önl e ml eri n eksiksi z alı nması  he m çalıĢanl arı n he m 

de çevredekileri n güvenl iği  açısı ndan büyük önem t aĢı makt adır.  ( Akar yakıt  ġirketi  1 

Pr oj e SEÇ Pl anı) 

Yüksek risk t aĢı yan i Ģyerleri nden sayılan akaryakıt  ve LPG i stasyonl arı nda meydana 

gel en yangı n,  patla ma,  parla ma  gi bi  fel aketlerin en öne mli  nedenl eri nden biri  de 

el ektri k t esisatı nda meydana gel en kaçakl ar  ve i hmallerdir.  Bu nedenle el ektri k 

tesisatında yapı m aĢ masında gerekli  önl e ml eri n eksi ksiz alı nması,  daha sonradan 

ortaya çı kabilecek ol umsuzl ukl arı n çoğunun önüne geçil mesi  bakı mı ndan büyük 

öne m t aĢı makt adır.  Parlayı cı,  Patlayı cı,  Tehli keli  ve zararlı  Maddel erle ÇalıĢılan 

ĠĢyerleri nde ve ĠĢl erde Al ınacak Tedbirler  Hakkı nda Tüzük’  t e bu gi bi  köt ü sonuçl ara 

karĢı  baĢt an önl e m almak i çi n di kkat  edilmesi  gereken güvenli k t edbirleri 

açı kl anmakt adır.  Bu t üzüğe göre bu gi bi  yüksek r iskli  böl gel erde yapıl ması  gereken 

en öne mli  Ģey,  parlayıcı  gaz ve buharları n havaya karıĢtı ğı  böl gelerden at eĢ 

kaynağı nı mü mkün ol duğunca uzak t ut maktır. Elektri k alet ve teçhi zatları çalıĢırken 

   El ektri k Tesisatı nda Alı nacak Emni yet Tedbi rleri  

Ma dde  23  --  Parl ayı cı  gaz  veya  buharl arı n havaya  karıĢması  il e  patl a ma 

tehli kesi  bul unan yerl erdeki  elektri k al et  ve  t eçhi zatı,  t ehli keli  al anı n dı Ģı na 

kurul acak veya  et anĢ  yapıl mı Ģ  ol acak veya  bu  t eçhi zat,  al ev  geçir mez  t i pt e 

yapılacak veya  ci haz  i çi nde  deva mlı  ol arak ort a m bası ncı ndan biraz  yüksek 

bir  t e mi z  hava  bası ncı  sağlanacak,  yahut  nor mali n biraz  üst ünde  bi r 

bası nçla  asal  gazl a  dol durulmuĢ  ol acak veya  uygun  ve yet erli  Ģekil de 

haval andırılacak ve  ni hayet  özel  haller  i çi n,  ÇalıĢ ma  Bakanlı ğı nı n kabul 

edeceği Ģartlara uygun tarzda yapıl mıĢ ol acaktır. 

Ma dde  24  --  Parl ayı cı  maddel eri n bul unduğu  i Ģyerlerindeki  el ektri k 

mot orl arı, alev geçir mez ta m kapalı tipt en olacaktır. 

Ma dde  25  --  Al ev geçir mez  ci hazları n kull anıl ması ndan önce  i mal at çı  ve 

satıcı  müesseselerden bu  ci hazl arı n gerekti ği  gi bi  ol dukl arına  dair  bel gel er 
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alı nacaktır.  Al ev geçir mez  ci hazları n üzeri nde  yapılacak  herhangi  bi r 

onarı m veya  değiĢi kli k,  bu  cihazl arı n il k güvenli k duru ml arı nı  boz mayacak 

veya azalt mayacak Ģekil de yapılacaktır. 

Ma dde  26  --  Al ev geçir mez ci hazl ar  i çi n kull anılacak i let kenl er  eksi z 

borul ar  i çi nde  bul unacak veya  madeni  kılıflı  ,  zırhlı  yahut  mi neral  t ecritli 

kabl olar  kullanılacaktır.  Bu  gi bi  al etlere  il et kenl eri n bağlantısı,  t esisatı n 

al ev geçir mez özelliği ni boz mayacak Ģekil de yapılacaktır.  

Ma dde  27  --  Tehli keli  bir  orta ma  giren el ektri k t esisat  borul arı,  t ehli ke 

al anı na girecekl eri nokt ada al ev geçir mez buvatlarla donatılacaktır.  

Ma dde  28  --  Mekani k bir  etki ye  mar uz  kal ması  muht e mel  ol an yerl erde, 

zırhlı kabl olar kullanılacaktır.  

Ma dde  29  --  Al ev geçir mez ci haz  veya  t eçhi zatı n madeni  gövdesi  il e 

kabl oları n madeni  kılıfları  ve bor ul arı  arası ndaki  el ektri k bağl antısı  l ehi m 

kaynağı veya uygun manĢonl ar kullanılarak sağl anacaktır. 

Ma dde  30  --  Kabl o uçl arı,  neme  karĢı  bu  ti p il et kenl ere  özgü  al ev geçir mez 

özel  kapakl arla  t ecrit  edilecek  ve  bor ul arı  veya  kabl ol arı n madeni  kılıfları 

ilet ken olarak kullanıl mayacaktır. 

Ma dde  31  --  Bi nal arı n madeni  kı sı ml arı ndan geçen bor ular  il e  kabl ol arı n 

madeni  kılıfları  tecrit  mal ze mesi  ile  kapl anacak veya  bunl ar bi nanı n madeni 

kısı ml arı na karĢı uygun Ģekil de korunacaktır. 

Ma dde  32  --  Ta m yalıtıl mıĢ el ektri k ci hazl arı,  gerili m altında  ol dukl arı 

sürece  deva mlı  bir  Ģekil de t e mi z  hava  ve  asal  gaz bası ncı  altı nda 

bul undurul acaktır.  Bu  ci hazl arı n,  bası ncı n düĢ mesi  hali nde  t esisatı  devre 

dıĢı  bırakacak uygun  kor uyucu t ertibatı  ol acak ve  t esisatın  bası nç  altı nda 

ol up ol madı ğı nı n her  za man kontrol  edilebil mesi  i çi n de  uygun  bi r 

göst ergesi  bul unacaktır.  Güvenli kli  ol dukl arı  yet kili  makaml ar  t arafı ndan 

onayl an mı Ģ  al etler  ve  t esisleri n üzeri nde,  güvenli k duruml arı nı  bozacak 

hi çbir değiĢi kli k yapıl mayacaktır. 

Ma dde  34  --  Çı pl ak hava  hatları  t ehli ke  al anı na  gir meden son  bul acak ve  bu 

uçl arda,  gerili m yüksel meleri ne  karĢı  uygun  kor uyucu ci hazl ar 

bul undurul acaktır. 

Ma dde  36  --  Tel eko müni kasyon  kabl ol arı  da  dahil,  büt ün yeraltı  kabl oları 

en az 50 santi metre deri nli ğe konacaktır. 

Ma dde  37  --  Sı k sı k bakı ma  i hti yaç  göst eren el ektri k t eçhizatı nı  devreden 

ta ma men ayır ma olanağı sağl anacaktır. 
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Ma dde  39  --  Si gort alar  daima  t ehli ke  böl gesi  dı Ģı na  konacaktır.  Ancak 

bunun  sağl ana madı ğı  hallerde  bunl ar,  al ev geçir mez  kut ul ar  i çi nde 

bul unacak ve bu kut ular gerilim kesil meden açıl mayacaktır. 

Ma dde  47  --  Seyyar  el ektri k ci hazl arı  t ehli keli  bir  ort a m i çi nde  hi ç  bi r 

nedenl e kullanıl mayacaktır. 

Parl ayı cı,  Patlayı cı,  t ehli keli  ve  Zararlı  Maddel erl e 

ÇalıĢılan ĠĢyerleri nde  ve  Ġ Ģl erde  Alı nacak Tedbirl er 

Hakkı nda Tüzük  

kı vılcı m çı kar ma  özelliği ne sahi p ol dukl arı ndan dol ayı  ya bu böl gel erden uzak 

tut ul mal arı  ya da yanmaz  mal ze mel erden yapıl mı Ģ  ol mal arı  gerek mekt edir.  Bu 

sağlandı kt an sonra yapılması  gereken i se r uti n kontroller,  deneti ml er  ve bu al anl arda 

çalıĢanl arı n yapıl ması gerekenl er  konusunda yet eri nce bili nçl endiril mel eri ni n 

sağlanması dır. 

 

2. 2. 1. 9. Mevcut Yer altı Tesisatı 

 

Me vcut  akaryakıt  ve LPG i st asyonl arı nda kazı i Ģleri  en t ehli keli  ol an ve  bundan 

dol ayı  en çok di kkat  edi l mesi  gereken i Ģlerden biridir.  Bu nedenl e i Ģe baĢl a madan 

önce müt eahhi di n akaryakıt  Ģirketi nden Kazı  Ġzni  alı nması  Ģarttır.  Bu i zi n alı ndı kt an 

sonra yapıl ması  gereken ilk i Ģ,  kullanıl makt a ol an i st asyonun mevcut  yer  altı  t esisatı 

pr oj el eri ni n bul unup bul unmadı ğı nı  araĢtır maktır.  Mevcut  dur um projel eri ni n 

bul unması  kazı  iĢleri nde karĢılaĢılabilecek t ehli kel eri  ol dukça hafiflet mekt edir.  Bu 

pr ojel erde gerekli  t üm çi zi ml eri n yapıl mı Ģ  ol duğundan e mi n ol dukt an sonra 

yapıl ması  gereken t ek Ģey saha bet onu altı nda olabilecek el ektri k kabl ol arı,  t ankl ar 

ve bor ul ar  gi bi  mevcut  yer  altı  t esisatı nı n belirlenmesi  ve kazı  esnası nda bu 

böl gel erde gerekli  ol an tü m önl e ml eri n alı nmasıdır.  Bu aĢa mada Ģirketi n ve  i Ģyeri 

yet kilisini n müt eahhi de gerekli hususl arda t üm bilgileri ver mesi gerekmektedir.  

Faali yette ol an bir  i stasyonda herhangi  bir  çalıĢma  yapıl ması  hali nde çukurl ar  ve 

yeraltı  t esisatı nı n araçl arla ve yayal arla t e ması nı  kes mek doğr u ol acaktır.  Bu al anı n 

bari yerlerle çevril mesi  ve çalıĢ ma bitene kadar ka munun kullanı mı n kapatıl ması 

gerekmekt edir. [ Akaryakıt ġirketi 1 Ġstasyon ĠĢletme St andartları] 

Me vcut  yer  altı  t esisatı  belirlendi kt en sonra gerekli  kazı  i Ģleri  yapıl malı dır.  ÇalıĢ ma 

sırası nda pr oj el erde bulun mayan yeni  bir  t esisatı n bul unması  hali nde yapıl ması 
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gereken il k i Ģ  dur umu derhal  raporl anmak ve Ģirket  ve i Ģyeri  yet kilisi ni n bu konuda 

bil gilendiril mesi ni  sağl amaktır.  ( Akaryakıt  ġirketi  1 Müt eahhitler  Ġçi n Emni yetli 

ÇalıĢ ma Tüzüğü)  

 

2. 2. 1. 10. Atı k Maddel er 

 

Atı k maddel er  çevreni n kirlenmesi ne ve bu çevrede yaĢayan i nsanl arın ve di ğer 

canlıları n zarar  gör mesine neden ol an maddel erdir.  Ġstenmeyen kokul ar,  gör ünt ü 

kirliliği,  ekol oji k dengeni n bozul ması  ve i nsan sağlı ğı nı n bozul ması  gi bi  ol umsuz 

sonuçl ar doğurabil mekt edirler. 

Yapı m sırası ndaki  her  türl ü atı k maddeni n yok edil mesi  müt eahhi di n soruml ul uğu 

altı ndadır.  Ġ mal at  sırası nda çı kan atı k madde ve hur dal arı n ci nsleri ne göre ayrıl ması 

ve iĢ yeri nden uzakl aĢtırılarak yok edil mesi ni sağla mak müt eahhi di n görevidir.  

Akar yakıt  ve LPG i st asyonl arı nı n yapı mı  sırası nda di ğer  bi na yapı m i Ģl eri nde 

gör ülen atı k maddel eri n yanı nda bazı  ki myasal  atı klar  da söz konusu ol makt adır. 

Özelli kl e yapı m sırası nda faali yette ol an,  faali yeti  durdurul muĢ  dahi  ol sa içerisi nde 

hal en akaryakıt  depol anmaya deva m edilen bu i stasyonl arda gör ülen hi drokar bon ve 

kurĢun bileĢi kleri  gi bi  zehirli  atı kları n yok edilmesi  sırası nda akaryakıt Ģirketi ni n 

istekl eri ne ve direktiflerine uy mak,  çevreni n güvenli ği  açısı ndan öne m t aĢı makt adır. 

Bu i Ģle ml eri n yasal  sı nırla mal ar  i çi nde yapıl ması  gerekmekt edir.  ( Akaryakıt  ġirketi  1 

-- SEÇ)  

Çevre Kanununda atı k maddel eri n yok edil mesi ve nakli iĢle ml eri sırası nda uyul ması  

Çevre Korun ması na ĠliĢki n Önl e ml er ve Yasakl ar 

Ma dde  8  --  Her  t ürl ü atı k ve  artı ğı,  çevreye  zarar  verecek  Ģekil de,  il gili 

yönet meli kl erde  belirlenen st andartlara  ve  yönt e ml ere aykırı  ol arak 

doğrudan ve  dol aylı  bi çi mde alı cı  ort a ma  ver mek,  depola mak,  t aĢı mak, 

uzakl aĢtır mak ve benzeri faaliyetlerde bul un mak yasaktır. 

 Ki rl enme  i hti mali ni n bul unduğu  duru ml arda  il gililer  kirlen meyi 

önl e mekl e;  kirlenmeni n meydana  gel di ği  hallerde  kirleten,  kirlenmeyi 

durdur mak,  kirlenmeni n et kileri ni  gi der mek veya  azalt mak i çi n gerekli 

tedbirleri al makl a yükü ml üdürler. 

     2872 Nu maralı Çevre Kanunu  
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gereken kurallar  ve sor uml ul uğun ki mde olduğuyl a il gili  açı kl ayıcı  bil giler 

bul unmakt adır.  Atı k maddel er  konusunda yapılacak her  i Ģte bu kanun hükü ml eri ne 

uyul ması gerekmekt edir. 

 

2. 2. 1. 11. Dispenserl er ve Rekl a m El e manl arı  

 

Di spenserleri n seçi mi  ve mont aj  det ayl arı  konusunda TS'  l erde belirtilen Ģartlara 

uyul ması  gerekmekt edir. Bu Ģartlar,  herhangi  bir  tehli ke anı nda çevreyi,  insanl arı  ve 

araçl arı n zarar  gör mesi ni engelle meyi  a maçl a maktadır.  TS 12820’ ye göre akaryakıt 

istasyonl arı nda kullanılacak ol an dispenserlerin Sanayi  ve Ti caret Bakanlı ğı 

tarafı ndan onayl anmı Ģ  olması  gerekmekt edir.  Sanayi  ve Ti caret  Bakanlı ğını n ti p ve 

siste m onayı  verdi ği  di spenserleri n dı Ģı nda dispenser  seç mek ve kullanmak yasaktır. 

Mont aj  aĢa ması nda da TS 6769- 2 hükü ml eri  geçerli  ol acaktır.  Bu st andar da göre 

di spenserleri n bet on bir  kai de üzeri ne ot urt ul ması  ve sabitlenmesi,  çarpmal ara karĢı 

kor unması  gerekmekt edir.  Bunu sağl a mak i çin ze mi ne e mni yetli  bir  Ģekil de 

ci vat alanmal arı Ģarttır. 

TS 12820’  de di spenserleri n sahi p ol ması  gereken özelli kleri nden bahsedil mekt edir. 

Bu st andarda göre araçl arı n ve müĢt erileri n güvenli ği  açısı ndan i stasyondaki 

di spensel eri n yakıt  al an aracı n t a ma mı nı n i stasyon sı nırları  i çi nde yerleĢtiril mi Ģ 

ol ması  gerekmekt edir.  Dispenserleri n çevresi nde yangı n ve patla mal ara neden ol an 

yoğun mi kt arda akaryakıt  buharı  bul unduğunda,  t ehli keli  böl ge sı nırları  i çi nde 

ol dukl arı  kabul  edil mektedir  ve herhangi  bir  sabit at eĢ  kaynağı ndan en az 6 m uzakt a 

ol mal arı sağl anmalı dır. 

 

2. 2. 2. Emni yet Önl e ml eri  

 

Yapı m evresi nde alı nacak ol an e mni yet  önl eml eri  yangı n,  patla ma,  kaza gi bi 

tehli kel ere karĢı  alı nması gereken ve çalıĢanları n ve çevreni n sağlı ğı nı  ve güvenli ği ni 

sağl a mayı  a maçl ayan önleml erdir.  Özelli kle de bu gi bi  t ehli kel eri n ci ddi  hasarl ara 

neden ol ma  i hti mali  çok yüksek ol an akaryakıt  ve LPG i st asyonl arı  gi bi  i Ģlet mel eri n 

yapı mı  sırası nda bu önl e ml eri n alı nması  ve kaĢı  karĢı ya ol unan tehli kel eri n 

ci ddi yeti ni n farkı nda ol un ması gerekmekt edir. 
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Özellikl e akaryakıt  bulunan böl gel erde yapıl makt a ol an çalıĢ mal arda akaryakıt 

Ģirketi nden yapılacak i Ģ i zi n i zi n bel gesi  al mak ve i zi n bel gesi  ol mayan i Ģl eri n 

yapıl ması nı  engelle mek Ģarttır.  Bu böl gel erde çalıĢırken di kkatli  ol mak ve Ģirketi n 

güvenli k pr osedürleri ne,  kanun,  t üzük ve yönet meli kleri n Ģartları na uy mak 

gerekmekt edir. 

 

2. 2. 2. 1. Tehli keli Böl gelerde ÇalıĢ ma 

 

Tehli keli  böl gel er,  akaryakıt  ve LPG i st asyonları nda parla ma,  patla ma ve  yan ma 

ihti mali ni n yüksek ol duğu t ankl ar,  dispenserler  ve bunl arı n çevrel eri dir.  Bu yerl erde 

herhangi  bir  çalıĢ ma yapılacaksa,  il k önce akaryakıt  Ģirketi nden Tehli keli  Böl gel erde 

ÇalıĢ ma Ġzni alı nması gerekmekt edir.  

Faali yette bul unan i stasyonl arda yapılan bakım,  onarı m ve  t adilat i Ģl eri nde, 

müt eahhi di n t ehli keli  böl gel erde çalıĢ ma Ģartlarını  i yi  bil mesi  gerek mekt edir.  Bu 

nedenl e müt eahhi di n akaryakıt  Ģirketi nden t ehli keli  böl gel er  ve geçerli  ol an 

mevzuatlar  hakkı nda gerekli  bil gileri  al ması  ve çalıĢanl arı na,  t e msilcilerine ve alt 

yükl enicileri ne bu konudaki  bil gileri  akt ar ması   Ģarttır  ( Akaryakıt  ġirketi  1 Kull anma 

St andartları). 

Tehli keli  böl gel erde dikkat  edil mesi  gereken en öne mli  Ģey petrol  ür ünl eri ni n 

patlayı cı  et kisi ni n farkı nda ol mak ve bu konuda di kkatli  davranmaktır.  ÇalıĢ maya 

baĢl a madan önce akaryakıt  ve LPG t ankl arı,  depol arı  ve kont eynerleri  boĢaltıl mı Ģ 

dahi  ol sa,  çevrel eri nde yanı cı  ve patlayı cı  buhar  orta mı  bul unmakt adır.  Bu patlayı cı 

orta m boĢalt ma sırası nda veya öncesi nde benzi n bul aĢan kı yafetler,  ku m,  toprak gi bi 

e mi ci  maddel er  i çi n de geçerli dir.  Bu gi bi  bölgel erde çalıĢırken  e mi ci  ol mayan 

kor uyucu gi yi m eĢyal arını n gi yil mesi,  si gara,  çak mak,  ki brit  gi bi  at eĢ  kaynakl arı nı n 

kullanıl ma ması  ve yet kili  ol mayan kiĢileri n bural ara yakl aĢ mal arı nı n önl enmesi 

gerekmekt edir.  Özelli kle de  bakı m,  onarı m veya t adilat  yapıl dı ğı  sırada i st asyon 

kullanıl maya deva m edi yorsa bu konul arda çok dikkatli ol unması Ģarttır.   
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2. 2. 2. 2. AteĢli ÇalıĢ mal ar 

 

At eĢli  çalıĢ mal ar,  i çi nde ve  çevresi nde t ehli keli boyutlarda yanı cı  buhar  bul unan 

akaryakıt  ve LPG i st asyonl arı nda öne m veril mesi  gereken özel  i Ģlerdir. Bu yanı cı 

petrol  buharları  i çi n at eĢle me  kaynağı  ol abilecekl eri nden,  at eĢli  çalıĢ mal ar 

konusunda di kkatli  ol un ması,  Ģirketten At eĢli ÇalıĢ ma Ġzni  al madan bu i Ģl eri n 

yapıl ma ması  ve bu çalıĢma  i zni ndeki  t üm Ģartların sağl andı ğı ndan e mi n ol un ması 

gerekmekt edir.  At eĢli  çalıĢ ma esnası nda meydana gel ebilecek her  t ürlü t ersli k 

müt eahhi di n soruml ul uğu altı ndadır.  Bu nedenle müt eahhi di n,  Ģirketi n talepl eri ni 

anl a mı Ģ  ol ması  ve çalıĢanl arı nı  ve alt  yükl enicileri  gerekli  konul arda bil gilendir mi Ģ 

ol ması  gerekmekt edir.  ÇalıĢanları n i Ģi n ci ddi yetini n farkı nda ol mal arı,  yangı n ve 

e mni yet  önl e ml eri  konusunda bil gilendiril mi Ģ  ve bunl arı  gerekti ği  t aktirde 

uygul ayabilecek düzeyde ol mal arı  Ģarttır.  ÇalıĢanl arı n bu konudaki  yüküml ül ükl eri 

yükl enici ni n i stekl eri ni  ve At eĢli  ÇalıĢ ma Ġzni ni n tüm gerekl eri ni  yeri ne getir mektir. 

Al ı nması  gereken en öne mli  önl e m t ank ve di spenser  çevrel eri ndeki t ehli keli 

böl gel er  i çi nde sürekli  olarak akaryakıt  buharı  ve oksijen öl çümünün yapıl ması dır. 

Bu i Ģler  her  ne kadar  verilen çalıĢ ma i zni yl e müt eahhi de devredil mi Ģ  ol sa da Ģirketi n 

uygul a ma aĢa ması nda bu çalıĢ mal arı  denetle mesi  gerekmekt edir.  Bu denetle mel er 

sırası nda,  yangı n ve e mni yet  önl e ml eri ni  et kileyebilecek Ģekil de ortaya çı kabil ecek 

her  t ürl ü t ehli keni n rapor  edil mesi  ve Ģirkete bil diril mesi  öne m t aĢı makt adır. 

( Akaryakıt ġirketi 1 Proje SEÇ Pl anı) 

At eĢli çalıĢ ma kapsa mı na giren iĢler kısaca Ģu baĢlıklar altı nda özetlenebil mekt edir:  

 Met al kesi mi ve yakıl ması 

 Buharl a te mi zl e me 

 Kaynak 

 TaĢl a ma 

 Yont ma iĢleri 

 Isıt ma kaynakl arı nı n kullanı mı (asfalt ısıt ma ocağı…vb. ) 

 Açı k alevli alet veya ci hazl arı n kullanı mı  

At eĢli  çalıĢ ma i zni nde kaynak maki nesi ni n kullanılı p kullanıl mayacağı nın,  her hangi 

bir  at eĢ  kaynağı nı n kullanılı p kullanıl mayacağı nın,  mat kap,  ko mpresör,  kaz ma  vb. 
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kı vılcı m çı kar ma  i hti mali bul unan al etleri n kullanılıp kullanıl mayacağı nı n belirtil mi Ģ 

ol ması gerekmekt edir. 

At eĢli  çalıĢ ma yapılan böl gel erde büt ün gaz tüpl eri ni n di k vazi yette muhafaza 

edil mesi,  t üp vanal arı  ve hort uml arı nı n hasarsız ol ması  ve gaz t üpl eri ne al ev 

dur durucu ci hazl ar  t akılmı Ģ  ol ması  alı nabilecek basit  fakat  öne mli  önl eml erdendir. 

Kull anıl mayan gaz t üpleri ni n kapatıl ması,  hatta çalıĢ ma al anı nı n çevresi nden 

uzakl aĢtırıl ması t üplerle ilgili di kkat edil mesi gereken hususl ardır.  

At eĢli  çalıĢ ma yapıl madan önce al anı n çevresine ‘ ‘ At eĢli  ÇalıĢ ma’ ’ iĢaretleri ni n 

konul ması  müt eahhit  t arafı ndan sağl anmalı dır.  Bu çalıĢ madan et kilenme ol asılı ğı 

bul unan di ğer  t ehli keli  iĢleri n at eĢli  çalıĢ ma esnası nda dur durul ması  ve iĢ bitti kt en 

sonra da i Ģi  sahası nda sıcak parçal arı n kal madı ğını n kontrol  edil mesi  gerek mekt edir. 

Bu i Ģlerde kullanılan alet,  maki ne ve ci hazl arın st andartlara uygun olduğundan, 

uygun kor uyucu gi yi m eĢyal arı nı n kullanıl dı ğından ve çalıĢ ma al anına  du man 

det ekt örleri yerleĢtiril mi Ģ ol duğundan e mi n ol mak gerekmekt edir.  

ÇalıĢ ma al anı nı n t e mi z t ut ul ması  büyük önem t aĢı makt adır.  At eĢli çalıĢ mal ar 

kı vılcı m çı kardı kl arı ndan çevrede bul unan çöp ve  dökünt ül eri n bu kıvılcı ml ar 

tarafı ndan at eĢl enme ol asılı kları  yüksektir.  Meydana gel ebilecek yangı n ve patla ma 

ihti mali ne karĢı  çalıĢanları n titiz davranması  ve çalıĢ ma al anı nı n sürekli  t e mi z 

tut ul ması  güvenli k açısı ndan gerekli dir.  Ayrı ca çalıĢ manı n t a ma ml anması ndan sonra 

da çevrede çapak ya da tehli keli  dur uml ara yol  açabilecek sı cak böl gel erin bul unup 

bul unmadı ğı  iĢçiler  t arafından kontrol  edil meli dir.  ÇalıĢ ma sırası nda gör ülen yangı n 

ve patla maya neden ol abilecek,  e mni yet  uyarılarına aykırı  her  t ürl ü t ehli keni n der hal 

rapor edil mesi gerekmektedir. 

 

2. 2. 2. 3. Çekme Mesafeleri  

 

Akar yakıt  ve LPG i stasyonl arı nı n t asarı m evresi nde pr oj e müellifleri  Ģirket 

pr osedürleri ne ve yerel  düzenl e mel ere,  st andartlara ve ül ke yasal arı na uygun ol arak 

tasarı m yap makt adırlar,  çükü akaryakıt  ve LPG istasyonl arı  gi bi  ka mu güvenli ği ni 

tehdit  et mekt e ol an gayrı sı hhi  müessesel eri n t asarı m ve yapı mı  konul arı nda getirilen 

pek çok kı sıtlama bul unmakt adır.  Bu kı sıtlamal ar,  i stasyonl arda çevreye zarar  ver me 
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ihti mali  yüksek ol an t ehlike kaynakl arı  ve gerçekl eĢti kleri  t aktirde geri  dönüĢü zor 

ol an çok tehli keli sonuçları bul unan riskl eri en aza i ndir meyi a maçl a makt adır. 

Ġstasyonl arda gerçekl eĢ me i hti mali  bul unan en büyük t ehli kel er  parla ma,  patla ma  ve 

yangı ndır.  Bu t ehli kel er,  bu i stasyonl arda ağırlı klı ol arak petrol  ür ünl eri  gibi  t ehli keli 

maddel eri n depol anmasından,  kullanıl ması ndan ve satıl ması ndan kaynakl an makt adı r. 

Bu maddel eri n zararları ndan ko mĢu mül ki yetlerde bul unan çevre hal kı  korumak i çi n 

Tür k St andartları  t arafı ndan belirlenmi Ģ  ol an yapı m st andartları  bul un makt adır.  Bu 

standartlar  arası nda en öne mlisi  çekme  mesafeleridir.  Emni yetli  yerleĢi mi  sağl a mayı 

ve çevredekileri  kor umayı  a maçl ayan bu e mniyetli  çekme  mesafel erini n yapı m 

sırası nda da di kkat e alın ması  ve çekme  mesafel eri ne uygun ol arak çizil mi Ģ  ol an 

pr oj el ere yapı m sırası nda uyul ması  gerekmektedir.  Bu nedenl e müt eahhi di n bu 

mesafel erden haberdar  ol ması  ve  hat alı  yapıl mı Ģ  ol an pr oj eleri  önceden far k ederek  

akaryakıt Ģirketi ni uyar ması ve hat anı n düzeltil mesi ni sağla ması öne m t aĢımakt adır.   

 

2. 2. 2. 4. Özel Önl e ml er: Tankl arı n Yapı mı  

 

Akar yakıt  ve LPG i st asyonl arı nda bul unan t ankl ar  i çleri nde ve çevrel eri nde  ol dukça 

yoğun mi kt arda yanı cı  ve patlayı cı  akaryakıt  buharı  bul undur dukl arı ndan dol ayı 

tehli keli  böl ge sı nırları  i çine dahil  edil mekt edirler. Bu nedenl e t ankl arı n hem yapı mı 

he m de bakı mı na özel  öne m veril mesi  çalıĢanların ve çevreni n güvenli ği açı sı ndan 

büyük öne m t aĢı makt adır.  Tankl arı n yapı mı  esnasında özelli kle yangı ndan kor un mak 

a macı yl a bazı  önl e ml erin alı nması  gerekmekt edir.  Bu önl e ml eri n büyük bir  kı s mı 

Bi nal arı n Yangı ndan Korun ması Hakkı nda Yönetmeli kt e açı kl anmakt adır. Bu  

LPG’  l eri n depol an ması nda ve  i k mal  i st asyonl arı nda  aĢağı da  belirtilen 

yangı n güvenli k önl e ml eri ni n alı nması gerekmekt edir. 

a) Genel Önl e ml er 

1)  Depo  ve  t ank etrafında  çukur  ze mi n,  f oseptik  vb. 

bul undurul ma malı dır. 

2)  Depo  ve  yerüst ü t ankl arı nda  en  az  3  m ve  yeraltı  t ankl arında  en 

az  1  m     uzaklı ğı ndan etrafı  tel  örgü veya  çit  ile  çevril meli,  ot  ve 

benzeri kol ay yanabilir maddeler bul undurul ma malı dır. 

3)  Tankl arı n yakı nı ndan veya  üst ünden el ektri k enerji hatl arı 

geç me meli dir.  ( An ma  gerilimi ,  0. 6 --  10. 5 k V ol an nakil  hattı, 
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di key doğrult udan her  yandan 2  m uzakt a  ve  10. 5 k V’  ı n  üzeri nde 

ol an nakil  hattı  yat ay doğrult uda  her  yönden 7. 5 m uzakt a 

ol malı dır.) 

4)  Depol a ma  al anl arı nda çı kabilecek yangı nl arı  güvenli k 

soruml ul arı na uyarı verecek bir alar m siste mi ol malı dır. 

5)  Tank  sahası na  her  yönden okunacak Ģekil de  i kaz  l evhal arı 

yerl eĢtiril meli dir. 

6)  Ört ül ü t ankl ar  ı sı ya  dayanı klı  mal ze me  veya  dere  kumu  i l e 

ört ül meli dir. Toprakaltı tankl arda kat odi k koruma yapıl malıdır.  

b) Al gıla ma ve elektri k tesisatı 

1)  Depo  ve  t ank  sahası ndaki  el ektri k t esisatı  ex-proof ol arak 

proj el endiril meli dir. 

2)  Gaz  kaçakl arı na  karĢı ex- proof  gaz  al gıla ma  sist e mi 

yapıl malı dır.  

3)  Gaz  kapat ma  vanası  al gılama  si st e mi ne  bağl an malı  ve  t ehli ke 

anı nda  ot o mati k ol arak kapan malı dır.  Ayrı ca  herhangi  bir  gaz 

kaçağı ve yangı n durumunda uzakt an kapatılabil meli dir. 

4)  Acil  duru ml arda  ( yangı n veya  gaz  kaçağı)  personeli  i kaz et mek 

içi n sesli alar m siste mi ol malıdır. 

5)  Yıl dırı m t ehli kesi ne  karĢı TS 622’  ye  uygun  bir  parat oner 

siste mi kurul malı dır. 

6)  Tank  bor u ve  di spenserlerini n t oprakl a mal arı  uygun  ol malı,  tank 

ve dispenser böl gesi nde stati k toprakl a ma pensel eri bul un malıdır. 

c) Soğut ma ve Söndür me Siste ml eri 

1)  Depo  ve  t ank  al anl arı nda TS  862’ ye  uygun  en  az  2  adet  12 

kg’lı k kur u ki myevi  t ozl u yangı n  söndür me  ci hazı  konulmalı dır. 

Kapasitesi  10. 000 kg’ dan az  ol an depol ara  en  az  1  adet  12 kg’lı k 

kuru ki myevi  t ozl u yangı n söndür me  ci hazı  il ave  edilmeli dir. 

100. 000 kg  üzeri ndeki  her  250. 000 kg  i çi n il ave  ol arak 1  adet  12 

kg’lı k kuru ki myasal t ozl u söndür me ci hazı bul undurul malı dır. 

2)  Topl a m kapasitesi  10  m3  den daha  büyük  depol arda  ve  yerüst ü 

tankl arı nda  soğut ma  i çi n s pri nkl er  si ste mi  bul unmalı dır. 

Pr oj el endir mede,  depol a ma  t ankl arı nı n t opl a  dı Ģ  yüzeyi ni n her 

m2’si  i çi n 10  litre/ daki ka  veya  t üp depol a ma,  dol um t esisi 

pl atfor mu,  sundur ma  gi bi  alanl arı nı n her  m2’si  i çi n en az  10 

litre/ daki ka  su debisi  alı nmal ı,  su  deposu bu  debi yi  en  az 1  saat 
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karĢılayacak kapasitede  ol malı dır.  Hesapl anan su  miktarı nı 

depol a ma  t ankl arı  üzeri ne  veya  pl atfor m veya  sundur ma  al anı na 

uygun Ģekil de dağıtabilecek spri nkl er siste mi yapılacaktır. 

Spri nkl er  si ste mi ne  ve  yangı n musl ukl arı na  i hti yaca  uygun  ol arak 

suyu  po mpal ayacak en  az 2  po mpa  bul undurul acak ve  bu 

po mpal arı n çı kıĢ  bası ncı  700  kPa’dan az  ol mayacaktır.  Pompal arı n 

çalıĢtırıl ması  ot omati k veya uzakt an ku mandalı  ol malı ve  bu 

siste m haft ada  en  az  bir  kere  çalıĢtırılarak kontrol  edilmeli dir. 

Po mpal ardan birisi  j eneratörden doğrudan besl enmeli veya 

po mpal ardan birisi dizel yangın po mpası ol malı dır. 

3)  Tüp  depol a ma  t esisleri nde en  az  2  adet  yangı  hi drantı ( veya 

ko mpl e  yangı n dol abı)  bul unmalı dır.  Yangı n hi drantları nı n her  biri 

20  m3/ h su  kapasitesi nde  ve bası ncı  700  kPa  ol acaktır.  Yangı n 

dol apl arı nda  itfai ye  st andartları na  uygun  hort um ve l ans 

bul undurul acaktır.  

4)  Kapasitesi  100  m3  den  f azla  ol an yerüst ü t üp depol a ma  ve  t ank 

tesisleri  ile  dol um t esisleri  çaprazl a ma  ol arak her  birisi  en  az  1200 

l/dak debi de en az 2 adet sabit monit ör yerleĢtirilecektir.  

 Bi nal arı n Yangı ndan Kor un ması Hakkı nda Yönet meli k 

tedbirleri n alı nması,  t ankl ardan kaynakl anan yangı n ve patla ma  t ehli kesi ni  en aza 

indir meyi hedefle mekt edir. 

TS 12820 st andardı  da tankl arı n yapı mı yl a il gili  bazı  maddel er  i çer mekt edir.  Bu 

standarda göre t ankl arı n t e melleri ni n sağl a m olması  ve t ankl arı n etrafı nın en az 15 

c m.  kalı nlı ğı nda t ane büyükl üğü 0, 3 c m’  yi  aĢmayan ve  kor ozyon yap ma  et kisi 

bul unmayan t e mi z ku m ile dol durul ması  gerekmekt edir.  Bu ku mun 15 cm’  de  bir 

sı kıĢtırıl ması  ve böyl ece hava boĢl uğu bırak mayacak Ģekil de doldur ul ması 

gerekmekt edir.  Tank çukur u uygun Ģekil de hazırlandı kt an sonra da t ankı n 

deli nmesi ne,  zarar  gör mesi ne engel  ol unması,  t ankı n di kkatli  bir  Ģekil de bu çukura 

yerleĢtiril mesi sağl anmal ıdır.  

Tankı n bet on havuza yerleĢtiril mesi  TS 12820 ile getiril mi Ģ  ol an bir  zorunl ul ukt ur. 

Bu st andart  yür ürl üğe gir meden önce i nĢa edi l mi Ģ  ol an i stasyonl arda kull anılan 

tankl ar  ve t ank havuzları  i çi n bu Ģart  aranmamakt adır,  fakat  bu t ariht en sonra 

herhangi  bir  t ankı n değiĢi mi ni n yapıl ması  dur umunda bet on havuz Ģartını n yeri ne 

getiril mesi gerekmekt edir. 
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Tankl arı n ve t ankl a bağl antısı  ol an bor uları n kor ozyondan kor un ması  Ģarttır. 

Kor ozyondan kor uma  i çi n uygul anmakt a ol an çeĢitli  yönt e ml er  bul un makt adır. 

Uygul anması  gereken t ankı  kor ozyondan kor uma met odunun t oprak ci nsi  di kkat e 

alı narak yet kili  mühendisler  t arafı ndan seçilmesi ni  sağl a mak gerek mekt edir.            

( TS 12820) 

Yeraltı  t ankl arı nı n,  özellikle de üzeri nden araç geçiĢi ni n ol ması  dur umunda, 

üzerleri ne koyul acak dolgu mal ze mel eri  konusunda gerekli  st andartlara uyul ması 

öne m t aĢı makt adır.  Bu konuda TS 12820 de belirtilen madde Ģöyl edir:  ‘ ‘Bütün yeraltı 

tankl arı nı n üzeri  en az 60 c m kalı nlı ğı nda t oprak il e dol durul malı  veya en az 30 c m 

kalı nlı ğı nda dol gu mal ze mesi  ile dol durul up üzeri ne en az 10 c m kalı nlığı nda bir 

de mir  t akvi yeli  bet on plaka yerl eĢtiril meli dir.  Üzeri nde araç trafi ği  ol acaksa veya 

ol ma  i hti mali  varsa,  üzerinden geçecek araçl arı n vereceği  zararı  önl e mek içi n t ankı n 

üzeri  en az 60 c m kalı nlığı nda sı kıĢtırıl mı Ģ  dol gu mal ze mesi,  dol gu üzerinde 15 c m 

kalı nlı ğı nda de mir  t akvi yeli  bet on pl aka ile kapatıl malı dır.  Beton pl aka 

kullanıl dı ğı nda,  pl aka yat ay düzl e mde her  yönde,  t ankı n ol uĢt urduğu al anı n 

kenarları ndan en az 50 cm t aĢ malı dır.  Bet on pl aka il e üzeri  kapatıl mayan t ankl arı n 

üzeri nden araç geçiĢi ni  önl e mek i çi n,  t ankı n gömül ü ol duğu al anı n etrafı  en az 180 

c m yüksekli ği nde tel örgü ile çevril meli dir.’ ’    

 

2. 3. Kull anma Evresi 

 

Akar yakıt  ve LPG i st asyonl arı nı n kullanma evresi,  hal kı n ve çevreni n sağlı ğı  ve 

güvenli ği  açısı ndan en r iskli  ol an evredir.  Bu nedenl e ort aya çı kabilecek t ehli kel er 

konusunda he m i st asyon çalıĢanları nı n hem de  müĢt erileri n ve  hal kı n 

bili nçl endiril mesi  gerekmekt edir.  Özelli kle medyanı n,  geniĢ  kitlelere ul aĢ ma 

kol aylı ğı na sahi p ol duğundan dol ayı,  ka munun aydı nl atıl ması  konusunda düzenl enen 

bazı  ka mpanyal ara kat kıda bul unması,  dest ek olması  sağl anmalı dır.  Ancak bu gi bi 

bil gilendir me faali yetleri  sayesi nde ka munun ve i stasyon çalıĢanl arı nın gerekli 

konul arda bili nçl endiril mel eri mü mkün ol acaktır. 

Bu konuda Dubai  ör neğini  ver mek açı kl ayı cı  ol acaktır.  Dubai  yasal arı na göre dol um 

sırası nda ot omobilleri ni n mot orunu dur dur mayan sürücül er  10. 00 Dh ve  üç ay hapi s 

cezası yl a cezal andırıl makt adırlar.  Si gara i çenl erin de ka mu güvenli ği ni  ve sağlı ğı nı 
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tehdit  etti kleri  gerekçesiyl e aynı  cezaya çarptırılmal arı  gerekti ği  konusunda yapıl an 

çalıĢ mal ar  i se deva m et mekt edir.  Fakat  akaryakıt  Ģirketleri ni n bile bu yasadan 

yet eri nce haberi  yokt ur  ve ol ar  bu konul arda kendi  Ģirket  politi kaları nı  ve güvenli k 

pr osedürleri ni  uygul a makt adırlar.  Bu nedenl e halkı n akaryakıt  ve LPG i stasyonl arı 

gi bi  yangı n riski  yüksek yerl erde,  bu konuda güvenli  ol mayan davranıĢl arda 

bul unma mal arı  konusunda bili nçl endiril mesi  gerekmekt edir.  Bu bili nçl endir me 

gerekli  eğiti mi n gerek medya gerekse akaryakıt  Ģirketleri  vasıtası yl a veril mesi 

gerekmekt edir. ( Gulf News)  

Bu evrede güvenli ği n sağl anması  i çi n atıl ması ger eken il k ve en öne mli  adı m 

akaryakıt  Ģirketleri ni n bir  araya gel mesi  ve akaryakıt  ve LPG i st asyonl arı ndaki 

güvenli k konul arı nda ortak kararlara var mal arı nı  sağl a maktır.  Daha sonra yapıl ması 

gereken en doğr u Ģey,  sürücül eri n alı nan bu kararlar  konusunda eği tilmel eri  ve 

akaryakıt  ve LPG i st asyonl arı nı n yakı nı nda yaptı kları  di kkatsiz davranıĢl arı n 

tehli kel eri ni n farkı na varmal arı nı n sağl anması dır. 

 

2. 3. 1 Tehli ke Kaynakl arı  

 

Akar yakıt  ve LPG i st asyonl arı  kullanma evresi nde t üm çevre hal kı n ve o böl geden 

geç mekt e ol anları n,  hayvanl arı n,  bit ki  ört üsünün,  doğal  kaynakl arı n ve sosyal 

hayatı n güvenli ği ni  t ehdit  eden kur ul uĢlardır.  Gerek kullanıl makt a,  depol an makt a ve 

satıl makt a ol an zehirli  ki myasalları n bu canlıların sağlı kları  üzeri ndeki  ol umsuz 

et kileri,  gerekse gerçekleĢ me  i hti mali  ol an t ehlikeler  he m bu canlıların he m de 

çevreni n güvenli ği ni  olu msuz et kileyen fakt örlerdir.  Bu t ehli kel eri n baĢlıcal arı 

yangı n,  parla ma  ve pat lama gi bi  et kisi  ve zararı  büyük ol an t ehli keler dir.  Bu 

özelli kleri nden dol ayı bu istasyonl ara karĢı ci ddi tedbirleri n alı nması gerekmekt edir.  

Kull anma  evresi  bu i stasyonl arı n en fazl a risk içerdi kl eri  ve bu nedenl e en f azl a 

önl e m alı nması  gereken evresi dir.  He m çalıĢanların,  he m bu i Ģl et mel er  konusundaki 

yet kilileri n,  he m de hal kın yet eri nce bili nçl endirilmesi  ve t ehli ke anı nda ne yapıl ması 

gerekti ği  konusunda eğitil mel eri  gerekmekt edir.  Bu nedenl e il k önce karĢı  karĢı ya 

ol unan riskl er konusunda bilgilenmek doğru ol acaktır. 
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2. 3. 1. 1. Atı k Maddel er 

 

Her  t ürl ü atı k ve artı ğı n çevreye zarar  ver meyecek Ģekil de alıcı  orta ma  nakli ni n veya 

yok edil mesi ni n sağl anması  zorunl udur.  Buradaki  alıcı  orta m t eri mi,  2872 sayılı 

Çevre Kanunu’  na göre atı kları n bırakıl dı ğı yakı n veya uzak çevreyi  ifade 

et mekt edir.  Atı k ve artıkl arı n alıcı  orta ma  nakli ve yok edil mesi  iĢle mi ni n Çevre 

Kanunu hükü ml eri ne uygun ol arak yapıl ması zorunl udur.  

Akar yakıt  ve LPG i st asyonl arı nda,  di ğer  bi na ve i Ģlet mel erdeki  artı k ve atı kl arı n 

yanı nda,  ki myasal  ve zehirli  maddel eri n de atı kları  bul unmakt adır.  Bu maddel eri n 

atı kları  çevreni n ve i nsanl arı n sağlı k ve güvenli kleri ne zarar  verecek niteli kt edir.  Bu 

nedenl e bu maddel eri n nakli  sırası nda kanunda i stenen Ģartları n sağl andı ğından,  bu 

atı kları n canlılara zarar  ver meyecek böl gel ere t aĢı ndı ğı ndan ve güvenli  bir  Ģekil de 

i mha edil di kl eri nden e mi n ol unması Ģarttır. 

Ġstasyonl ardaki  atı kları n nakli  ve yok edil mesi  iĢle ml eri nden i stasyon yet kilisi 

soruml udur.  Ki myasal  atıkları n ort adan kal dırıl ması  konusunda akaryakıt Ģirketi ni n 

fi kri ni  al mak faydalı  olacaktır.  Faali yette ol an bir  i stasyonda herhangi  bir  t adilat 

iĢle mi ni n yapıl ması  dur umunda ort aya çı kacak at ık ve artı kları n nakil  ve i mhası nı n 

soruml ul uğu i se müt eahhide aittir.  Bu konuda di kkatli  davranıl ması  ve çevreni n zarar 

gör meyeceği nden e mi n olunması gerekmekt edir. 

 

2. 3. 1. 2. Emi syon 

 

Akar yakıt  ve LPG i st asyonl arı  gi bi  gayrı  sı hhi  müessesel eri n faali yet e baĢlamak i çi n 

çevre sağlı ğı nı  t ehdit et mesi  muht e mel  konul arda özel  i zi nl er al mal arı 

gerekmekt edir.  Emi syon i zni  bu i zi nl erden birisidir.  2003 yılı na kadar  akar yakıt  ve 

LPG i st asyonl arı nda e mi syon i zni  1593 sayılı  Umu mi  Hı fzısı hha Kanunu’  nun 268-

275.  maddel eri ne göre Sağlı k Bakanlı ğı  ve bu kanunda belirtilen di ğer  yet kili 

kur ul uĢlar  t arafı ndan veril mekt e i di.  Ancak 4856 sayılı  Çevre ve Or man Bakanlı ğı 

TeĢkilat ve Görevl eri Hakkı nda Kanun’ un 8 Mayıs 2003 tari hi nde yürürl üğe  

   Ma dde 9 -- Çevre Yöneti mi Genel Müdürl üğü’ nün görevl eri Ģunl ardır: 

a) Çevre  kirlili ği  il e  il gili  ol arak öl çü m,  t espit  ve  kalite kriterleri ni 

belirle mek,  uygul a mak ve  uygul an ması nı  sağl a mak;  çevreyle il gili  her 
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t ürl ü öl çü m,  i zl e me,  analiz ve  kontroller  yapacak l aborat uvarl ar 

kur mak,  kurdur mak,  bunl arı n akreditasyon i Ģl e ml eri ni  yapmak,  hava, 

su ve  t oprak konusunda  ölçüm yapacak kurul uĢl arı  belirle mek, 

kurul acak t esisler  i çi n,  alıcı ort a m özellikl eri ne  gör e  çevre  kirlili ği 

yönünden gör üĢ  ver mek,  i zle mek  ve  gerekti ği nde  müdahal e  et mek, 

mevcut  ve  kur ul acak t esislere  e mi syon  ön  i zni  ve  e mi syon  i zni  ver mek, 

e mi syonl arı ve arıt ma siste ml eri ni izle mek ve denetle mek.  

2003  /  4876  sayılı  Çevre  ve  Or man  Bakanlı ğı  TeĢkil at  ve 

Görevl eri Hakkı nda Kanun 

gir mesi yl e beraber  bu kanunun 9.  maddesi ne göre e mi syon i zi nl eri  verme  yet kisi 

Sağlı k Bakanlı ğı ndan alı nmı Ģ,  Çevre ve Or man Bakanlı ğı’  na veril mi Ģtir.                

(htt p:// www. i z mircevre. gov.tr/ yayi nayri nti. asp?div=208 &di d=26) 

Emi syon hava kirliliği ne neden ol duğundan dolayı  kontrol  altı nda t utul ması  ve 

bireysel  ol arak bir  t akı m önl e ml eri n alı nması  gerekmekt edir.  Bu bireysel  önl e ml eri n 

baĢı nda araçl arı n düzenli ol arak e mi syon öl çüml erini n yapıl ması  gel mekt edir.  Hava 

kirliliği ni  önl e mek a macı yl a Emi nönü Bel edi yesi nde Mart  2001 t ari hi nde Egzoz 

Emi syon Öl çüm Ġst asyonu kur ul muĢt ur.  Bu t ür i st asyonl arda trafi kte geçerli  ol an 

öl çüml er  yapıl makt adır.  Egzoz e mi syon öl çüml eri  benzi nli,  LPG’  li,  di esel  ve yakıtlı 

araçl arda yapılabil mekt edir. 

Bu Egzoz Emi syon Öl çüm Ġ st asyonu’  nda ayrı ca araç muayenel eri  de yapı l makt adır. 

Bu muayenel er  ve t estler he m araçl arda yakıt  sarfiyatı nı  azalt makt a he m de çevreye 

verilen yakıt,  egzoz ve akaryakıt  ve LPG buharı  mi kt arı nı  azalt makta,  böyl ece 

çevreni n göreceği  zararı  en aza i ndir mekt edir. Emi nönü Bel edi yesi’  ni n web 

sitesi nden alı nan bil gilere göre bu i stasyonda,  araçl arı n kontrolleri ni n yapıl dı ğı 

nokt alar Ģunl ardır:     

 Akü test 

 MarĢ mot oru testi 

 Alt ernat ör testi 

 Regül at ör testi 

 Bobi n ve volt testi 

 Avans açıĢı 

 Sili ndir bal ans 
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 Devir karĢılaĢtır ması  

 Multi test 

 Yakıt sarfi yat testi 

 Mot or perfor mans testi 

 Yağ bası nç testi 

 Mot or üst kapak cont a durumu 

 Egzozun patlak ol up ol madı ğı nı n kontrol edil mesi  

 

2. 3. 1. 3. Gürült ü 

 

Genel  bir  t anı m yapılacak ol ursa ‘ ‘Gürült ü i stenmeyen sestir’ ’ Ģekli nde t anıml anabilir. 

Ġnsan sağlı ğı  üzeri nde fizyol oji k ve psi kol oji k et kileri  bul unan sesl ere gür ült ü 

den mekt edir.  Gür ült ünün ki Ģiler  üzeri ndeki  etkileri  sesi n bası nç düzeyi ne göre 

değiĢ mekt e,  fakat  aynı  sevi yedeki  gür ült üye karĢı  ki Ģileri n göst erdi kl eri  t epkiler  aynı 

ol madı ğı ndan dol ayı  bu konuda bir  genelle me  yapıla ma makt adır.  Bu nedenl e öne mli 

ol an herkesi n rahatsızlık duyduğu gür ült ü seviyesi ni  t espit  et mek ve alı nması 

gereken önl e ml er konusunda bu sevi yeye göre hareket et mektir. ( DöĢe meci ler, 2002)  

Ses  konusunda en fazl a i ncel enmi Ģ  ol an konu çevresel  gür ült ül eri n i nsan sağlı ğı 

üzeri ndeki  et kisi dir.  Gür ült ü konusu sürekli Ģi kayet  nedeni  ol makt a ve  bu 

gür ült üleri n t ol ere edilmesi  sonucu daha rahat  bir  yaĢa m sür menin yolları 

aranmakt adır.  Ka muyu t ehdit  eden bu gür ültüleri n sapt anması  ve azaltıl ması 

konusunda çalıĢıl ması gerekmekt edir. (Schultz, 1982)  

T. C.  Çevre ve Or man Bakanlı ğı’  nı n Gür ült ü ve Gür ült ü Ki rliliği  raporunda yapıl an 

tanı ma  göre,  ‘ ‘Ġnsanl ar  üzeri nde ol umsuz et ki  yapan ve hoĢa git meyen sesl ere gür ült ü 

denir’ ’.  Gür ült ü,  i nsan sağlı ğı nı  t ehdit  eden gi zli  çevre kirlilikleri nden biri dir.  Büyük 

kentleri mi zde gür ült ü yoğunl ukl arı  küçük kentlere oranl a daha yüksektir. 

(htt p:// www. cevreor man.gov.tr/ gurult u_00. ht m)  

9 Ağust os  1983 t ari h ve 2872 sayılı  Çevre Kanunu uyarı nca hazırlanarak yür ürl üğe 

giren ‘ ‘ Gür ült ü Kontrol  Yönet meli ği’ ’ gereği nce, açı k ve kapalı  al anl arda gece ve 

gündüz herhangi  bir  ses kaynağı ndan yayılan gürült ü niteli ği ne sahi p sesleri n i nan 
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sağlı ğı  üzeri nde yaptı ğı  olumsuz et kileri  kontrol  altına al mak a macı yl a düzenli  ol arak 

Gür ült ü Kontrol  Raporl arı  hazırlanmakt adır.  Bu raporl arı n a macı  i nsan sağlı ğı nı  en 

fazla t ehdit  eden gür ült ü kaynakl arı nı  t espit  et mek ve  bunl ara karĢı  gereken önl e ml eri 

al maktır. [http:// www. mmo. org.tr/edirne/ Tekni k.ht m]  

Bel edi ye sı nırları  i çi nde bul unan endüstri  böl gel eri nden gel en gür ült üler,  kenti n 

gür ült üsünü artır makt adır.  Akar yakıt  ve LPG i stasyonl arı  genelli kle kent lerdeki  bu 

gür ült ü yoğunl uğun et kileme mekl e beraber,  standartlara uyul madı ğı  ve gerekli 

önl e ml eri n alı nmadı ğı dur uml arda kent  gür ült üsü artıran bazı özelli kl er 

göst er mekt edirler.  Alı nması  gereken önl e ml eri n baĢı nda j enerat ör  ve ko mpresör  gi bi 

gür ült ül ü çalıĢan maki nel eri n st andartlara,  kanunl ara ve Ģart na mel ere uygun ti pt e 

seçil mesi  gel mekt edir. Bu maki nel eri n sahi p ol mal arı  bekl enen Ģartları 

sağl adı kl arı ndan e mi n olun ması  gür ült ünün önl enmesi  bakı mı ndan öne mlidir.  Ayrı ca 

bu maki nel eri n kullanı mı  sırası nda üretici  fir ma t arafı ndan yapılan üretici 

tavsi yel eri ne uyul ması  gerekmekt edir.  Jenerat ör ve  ko mpresörlerle il gili  ol an bu 

bekl entiler  genelli kle büt ün akaryakıt  Ģirketlerini n müt eahhitler  i çi n hazırla mı Ģ 

ol dukl arı emni yetli çalıĢma t üzükl eri nde yer al makt adır. 

Ġstasyonl ardaki  gür ült ü kısıtlamal arı  konusunda yerel  soruml ul arla t e mas  kur ul ması, 

bekl enen Ģartları n öğrenil mesi  ve yeri ne getirilmesi  ve koĢu mül ki yettekilerle bu 

konuda gerekli  gör üĢ mel eri n za manı nda yapılması  daha sonra ortaya çı kacak 

pr obl e ml eri n iĢi n baĢı nda çözüml enmesi ni sağlayacaktır. 

  

2. 3. 1. 4. Bi yoçeĢitlili k 

 

Bi yoçeĢitliliği n t anı mı, ‘ ‘tüm canlı  grupl arı nda ve or gani zasyon sevi yel eri nde 

yaĢa mı n çeĢitliliği’ ’ ol arak yapılabilir.  Bi yoçeĢitlilik t anı mı na genel anl a mı yl a 

bakılacak ol ursa;  genetik çeĢitlilik,  t ür  çeĢitliliği,  ekosiste m çeĢitliliği  ve ekol oji k 

ol aylar  ve i Ģlevl er  çeĢitliliği  ol mak üzere dört  ana böl ümden oluĢ makt adır 

(htt p:// www. t age m. gov.tr/hgk/ bi yocesitlilik. ht m).  

Geneti k çeĢitlilik bir  popul asyonda farklılaĢan genlerden dol ayı  özelli kleri  far klılaĢan 

canlıları  ifade et mekt edir.  Tür  çeĢitliliği,  bir  böl gedeki  bit ki  ve hayvan t ürleri  ile alt 

türleri ni n sayısı nı  ve yoğunl uğunu göst er mektedir.  Belli  bir  al anda yaĢayan ve 

birbirleri yl e sürekli  et kileĢi m i çi nde ol an canlılar  il e bunl arı n cansı z çevrel eri ni n 
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ol uĢt urduğu büt üne i se ekosiste m den mekt edir.  Ekosiste m çeĢitliliği,  t ür  çeĢitlili ği ni n 

ortaya çı kması nı  sağl ayan öne mli  bir  fakt ördür.  Ekol oji k ol aylar  ve i Ģlevl er  çeĢitlili ği 

ise,  bi yol oji k çeĢitliliği n iĢlevsel  boyut unu ol uĢt uran t ürleri n birbirleri  ve çevrel eri yl e 

et kileĢi ml eri ni  sağl ayan süreçl erdir.  Bu süreçl er  bi yol oji k çeĢitlilikteki  dengeyi  ve 

düzeni sağla makt adır. [http:// www. t age m. gov.tr/ hgk/ bi yocesitlilik. ht m]  

Bi yoçeĢitlilik kaybı  he m i nsanl ara ve i nsan sağlığı na sağl adı ğı  yararlardan dol ayı, 

he m de eti k ve est eti k nedenl erden dol ayı  her i nsanı  il gilendir mesi  gereken bir 

sorundur.  Bi yoçeĢitliliğin öne mli  bir  öğesi  ol an tür  zengi nli ği ndeki  azalmaya karĢı 

herkesi n önl e m al ması ve  üzeri ne düĢeni  yap ması  büyük öne m t aĢı makt adır. 

(htt p:// www. t age m. gov.tr/hgk/ bi yocesitlilik. ht m)  

Çekül  vakfı nı n yaptı ğı  çalıĢ mal ar  sonrası nda vardı ğı  sonuç,  bi yoçeĢitlilik kaybı na 

karĢı  alı nması  gereken ilk önl e mi n çevre hal kını n bili nçl endiril mesi  gerekti ği dir. 

Bi yoçeĢitlilik ve doğal  kaynakl arı n yöneti mi  konul arı nda yerel  hal kı n 

bil gilendiril mesi gerekmekt edir. 

Genel  çerçevede bakacak ol ursak,  bi yoçeĢitlilik ve doğal  kaynak yöneti mi ni n 

özelli kle sosyal,  kült ürel, ekol oji k ve ekono mi k açı dan öne mli  ol an böl gelerde,  bit ki 

ve hayvan çeĢitliliği ni n kor unması  gereken yerlerde di kkate alı nması  ve uygul anması 

gerekmekt edir. (htt p: cekul vakfi. org.tr/ proj eler/ 02-12. asp) 

Akar yakıt  ve LPG i st asyonl arı  havaya ki myasal  akaryakıt  ve LPG buharı  yay makt a, 

bu t esisleri n çevresi ndeki  t oprağa ve suya karıĢan akaryakıt  sı zı ntıları meydana 

gel mekt edir.  Havaya,  suya ve t oprağa karıĢ makt a ol an bu  ki myasal  maddeler  çevrede 

yaĢayan bit ki  ve hayvanlara zarar  ver mekt e,  hatta sı zı ntı  mi kt arı nı n ci ddi  boyutl arda 

ol ması  dur umunda bazı  bitki  ve hayvan t ürleri ni n yok ol ma t ehdi di  altı nda kal ması na 

neden ol makt adır.  Bu nedenl e özelli kle kor umanın gerekli  ol duğu dur uml arda çevre 

dost u faali yetleri n düzenl enmesi,  doğanı n kor un ması  i çi n duyarlı  davranıĢl arda 

bul unul ması  gerekmektedir.  Bu a maçl a ka munun bili nçl endiril mesi,  müt eahhit, 

akaryakıt  Ģirketi,  iĢyeri yet kilisi  ve i stasyon çalıĢanl arı nı n akar yakıt ve  LPG 

istasyonl arı nda kullanılan ve satılan ki myasal  maddel eri n çevreye vereceği  zararlar 

konusunda eğitil mel eri ve bil gilendiril mel eri önem t aĢı makt adır.   
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2. 3. 1. 5. Hi drokarbon ve KurĢun Ki rliliği 

 

Hava kirliliği  t opl umsal  açı dan ol dukça öne mli  bir  probl e mdir.  Çevreye verdi ği  geri 

dönüĢü ol mayan zararların yanı nda i nsan sağlığı  üzeri nde de doğr udan et kileri 

bul unmakt adır.  Özelli kle büyük kentlerde trafik araçl arı ndan ve bu araçl arı n 

kullanı mı  sonucu etrafa yayıl makt a ol an zehirli  gazl ardan dol ayı  hava kirliliği  ci ddi 

boyutlara ul aĢ makt adır. 

Ki myasal  maddel erden kaynakl anan hava kirliliği  ve i nsanl arı n bu dur umdan zarar 

gör mel eri  dur umunda Tehli keli  Maddel er  Yönetmeli ği’  ni n hükü ml eri ne uyul ması 

zorunl udur.  Bu yönet meliği n a macı,  t ehli keli  kimyasalları n kontrol  altı na alı narak 

ol umsuz et kileri nden çevre ve i nsanı n kor unmasına yöneli k i dari  ve t eknik usul  ve 

esasl arı düzenl e mektir. 

Hi dr okarbonl ar  bu yönetmeli kt e sözü edil mekt e olan t ehli keli  ki myasallardan biri dir. 

Petrol  bileĢenleri  ol an hidrokarbonl ar  hi droj en ve karbon bileĢenleri nden meydana 

gel mekt edir.  Hi drokarbonl ar  katı,  sı vı  ve gaz hal de bul unmakt adırlar.  Ġçl eri ndeki 

karbon sayısı na ve katı,  sı vı  ya da gaz hal e bul unmal arı na göre farklı  petrol 

ür ünl eri ni  meydana getir mekt edirler.  BaĢka bir  deyiĢle büt ün petrol  ürünl eri 

hi drokarbonl ardan meydana gel mekt edir. 

KurĢunun i nsan sağlı ğı üzeri nde özelli kle nörol oji k et kileri  ol duğu sapt anmı Ģtır. 

Benzi ndeki  kurĢun mi kt arı nı n azaltıl ması  havadaki  kurĢun kirliliği sevi yesi ni 

düĢürecek ve i nsanl arda kurĢun zehirlenmesi nden kaynakl anan nör ol oji k bozukl uk 

vakal arı nı n sayısı  azal mıĢ ol acaktır.  Tür ki ye'  de bu a maçl a il k adı m atıl mı Ģ  ve 

bileĢi mi nde en fazl a kurĢun oranı na sahi p ol an nor mal  benzi ni n satıĢı  yasakl anmı Ģtır. 

Önü müzdeki  günl erde süper  benzi ni n de satıĢını n yasakl anması  bekl en mekt edir. 

(htt p://cevre. org/ kitap/ GSNH. ht m)  

Hi dr okarbon bileĢi kleri nden biri  ol an met an,  bataklı k gazı  ol arak da bilin mekt edir. 

Bu r enksi z gaz da yanı cı  ve parl ayı cı  ol ması ndan dol ayı  çevre i çi n ol dukça büyük bir 

tehli ke teĢkil et mekt edir. 

Akar yakıt  ve LPG i st asyonl arı nda t ankl arı n,  kanalları n ya da drenajları n yapı mı  i çi n 

kazıl mı Ģ  ol an çukur  böl gel erde sı zı ntı  ol ması  duru munda t oprağı n hi drokarbonl ar  ve 

kurĢun bileĢi kleri yl e kirlenmi Ģ  ol ma  i hti mali  de vardır.  Bünyesi nde bu gi bi  t ehli keli, 
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zehirli  ve yanı cı  maddeler  bul unan t oprak çevreni n güvenli ği  açısı ndan öne mli  bir 

tehdit ol uĢt ur makt adır.  

Hi dr okarbon ve kurĢundan kaynakl anan kirliliği n t a ma men t e mi zl enebil mesi  karıĢı m 

oranı na bağlı dır.  Basit  karıĢı ml ar  i çi n bir  kaç hafta sürecek ol an bu t e mi zl enme 

iĢle mi  ko mpli ke ve az iĢlenmi Ģ  petrol  ür ünl eri i çi n ayl arca sürebil mekt edir.  Bu 

kirliliği n yeraltı  sul arı na bul aĢ ma,  bu sul arla beraber  uzak mesafel ere sür ükl enme  ve 

toprağa bul aĢ ma  ol asılığı  da bul unmakt adır.  Bu nedenl e hi drokarbon ve  kar bon 

kirliliği ne karĢı  duyarlı  ol mak ve ka mu yararı  açısı ndan gereken önl e ml eri  al mak 

gerekmekt edir. (http:// www. bi ore medi ate. com/ petroche mi cal. ht m)  

 

2. 3. 1. 6. Si gara, Ki brit, Çak mak, Al kol ve UyuĢturucu Kull anı mı       

 

Yangı n çı kması nda en öne mli  fakt ör  kı vılcı m ve sı caklı ktır.  Bu nedenl e kol ay al ev 

al abilen maddel eri n kullanıl dı ğı  ya da depol andığı  akaryakıt  ve LP i st asyonl arı  gi bi 

yerler  kuĢkusuz en çok t ehli ke arz eden sahalardır.  Bu gi bi  yerlerde her kesi n 

görebileceği  bir  yere okunaklı  ve di kkat  çeki ci  bir Ģekil de si gara ve benzeri ür ünl eri n 

içil mesi ni n yasak ol duğunu göst eren i Ģaretleri n koyul ması  ve bu ‘ ‘Si gara Ġçil mez’ ’ 

iĢaretleri ne riayet edil mesi büyük öne m t aĢı makt adır.  

TS 12820’  de akaryakıt  istasyonl arı nda si gara,  kibrit,  çakmak gi bi  at eĢ  kaynakl arı nı n 

e mni yet  sı nırları  i çi nde kullanıl ması nı n kesi n olarak yasak ol duğu belirtil mekt edir. 

Ġstasyonda e mni yet  mesafeleri ni n dı Ģı nda bul unan ot el,  mot el,  mot el, r est oran, 

alıĢveriĢ yerleri  gi bi  mekanl arı n dı Ģı nda,  emni yet  sı nırları  i çi nde bu at eĢ 

kaynakl arı nı n kullanıl maması gerekmekt edir.   

Özellikl e faali yette ol an akaryakıt  ve LPG i st asyonl arı nda Ģirketi n i zni  ol an yerl er 

harici nde bu at eĢ  kaynakları nı n i çil mesi ni n yasak ol duğunu belirten uyarı  levhal arı na 

di kkat  edil mesi  ve bu konuda yet eri nce duyarlı  davranıl ması  Ģarttır.  Ayrı ca al kol  ve 

uyuĢt urucu al mı Ģ  ol an kiĢileri n bu böl gel ere giriĢi ni n engellenmesi  gerek mekt edir. 

Bu ki Ģiler  uyarı  l evhal arına di kkat  edecek ve gerekenl eri  uygul ayacak dur u mda 

ol mayacakl arı  i çi n bili nçsiz davranabil mekt e ve uyarı  l evhal arı na r ağmen bu at eĢ 

kaynakl arı nı  kullanabilmekt edirler.  Bu dur umda al kol  ve uyuĢt urucu kull anmı Ģ 

ki Ģileri n istasyondan uzakl aĢtırıl ması iĢyeri yet kilisi ni n soruml ul uğu altı ndadır.  
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2. 3. 1. 7. Mobil Tel efonl ar 

 

Mobil  t elefonl arı n akaryakıt  ve LPG i st asyonl arında kullanıl ması nı n petrol  gazı nı n 

tut uĢ ması na neden ol up ol madı ğı,  uzun za mandır  t artıĢ ma konusudur.  Shell 

istasyonl arı nda mobil  telefonl ardan kaynakl andı ğı  öne sür ül en patla mal ardan 

bahseden 3 adet  ol ayl a ilgili  e-post a i nt ernet  üzerinden t üm dünyada dol aĢ makt adır. 

Bu üç  ol aydan biri nde mobil  t el efonun çal masından kaynakl anan patlamada  bir 

ada mı n yandı ğı ndan;  birinde akaryakıt  po mpal arken t el efonl a konuĢ makta ol an bir 

ada mı n,  bundan dol ayı  çıkan patla mada yüzünün yandı ğı ndan;  biri nde de akaryakıt 

po mpal arken pant ol onunun cebi ndeki  t elefonun yangı na neden ol ması yl a bir  ada mı n 

yandı ğı ndan bahsedil mekt edir.  Fakat  bu ol ayl arın gerçek ol duğuyl a il gili hi çbir  delil 

bul unma makt adır.  

Bu e- post a il e il gili  ol arak Shell  (Ġngiltere)’i n 2002 yılı nda yap mı Ģ  ol duğu açı kl a ma 

Ģöyl edir: 

‘ ‘Bu e-post a Shell  t arafından dağıtıl ma makt adır. Sözü edilen ol ayda gerçekli k payı 

yokt ur.  Shell’  i n mobi l  t elefonl arı n akaryakıt i st asyonl arı nda kullanıl ması ndan 

kaynakl andı ğı söyl enen bu ol aylarla hiçbir alakası bul unma makt adır.’ ’ 

Konuyl a il gili  baĢka bir  hi kaye de Avustral ya kaynaklı dır.  Bu hi kayeye göre 1999’ da 

bir  benzi n i stasyonunda mobil  t elefon kullanan bir  ada m yangı na neden ol muĢt ur. 

Güney Avustral ya Ġtfaiye TeĢkilatı’nı n sözcüsü,  yangı nı n mobil  telefondan 

kaynakl andı ğı nı  göst eren bir  kanıt  bul unmadı ğı nı  ve bu söyl entileri n nasıl  çı ktı ğı yl a 

ilgili  hi çbir  fi kirleri ni n ol madı ğı nı  söyl e mi Ģtir.  Fakat  bu ol ayl a il gili  olarak,  The 

Bankok Post  gazet esi nde Endonezya asıllı  bir  ada mı n mobil  t el efonunun benzi n 

istasyonunda neden ol duğu patla madan kaynaklanan yangı nda yandı ğı  yazıl mı Ģtır. 

( www. hi ndsandt hi ng. co.uk) 

Genel  ol arak bakacak ol ursak,  mobil  t elefonl arı n akaryakıt  i stasyonl arı nda 

kullanıl ması nı n risk oluĢt urup ol uĢt ur madı ğı konusunda yapılan araĢtır mal ar 

göst er mekt edir  ki,  mobil  telefonl ardan yayılan radyo frekansl arı nı n kı vılcım çı kar ma 

ve petrol  gazı nı n t ut uĢ ması na neden ol ma  riski  bul unmakt adır,  fakat  bu küçük bir 

ihti mal dir.  Çünkü mobil t el efonl arı n üretti ği  el ektromanyeti k al anı n gücü,  petrol 

gazı nı n t ut uĢ ması  i çi n yet erli  değil dir.  Bu nedenl e mobil  t el efonl ardan yayıl an 

si nyali n yol açtı ğı yangı n riski öne msi zdir. ( www. mmf ai. org)  
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TitreĢi m modunda çal an telefonl arı n risk ol uĢt urduğu ile il gili  birtakı m söyl entiler  de 

bul unmakt adır.  TitreĢi m modunda çal an bir  t el efon,  dengesi z küçük bir  motor  gi bi dir 

ve mot orlar  kı vılcı ma neden ol abilirler.  Fakat  t elefondaki  bu mot or  o kadar  küçükt ür 

ki  kı vılcı ma neden ol ma i hti mali  neredeyse yok denecek kadar  azdır.  Bu nedenl e 

titreĢi m modunda çal an t el efonl ardan kaynakl anacak t ehli kel er  de öne msen meyecek 

kadar azdır. ( www. hi ndsandt hi ngs. co. uk)  

Ġngiliz Petrol  Enstit üsü ( British I nstit ude of  Petroleum)  nün 21 Mart  2003 t ari hli 

se mi neri nde bu konuyl a ilgili yorumu Ģudur:  

‘ ‘Yapılan araĢtır mal ar  sonucunda mobil  t el efonl arı n t ut uĢ ma riski  göz  önüne 

alı nmadan t asarlandı kları na karar  veril di ği hal de,  t ut uĢ ma kaynağı  ol arak 

göst eril mel eri  doğr u değil dir.  Çünkü t ut uĢ maya neden olma  riskl eri 

öne msen meyecek kadar küçükt ür.’ ’  ( www. mmf ai . org) 

Mot or ola ve Noki a’nı n da i çl eri nde bul unduğu bazı  mobil  t el efon üreticileri,  mobil 

telefonl arı  petrol  buharı nın bul unduğu böl gel erde kullanma mak gerekti ği  konusunda 

bazı  uyarılarda bul unmuĢlardır.  1999’ da Mot orola sözcüsü Davi d Rudd,  Ģirketi ni n bu 

uyarı yı,  çok küçük bir  ihti mal  ol sa da t el efonun pil  kı s mı nı n yeri nden çıkması  ve 

kı vılcı ma  neden ol ması  ol asılı ğı na karĢı  yaptı kl arını  söyl e mi Ģtir.  Yani  asıl  neden, 

telefonun yaydı ğı radyo sinyalleri değil dir. ( www. hi ndsandt hi ng. co. uk)  

1999 yılı nda baĢl ayan bu hi kayelerle birli kte,  dünyanı n pek çok akar yakı t  ve LPG 

istasyonl arı  zi ncirinde mobil  t el efon kullanı mı na yasakl ar  getiril mi Ģtir.  Mobil  t el efon 

kullanı cıları nı n bu konudaki  uyarı  l evhal arı na uy mal arı  zorunl udur.  Fakat  buna 

rağmen mobil  t elefonları n akaryakıt  i stasyonları nda kullanıl ması nı n t ehli keli 

ol duğunun tekni k ol arak bir dayanağı bul unma makt adır. 

 

2. 3. 1. 8. Patl a mal ar 

 

Tank ve  t ank dol dur ma ağzı  üzeri nde,  akaryakıt  po mpası  altı nda ve e mni yet 

mesafel eri  i çi nde menhol  çukurları  ve dal gı ç pompa  çukurl arı ndan baĢka çukur  ve 

boĢl uk bırakıl ma ması  gerekmekt edir.  Bu böl geler  gazl arı n biri kmesi  i çin el veriĢli 

orta ml ar  ol duğundan patlamal ara neden ol makt adırlar.  Ayrı ca bu menhol  ve dal gı ç 

po mpa  çukurl arı na da gaz dedekt örleri  kon ması  gerekmekt edir.  Bu gaz dedekt örleri 

gaz deriĢi mi  patla ma  sı nırı nı n %25’i ne ul aĢtığı nda al ar m ver meli dirler.  Gaz 
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dedekt örleri  kullanma  Ģansı nı n bul unmadı ğı  dur uml arda yapıl ması  gereken en doğr u 

Ģey, bu çukurları uygun mal ze me ile dol dur maktır. ( TS 12820)  

Po mpal arı n ve t ankl arın çevresi nde biri kmekte ol an petrol  buharı  diğer  öne mli 

patla ma  nedenl eri nden biri dir.  Bu böl gel erde at eĢ  kaynağı  kullanıl ma ması,  bu 

konuda alı nması  gereken en öne mli  t edbirler  arası ndadır.  Al manya'  da bu konuda 

1997’  den beri  kullanılmakt a ol an ot omati k denetle me  siste mi yl e,  patlama  ri ski 

azaltıl maya çalıĢıl makt adır. ( www. u mwelt bundesamt . de) 

Al manya'  da kullanıl makt a ol an bu ot omati k denetle me siste mi,  1997 yı lından beri 

yür ürl ükt edir  ve yenilenen ya da 1 Ni san 2003 tari hi nden sonra i nĢa edil mi Ģ  ol an 

akaryakıt  i stasyonl arı nda po mpa  etrafı ndaki  akaryakıt  buharı nı  kontrol  et mek 

a macı yl a kullanıl makt adır.  Mevcut  i stasyonl arı n bu siste mi  kullanmak i çi n 31 Ar alı k 

2007 t ari hi ne kadar  vakitleri  bul unmakt adır.  Bu si ste mi n a macı,  buharı akaryakıt 

tankl arı na geri  göndermektir.  Kusurl u sisteml er  günü müzde t onl arca petrol 

buharı nı n,  özelli kle de patlayı cı  özelli ği  çok yüksek ol a hi drokarbonl arı n at mosfere 

karıĢ ması na neden ol makta, bu durum i kli mi ve insan sağlı ğı nı tehdit et mekt edir.  

Bu hat alar  ot omati k denetle me siste ml eri ni n kullanıl ması yl a düzeltilecek ve  petrol 

buharı nı n t ankl ara dönüĢü sağl anmı Ģ  ol acaktır. Al manya’da bazı  küçük ve  eski 

istasyonl ar  harici ndeki  büt ün akaryakıt  i stasyonları nda 1997’  den beri  bu si st e mi n 

kullanıl ması zorunl udur.(www. u mwelt bundesa mt.de)  

Parlayı cı,  Patlayı cı,  Tehl ikeli  ve Zararlı  Maddel erle ÇalıĢılan ĠĢyerleri nde ve  ĠĢl erde 

Al ı nacak Tedbirler Hakkında Tüzük’ te akaryakıt ve LPG istasyonl arı nda kullanı m 

Ma dde  14  --  Parl ayı cı,  patlayıcı,  t ehli keli  ve  zararlı  maddeleri n üretildi ği, 

iĢlendi ği  veya  depol andı ğı  bi nal arda  i nĢaat,  bakı m ve  onarı m i Ģl eri ne 

baĢl a madan önce aĢağı daki tedbirler alı nacaktır.  

a) ĠĢ kıs men veya ta ma men durdurul acaktır. 

b) O mahal de  bul unan büt ün parl ayıcı,  patlayıcı,  t ehli keli ve  zararlı 

maddel erle,  bunl arı n bil eĢiml eri ne  giren di ğer  maddeler  t ehli keli 

böl geni n dıĢı na çı karılacaktır. 

c) Onarılacak kı sı m büt ün parlayıcı,  patlayı cı,  t ehli keli  ve  zararlı 

maddel eri n artı kl arı ndan ve bul aĢı kl ardan usul üne  uygun  ol arak 

ta ma mi yl e te mi zlenecektir. 

d) ĠnĢaat,  bakı m ve  onarı m;  t ekni k,  yet kili  ve  soruml u bir el e manı n 

deva mlı nezareti ile sağl anacaktır. 
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Parl ayı cı,  Patlayıcı,  Tehli keli  ve  Zararlı  Maddel erl e 

ÇalıĢılan ĠĢyerleri nde  ve  Ġ Ģl erde  Alı nacak Tedbirl er 

Hakkı nda Tüzük 

 evresi nde patla mal ara karĢı  alı nması  gereken e mni yet  önl e ml eri  anl atıl makt adır.  Bu 

e mni yet  önl e ml eri ne göre,  kullanı m sırası nda t üm bakı m ve onarı m i Ģlerini n yet kili 

kiĢiler  t arafı ndan yapılması,  bil gisi  ve soruml ul uğu ol mayanl arı n bu maddel ere 

yakl aĢtırıl ma ması  meydana gel ebilecek fel aketlerin önl enmesi  açısı ndan büyük öne m 

taĢı makt adır.  Bu bakı m iĢleri  sırası nda mü mkünse i stasyonda o sırada yapıl makt a 

ol an di ğer  i Ģleri n durdur ul ması,  mü mkün değilse en azı ndan bu çalıĢ madan 

et kilenebilecek i Ģlere ara veril mesi  sağl anmalı dır.  Ayrı ca siste mde meydana gel en 

herhangi  bir  arıza veya sızı ntı  durumunda kesi nlikl e i Ģi n geçi ci  ol arak durdur ul ması, 

yet kilileri n bu konudan haberdar  edil mel eri  ve yetkisi  ol mayanl arı n onarı m çalıĢ ması 

sırası nda tehli keli böl ge sınırları dıĢı na çı kartıl maları gerekmekt edir.  

St ati k el ektri k kı vılcı m çı kararak akaryakıt  ve LPG i st asyonl arı nda patla mal ara 

neden ol an t ehli kel erden biri dir.  Tüzükt e,  parlayıcı  sı vıları n depol andı ğı  tü m t ankl ar 

ve i çi nden parlayı cı,  patlayı cı  maddel er  geçen t üm bor u,  bor u donatı ml arı  ve bor u 

bağl antıları nı n st ati k elektri ğe karĢı  t oprakl anmal arı  gerekti ği  belirtil mekt edir. 

Depol arı n ve t ankl arı n bu sı vılarla dol durul up boĢaltıl ması  esnası nda da  dol um 

aracı yl a depol ar  arası nda st ati k el ektri ğe karĢı  uygun Ģekil de t opraklama hattı 

bağl antısı nı n yapıl ması,  gereken t üm önl e ml er  alındı kt an ve yükl ü ol dukları  st ati k 

el ektri kt en t a ma men arı ndı kt an sonra bu araçl arı n dol um yerleri ne sokul maları na i zi n 

veril mesi gerekmekt edir. 

 

2. 3. 1. 9. Yangı n 

 

ĠĢyerleri nde meydana gelebilecek yangı nl arı n yarattı ğı  t ehli kel erden kor un mak i çi n 

önceli kl e ‘ ‘yanma’ ’  ve ‘ ‘yangı n’ ’ ol ayı  hakkında yet erli  bil gi ye sahi p ol mak 

gerekmekt edir.  Yan ma  ol ayı  yanı cı  madde,  oksijen ( hava)  ve sı caklı k ( kı vılcı m) 

el e manl arı nı n aynı  anda ve  aynı  yerde bul unması  sonucu meydana gelebilen bir 

reaksi yondur.  Yangı n ol ması  i çi n önceli kl e yan ma  ol ayı nı n meydana gel mesi 

gerekmekt edir.  Fakat  her  yan ma  ol ayı  bir  yangı n değil dir.  Bu nedenl e yangı n 

tanı mı na bir  fakt örü daha ekl e mek gerekmektedir  ki  bu fakt öre ‘ ‘zincirle me 

reaksi yon’ ’ adı  veril mekt edir.  Yani  yan ma  olayı nı n yangı na dönüĢmesi  i çi n 
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zi ncirle me reaksi yonu sağl ayacak ort a mı n bul unması  gerekmekt edir. 

(htt p://isguvenli gi. cj b. net) 

Mart  2002’ de TS 12820’ ni n yür ürl üğe gir mesi yl e beraber,  akar yakıt ve  LPG 

istasyonl arı  t esis  ana binal arı nda bodr um kat  yapıl ması  yasakl anmı Ģtır. Fakat  bu 

standardı n yür ürl üğe gir mesi nden önce yapılmı Ģ  ol an ve kullanıl makt a ol an  

istasyonl arda bodr um katın bul unması  dur umunda,  bu katı n giriĢi ni  ve herhangi  bir 

açı klı ğı nı  haval andır ma  çıkıĢ ucu,  dol dur ma  ağzı,  tank ve di spenserleri n bulun madı ğı 

cepheye (arka cepheye)  al mak,  giriĢe eĢi k koy mak ve  eĢi kt en sonra dı Ģarı ya bir  meyil 

ver mek gerekmekt edir. 

Ġstasyonl arda  yangı na neden ol abilecek di ğer  fakt ör  de mot oru çalıĢır  dur umdaki 

ot omobillerdir.  Yakıt  almakt a ol an büt ün ot omobilleri n mot orları  dur dur ul malı dır. 

Ayrı ca a macı  yakıt  al mak ol mayan kiĢileri n yangın riski  bul unan t ank ve di spenser 

gi bi tehli keli  böl gel ere gir mel eri ni de engelle mek gerekmekt edir.  

TS 12820’  de akaryakıt  istasyonl arı nda kullanıl ması  gereken yangı n söndür ücül eri n 

özelli kleri nden ve mi kt arları ndan bahsedil mekt edir. Bu standarda göre akaryakıt  

Her  akaryakıt  i st asyonunda,  her  di spenser  adası nı n  yanı nda ve  her  bi nanı n 

içersi nde  TS 862- 1 EN 3- 1’  e  uygun  en  az  1  adet  6  kg’  lık  kur u ki myevi 

tozl u,  ilave  ol arak i st asyon i çerisi nde  f arklı  yerl erde  ancak dol dur ma  ağzı na 

7  m’  den  yakı n,  30  m’  den  uzak ol mayacak Ģekil de  2  adet  en  az  30  kg’  lı k 

tekerlekli,  söndür me  kapasitesi  en az  89  B ol an kur u ki myevi  t ozl u yangı n 

söndürücü ol malı dır.  Ayrı ca  her  6  di spenser  i çi n il ave  1  adet  30  kg’  lı k 

veya  daha  büyük,  kur u ki myevi  t ozl u t ekerlekli  yangı n söndürücü ol malı dır. 

Yangı n söndürücül er  her  po mpadan,  di spenserden,  yer  altı  tankı  dol dur ma 

borusu ağzı ndan,  yağl a ma  veya  servis  yeri nden 30  m’  den daha  uzakt a 

ol ma malı dır. 

Seyyar  yangı n söndürücül eri n yanı nda,  özellikl e  araç ve  di spenser 

yangı nl arı nda  kull anıl mak  üzere  en  az  1  adet  2 m x  2 m’  l ik yan maz  ört ü 

bul un malı dır. 

  TS 12820 Akaryakıt Ġstasyonları -- Emni yet Kuralları  

istasyonl arı nda kur u ki myevi  t ozl u yangı n söndürücül er  kullanıl ması  isten mekt edir. 

Fakat  bu konuda çalıĢ makt a ol an maki ne mühendisleri ni n düĢüncesi  bunun doğr u 

ol madı ğı,  akaryakıt  i stasyonl arı nda köpükl ü yangı n söndür me cihazl arı nı n 

kullanıl ması nı n daha doğr u ol duğu yönündedir.  Sul u yangı n söndür me siste ml eri ni n 

istasyonl arda,  özelli kle de  t ankl ar  ve di spenserler  gi bi  t ehli keli  böl gel erde 
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kullanıl ması  kesi n ol arak önl enmeli dir.  Çünkü suyun i çi ndeki  oksijen ile benzi ni n 

içi nde hi drokarbonun bi raraya gel mesi,  yangı n esnası ndaki  kı vılcı ml arla bi rleĢerek 

yangı nı n sönmesi ne değil büyü mesi ne neden ol acaktır. 

LPG i st asyonl arı nda çevre düzenl e me el e manı  olarak kullanılan bit kilere de di kkat 

et mek öne mli dir.  TS 11939’  a göre LPG t ankl arını n 3 m yakı nı na kadar  kur u ot  vb. 

kol ay yanı cı  t ut uĢabilen yanı cı  madde bul undur ulma malı  ve bu mesafelerdeki  bu ti p 

kol ay t ut uĢabilen maddeler içi n gereken tedbirler alı nmalı dır. 

 

2. 3. 1. 10. Sı zı ntı 

 

Yer  altı  t ankl arı ndan sızı ntı  ol ması  ci ddi  t ehli kel ere neden ol abil mekt edir,  çünkü 

sızan petrol  çok uzak mesafelere kadar  kontrolsüz bir  Ģekil de gi debil mekt e,  bi nal arı n 

bul unduğu böl gel ere ul aĢabil mekt e ve kanalizasyona karıĢabil mekt edir.  Bu dur umda, 

bir  at eĢ  kaynağı yl a birleĢ mesi  sonucu büyük fel aketlere neden ol ma riski 

bul unmakt adır. 

30 yıl dan daha uzun zamandır  kullanıl makt a olan t ank ve t esisatlarda kor ozyondan 

kaynakl anan sı zı ntı  i hti mali  daha fazl adır.  Bu nedenl e eski  t esisatları n sı zıntı ya karĢı 

kontrolleri ni n,  yeni  t ankl ara oranl a daha di kkatli  ve düzenli  ol arak yapıl ması 

gerekmekt edir. 

Sı zı ntı  ol ması  dur umuna karĢı  alı nması  öngör ül en önl e ml er  öne mli  t esisler  ile ko mĢ u 

mül ki yeti  ve su kaynakl arı nı  kor umayı  hedefle mekt edirler.  Tankl arın yapı mı 

aĢa ması nda di kkat  edilmesi  gereken kriterler,  kullanı m aĢa ması nda çevreni n zarar 

gör mesi ni  önl e meyi  a maçl a makt adır.  TS 12820’  de det aylı  bir  Ģekil de belirtilen bu 

kriterler  basit  fakat  di kkat  edil di ği  t aktirde büyük fel aketleri  önl eyi ci  niteli ktedirler. 

Bu önl e ml eri n en öneml il eri nden biri,  t ankl arın herhangi  bir  mot orlu aracı n 

çarpması ndan kaynakl anacak hasara dayanabilecek mukave mett e yapıl ması dır. 

Bi rden fazl a t ank ol ması  durumunda,  bitiĢi k t ankl arı n arası nda en az 1 m mesafe 

bırakıl ması  gerekmekt edir.  Tank i çi ndeki  sı vı sevi yesi ni  t espit  et meye yarayan 

siste ml eri n kullanıl ması sağl anmalı dır.  Bu siste ml er  ayrı ca sı vı  sevi yesi ni n 

istenenden daha fazl a ol duğu dur uml arda sesli  al arm verecek ve sı vı  akıĢı nı ot omati k 

ol arak kesecek özelli kte di zayn edil meli dir.  Fakat  alı nan büt ün önl e ml ere rağ men 

sızı ntını n ol ması  dur umunda yapıl ması  gereken Ģey sı zı ntı nı n halka,  ko mĢ u 
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mül ki yet e ve çevreye zarar  ver mesi ni  önl e mek,  verdi ği  zararı  en aza i ndir mek 

ol malı dır.  Bu a maçl a TS 12820’  de ‘ ‘Sızı ntı nı n uzakt a t opl anması’ ’ ve ‘ ‘ Bent  yap ma 

sureti yle sı zı ntı nı n t ankları n etrafı nda t opl anması’ ’ konul arı nda ayrı ntılı  ol arak 

yapıl ması  gerekenl er  t arif  edil mekt edir.  St andartlarda belirtilen bu Ģartların yeri ne

   1. 1. 2. 2. 2 Sızı ntı nı uzakt a toplanması  

Ko mĢ u  arazi  veya  su  kaynakl arı,  t ankt an ol an sı zı ntı nın  t anka  doğr u 

gel meyecek Ģekil de  uzakt aki  bir  t opl a ma  yeri ne  akıtılması  sureti yl e 

korunuyorl arsa, bu koruma siste ml eri aĢağı daki özellikl erde ol malı dır: 

a)  Tankt an iti baren t ankı n etrafı nda,  t opl a m yeri ne  doğru  en  az  15  m 

uzunl ukt a  veya  hendek t abanı na  kadar  en  az  %1  eği me sahi p bi r  al an 

ol malı dır (hangisi küçükse),  

b)  Topl a ma  yeri ni n hac mi  en  az,  sı zı ntı  yol uyl a  boĢal abilecek en  büyük 

tankı n t a m kapasitesi  kadar ol malı dır.  Tankl arı n etrafı nda  yet eri  kadar 

açı klı k ol ma ması  veya  uygula mada  karĢılaĢılabilecek sı zı ntını n %10’  ünü 

topl ayacak bir  t opl a ma  al anını n sağl ana ma ması  dur umunda,  herhangi  bi r 

tank veya  bitiĢi k mül kün  uzağında,  gerekli  kapasiteni n belirli  bir  yüzdesi ne 

sahi p kı s mi  t opl a ma  al anı  ol uĢt urul ması na  i zi n verilir. Kı s mi  t opl a ma 

al anı nı n kapasitesi ni  aĢan gerekli  haci m Madde  1. 1. 2. 2. 3’  e  göre  bentl erl e 

sağl anmalı dır, 

c)  Dr enaj  si ste mi ni n geçti ği yer,  si ste mdeki  sı vılar  t utuĢt uğunda  at eĢ 

tehli keli  bi çi mde  t ankl arı  veya  bitiĢi kt eki  mül kl eri  et kilemeyecek Ģekil de 

ol malı dır, 

d)  Topl a ma  yeri  t a m kapasitesi ne  kadar  dol duğunda,  sı vını n yüksel di ği 

sevi ye  il e  ko mĢu  arsa  sı nırı  veya  herhangi  bir  t ank arası nda  en  az  15  m 

mesafe  ol malı dır.  Kı s mi  t opl a ma  yeri  kull anıl dı ğı nda  da  bu  Ģart 

sağl anmalı dır.  Bent  yaparak sağl anan il ave  haci m i çi n de  aynı  Ģartlar  veya 

Ma dde  1. 1. 2. 2. 3’  ün  Ģartlan sağl anmalı dır.tankl ar  arası  mesafe  Madde 

1. 1. 2. 2. 3 hükü ml eri di kkat e alınarak belirlenmeli dir. 

1. 1. 2. 2. 3 Bent yapma sureti yle sızı ntı nı n tankl arı n etrafında topl anması  

BitiĢi kt eki  mül kl er  veya  su kaynakl arı  sı zı ntılardan sı zıntıları n t ankl ar 

etrafı nda  ol uĢt urulan bentlerle  t ut ul ması  yol uyl a  kor unduğunda,  bu  si st e m 

aĢağı daki özelliklerde ol malı dır: 

a)  Tankt an iti baren 15  m uzunl uğunda  veya  bent  t abanı na  kadar  ( hangi si 

daha kısa ise) en az %1’ lik bir eği m sahi p bir alan ol malı dır, 

b)  Bentl e  ol uĢt urulan haci m en az  bent  ol uĢt urulan böl gedeki  en  büyük 

tankı n t a m kapasitesi  kadar  olmalı dır.  Tankl ardan ol abilecek  t opl a m sı zı ntı 
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hac mi  di kkat e  alı nırken,  birden f azl a  t ankı n etrafı nda  oluĢt urulan bent 

kapasitesi,  en büyük  t ankı nki  hari ç,  t ankl arı n bent  sevi yesi nin altı nda  kal an 

haci ml eri çı karılarak hesapl anmalı dır, 

c)  Gi riĢlere  engel  ol ma mak i çi n,  bendi n dı Ģ  kı s mı ndaki  t abanı,  ze mi n 

sevi yesi nde ko mĢu sı nırı na en az 3 m mesafede ol malı dır, 

d)  Bent  t oprak,  çeli k,  bet on veya  t a m dol u ol ma  dur u munda  hi drost at i k 

kol on bası ncı na  dayanabilecek  sı zdır maz  ör me  duvar  ol mal ıdır.  Yüksekli ği 

1  m veya  daha  yüksek ol an t oprak duvarl ar  t epede  en  az  60  c m geni Ģli ği nde 

yat ay bir  al ana  sahi p ol malı dır.  Toprak duvarı n eği mi,  yapıl dı ğı 

mal ze meni n özelli kl eri ne  uygun  ol malı dır.  Toprak duvarı n eği mi,  yapıl dı ğı 

mal ze meni n özelli kl eri ne  uygun  ol malı dır.  Bentl e  çevrilen al anl arda 

içerisi nde  Sı nıf  I  sı vılar  depol anan t ankl ar  çok  gözenekli  bir  t oprak 

üzeri nde  i se,  sı vıları n zarar  verecek mi kt arlarda  düĢük kottaki  al anl ara 

geç mesi ni  veya  bir  sı zı ntı  anında  su  kaynakl arı na  ul aĢ masını  önl e mek  i çi n 

özel tedbirler alı nmalı dır, 

e)  AĢağı da  (f)’  de  belirtilen duru m hari ç,  bentle  çevrilen alanda  i ç  kı sı mdan 

öl çül en duvar yüksekli ği iç zemi nden iti baren ortala ma 2 m ol malı dır,  

f)  Tankl ara,  vanal ara  ve  di ğer  t eçhi zata  nor mal de  ve  acil  duru m hali nde 

ul aĢ ma  ve  bentle  çevrili  alandan e mni yetli  bir  Ģekil de çı kıĢ  i mkanı 

sağl andı ğı  t aktirde,  i ç  kı sı mdan öl çül en bent  yüksekli ği  zemi nden iti baren 

ort al a ma   2 m’ yi geçebilir, 

1)  Sı nıf  I  sı vılar  i hti va  eden bendi n ort al a ma  yüksekli ği  i ç 

kısı mdaki  sevi yeden öl çül düğünde  3, 5 m’  yi  geçi yorsa  veya 

herhangi  bir  t ank il e  bent  t epesi ni n i ç  kenarı  arası ndaki  mesafe 

bent  duvar  yüksekli ği nden daha  küçükse,  bent  t epesi nden  i ç  kı s ma 

inmeden vanal arı n nor mal  ol arak açılı p kapatılabil mesi  ve  t ank 

vanal arı na  ul aĢılabil mesi  i çin  vasıtalar  ol malı dır.  Bu  amaçl a, 

uzakt an ku mandalı  vanal ar, yükseltil miĢ  yür ü me  yoll arı  veya 

benzer düzenl e mel er kullanılabilir. 

2)  Bent  duvarl arı  i çerisi nden geçen bor ul ar,  ot ur ma  veya  yangı na 

mar uz  kal ma  dur umunda  aĢırı  geril meye  mar uz  kal mayacak 

Ģekil de tasarı ml an malı dır. 

3)  Tankl ar  ile  bent  i ç  duvarı nın  t abanı  arası nda  en  az  1, 5 m mesafe 

ol malı dır. 

g)  Ġ ki  veya  daha  f azl a  t ank i ht iva  eden,  bentle  çevril miĢ  her al an,  sı zı ntı nı n 

bitiĢi k di ğer  t ankl ar  i çi n t ehlike  yarat ması nı  önl e mek amacı yl a  t erci hen 

drenaj kanalları ya da en azı ndan ara bentlerle tekrar böl ün meli dir. 
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1)  Tavan --  gövde  kaynağı  zayıf  ol an di k koni k t avanlı  t ankl arda 

nor mal de  kararlı  sı vılar  depol andı ğı nda  her  t ank gr ubu içi n bi r 

böl me,  

2)  Her hangi  bir  ti p t ankt a  kararsız  sı vılar  depol andı ğı nda  ve  her  bi r 

tank i çi n bir  böl me  yapıl dı ğında,  yangı na  karĢı  aral arı nda dr enaj 

kanalları  açıl mıĢ  t ankl ar  hariç,  bu  t ankl ar  i çi n il ave  bölmel ere 

ihti yaç  yokt ur.  Kararsız  sı vılar  ı sı ndı ğı nda  nor mal  çevre 

sı caklı ğı nda  verdi kleri nden daha  hı zlı  t epki  verecekl eri nden,  ara 

böl mel eri n drenaj kanalları yl a yapıl ması terci h edilen met ottur,  

3)  Ġçerileri nde  Sı nıf  I  sı vılar  depol anan ve  biri ni n çapı  45  m’  den 

büyük  ol an i ki  veya  daha  f azla  sayı da  t ank bentle  çevril mi Ģ ort ak 

bir  al an i çerisi ne  yerl eĢtiril diği nde,  her  bir  t ankı n etrafı,  tankı n 

kapl adı ğı  kı sı m hari ç,  o  t ankın  kapasitesi ni n %10’  unu  t ut abil ecek 

bentlerle çevril meli dir. 

4)  Dr enaj  kanalları  veya  ara  bentl er  t ankl arı n arası na,  her  bi r 

tankı n kapasitesi  di kkat e alı narak mevcut  al andan  t a m 

yararlanılacak Ģekil de  t esis  edil meli dir.  Ara bentl er 

ol uĢt urul duğunda bent yüksekliği en az 45 c m ol malı dır. 

h)  Bentl e  çevrili  al andan suyu  uzakl aĢtır mak  a macı yla dr enaj  si st e mi 

kull anıl dı ğı nda,  parl ayı cı  ve yanı cı  sı vılar  bir  t ehli ke  oluĢt uracaksa,  bu 

sı vıları n su yoll arı na,  kanalizasyona  ve  ka munun kul landı ğı  drenaj 

kanalları na  gir mesi ni  önl emek  i çi n drenaj  siste mi  kontrol  altı nda 

tut ul malı dır.  Drenaj  siste mi  yangı n anı nda  da  bent  dıĢından kontrol 

edilebil meli dir. 

i)  Bentle  çevrili  al an i çerisi nde  yanı cı  maddel er,  boĢ  veya dol u kapl ar  ve 

variller depol anma malı dır. 

  TS 12820 Akaryakıt Ġstasyonları -- Emni yet Kuralları 

getiril mesi  çevre e mni yeti ni n ve sağlı ğı nı n kor unması  açısı ndan büyük öne m 

taĢı makt adır.  

Tankl arı n yangı na karĢı da  dayanı klı  yapıl ması gerekmekt edir.  Yangı n esnası nda 

akaryakıt  t ankl arı nı n en az 2 saat  boyunca sı vı  sızı ntısı na neden ol madan güvenli  bir 

Ģekil de i Ģlevi ne deva m edecek özelli kte yapılmı Ģ  ol duğundan e mi n ol unmalı dır.    

( TS 12820) 

TS 12820’  ye göre büt ün bor uları n,  vanal arın ve  bağl antı  el e manl arını n sı vı 

sızdır maz niteli kte i mal  edil mi Ģ  ol ması  ve kullanı m esnası nda da sı vı  sızdır mazlı k 

özelli kleri ni n dava m ettiril mesi  sağl anmalı dır.  Bor u siste mi nde sı zı ntı  ol duğunun 
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tespit  edil mesi  hali nde yapıl ması  gereken il k i Ģ  siste mi n i çi ndeki  sı vı nı n boĢaltıl ması 

ve yet kili  mercii n deneti mi nde t a miratı nı n yapt ırıl ması dır.  Ayrı ca dı Ģ  kor ozyona 

mar uz kal an bor u sisteml eri ni n,  i çi nden sı vı  geçecekse,  sı zı ntı nı n önle mesi  i çi n 

mutl aka korozyondan korunması nı sağla mak gerek mekt edir.  

 

2. 3. 1. 11. Ki myasall ar 

 

Benzi n 

Benzi n,  yangı n,  patla ma,  sağlı k ve çevre pr obl e mleri ne neden ol ma i hti mali  bul unan 

or gani k bir  karıĢı mdır.  Çok düĢük sı caklı klarda bile t ut uĢabilen buhar  yayan uçucu 

bir  sı vı dır.  Bu buhar  havayl a uygun oranda karıĢtığı nda,  at eĢ  kaynağı yl a yakl aĢıl ması 

yan ma  ve patla mayl a sonuçl anan bir  yanı cı dır. Ort ala ma %1 -  %8 petrol  buharı 

içeren karıĢı m yanı cı özellik göst er mekt edir. 

Benzi n buharı  havadan daha ağırdır.  Saki n haval arda yayıl mayı p di be doğru çök me 

eğili mi ndedir.  Tankl arda,  drenajlarda,  çukurlarda,  kanallarda ve di ğer  çökünt ü 

al anl arı nda biri kmekt edir.  Bu buharı n kapalı mekanl arda ya da  di ğer  az 

haval andırıl mı Ģ  yerlerde biri kmesi  uzun süre hi çbir  belirti  ol madan deva m 

edebil mekt edir.  Fakat  uygun oranda havayl a birleĢti ği nde ol dukça büyük bir  t ehli ke 

kaynağı hali ne gel mekt edir. 

Bu yanı cı  buhar  petrolle beraber  il erleyebil mekte,  t ank -  po mpa arası nda benzi nl e 

beraber  gi di p gel ebil mekt edir.  Ġçi nde benzi n bulunan ya da bir  süre önce benzi ni 

boĢaltıl mı Ģ  ol an t ankl arı n üzeri nde biri kebil mekt edir,  benzi ni  boĢaltıl mı Ģ  bile ol sa bu 

biri ken benzi n buharı ndan dol ayı  t ankl arı n etrafı nda hal a parl ayı cı  bir  ort a m 

mevcutt ur.  Bu yanı cı  buhar  kı yafetlere ya da benzi nl e t e mas  eden ku m,  toprak gi bi 

di ğer  mat eryallere de bul aĢabil mekt edir.  Bu mat eryalleri  ellerken çok di kkatli 

ol unması gerekmekt edir. 

Benzi ni n ayrıca suyun yüzeyi nde kal ma  özelliği nden dol ayı  akarsul arla beraber 

ol dukça uzak mesafel er  taĢı nması  ve t aĢı ndı ğı  yerde de yangı n ve patla malara neden 

ol ma riski bul unmakt adır. 

Benzi n buharı nı n fazl asına mar uz kal mak sağlı k pr obl e ml eri ne yol  açabil mekt edir. 

Benzi ni  sol umak ol dukça zararlı dır.  Deri ye uzun süreli  t e mas  et mesi nden kaçı nıl ması 

gerekmekt edir.  Deri ni n çatla ması  ve t ahriĢ olması na neden ol abil mekt edir.  Bu 
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nedenl e benzi nl e t e mas  süresi ni n mi ni mu m seviyede t ut ul ması  gerekmekt edir.  Bu 

dur umun akaryakıt  i stasyonunun t asarla ma  evresi nde hesapl anması  ve mekanl arı n 

buna göre Ģekillenmesi faydalı ol makt adır.  

Benzi n,  sadece i nsanl ar  içi n değil  di ğer  canlılar  içi n de zararlı dır,  hatta zehir  et kisi 

göst er mekt edir.  Bu nedenl e i ç me  suyunun ya da havanı n kirlenmesi ni önl e mek, 

benzi ni n kanalizasyona karıĢ ması na engel  ol mak gi bi  pek çok önl e m,  kull anma 

aĢa ması nda et kili  ol ması  gereken sağlı k kriterlerdir.  He m güvenli ği n,  he m de 

çevresel  riskl eri n aynı  za manda düĢünül mesi  gerekmekt edir.  Akar yakıt ve  LPG 

istasyonl arı ndan kaynaklanan ve çevreye zarar ver di ği nden Ģüphe duyul mayan 

dur uml arda mutl aka gerekli  mercilere baĢvurul ması  he m i nsanl arı n he m de çevreni n 

sağlı ğı açısı ndan hayati öne m t aĢı makt adır.  

Benzi n sı zı ntıları nı n ve dökünt ül eri ni n zararlı  et kileri ne karĢı  alı nması  gereken 

güvenli k önl e ml eri  havayı,  t oprağı  ve suyu kor umayı  hedefle meli dir. 

(htt p://fp. wyfcda.f9. co. uk/fire_safet y/ petrol eum/ pfsgui de(2)/ 5hazards. pdf) 

St ati k el ektri k biri ki mi,  içi nde benzi n ve benzi n buharı  bul unan t ehli keli  böl gel erde 

bir  parla maya neden ol abil mekt edir.  St ati k el ektri ği n meydana gel me sebepl eri 

onayl anma mı Ģ,  ex-proof  ol mayan aktif  el ektrik kabl ol arı nı n kullanılması ndan, 

benzi ni n bor u i çi nde ak ması ndan ya da sent eti k kumaĢlı  bir  kı yafeti n sürt ünmesi nden 

kaynakl anabil mekt edir.  Bu t ehli keye karĢı,  çalıĢırken sent eti k ol mayan kı yafetler 

gi yil mesi,  t ehli keli  böl gelerde gerekli  ol duğu t aktirde t oprakl a ma yapıl ması gi bi  basit 

önl e ml er  alı nması  gerek mekt edir.  Bu önl e ml er  t ehli keyi  yok et me mekt e,  fakat 

azalt makt adır. ( Akaryakıt ġirketi 1 - SEÇ)  

Sı vıl aĢtırıl mı Ģ Petrol Gazı ( LPG)  

LPG çok yanı cı  bir  maddedir.  Uygun sı caklı kt a yet eri nce bası nç altı nda t utul an LPG 

gazı nı n sı vı  hal e geç me  özelli ği  bul unmakt adır.  Bu dur umun en büyük avant ajı  bu 

maddeni n t aĢı nması  ve depol anması  sırası nda sı vı hal de bul unabil mesi dir,  çünkü sı vı 

hal deki hac mi gaz hali ne göre ortala ma 250 kat daha küçükt ür.  

LPG ni n yan ması  sırasında karbondi oksit  ( CO2)  ve su buharı  açı ğa çık makt adır.  

Açı ğa çı kan bu karbondioksit, sol unduğu taktirde insan sağlı ğı içi n zararlı dır. 

LPG il e depol a ma ya da kullanma sırası nda t e mas  eden herkesi n LPG’  ni n Ģu 

özelli kleri ni ve tehli kel erini bil mesi gerekmekt edir: 
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 LPG bası nç altı nda sı vı  ol arak depol anmakt adır.  Renksiz ve suyun yakl aĢık 

yarısı kadar bir hac me sahi p ol an bir maddedir.  

 LPG buharı  havanı n yaklaĢı k i ki  katı  yoğunl ukt adır,  bu nedenl e LPG buharı 

dur gun haval arda yavaĢ  hareket  et mekt e ve çökmekt edir.  Çöken LPG buharı  

tankl arda,  drenajlarda,  çukurlarda,  kanallarda ve di ğer  çökünt ü al anl arı nda 

biri kmekt edir.  Toprakt an çevreye yayıl makt a,  sı zıntı  ol an yerden çok uzak 

mesafel ere kadar  yayıl makt a ve uygun orta mı  bul duğu t aktirde de  

tut uĢabil mekt e ve patlayabil mekt edir.  

 LPG,  havayl a karıĢtı ğında yanı cı  bir  karıĢı m ol uĢt ur makt adır.  El veriĢli 

sıcaklı k ve bası nç altı nda bu yanı cı  karıĢı mdaki  LPG or anı  %2 il a %10 

arası ndadır. Bu oranl ar arası nda t ut uĢ ma riski bul un makt adır.  

 LPG ni n sol unması ol dukça tehli keli dir. Narkoz etkisi yapmakt adır.  

 Deri yl e t e ması nda t ahriĢlere ve yan mal ara neden ol abil mekt edir.  Bu t ehli keye 

karĢı  deri yle t e ması ndan kaçı nıl malı  ve el di ven,  kor uyucu kre m,  sı çra malara 

karĢı  uygun gözl ük gibi  ki Ģisel  kor uyucu eki pmanl arı n kullanıl ması 

sağlanmalı dır. 

 LPG t ankl arı nı n ve i çi nde LPG depol anmı Ģ  ol an benzer  kapl arı n boĢaltılmı Ģ 

bile ol sal ar,  i çleri nde hala LPG buharı  bul unma i hti mali  vardır.  Bu duru m,  

boĢ  t ankl arda dahi  t ehli ke bul unduğunu göster mekt edir.  Bu dur umda 

tankl arı n i çi nde at mosfer bası ncı  bul unmakt adır.  Valflerden biri nde sı zdırma 

ol ması  ya da valfi n açı k bırakıl ması  hali nde t ankları n i çi nde hava gir mekt e ve 

bu hava LPG buharı yl a yanı cı  bir  karıĢı m ol uĢt urarak patla ma riski ne neden 

ol makt adır. 

LPG’ ni n,  özelli kle ot omobilleri n öne mli  hava kirliliği ne neden ol duğu Ģehirlerde 

kullanıl ması  sol unan havanı n kalitesi ni  artır maktadır.  Benzi nl e karĢılaĢtırıl dı ğı nda 

LPG %12 oranı nda daha az karbondi oksit  ( CO2)  ve yakl aĢı k %30 oranı nda daha az 

nitrojen ( Nox),  hi drokarbon ( HC)  ve carbon monoksit  ( CO)  yay makt adır.  Mot ori nl e 

karĢılaĢtırıldı ğı nda ise yaydı ğı Nox oranı %90 daha azdır. 

Gür ült ü,  di ğer  öne mli  çevre kirlilikleri nden bi risi dir.  LPG il e çalıĢan mot orl ar 

mot ori nl e çalıĢan mot orlara göre %50 daha sessi dirler.  
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Ot o mobillerde LPG kullanı mı nı n birtakı m çevresel  avant ajları  bul un maktadır.  LPG 

çok uygun bir  bası nç ( 7 bar)  altı nda sı vılaĢ makt a ve  bu sayede çok küçük depol arda 

saklanabil mekt edir.    

LPG’ ni n ot omobillerde kullanıl ması nı n ol dukça t e mi z bir  geç mi Ģi  bul un makt adır. 

LPG t ankl arı,  gerekli  önl e ml eri n alı nması  dur umunda petrol  ve not ori n t ankl arı na 

göre daha güvenli dir.  Vi yana’da 30 yıl dır  LPG ile çalıĢan ot obüsl er  kullanıl makt adır. 

Bu ot obüsl erden o kadar me mnun kalı nmı Ģtır  ki, Ģu anda Vi yana’da 400 ci varı nda 

ot obüs  LPG il e çalıĢ maktadır.  Bu 30 yıllı k çalıĢ ma boyunca LPG’ den kaynakl ana t ek 

ir olay bile yaĢanma mı Ģtır.  

Artı k ot omobiller  fabrikadan LPG il e çalıĢır vazi yette çı ktı ğı  hal de,  pek çok 

ot omobilin sonradan LPG’  ye dönüĢümü yapıl makt adır.  Bu ot omobillerin LPG’ ye 

dönüĢüm i Ģl e ml eri ni n son st andartları  bilen yet kili  biri  t arafı ndan yapıl ması 

gerekmekt edir.  Bu dönüĢüm i Ģl e mi  modern yönte ml erle yapıl dı ğı  hal de önl e ml eri n 

alı nası  ve her  Ģeyi n doğru yapıl ması,  daha sonra meydana gel ebilecek pr obl e ml ere, 

hatta patla mal ara karĢı hayati öne m t aĢı makt adır. (htt p:// www. l pga. co. uk/ LPGA. ht m)  

Parlayı cı,  Patlayı cı,  Tehl ikeli  ve Zararlı  Maddel erle ÇalıĢılan ĠĢyerleri nde ve  ĠĢl erde 

Al ı nacak Tedbirler  Hakkında Tüzük’  t e sı vılaĢtırıl mı Ģ  petrol  gazl arı  ( LPG)  ile il gili 

alı nması  gereken güvenlik önl e ml eri  anl atıl makt adır.  Bu t üzüğe göre LPG’  ni n TSE 

nor ml arı nda uygun ol arak üretil mi Ģ  ol an t ankl arda ve varillerde depol anması  Ģarttır. 

Nor mal  Ģartlarda kokusu bul unmayan LPG’  ni n bir  kaçak,  sı zı ntı  ol ması  dur umunda 

tanı nması nı  sağl a mak i çin i çi ne etil  mer kapt an,  pentil  mer kapt an ve tiyofen gi bi 

zararsız bir  koku maddesi ni n katıl ması  sağl anmalıdır.  Ġçi nde LPG bul unan kapl arı n 

taĢı nması  iĢi ni n bu konuda özel  eğiti m gör müĢ  kiĢiler  t arafı ndan yapıl ması,  t aĢı ma 

sırası nda st ati k el ektri ğe karĢı  gerekli  t edbirleri n alı nması  ve t aĢı ma sırasında hi çbir 

at eĢli eltin, ateĢ kaynağı nın kullanıl ma ması gerekmekt edir. 

Mot ori n 

Mot ori n i nsan sağlı ğı na f azl a zararlı  et kisi  ol mayan,  fakat  uzun süreli  te masl arda 

deri yi  t ahriĢ et me t ehli kesi  bul unan bir  petrol  ürünüdür.  Kesi nli ği  kanıtlanma mı Ģ  dahi 

ol sa,  kanseroj en et kisi  olduğundan Ģüphel enil mektedir.  Bu nedenl e her  i htimal e karĢı 

uzun süreli temaslardan kaçı nmak i nsan sağlı ğı açısı ndan faydalı olacaktır. 

Mot ori n sı vı  hal de depol anması na rağmen gaz hal e de geçebil mekt edir.  Mot ori n 

buharı  denen buhar  veya sprey hali ni n,  sı vı  mot orine oranl a parlayı cılı k i htimali  daha 
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yüksektir.  Parla ma  t ehli kesi  t aĢı dı ğı ndan dol ayı  mot ori n t ankları nı n ve 

di spenserleri ni n bul unduğu böl gel er  t ehli keli  bölgel er  sı nıfına gir mekt edir.  Tehli keli 

böl gel erde alı nması  gereken at eĢli  çalıĢ ma i zni gi bi  t üm i zi nl eri n ve tedbirleri n 

mot ori n bul unan her yerde alınması gerekmekt edir.  

Mot ori ni n i çi ne gasoli ne kat mak son derece t ehlikeli dir.  Tankl arı n i çi ndeki  t ehli keli    

sı vıları n etrafı ndaki  buhar  nor mal  sı caklı kl arda dahi  patlayı cı  özelli k t aĢı makt adır. 

Nor mal de,  mot ori n t ankları nı n etrafı ndaki  buharın büyük çoğunl uğu havadır  ve  bu 

nedenl e bu buhar  karıĢımı  yanacak mi kt arda akaryakıt  buharı  i çer me mektedir.  Fakat 

gasoli ne kol ayca gaza dönüĢebilen bir  maddedir  ve çevresi nde yanmal ara ve 

patla mal ara el veriĢli  mi kt arda akaryakıt  buharı  bul unmakt adır.  Gasoli ne il e 

mot ori ni n karıĢtırıl ması  hali nde ort aya çı kan buhar  patlayı cı  özelli k t aĢı makt adır  ve 

bu al ana herhangi  bir at eĢ  kaynağı yl a yakl aĢıl ması  t ankı n patla masına neden 

ol acaktır. (http:// www. yarchi ve. net/car/ di esl _mi x_expl. ht ml ) 

 

2. 3. 1. 12. Dispenserl er ve Rekl a m El e manl arı  

 

Akar yakıt  i stasyonl arı nda kullanılacak ol an dispenserleri n ti p ve sistem ol arak 

Ti caret  ve Sanayi  Bakanlı ğı nca onayl anmı Ģ  ol mal arı  gerekti ği  TS 12820’  de 

belirtil mekt edir.  Ayrı ca bu dispenserleri n sayaçları nı n i stasyon i Ģlet meye açıl dı kt an 

sonra en az yıl da 1 kez düzenli  ol arak kontrol  edil mesi  gerekmekt edir.  Benzi n i çi n 

kullanılan di spenserlerin hort uml arı nda acil  dur uml arda akıĢı  kesen ci hazl ar 

bul unmalı dır.  Bu ci hazl arın bakı ml arı nı n i mal at çı fir mayl a gör üĢül erek gerekti ği  gi bi 

yapıl ması  kullanı m sırası nda ort aya çı kabilecek t ehli kel eri n baĢt an önl enmesi 

açısı ndan öne mli dir.  Bakı m sırası nda sı zı ntı  ve t utuĢ ma ol ma ması  i çi n bakımı  yet kili 

ve yet erli  bir  ki Ģi ni n yapması,  bakı m sırası nda dispensere gel en t üm el ektri ği n 

kesil mesi  ve yet kisiz kiĢileri n di spenserlere 6 m’  den daha fazl a yaklaĢ ma mal arı 

sağl anmalı dır. 

Po mpa  adal arı nı n yüksekliği,  öl çül eri  ve aral arı ndaki  mesafeleri n st andartlara uygun 

ol ması  Ģarttır.  Bu öl çüleri n t asarı m aĢa ması nda verilen kararlara  uygun ol ması na 

öne m veril meli dir.  Ayr ıca po mpal arı n i çi nde sı zı ntı  bul unmadı ğı ndan,  po mpa 

içleri ni n t e mi z ve bakı ml ı  ol duğundan e mi n ol mak i çi n düzenli  ol arak kontrolleri ni n 

yapıl ması  gerekmekt edir.  Po mpa adal arı  ve çevreleri  yangı n t ehli kesi nin en fazl a 
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ol duğu ort a ml ardır.  Bu nedenl e bu böl gel erde yangı nl a il gili  büt ün e mni yet 

kuralları na uyul ması gerek mekt edir. 

Akar yakıt  ve LPG i st asyonl arı nda rekl a m ve bi lgilendir me a maçlı  kullanılan bazı 

el e manl ar  ve panol ar  bulun makt adır.  Bu el e manl ar  çeĢitli  a mbl e ml er,  bayrakl ar,  fi yat 

panol arı  ( MI D),  rekl a m panol arı  (hi gh rise)  ve giriĢ çı kıĢ  okl arı dır.  Bu ele manl arı n 

istasyonda koyul acakl arı yerleri n di kkatli  seçil mesi  gerekmekt edir.  Ön çi çekli ğe bu 

rekl a m ve bil gilendir me el e manl arı ndan baĢka herhangi  bir  yapı nı n yapılması na i zi n 

veril me meli dir.  Ön ve  yan çi çekli kleri n ze mi nini n çi m ve  kısa ot su bit kilerle 

kapl anması  mü mkündür f akat  gör üĢü engelleyecek ağaç di kil mesi  trafiği n akı Ģı 

açısı ndan sakı ncalı dır. 

 

2. 3. 2. Emni yet Önl e ml eri  

 

Akar yakıt  ve LPG i st asyonl arı nda güvenilir  kul lanı mı n sağl anması  i çi n yapıl ması 

gerekenl er  ol dukça basit e mni yet  önl e ml eri dir.  Bu e mni yet  önl e ml eri nin alı nması 

he m çalıĢanları n ve bu i stasyonl arı  kullanmakt a ol an müĢt erileri n,  he m de çevrede 

yaĢayanl arı n can ve mal  güvenli kleri ni  sağl a makt a,  çevreni n kor unması nı  sağl a makt a 

ve meydana gel ebilecek tehli kel eri en aza i ndir mekt edir.  

ĠĢ yeri  yet kilisini n ve çalıĢanları n bu konuda di kkatli  ol mal arı  ve gerekli önl e ml eri 

za manı nda al mal arı hayati öne m t aĢı makt adır. 

 

2. 3. 2. 1. Emni yetli, Güvenli, Sağlı klı ve Çevre Açısı ndan Güvenilir Kullanı m 

 

Akar yakıt  ve LPG i st asyonl arı nda e mni yetli,  sağlı klı  ve çevre açısı ndan güvenilir 

kullanı mı n sağl anması  içi n gereken önl e ml eri n çalıĢanl ar,  i Ģyeri  yet kilisi  ve Ģirket 

tarafı ndan alınması gerekmekt edir.  

Ar aç geçiĢleri nde pr obl em yaĢa ma mak,  t ehli kel eri  ort adan kal dır mak i çi n giriĢ  çı kıĢ 

yolları nı n st andart  öl çülerde ol duğundan e mi n ol unmalı dır.  Bu yollar  standartlara 

uygun ol arak t asarlanmalı,  t asarı mı na uygun i nĢa edil meli  ve kullanı m aĢa ması nda 

bu yollarda herhangi  bir  değiĢi kli k yapıl ması na i zi n veril me meli dir.  Yoll arı n ve 
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ze mi ni n munt aza man ve sağl a m ol ması  araç geçiĢleri ni n güvenli ği  açı sı ndan öne m 

taĢı makt adır.  

Ot opark al anı nı n konu muna di kkat  edil mesi  gerekmekt edir.  Ot opark al anı nı n t aĢıt 

trafi ği ni  engelle me mesi, ot oparka gi den araçl arla i stasyonu kullanacak ol an di ğer 

taĢıtları n birbirleri yl e mümkün ol duğunca az kesiĢmel eri sağl a malı dır.  

Kanopileri n pr oj eleri ne uygun ol arak yapıl mı Ģ  ol mal arı  öne mli dir.  Pr oj esine uygun 

yapıl ma mı Ģ  ol an kanopileri n kullanı m aĢa ması nda çök me  i hti mali  bul un makt adır.  Bu 

ihti mal  i stasyonl arı n kul lanı cıları nı  ci ddi  bir  t ehdit  altı nda bırakmakt adır.  Ayrı ca 

sürücül eri n ve trafi ği n güvenli ği  açısı ndan kanopi  ı Ģı kl arı nı n eksi ksiz ol ması  ve 

kanopi  yüksekli k yazısını n mutl aka bul unması gerekmekt edir.  Kanopi  yüksekli k 

yazısı  özelli kle yüksek araçl arı n sürücül eri ni kanopi ni n altı na girip gir me me 

konusunda bil gilendirerek meydana gel ebilecek kazal arı n önl enmesi  açı sı ndan öne m 

taĢı makt adır.  

 

2. 3. 2. 2. Te mi zli k 

 

Tü m i Ģyerleri nde ol duğu gi bi  akaryakıt  ve LPG i st asyonl arı nda da kull anı m 

aĢa ması nda i yi  bir  te mi zli k st andardı nı n ol ması  gerekmekt edir. Fakat  bu 

istasyonl arda t e mi zli k konusuna di ğer  i Ģletmel ere oranl a daha fazl a öne m 

veril mekt edir.  Bu dur um,  i stasyonl arda depol an makt a ve satıl makt a ol an benzi n, 

mot ori n ve LPG gi bi  tehli keli,  zehirli,  yanı cı  ve patlayı cı  ki myasal  maddel eri n 

bul unması ndan kaynaklanmakt adır.  Bu gi bi  t ehli keli  maddel eri n dökünt ül eri ni n 

bekl etil meden te mi zl enmesi gerekmekt edir. 

Izgaraları n sağl a m,  düzgün,  kanalları n atı k mal ze mel erden arı ndırıl mıĢ ol ması 

yağ murl u haval arda sahada su ve  pi sli k biri kintileri n ol ması nı  engelleyecek,  bu 

dur um da sahada araçl arın bu biri ki ntiler  nedeni yl e kontrol den çı kma ol asılı ğı nı 

ortadan kal dıracaktır.  Su biri ki ntileri ni n orta mdan uzakl aĢtırıl ması nı  sağl ayacak 

drenaj siste mi ni n bul unması gerekmekt edir.  
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2. 3. 2. 3. Hal kı n ve Ko mĢ u Tesisleri n Korunması  

 

Akar yakıt  ve LPG i stasyonl arı  özelli kle yapım ve  kullanı m evrel erinde he m 

çalıĢanl arı n,  he m i st asyonu kullananl arı n he m de çevrede yaĢa makt a ol an i nsanl arı n 

ve doğal çevreni n sağlı k ve güvenli ği ni tehdit et mekt e ol an iĢlet mel erdir.  

Yapı m evresi nde kazı  i Ģleri,  yı kı m,  sökü m ve yüksekt e çalıĢ ma gi bi  iĢlerde  gereken 

önl e ml eri n alı nması  gerekmekt edir.  Bu önl eml er;  çalıĢ ma al anı nda gerekli 

aydı nl atıl manı n yapıl ması,  çalıĢ ma al anı nı n çitler ve bari yerlerle çevril mesi,  gerekli 

ikaz i Ģaretleri ni n kullanıl ması  yol uyl a çevredeki  hal kı n,  çocukl arı n ve t rafi kt eki 

araçl arı n bu böl gel ere girerek zarar  gör mel eri ni önl e meyi  a maçl a makt adır.  Fakat 

özelli kle t adilatı  yapılan i stasyonl arda yapı m aĢa ması nda bunl ardan daha t ehli keli 

riskl er  söz konusu olmakt adır.  Bu riskl eri n nedeni  mevcut  yeraltı t esisatı  ve 

istasyonl arda depol anmakt a ol an akaryakıt  ve LPG gi bi  parla ma,  patla ma  ve  yan ma 

ihti mali yüksek ol an tehlikeli maddel erdir.  

Kull anma  evresi nde hal kın ve ko mĢu t esisleri n karĢı  karĢı ya ol dukl arı  t ehlikel er  daha 

büyükt ür.  Kullanıl makta ol an i stasyonl arda sürekli  akaryakıt  ve kullanı cı 

sirkülasyonu ol makt adır.  Tankl arda depol anmakt a ol an akaryakıt  ve LPG gi bi 

maddel eri n bul unduğu yerlerde yapılacak ol an herhangi  bir  at eĢli  çalıĢ ma,  ya da  bu 

böl gel ere si gara,  ki brit,  çakmak gi bi  at eĢ  kaynakları yl a yakl aĢ mak,  meydana gel ecek 

patla mal ardan ya da yangı nl ardan çevre hal kı n ve ko mĢu t esisleri n ci ddi  anl a mda 

zarar  gör mesi ne neden ol acaktır.  Ayrı ca al koll ü ve uyuĢt urucu kullanmı Ģ  kiĢileri n bu 

çalıĢ ma al anl arı na gir meleri ni n engellenmesi  gerekmekt edir.  Bu ki Ģileri n bili nçsi zce 

yapacağı  hareketler  ve bu at eĢ  kaynakl arı nı  kullanmal arı  geri  dönüĢü ol mayan 

tehli kel ere neden ol abil mekt edir. 

Hal kı  ve ko mĢu t esisleri t ehdit  eden di ğer  bir  t ehli ke kaynağı  i se t ankl arda ya  da 

tesisatta sı zı ntı  ol ması dır.  Bu szı ntı nı n ko mĢu t esislere ul aĢ ması,  su yolları na, 

kanalizasyona karıĢ ması ci ddi  sağlı k pr obl e ml eri ne neden ol abilir.  Bu nedenl e 

tankl arı n ve t esisatın bakı ml arı nı n düzenli  ol arak yapıl ması  ve gerekli  gör ül en 

dur uml arda gerekli önl eml eri n derhal alı nması gerekmekt edir.  

Kanun,  yönet meli k ve st andartlarda okul  çevresi nde akar yakıt ve  LPG 

istasyonl arı nı n yapıl masını n önl enmesi ne dair  bir  madde bul unma makt adır. Al ı nması 

öngör ülen t ek önl e m okul  bi nal arı  ile akaryakıt  ve LPG i st asyonl arı ndaki  yerleĢi ml er 
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arası nda belirlenmi Ģ  ol an e mni yet  mesafel eri ni n alı nması  ve bu mesafelere uygun 

ol arak t asarı m ve  i nĢaatı n yapıl ması dır.  Fakat çocukl arı n sağlı ğı  ve güvenli ği 

açısı ndan bu böl gel erde akaryakıt  ve LPG i st asyonl arı nı n yapıl ması nı n önl enmesi 

gerekmekt edir.  Çocukl arı  et kileyebilecek sı zı ntıları n,  kullanılan ki myasalları n, 

meydana gel me ol asılı ğı  bul unan yangı n ve patlama riskl eri ni n,  atı k maddel eri n 

et kileri ne karĢı  alı nması  gereken en büyük t edbir  bu ol acaktır. 

(htt p:// www. l ead. org. au/lanv5n4- 3. ht ml) 

 

2. 3. 2. 4. Sağlı ğa Zararlı Ma ddel eri n Kontrol ü 

 

Akar yakıt  ve LPG i st asyonl arı nda he m sağlı ğa he m de çevreye zarar  verecek çeĢitli 

ki myasallar  bul unmakt adır.  Ġstasyonl arı n kullanma  evresi nde bu zararlı maddel ere 

karĢı  özel  önl e ml eri n alı nması  Ģarttır.  Bu önleml eri n baĢı nda çalıĢanl arı n bu 

maddel er,  t ehli kel eri  ve t ehli ke anı nda alı nması  gereken t edbirler  konusunda 

yet eri nce bil gilendiril mesi gel mekt edir. 

Tankl arda ve di ğer  t esisatta herhangi  bir  sı zı ntı  olması  dur umunda sı zan akaryakıtı n 

toprakt a veya suda uzun mesafel er  kat et me riski  bul unmakt adır.  Bu dur umun çevreye 

vereceği  zararı  önl e mek a macı yl a t ankl arı n ve içi nden akaryakıt  geçen bor ul arı n 

düzenli  ol arak kontrol  edil mesi  ve sı zı ntı ya mahal  veril me mesi  gerekmekt edir. 

Akar yakıt  gi bi  sağlı ğa zararlı  maddel eri  kontrol  altına al mak i çi n t ankl arı n çift  ci darlı 

yapıl ması i yi bir çözüm olacaktır. 

Her hangi  bir  i mal at  yapıl dı ğı  sırada faali yette ol an bir  istasyonda soruml ul uğun 

büyük bir  kı s mı  müt eahhide düĢ mekt edir.  Müt eahhi di n akaryakıt  Ģirketi nden t ehli keli 

maddel erle il gili  kanun ve t üzük kuralları nı  öğrenmesi,  çalıĢ ma süresi nce 

çalıĢanl arı nı  ve kendi ne bağlı  çalıĢan t aĢeron firmal arı  bu konul arda bil gilendir mesi 

gerekmekt edir.  Ayrı ca yaptı ğı  çalıĢ mal ar  sırasında i stasyona getirilen t ehli keli 

maddel er  konusunda risk değerlendir mel eri  yapmak müt eahhi di n soruml ul uğu 

altı ndadır. ( Akaryakıt ġirketi 1 -- SEÇ)  
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2. 3. 2. 5. ĠletiĢi m 

 

ĠletiĢi m,  i nsanl arı n karĢılıklı  ol arak birbirleri ni n duygu ve düĢünceleri ni  anl a mal arı 

yol udur.  Ġbrahi m Eli bal’ ı n bu t anı mı na göre i nsanl ar  arası ndaki  il etiĢi m duygu ve 

düĢüncel eri n alıĢveriĢi sayesi nde ol uĢ makt adır.  

Akar yakıt  ve LPG i st asyonl arı  gi bi  iĢlet mel er  kamu sağlı ğı nı  ve güvenli ğini  en fazl a 

tehdit  eden yerler  arasındadır.  Bu riskl eri  azaltmanı n en kol ay ve en et kili  yol u 

çalıĢanl arı n,  i Ģyeri  yet kilisi ni n,  akaryakıt  Ģirketi ni n ve  çevre hal kı n riskl er  konusunda 

bili nçl enmel eri dir.  Bu bili nçl enme aĢa ması nda,  adı  geçen bu kiĢiler arası nda 

kur ulacak ol an iletiĢi m büyük öne m t aĢı makt adır.  

Akar yakıt  Ģirketi ni n i Ģyeri  yet kilisiyl e il etiĢi m i çinde ol ması  ve onu gerekli  ve güncel 

konul arda,  son geliĢ meler  hakkı nda bil gilendirmesi  Ģarttır.  ĠĢyeri  yet kilisi ni n de 

çalıĢanl arı yla il etiĢi m kur ması,  onl arı  bil di ği  konul arda aydı nl at ması,  müĢterileri yl e 

iletiĢi m kur ması,  gerekli i kazl arda bul unması  ve meydana gel me  ol asılığı  bul unan 

riskl er  konusunda onl arı  bili nçl endir mesi  gerekmekt edir.  Bu yapılanl ara rağ men yi ne 

de köt ü sonuçl arı n ort aya çı kması  dur umunda alı nması  gereken önl e mler  de  bu 

kiĢiler arası nda kurul an iletiĢi m sırası nda akt arıl malı dır. 

Akar yakıt  ve LPG i st asyonl arı nda t ehli keli  bölgel erde kullanıl ması  gereken i kaz 

iĢaretleri  sayesi nde de görsel  il etiĢi mi n sağl anması  Ģarttır.  Bu i kaz i Ģaretleri nde 

tehli keli  böl gel erde yapıl ma ması  gereken aktiviteler  açı kça belirtil meli  ve bu 

kurallara uymayanl ar uyarıl malı dır. 

 

2. 3. 2. 6. Toprak, Su ve Havanı n Korunması  

 

Toprak su ve havanı n korunması nı  a maçl ayan en öne mli  kanun Çevre Kanunu’  dur. 

Çevre kanunun a macı  ‘ ‘Büt ün vat andaĢl arı n ortak varlı ğı  ol an çevreni n kor unması, 

iyileĢtiril mesi;  kırsal  ve kentsel  al anda arazi nin ve doğal  kaynakl arı n en uygun 

Ģekil de kullanıl ması  ve kor unması;  su,  t oprak ve  hava kirlenmesi ni n önl enmesi; 

ül keni n bit ki  ve hayvan varlı ğı  il e doğal  ve tari hsel  zengi nli kleri ni n kor unarak 

bugünkü ve gel ecek kuĢakl arı n sağlı k,  uygarlı k ve yaĢa m düzeyi ni n geliĢtiril mesi  ve 

güvence altı na alı nması  i çi n yapılacak düzenlemel eri  ve alı nacak önl e ml eri, 
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ekono mi k ve sosyal  kalkı nma hedefleri yle uyuml u ol arak belirli  hukuki  ve t ekni k 

esasl ara göre düzenl e mektir’ ’. 

Toprak,  su ve havanı n kirlenmesi  sonucu ekol ojik dengeni n bozul ması  ve  bunun 

sonucu ol arak ort aya çı kan koku,  gür ült ü ve atı k maddel eri n çevrede kötü sonuçl ar 

meydana getir mesi  ol ayına çevre kirliliği  den mekt edir.  Çevre kirliliği  insanl arı n 

doğr udan ya  da dol aylı  yollarla çevreye zarar  ver mel eri  sonucu ol uĢ makt adır. 

Ġnsanl ar  t oprak,  su ve havanı n kirlenmesi ne neden ol arak aslı nda kendileri ni n ve 

çevreni n sağlı ğı nı  t ehli keye at makt adırl ar.  Bu nedenl e bu konuda duyarlı  davran mak 

gerekmekt edir. ( Çevre Kanunu)  

Akar yakıt  ve LPG i st asyonl arı  i çi nde depol anmakt a ve satıl makt a ol an ki myasal 

maddel er  havada,  suda ve  t oprakt a kalıcı  özelli k göst er mekt edir.  Bu kalı cı 

özelli kleri n en t ehli kelisi  ekol oji k dengeni n bozul ması na neden ol maları dır.  Bu 

nedenl e bu t ür  maddel erin üreti m,  it hal,  t aĢı ma,  depol a ma ve kullanı mı  konusunda 

di kkatli ol unması gerekmekt edir. 

      

2. 3. 2. 7. Eğiti m 

 

Akar yakıt  ve LPG i st asyonl arı  yüksek riskli  i Ģlet mel er  sı nıfı na gir mektedir.  Bunun 

nedeni  bu i Ģlet mel erde meydana gel ecek herhangi  bir  t ersli k dur umunda  çevreni n ve 

insanları n da bu dur umdan büyük zarar  gör me  riski ni n bul unması dır.  Bu konuda en 

büyük görev,  bu i stasyonlarda çalıĢanlara düĢ mektedir.  ÇalıĢanl arı n di kkatli  ol mal arı 

gerekmekt edir.  Di kkatli  davranabil mek i çi n i stasyonl arda bul unan zararlı maddel er 

konusunda bil gili  ol mal arı,  sürekli  değiĢ mekt e ol an st andartlar,  kanun ve 

yönet meli kler  konusunda bil gilendiril mel eri  ve sürekli  bir  eğiti me açık ol mal arı 

gerekmekt edir.  ÇalıĢanları n bil gilendiril mesi  de i Ģyeri  yet kilisini n soruml ul uğu 

altı ndadır.  ĠĢyeri  yet kilisini n bu nedenl e güncellenen kanun ve yönet meli kleri  sürekli 

taki p et mesi,  akaryakıt Ģirketi yl e bu konuda sürekli  t e mas  ve i Ģbirli ği  i çi nde 

bul unması gerekmekt edir. 

Sı vılaĢtırıl mı Ģ  Petrol  Gazl arı  ( LPG)  Mot orlu TaĢıtlar  Ġkmal  Ġstasyonl arı 

Yönet meli ği nde i Ģ  yeri nde çalıĢanl arı n eğiti mi yle il gili  hususl ara da deği nil mekt edir. 

Bu yönet meli ğe göre i Ģ  yeri nde çalıĢan personelin LPG’  ni n dol dur ma  ve boĢalt ma 

sırası nda bu mal ze menin sı vı  ve gaz hali ndeyken t aĢı dı ğı  özelli kleri  bi l mel eri,  bu 
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mal ze meni n neden ol abileceği  t ehli kel er  konusunda bili nçli  ol mal arı  ve kaçakl arı n 

meydana gel mesi  durumunda ne yap mal arı  gerekti ği ni  bili yor ol mal arı 

gerekmekt edir.  Bu konul arda gerekli  ve yet erli  bil gi ye sahi p ol abilmel eri  i çi n 

çalıĢanl arı n bu konul arda eğitil mesi  Ģarttır.  Yerel  düzenl e mel er  ve st andartlar  sürekli 

değiĢti ği nden,  çalıĢanl arın bu eğiti mi  değiĢi kli klere paral el  ol arak düzenli  bir  Ģekil de 

al mal arı  ve he m kendi  güvenli kleri  he m de çevreni n güvenli ği açı sı ndan 

geliĢ mel erden sürekli haberdar ol mal arı ve bil gilendiril mel eri gerekmekt edir. 

 

2. 3. 2. 8. Atı kl arı n Yok edil mesi 

 

Akar yakıt  ve LPG i st asyonl arı nda benzi n,  mot orin ve LPG gi bi  yanı cı,  patlayı cı  ve 

insan sağlı ğı  açısı ndan zararlı  ki myasal  maddel er depol anmakt a ve satıl makt adır.  Bu 

gi bi  t ehli keli  maddel erin atı kl arı nı n i stasyonda t ut ul ma ması,  mü mkün ol duğunca 

çabuk uzakl aĢtırıl ması  gerekmekt edir.  Bu nedenl e istasyonl arda r uti n t e mi zlik yet erli 

ol ma makt a,  gerekti ği  dur uml arda sürekli  t e mi zli k Ģartları nı n yeri ne getiril mesi 

gerekmekt edir.  Düzenli  ol arak bu atı kl arı n i stasyondan uzakl aĢtırıl ması  içi n geçiĢ 

yolları nı n sürekli açı k tutul ması Ģarttır.  

Kull anma  evresi nde atık maddel eri n sahadan uzakl aĢtırıl ması  iĢyeri  yet kilisi ni n 

soruml ul uğu altı ndadır. Fakat  t oprağı n t ehli keli  maddel erle yoğun bir  Ģekil de 

kirlendi ği ni n t espit  edilmesi  hali nde her  Ģeyden önce akaryakıt  Ģirketine haber 

ver mek ve t oprağı n t emi zl enmesi  konusunda onl arı n çözü m önerilerine  uygun 

davranmak gerekmekt edir. 

At ı kl arı n sahadan uzaklaĢtırıl ması  sadece baĢka bir  yere nakil  edil meleri  anl a mı 

taĢı ma makt adır.  Göt ürüldükl eri  yerde de çevre ve  i nsanl ar  i çi n t ehli ke kaynağı 

ol maya deva m et me  özelliği  bul unan hi drokarbon ve karbon bileĢi kl eri  gibi  zehirli 

atı kları n güvenli  bir  Ģekilde t ok edil mel eri ni  sağl a mak gerekmekt edir.  Bu zehirli 

maddel eri n yok edil mesi  hususunda yasal ar,  yönet meli kler,  t üzükl er ve  Ģirket 

pr osedürleri ne uyul ması Ģarttır. ( Akaryakıt ġirketi 1 - SEÇ)  

Tehli keli  atı kl arı  i stasyonl ardan uzakl aĢtır ma konusunda uz manl aĢmı Ģ  ve  bu 

konul arda hi z met  ver mekt e ol an bir  t akı m Ģirketler  bul unmakt adır.  Bu Ģirketler 

atı kları n t opl anması,  sı nıflandırıl ması  ve birbirlerinden ayrıl mal arı,  geri  dönüĢü mü 

mü mkün ol anl arı n belirlen mesi  sonucu yok edilecek ol anl arı n mi kt arı nı n azaltıl ması, 
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bunl arı n nakil  edilecekleri  yere göt ürül mel eri ve  gereki yorsa i mha edil mel eri 

konusunda hi z met  ver mekt edirler.  Atı kl arı n t oplanması  ve yok edil mesi i Ģi ni n bu 

Ģirketlere veril mesi durumunda bile akaryakıt Ģirketi ni n fi kri ni n alı nması öne mli dir. 
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BÖLÜM 3.  

 
YAPI M VE KULLANI M Aġ AMASI NDAKĠ  ĠSTASYONLAR ÜZERĠ NE BĠ R 

DEĞERLENDĠ RME 

 

Tür ki ye geneli nde pek çok akaryakıt  ve LPG Ģirketi  faali yet  göst er mekt edir.  Bu t ez 

çalıĢ ması nda bu akaryakıt  Ģirketleri nden i kisi nin akaryakıt  ve LP G Ġstasyonl arı 

incel enmekt edir.  Ġncel emeye konu ol an bu i ki  büyük akaryakıt  Ģirketi nin Ġstanbul’ 

daki  72 adet  akaryakıt  ve LPG i st asyonu seçil mi Ģtir.  Bu i stasyonl arı n t asarım,  yapı m 

ve kullanı m evrel eri nde i stenen Ģartlara uyup uy madı kları,  bekl enen st andartl arda 

yapılı p yapıl madı kl arı  araĢtırıl makt adır.  Yapılan bu çalıĢ manı n sonucunda Ġst anbul’ 

daki  akaryakıt  i stasyonl arını n ka mu güvenli ği  açısı ndan t ehdit  unsur u ol an ve  önl e m 

alı nması  gereken t araflarını  ort aya çı kar mak,  mevcut  dur umu gözl er  önüne ser mek 

a maçl anmakt adır. 

Ġstanbul’  da bu i ki  akaryakıt  Ģirketi ni n t opl a m 369 adet  akaryakıt  ve LPG i st asyonu 

bul unmakt adır.  Bu t ez çalıĢ ması  kapsa mı nda i ncelenmi Ģ  ol an 72 adet  i st asyon t opl a m 

istasyon sayısı nı n % 20’ si ni  ol uĢt ur makt adır.  Ġncel enen bu i stasyonl ar  rastlantısal 

ol arak değil, ulaĢılabilirlik esası na göre seçil mi Ģtir. 

Yapıl an i ncel e mel er  akaryakıt  ve LPG i st asyonları n üç t e mel  evresi ni  ayrı  ayrı  el e 

al makt adır.  Bu evrel er  t asarı m ve yapı m hazırlı ğı evresi,  Ģanti yeni n hazırlan ması  ve 

yapı m evresi,  kullanma evresi  baĢlı kl arı  altı nda toplanabilir.  Bu evrel erin ayrı  ayrı 

el e alı nması nı n nedeni  her  evrede farklı  t ehli ke kaynakl arı nı n ol ması  ve bu t ehli ke 

kaynakl arı na karĢı her evrede alınacak farklı emniyet önle ml eri ni n bul unması dır.  

Bu üç evrede ort aya çıkma ve çevreye zarar ver me  ol asılı ğı  bul unan t ehli ke 

kaynakl arı nı n sapt anması  ve mevcut  dur umun belirlenmesi  a macı yl a 5 adet  sor u 

for mu geliĢtiril mi Ģtir.  Bu f or ml arı n dol durulması  yol uyl a i stenen bil gilere 
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ul aĢıl mı Ģtır.  GeliĢtirilen bu f or ml ar  EK A,  EK B,  EK C,  EK D ve EK E’  de 

veril mi Ģtir.   

 

3. 1. Tasarı m ve Yapı m Hazı rlı ğı Evresi  

 

Tasarı m ve yapı m hazırlığı  evresi nde pr oj eleri n Ģekillenmesi nde öne mli  rol  oynayan 

bazı  öne mli  kriterler  bul unmakt adır.  ÇalıĢ manın bu böl ümünde a maç mevcut 

akaryakıt  ve LPG i st asyonl arı nı n t asarı m aĢaması nda bu kriterlere ne kadar 

uyduğunun sapt anması dır.  Bu sapt a manı n yapıl ması  i çi n geliĢtiril mi Ģ  ol an f or ml ara 

dayanarak bir  t akı m bulgular  el de edil mi Ģ  ve bu bul gul ar  doğr ult usunda mevcut 

istasyonl arı n tasarı m aĢaması ndaki durumu açı kl an maya çalıĢıl mı Ģtır.  

Akar yakıt  ve LPG i st asyonl arı nı n t asarı mı  di kkat  i steyen bir  konudur. Tehli keli 

maddel eri n depol andı ğı  ve satıĢı nı n yapıl dı ğı  bu i stasyonl arı n çevreye ve i nsanl ara 

verecekl eri  zarar  çok büyük ol duğundan dol ayı  özel  önl e ml erin alı n ması 

gerekmekt edir.  Bu önle ml eri n baĢı nda Tür k St andartları nda,  ül ke kanun ve 

yönet meli kleri nde,  akaryakıt  Ģirketleri ni n belirle miĢ ol dukl arı  prosedürlerde ve Ģirket 

tüzükl eri nde i stenen her Ģartı n sağl anması  gel mekt edir.  Bu st andartlardan en çok 

kullanılanl ar  TS 12820 ve TS 11939’  dir.  TS 11939,  Sı vılaĢtırıl mı Ģ  Petrol  Gazl arı 

( LPG)  --Ġ kmal  Ġstasyonu-  Karayolları  TaĢıtları Ġ çi n --  Emni yet  Kuralları  konul u 

standarttır.  TS 12820’ de  i se Akar yakıt  Ġstasyonl arı  Ġçi n Emni yet Kuralları 

anl atıl makt adır.  TS 12820 Mart  2002’  den iti baren yapıl makt a ol an i stasyonl arı 

kapsa makt adır.  Bu standardı n yür ürl üğe gir mesi nden önce akaryakıt 

istasyonl arı ndaki  e mni yet  kuralları  konusunda geçerli  ol an st andart  12663’  t ür.  Bu üç 

standartta da bi nal arı n tasarlanması  aĢa ması nda uyul ması  gereken e mni yetli  çek me 

mesafel eri  veril mi Ģtir.  Bu st andartlara göre belirlenen bu e mni yet  mesafel eri ne 

uygun yapılı p yapıl madıkl arı  i ncel enen Ġstanbul’ daki  i ki  büyük akaryakıt  Ģirketi ne 

ait  72 i stasyondaki  değerlendir mel er  Tabl o 3. 1,  Tabl o 3. 2,  Tabl o 3. 3 ve Tabl o 3. 4’  t e 

özetlenmi Ģtir. 

Tabl o 3. 1.’  de TS 12663 ve  TS 12820’  ye göre akaryakıt  t ankl arı nı n di ğer  bi na ve 

biri ml ere ol an asgari  emni yet  mesafel eri  ( metre)  i ncel enmekt edir.  2002’  de  TS 

12663’ ün yeri ne TS 12820’  ni n yür ürl üğe gir mesi yl e beraber  bazı  asgari  e mni yet 
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mesafel eri nde değiĢi kli kler  ol muĢt ur.  Bu nedenl e ister  TS 12663 za manı nda yapıl mı Ģ 

ol sun,  ister  TS 12820 za manı nda yapıl mı Ģ  ol sun,  t üm i st asyonl ar  bu i ki  st andar da 

göre de i ncel enmi Ģ ve Tabl o 3. 1. de her i kisi ne göre de değerlendir mel eri yapıl mı Ģtır. 

 

TABLO 3. 1.  TS 12663 VE TS 12820’  YE GÖRE AKARYAKI T TANKLARI NI N 

DĠ ĞER BĠ NA VE BĠ RĠMLERE OLAN ASGARĠ MESAFELERĠ ( METRE)  

 

Çek me Mesafeleri Ne Ol malı Ne Duru mda? 

( Ortal a ma) 

Uygun Ġstasyon Oranı  

TS 12663 TS 12820 TS 12663 TS 12820 

Yer altı Tankı -- Yer altı Tankı  1 m.  1 m.  0. 80 m.  %29 % 42 

Yer altı Tankı -- Ġdari Bi na 4 m.  4 m.  10. 95 m.  % 95 % 95 

Yer altı Tankı -- Ko mĢu Arsa Sı nırı  10 m.  15. 40 m.   % 69 

Yer altı Tankı - Karayol u 10 m.  6 m.  18. 90 m.  % 71 % 90 

Akar yakıt Po mpası -- Akaryakıt Pompası 6 m.  6 m.  7 32 m.  % 92 % 92 

Akar yakıt  Po mpası  --  Tank  Haval andır ma 

Bor usu  

6 m.  6 m.  16 . 85 m.  % 95 % 95 

Akar yakıt Po mpası -- Ġdari Bi na 6 m.  6 m.  9. 60 m.  % 97 % 97 

Akar yakıt Po mpası -- Ko mĢu Arsa sı nırı  10 m.  22. 50 m.   % 95 

Akar yakıt Po mpası - Karayol u 6 m.  6 m.  10. 80 m.  % 97 % 97 

Akar yakıt Po mpası -- Ko mĢu Bi na 6 m.   34. 75 m.  % 100  

Ġdari Bi na -- Tank Haval andır ma Bor usu 6 m.  6 m.  16. 95 m.  % 92 % 92 

Ko mĢ u  Arsa  Sı nırı  --  Tank  Haval andır ma 

Bor usu 

 10 m.  15. 00 m.   % 65 

Karayol u -- Tank Haval andır ma Bor usu 6 m.  6 m.  20. 60 m.  % 97 % 97 

Tank Dol dur ma Ağzı -- Akar yakıt Pompası   6 m.  18. 40 m.   % 92 

Tank  Dol dur ma  Ağzı  --  Tank 
Haval andır ma Bor usu 

 10 m.  7. 70 m.   % 58 

Tank Dol dur ma Ağzı -- Ġdari Bi na  10 m.  17. 35 m.   % 74 

Tank Dol dur ma Ağzı -- Ko mĢu Arsa Sı nırı  10 m.  17. 00 m.   % 82 

Tank Dol dur ma Ağzı -- Karayol u   10 m.  25. 50 m.   %8 8 

 

Tabl o 3. 1.’  de TS 12663 ve  TS 12820’  ye göre akaryakıt  t ankl arı nı n di ğer  bi na ve 

biri ml ere ol an asgari  emni yet  mesafel eri  ( metre)  i ncel enmekt edir.  2002’  de  TS 
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12663’ ün yeri ne TS 12820’  ni n yür ürl üğe gir mesi yl e beraber  bazı  asgari  e mni yet 

mesafel eri nde değiĢi kli kler  ol muĢt ur.  Bu nedenl e ister  TS 12663 za manı nda yapıl mı Ģ 

ol sun,  ister  TS 12820 za manı nda yapıl mı Ģ  ol sun,  t üm i st asyonl ar  bu i ki  st andar da 

göre de i ncel enmi Ģ ve Tabl o 3. 1. de her i kisi ne göre de değerlendir mel eri yapıl mı Ģtır. 

Tabl o 3. 1.’  de varılan sonuçl ara göre Ġstanbul’ daki  akaryakıt  i stasyonl arı  çoğu 

konuda TS 12820’  de i stenen Ģartları  sağl a makt adır.  Fakat  ka mu güvenli ği  açısı ndan 

daha di kkatli  ol unması  gereken i hl aller  de söz konusudur.  Bunl arı n baĢı nda yer  altı 

tankı  --  yer  altı  t ankı  arası  e mni yet  mesafeleri  gelmekt edir.  TS 12820’  ye göre en az 

1 m.  ol ması  gereken yer  altı  t ankı  --  yer  altı  t ankı  mesafesi  i ncel en mi Ģ  ol an 

istasyonl arda ort ala ma  0. 80 m.  ol arak bul unmuĢtur.  Bu i stasyonl arı n sadece %42’ 

si nde bu e mni yet  mesafeleri ne uyul duğu sapt anmıĢtır.  Akar yakıtları n depolandı ğı  bu 

tankl arı n t asarı mı nda,  çevre sağlı ğı nı  ve güvenli ğini  t ehdit  eden yangı n,  parl a ma  ve 

patla ma gi bi riskl ere karĢı daha di kkatli davranıl ması gerekmekt edir. 

Akar yakıt  i stasyonl arı yla il gili  her  t ürl ü t asarı m,  yapı m ve kullanma  kararı nı n TS 

12820 st andardı na uygun ol ması  gerekmektedir.  Fakat  özelli kle t ankl arı n 

yerleĢtiril mesi  konusunda bu st andartta i stenen e mni yet  mesafel erini n ka mu 

güvenli ği ni n sağl anması  açısı ndan yet ersiz ol duğu,  buna rağmen bu mesafeleri n dahi 

sağlanma mı Ģ  ol duğu görül mekt edir.  Konuyl a il gili  Parlayı cı,  Patlayı cı,  Tehli keli  ve 

Zararlı  Maddel erle ÇalıĢan ĠĢl erde ve ĠĢyerlerinde Alı nacak Tedbirler Hakkı nda 

Tüzük ve Ġl  Hıfzısı hha Meclis Kararları  bul un makt a,  bu t üzük ve kararl arda 

belirlenmi Ģ  ol an e mni yet  mesafeleri yl e,  TS 12820 st andardı nda ka mu güvenli ği 

açısı ndan yet ersiz görül en mesafeler artırıl makt adır.  

Parlayı cı,  Patlayı cı,  Tehl ikeli  ve Zararlı  Maddel erle ÇalıĢan ĠĢlerde  ve ĠĢyerl eri nde 

Al ı nacak Tedbirler  Hakkı nda Tüzük’  t e,   t ankl arı n birbirleri nden uzaklı kl arı 

tanı ml anmakt adır.  TS 12820 st andardı nda 1. 00 m ol an e mni yet  mesafesi,  bu t üzükt e 

tankl arı n haci ml eri ne bağlı olarak farklılıklar göst er mekt edir.  

Bazı  illerde TS 12820’  de 1. 00 m ol an t ankl ar  arası  e mni yet  mesafeleri ni n Parlayı cı, 

Patlayı cı,  Tehli keli  ve Zararlı  Maddel erle ÇalıĢan ĠĢl erde ve ĠĢyerleri nde Al ı nacak 

Tedbirler  Hakkı nda Tüzük hükü ml eri ne uygun ol ması nı  sağl ayacak farklı  önl e ml er 

alı nabil mekt edir.  Ör neğin Sakarya Ġli  Hı fzısı hha Meclisi  12. 12. 1994 t ari hi nde 

toplanmı Ģ  ve Sakarya ili  sı nırları  i çi nde faali yet göst er mekt e ol an akaryakıt  satıĢ 

istasyonl arı nı n Gayrı  Sıhhi  Müessesel er  Yönetmeli ği ne göre r uhsatlandırılabil mesi 
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maksadı  il e bazı  kararlar al mı Ģtır.  Bu kararlardan biri  Parlayı cı,  Patlayı cı, Tehli keli 

ve Zararlı  Maddel erle ÇalıĢan ĠĢlerde ve ĠĢyerlerinde Alı nacak Tedbirler  Hakkı nda 

Tüzük’  t e ( Par  Pat  Tüzüğü)  belirtilen Ģartlara uygun ol arak akaryakıt  tankl arı nı n 

araları nda en az 1. 50 m mesafe bırakıl ması,  di ğeri  i se akaryakıt  tankl arı nı n 

karayolları ndan en az 10.00 m mesafede yapıl masıdır.  Bu konudaki  TS 12820,  t üzük 

ve Sakarya Ġli  Hıfzısı hha Meclis Kararı,  karĢılaĢtır malı  ol arak Tabl o 3.2.  de yer 

al makt adır. 

 

TABLO 3. 2.  TS 12820 --  SAKARYA Ġ LĠ  HI FZI SI HHA MECLĠ S KARARI  VE 

PAR. PAT TÜZÜĞÜ ARASI NDAKĠ FARKLAR 

 

 Tankl ar Arası Mesafe 

Met re ( m)  

Tank -- Karayol u Arsı Mesafe 

Met re ( m)  

TS 12820 1. 00 m 6. 00 m 

Sakarya  Ġli  Hı fzısı hha 

Meclis Kararı  

1. 50 m 

Tankl arın Hac mi ( m3)  

10. 00 m 

Par Pat Tüzüğü 0 -- 0. 5 3. 00 m - 

0. 5 - 3 1. 00 m 

3 -- 10 1. 00 m 

10 -- 120 1. 50 m 

120 - 250 1. 50 m 

250 - 600 Tank Çapı nı n 1 / 4’ ü 

600 - 1200 Tank Çapı nı n 1 / 4’ ü 

1200 - 5000 Tank Çapı nı n 1 / 4’ ü 

5000 - 10000 Tank Çapı nı n 1 / 4’ ü 

 

Bu st andartlara göre di kkat  edil mesi  gereken di ğer hususl ardan biri  de t ank dol dur ma 

ağzı  --  t ank haval andır ma arası ndaki  e mni yet  mesafesi dir.  TS 12663’  de bu e mni yet 

mesafesi  Ģartı  aranma makt aydı.  Bu nedenl e TS 12663’  ün geçerli  ol duğu Mart  2002 
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tari hi ne kadar  yapıl mı Ģ  ol an akaryakıt  i stasyonları nda bu konu,  bir  e mni yet  Ģartı 

ol arak di kkat e alı nma makt aydı.  Fakat  Mart  2002’ de  TS 12663’  ün yeri ne TS 12820’ 

ni n geçerli  ol maya baĢla ması yl a beraber  t ank dol dur ma  ağzı  --  t ank haval andır ma 

bor usu arası nda 10 m.  lik e mni yet  mesafesi  Ģartı  getiril mi Ģtir.  Bu nedenl e 2002 

tari hi nden önce yapıl mı Ģ ol an i stasyonl arda bu 10 m.  Ģartı  sağl anma makta,  yapıl an 

incel e me  sonucunda araları nda ort ala ma  7. 70 m.  mesafe ol duğu gör ül mekt edir.  Bu 

istasyonl arı n ancak %58’  i nde yeni  st andarda uygunl uk t espit  edil miĢtir.  2002 

tari hi nden sonra tasarı mı yapılan istasyonl arda bu Ģarta uyul ması gerekmektedir.  

LPG i st asyonl arı nı n t asarı mı  aĢa ması nda uyul ması  gereken st andart  ise TS 11939,  

Sı vılaĢtırıl mı Ģ  Petrol  Gazl arı  ( LPG)  --Ġ kmal  Ġstasyonu-  Karayolları  TaĢıtları  Ġçi n -- 

Emni yet  Kuralları  st andardı dır.  LPG i st asyonları nı n t asarı mı  sırası nda da  bu 

standarttaki e mni yet mesafeleri ne uyul ması gerekmekt edir.  

Tabl o 3. 3’  de LPG i stasyonl arı nda uyul ması  gereken kurallar  ve Ġstanbul’  daki 

istasyonl arda bu kurallara ne oranda uyul duğu gösteril mekt edir. 

Tabl o 3. 3.’  ya göre,  Ġstanbul’  da i ncel enmi Ģ  olan LPG i st asyonl arı nda,  TS 11939 

standardı nda i stenen Ģartları n çoğuna uyul duğu görül mekt edir.  LPG t ankl arı,  bor u ve 

teçhi zatları  ve di spenserleri,  bir  istasyonda patlama  ol asılı ğı nı n en yüksek  ol duğu 

böl gel er  ol duğundan dol ayı  istenen st andartların sağl anmı Ģ  ol duğunu gör mek 

ol dukça rahatlatıcı dır. 

Ġncel enen i stasyonl arı n hi çbiri nde yerüst ü LPG tankı  kullanıl ma mı Ģtır.  Bu nedenl e 

tabl oda yerüst ü tankı ile ilgili olan kısı ml ar boĢ bırakıl mı Ģtır. 

Akar yakıt  ve LPG i st asyonl arı nda yapı m ve kullanı m sırası nda ort aya çı kacak t ehli ke 

kaynakl arı na karĢı  t asarı m aĢa ması nda önl e m al mak büyük öne m t aĢı makt adır. 

Emni yet  mesafeleri ne uygun t asarı m yap mak bu nedenl e çok öne mli dir.  Emni yet 

mesafel eri ne uygunl uk ileri de karĢılaĢılabilecek yangı n,  parla ma,  patla ma,  sızı ntı  gi bi 

tehli kel ere karĢı  hal kın ve çevreni n kor unması nı,  daha az zarar gör mesi ni 

sağlayacaktır.  Fakat  alı nması  gereken t ek önl e m de bu değil dir.  Daha çok kull anı m 

aĢa ması na yöneli k ol arak bazı  özel  önl e ml erin de alı nması  gerekmekt edir.  Bu 

önl e ml er Tabl o 3. 4.’ de ifade edil mekt edir. 
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TABLO 3. 3.  TS 11939’  A GÖRE LPG Ġ KMAL Ġ STASYONLARI NDA 

UYUL MASI  GEREKEN ASGARĠ  E MNĠ YET MESAFELERĠ NĠ N 

( METRE)Ġ NCELENMESĠ  

 

Çek me Mesafeleri Ne Ol malı Ne Duru mda 

( Ortal a ma) 

Uygun Ġstasyon 

Oranı  

LPG Tankı ( Yer altı) -- LPG Tankı ( Yer üst ü)    

LPG Tankı ( Yer altı) -- Akaryakıt Dispenseri 5 m.  23. 95 m.  % 100 

LPG Tankı ( Yer altı) -- LPG Di spenseri 5 m.  20. 75 m.  % 100 

LPG Tankı ( Yer altı) -- Akaryakıt Tankı  5 m.  17. 80 m.  % 100 

LPG Tankı ( Yer altı) -- Bi na 5 m.  16. 75 % 93 

LPG Tankı ( Yer altı) -- Karayol u 5 m.  27. 75 m.  % 96 

LPG Tankı ( Yer altı) -- Öne mli Bi na ve Tesisler 40 m.  42 % 100 

LPG Tankı ( Yer altı) -- Ko mĢu Arsa Sınırı 5 m.  13. 60 m.  % 93 

LPG Tankı ( Yer üst ü) -- Akaryakıt Dispenseri    

LPG Tankı ( Yer üst ü) -- LPG Di spenseri    

LPG Tankı ( Yer üst ü) -- Akaryakıt Tankı     

LPG Tankı ( Yer üst ü) -- Bi na    

LPG Tankı ( Yer üst ü) -- Karayol u    

LPG Tankı ( Yer üst ü) -- Öne mli Bi na ve Tesisler    

LPG Tankı ( Yer üst ü) -- Ko mĢu Arsa Sı nırı    

LPG Di spenseri -- Akaryakıt Dispenseri 6 m.  9. 80 m.  % 93 

LPG Di spenseri -- Akaryakıt Tankı  5 m.  13. 25 m.  % 86 

LPG Di penseri -- Bi na 5 m.  12. 40 m.  % 100 

LPG Di spenseri -- Karayol u 5 m.  21. 75 % 100 

LPG Di spenseri -- Öne mli Bi na ve Tesisler 50 m.  60 m.  % 100 

LPG Di spenseri -- Ko mĢu Arsa Sı nırı 5 m.  22. 40 % 96 

 

2002 yılı nda yür ürl üğe giren TS 12820 Akaryakıt  Ġstasyonl arı  Ġçi n Emni yet 

St andardı nı n güvenli k açısından getirdi ği  en büyük yenili k,  akaryakıt  i stasyonl arı nda 

bodr um kat  yapıl masını n yasakl anması dır. Bodr um kat  ze mi nin altı nda 
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bul unduğundan dol ayı  çöken akaryakıt  buharlarını n biri kmesi  i çi n en el veriĢli  kattır. 

Fakat  yangı n ve patla ma anı nda biri kmi Ģ  ol an bu buharlar  t ehli keyi  t etikleyi ci  r ol 

oynayacaktır.  Üst eli k bodr um kat,  ze mi n sevi yesini n altı nda bul unduğundan dol ayı 

böyl e bir  t ehli ke anı nda müdahal e edilecek en zor  kattır.  Bu gerekçelerle TS 12820, 

akaryakıt  i stasyonl arı nda bodr um kat  yapı l ması nı  yasakl ayı cı  bir  hükü m 

içer mekt edir.  Zat en Tablo 3. 4.’  e bakılacak ol ursa,  bu st andardı n yür ürlüğe gir me 

tari hi nden önce de güvenli k açısı ndan bodr um kat  yapı mı nı n sı nırlı  ol duğu 

gör ül mekt edir. Bodr um katı ol mayan istasyonl arı n oranı % 92’ dir.  

Özellikl e TS’  l erde belirtilen e mni yet  mesafelerine uyul ması  dur umunda Böl ü m 2’ 

de anl atıl makt a ol an e mniyet  önl e mel eri ni n çoğuna uygunl uk söz konusu ol makt adır. 

Bunun nedeni  bu e mni yet  önl e ml eri ni n hal kı  ve ko mĢu t esisleri,  i stasyonl arda 

meydana gel ebilecek her  t ürl ü yangı n,  parla ma,  patla ma,  sı zı ntı,  gürültü,  e mi syon 

gi bi tehli ke kaynakl arı ndan koruyacak asgari mesafeleri ver mi Ģ ol ması dır. 

 

TABLO 3. 4.  AKARYAKI T VE  LPG Ġ STAS YONLARI NDA TASARLAMA 

EVRESĠ NDE ALI NMASI GEREKEN ÖNLE MLER 

 

Alı nması Gereken Önl e ml er Uygun Ġstasyon Oranı  

Bodr u m Kat Yapıl ma ması  % 92 

Yangı na KarĢı Dayanı klı TaĢı yıcı Strükt ür Seçil mi Ģ mi ? ( BA, Çelik, Kagir) % 100 

Yet erli Yaya Yolları Var mı ? % 90 

Belirgi n TaĢıt Yolları Var mı ? % 92 

Gi riĢ -- Çı kıĢ Okl arı Var mı ? % 100 

Po mpa Adal arı nda ‘ ‘Korugan’ ’ Kullanı mı DüĢünül müĢ mü? % 100 

Tel örgü ( LPG Tankı Çevresi nde) DüĢünül müĢ mü? % 97 

Yet eri Sayı da Yangı n Söndürücü DüĢünül müĢ mü? % 92 

Yet erli Sayı da Ot opark Ayrıl mı Ģ mı ? % 75 

 

Tasarı m evresi nde en az di kkat e alı nan madde,  yet erli  sayı da ot opark ayrıl ması dır. 

Bu dur umun en büyük nedeni  yet erli  yer  bul unama ması dır.  Fakat  yapı m ve kull anma 

evresi nde he m araçl arı n he m de  araçl arı yla i stasyona gel en i nsanl arı n güvenli ği 

açısı ndan yet erli sayı da otopark yeri ayrıl ması gerekmekt edir.  
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Tabl oya göre,  giriĢ  --  çıkıĢ okl arı  ve po mpa  adal arı nda kor ugan kullanı mı  gi bi 

önl e ml eri n hepsi  alı nmı Ģ,  LPG t ankı  çevresi nde t el  ör gü kullanı mı  ve yeterli  sayı da 

yangı n söndür ücü kullanımı , istasyonl arı n ta ma mı na yakı nı nda sağlanmı Ģtır.  

 

3. 2. ġanti yeni n Hazı rl an ması ve Yapı m Evresi  

 

ġanti yeni n hazırlanması ve  yapı m evresi,  müt eahhi di n çok fazl a  sor uml ul uk 

yükl endi ği  bir  evredir.  Bu evrede i stasyon sahasında alı nması  gereken her  karardan 

müt eahhit  soruml udur.  Bu nedenl e müt eahhi din her  konuda bil gi  sahibi  ol ması, 

büt ün geliĢ mel eri  t aki p et mesi  ve gerekli  konul arda akaryakıt  Ģirketiyl e i Ģbirli ği 

yap ması gerekmekt edir. 

Tabl o 3. 5.’  de akaryakıt ve  LPG i st asyonl arı nda yapı m evresi nde alı nması  gereken 

önl e ml er  i ncel enmekt edir.  Bu i ncel e mede,  i stasyonl arı n t a ma mı  kullanma evresi nde 

ol duğundan dol ayı,  yapım evresi yl e il gili  değerlendir mel er,  akaryakıt  Ģirketleri ni n 

arĢi vl eri ndeki  bil gil eri n değerlendiril mesi  yol uyla yapılabil mi Ģtir.  Ġncel emeye  konu 

ol an 72 adet  i stasyonun t a ma mı nı n arĢi v bil gileri ne ul aĢıla ma mı Ģ,  26 adet  i st asyonun 

yapı m evresi ne ait değerlendir me yapılabil mi Ģtir. 

Akar yakıt  ve LPG i stasyonl arı nı n genelli kle Ģehir  mer kezi nde,  yerleĢi ml eri n 

yakı nı nda bul unması,  t ehli ke kaynakl arı nı n kamuya vereceği  zararı n boyutları nı 

artır makt adır.  Bu nedenle uzun vadeli  e mni yet  önl e ml eri ni n alı nması  gerekmekt edir. 

He m yapı m he m de kul lanma evresi ndeki  zararları  en aza i ndir mek i çi n alı nması 

gereken önl e ml eri n çoğunun yapı m evresi nde alınması  gerekmekt edir.  Bu nedenl e 

soruml ul uğun büyük bir  kıs mı  yapı m evresinden soruml u ol an müt eahhi de 

düĢ mekt edir.  Müt eahhi din öne mli  kararları  akaryakıt  Ģirketi yle beraber  al ması  ve 

yet kilileri n bilgisi nden ve önerileri nden faydal anması öne m t aĢı makt adır. 

Ġçi nden akaryakıt  geçen t ankl arı n,  bor u ve t eçhizatları n,  di spenserleri n çevresi nde 

kor kul uk ve çit  kullanımı  zor unl udur.  Bu böl gede i nsanl arı n si gara,  ki brit,  çak mak 

gi bi  at eĢ  kaynakl arı nı  kullanmal arı nı  önl e mek i çi n i kaz i Ģaretleri  ol malı,  çevredeki 

insanlar  ve sahada çalıĢanlar  bu dur umdan haberdar  edil meli dir.  Ayrıca sadece 

yangı n ve patla ma  riski ni n yüksek ol duğu akaryakıt  ve akaryakıt buharı nı n 

bul unduğu t ehli keli  böl gel erde değil,  büt ün çalıĢma  al anl arı nda ve özellikl e de kazı 

iĢleri nde çitler  ve kor kuluklar  kullanarak çevredeki  i nsanl arı n ve ot omobilleri n bu 
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böl gel erde zarar  gör mesini n önl enmesi  gerekmekt edir.  Ġstanbul’  daki  akar yakıt  ve 

LPG i st asyonl arı  üzeri ne yapılan bu değerlendir mede % 90’  ı nda çalıĢ ma al anl arı nı n 

çitlerle belirgi nl eĢtirildiği,  i kaz i Ģaretleri ni n kullanıl dı ğı  ve çalıĢ ma al anı nda 

güvenli ği  artır mak i çin % 95’  i nde yet erli aydı nl at manı n sağl a mıĢ ol duğu 

gör ül mekt edir.  Bu sapta mal ara,  i stasyonl arı n yapı m evrel eri nde çeki l mi Ģ  ol an 

fot oğrafları n i ncel enmesi sonucu varıl mı Ģtır. 

 

TABLO 3. 5.  AKARYAKI T VE LPG Ġ STASYONLARI NDA YAPI M EVRESĠ NDE 

ALI NMASI GEREKEN ÖNLE MLER 

 

Alı nması Gereken Önl e ml er Uygun Ġstasyon Oranı  

ÇalıĢ ma Al anı Çitler ve Kor kul ukl arla Çevril mi Ģ mi ? % 90 

ÇalıĢ ma Al anı nı n Yet erli Aydı nl at ması Var mı ? % 95 

Ġkaz ĠĢaretleri Var mı ? % 85 

Saha Te mi zli ği Yapılı yor mu? % 100 

Yüksekt e Yapılan ĠĢlerde Kor kul uk Kullanılı yor mu? % 95 

Yüksekt e Yapılan ĠĢlerde Emni yet Kemeri Kullanılı yor mu? % 100 

Ot ol ar Ġçi n Yet erli Park Yerleri Ayrılmı Ģ mı ? % 90 

ÇalıĢanl ar  Baret,  Emni yet  Ayakkabısı,  El di ven,  Maske  Gi bi  Ki Ģisel  Koruyucul arı  Kull anı yorl ar 

mı ? 

% 95 

Sahaya GiriĢ Çı kıĢlar Kontrol Altı nda Tut ul uyor mu? % 85 

At eĢli ÇalıĢ mal arda ĠĢçi güvenli ği Sağl anı yor mu? (gözl ük vb.) % 100 

 

Yüksekt e yapılan i Ģlerin t a ma mı nda e mni yet  ke meri  kullandı ğı  ve t a ma mı nı n 

yakı nı nda kor kul uk kullanıl dı ğı  sapt anmı Ģtır.  Ġstasyonl ar  Ģu anda kullanma evresi nde 

ol dukl arı ndan dol ayı  bu sapta mal ar,  i stasyonl arı n yapı m aĢa mal arı nda çekil mi Ģ  ol an 

fot oğrafları n i ncel enmesi sonucu yapıl mı Ģtır.  Bu fot oğraflar,  akaryakıt  Ģirketleri ni n 

arĢi vl eri nden el de edil miĢtir  ve akaryakıt  Ģirketleri  arĢi vleri ndeki  bu f otoğrafl arı n 

kullanıl ması na i zi n ver medi kl eri nden dol ayı  bu t ez çalıĢ ması  kapsa mı nda ek ol arak 

verileme mekt edirler.  Fakat  el de edil mi Ģ  ol an bu sonuçl ar,  akar yakı t  ve LPG 

istasyonl arı nı n yapı m evresi ndeki  yüksekt e yapılan i Ģlerde i Ģçi  güvenli ği ni n 

sağlanması na öne m verildi ği ni göst er mekt edir. 
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Ġncel enmi Ģ  ol an i stasyonları n t a ma mı na saha t e mizliği ni n yapıl mı Ģ  ol duğu,  yerl erde 

düĢ me ve  kay maya neden ol acak kaygan yüzey bul unmadı ğı  ve atı k maddel eri n 

çalıĢ ma alanı nda uzakl aĢtırıl mı Ģ ol dukl arı görül müĢt ür.  

 

3. 3. Kull anma Evresi 

 

Akar yakıt  ve LPG i st asyonl arı nı n kullanma evresi,  hal kı n ve çevreni n en fazla zarar 

gör me  riski  t aĢı dı ğı  evredir.  Bunun en büyük nedeni  bu i stasyonl arda kullanıl makt a 

ol an zehirli  ki myasal  maddel erdir.  Bu nedenl e alın ması  gereken önl e ml er  konusunda 

di kkatli ve yet eri nce bil gili ol mak gerekmekt edir. 

Yapıl ması  gerekenl eri n baĢı nda e mni yetli,  güvenli,  sağlı klı  ve çevre açı sı ndan 

güvenilir  kullanı mı n sağlanması  gel mekt edir.  Bunun res mi  ol arak sağl anması  i çi n 

istasyonl ara i Ģlet me r uhsatı nı n veril mesi  gerekmekt edir.  Ġstanbul’  da i ncelen mi Ģ  ol an 

bu i stasyonl arı n t a ma mı nın i Ģlet me r uhsatı nı n ol ması,  bu konunun ci ddi ye alı ndı ğı nı n 

göst ergesi dir.  Ayrı ca bu istasyonl arı n t a ma mı nı n hasar  ve kazal ara karĢı  sigort ası nı n 

ol duğu da görül müĢt ür. 

Ġstasyonda çalıĢanları n eğitil mesi  ve t ehli ke kaynakl arı  konusunda bil gilendiril mesi, 

tehli kel ere karĢı  t edbirli  ol mak i çi n yet erli  değil dir.  Ġstasyonl arı  kullanan müĢt erileri n 

de bazı  öne mli  konul arda i kaz edil mesi  öne m t aĢımakt adır.  Bu a maçl a bir  takı m i kaz 

levhal arı nı n kullanıl ması  ve bu i kaz l evhal arını n i stasyonda herkes  tarafı ndan 

kol ayca gör ül ebilecek yerlere koyul ması  gerek mekt edir.  Bu i kaz l evhal arı nı n 

baĢlıcal arı  ‘ ‘Si gara Ġç mek Yasaktır’ ’,  ‘ ‘ Mobil  Telefon Kull anmak Yasaktır’ ’,  ‘ ‘At eĢl e 

Yakl aĢıl maz’ ’ l evhal arı,  tank sahası  uyarı  l evhası ve kanopi de kullanıl ması  gereken 

‘ ‘max’ ’ yüksekli k l evhasıdır.  Ġncel enmi Ģ  ol an t üm i stasyonl arda bu i kaz l evhal arı nı n 

tümünün eksi ksiz kullanıldı ğı sapt anmı Ģtır. 

Akar yakıt  ve LPG i st asyonl arı  baĢt a akaryakıt  ve LPG satıĢı  ol mak üzere pek çok 

a maçl a kullanıl makt adırlar.  Mar kette satıĢ yapıl makt a,  hava reeli  ve su saati 

kullanıl makt adır.  Dol ayısı  ile i stasyon sahasına he m araçl ar  he m de yayal ar 

girebil mekt edir.  Bu nedenl e belirgi n araç ve yaya yolları nı n bul unması  Ģarttır.  Aksi 

taktirde i stenmeyen kazal arla karĢılaĢıl ma ol asılı ğı  bul unmakt adır.  Ġncel enen 

istasyonl arda gör ül düğü kadarı yla bu konuda alı nmı Ģ  ol an önl e ml er  yet erli  değil dir. 
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Yaya yolları nı n okl arla i Ģaretlenmesi  ve belirginleĢtiril mesi,  yayal ar  içi n tret uar 

kullanı mı nı n yaygı nl aĢtırıl ması bu a maçl a alı nabilecek basit önl e ml erdir.  

Ar açl arı n i stasyon giriĢ ve çı kıĢları nda güvenli klerini n sağl anması  Ģarttır.  Bu nedenl e 

akaryakıt  ve LPG i st asyonl arı nda yet erli  aydınlat manı n ol ması  gerek mekt edir. 

Ġncel enmi Ģ  ol an i stasyonları n t a ma mı nda yet erli  aydı nl at manı n sağl anmı Ģ  ol duğunun 

saptanması  sevi ndirici dir.  Fakat  bu aydı nl at ma yönet meli k ve st andartlara uygun 

ol duğu hal de aydı nl at ma konusunda yapılanl ar  çalıĢanları n ve çevreni n güvenli k ve 

sağlı ğı nı n kor un ması  i çin yet erli  değil dir.  Özellikl e gecel eri  i stasyonu kull anmakt a 

ol an yayal ar  i çi n tret uar  aydı nl at mal arı nı n yet ersiz ol duğu gör ül müĢt ür  ve bu dur u m 

yayal ar  i çi n büyük bir  tehli ke arz et mekt edir.  Sadece kanopi ni n ve bi na çevresi ni n 

aydı nl atıl ması  yet erli  değil dir.  Bunun yanı nda t aĢıt  yol u ve yaya yolu ayrı mı nı 

vur gul ayacak Ģekil de çevre aydı nl at ması nı n da yapıl ması doğru ol acaktır.  

Gi riĢ çı kıĢlarda gör üĢü engelleyen mani  bulun ma ması  da araçl arı n e mni yeti 

açısı ndan öne m t aĢı maktadır.  Yönet meli k ve st andartlara göre bundan kasıt  ağaç ve 

benzeri  gör üĢü engelleyecek el e manl arı n kullanıl ma ması  gerekti ği dir.  Ayrıca giriĢ 

çı kıĢ  okl arı,  fi yat  panol arı  ve rekl a m panosundan baĢka pano ve l evhal arı n 

kullanıl ma ması  da gerekmekt edir.  Bu i stasyonl arın % 90’  ı  bu Ģartı  sağla makt adır. 

Fakat  bu yönet meli k ve standartlara göre uygun olsa da,  uygul a mada eksikl eri  ol an 

tehli keli  duruml ar  söz konusudur.  Yoll arı n pl anla ması ndaki  hatlardan ya da  pl ansı z 

kentleĢ meden kaynakl anan bu dur uml ar  i nsanl arın e mni yeti ni  t ehdit  etmekt edir. 

Ġstasyon önündeki  en az i ki  i zli  yollarda refüj  ol ma ması  dur umunda karĢı  yol dan 

gel en araçl ar  da i stasyon sahası na gir meye çalıĢ makt a,  ve bu dur um t rafi k kazal arı na 

daveti ye çı kart makt adır. 

Kull anma  evresi nde di kkat  edil mesi  gereken bi r  di ğer  öne mli  husus  da,  i çi nde 

akaryakıt  ve LPG,  çevresinde de akaryakıt  ve LPG buharı  bul unan po mpa adal arı nı n 

yangı n ve patla ma  t ehli kesi ne karĢı  kor unması dır. Bu a maçl a  alı nabilecek en öne mli 

önl e m po mpa adal arı nda kor uganl arı n kullanılması  ve bu sayede araçları n po mpa 

adal arı na çap mal arı nı n engellenmesi dir.  Ġncelenen i stasyonl arda pompa  adası 

kullanı mı oranı % 92’ dir.  
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TABLO 3. 6.  AKARYAKI T VE LPG Ġ STAS YONLARI NDA KULLANMA 

EVRESĠ NDE ALI NMASI GEREKEN ÖNLE MLER 

 

Alı nması Gereken Önl e ml er Uygun Ġstasyon Oranı  

Ġstasyonun ĠĢlet me Ruhsatı Var mı ? % 100 

Ġstasyonun Hasar ve Kazal ara KarĢı Sigortası Var mı ? % 100 

‘ ‘Sigara Ġç mek Yasaktır’ ’ Levhal arı Var mı ? % 100 

‘ ‘Mobil Tel efon Kullanmak Yasaktır’ ’ Levhal arı Var mı ? % 100 

‘ ‘AteĢle Yakl aĢıl maz’ ’ Levhal arı Var mı ? % 00 

Ġstasyon Sahası Te mi z mi ? % 90 

Kaygan Yüzey Bul un ma ması ġartı Sağl anmı Ģ mı ? % 82 

Yet erli Aydı nl at ma Var mı ? % 100 

Yet erli Yaya Yolları Var mı ? % 82 

Belirgi n TaĢıt Yolları Var mı ? % 90 

Gi riĢ -- Çı kıĢ Okl arı Var mı ? % 100 

Ġstasyon GiriĢ ve Çı kıĢları nda Gör üĢü Engelleyen Mani Bul unma ması  % 90 

Po mpa Adal arı nda Kor ugan Kullanılıyor mu? % 92 

Tel örgü ( LPG Tankı Çevresi nde) Kullanılı yor mu? % 100 

Yet erli Sayı da Yangı n Söndür ücü Var mı ? % 93 

Yangı n Söndürücül er Üzeri nde Kullan ma Tali matı Yazı yor mu? % 100 

Yet erli Sayı da Çöp Kut usu Var mı ? (Po mpa Adası BaĢı na 1 Adet) % 97 

Ġstasyon Sahası nda Yangı na Neden Olacak Ot ve Çöp, Hur da vb. ne KarĢı Önl e m Alı nmı Ģ mı ? % 90 

Ġstasyon Bi nası ndaki Tü m Kapılar DıĢa Açılı yor mu? % 83 

Tank Sahası Uyarı Levhası Var m? % 100 

Kanopi de ‘ ‘max’ ’ Yüksekli k Levhası Var mı ? %1 00 

Su Reeli Var mı  % 100 

Su Saati Var mı ? % 100 

 

Bi nal arı n Yangı ndan Korunması  Hakkı nda Yönetmeli k’  e ve TS 12820’  ye  göre her 

po mpa  adası nda ve bi na giriĢi nde bu ol ası  t ehlikelere karĢı  6 kg.  lı k kur u t ozl u 

yangı n söndür ücü kullanıl ması  ve bu yangı n söndür ücül eri n üzeri nde kull anma 
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tali matları nı n bul unması gerekmekt edir.  Alı nması  gereken bu önl e ml ere uygunl uk 

oranı Tabl o 3. 6.’ da bul un makt adır. 

Büt ün bu önl e ml eri n alınması ndaki  a maç hal kın ve ko mĢu t esisleri n,  istasyonu 

kullanan müĢt erileri n ve  i stasyon çalıĢanları nı n sağlı k ve güvenli kl eri ni n 

kor unması dır.  Bu nedenle alı nacak ol an bu önl eml er  çevre ve i nsanl ar  içi n hayati 

öne m t aĢı makt adır. 
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BÖLÜM 4.  

 
SONUÇLAR 

 

Bu çalıĢ ma kapsa mı nda akaryakıt  ve LPG i st asyonl arı nda ka mu güvenli ği  açı sı ndan 

yapı  ve yapı m deneti mi  konusu i ncel enmi Ģ,  ka mu güvenli ği ni n sağl anması  i çi n bu 

istasyonl arı n t asarı m ve yapı m hazırlı ğı  evresi, Ģanti yeni n hazırlanması  ve  yapı m 

evresi,  kullanma  evresi nde soruml ul uk payl aĢı ml arı ndan bahsedil mi Ģ,  kamuyu t ehdit 

eden önceli kli  t ehli ke kaynakl arı nı n sapt anı p bu t ehli ke kaynakl arı na  karĢı  alı nması 

gereken önl e ml er belirlen meye çalıĢıl mı Ģtır. 

Ġstanbul’  da faali yet  göster mekt e ol an i ki  büyük akaryakıt  Ģirketi ni n akaryakıt  ve 

LPG i st asyonl arı  bu çalıĢma  kapsa mı nda i ncel enmi Ģ  ve Ġst anbul  gi bi  yoğun yerl eĢi m 

böl gel eri ni n bul unduğu büyük bir  kentteki  mevcut  dur um ort aya çı karıl maya 

çalıĢıl mı Ģtır.  Bu akaryakıt  Ģirketleri ne ait  Ġstanbul’ daki  t opl a m 369 akar yakıt  ve LPG 

Ģirketi  arası ndan 72 t anesi  i ncel enmi Ģ  ve değerlendir mel er  t opl a m i stasyon sayısı nı n 

% 20’ si ni ol uĢt uran bu istasyonl ar üzeri nden yapıl mı Ģtır. 

Tasarı m ve yapı m hazırlığı  evresi ni n,  yapılan değerlendir mel er  sonucunda yapı m ve 

kullanı m evrel eri ni  de etkileyecek ol an kararları n verileceği  en öne mli  evre ol duğu 

gör ül müĢt ür.  Ġstasyon proj eleri ni n pr oj e müellifleri  t arafı ndan hazırlanması  ve yet kili 

mer ciler  t arafı ndan pr ojel eri n onayl anarak yapım evresi ni n t e melleri ni n atıl dı ğı  bu 

evrede alı nan her  kararın çevreni n ve i nsanl arı n sağlı k ve e mni yetleri ni kor u mayı 

a maçl a ması  gerekti ği,  çünkü sonraki  evrel erde ortaya çı kacak her  t ürl ü t ehli keni n 

çevreye ve i nsanl ara zarar  vereceği  gör ül müĢt ür. Bu nedenl e zarar  gör me i hti mali 

bul unan ka munun --  çevre ve i nsanl ar  --  t anı mı  yapıl mı Ģ  ve büt ün çalıĢma  ka musal 

al anda güvenli ği  t ehdit eden riskl eri n belirlen mesi  ve ka munun güvenli ği ni n 

sağlanabil mesi içi n yapılması gerekenl er konusuna odakl anmı Ģtır. 
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Akar yakıt  ve LPG i st asyonl arı  çevreye zarar  verme  ol asılı kları  di ğer  i Ģletmel ere göre 

daha yüksek ol duğundan dol ayı  Gayri  Sı hhi  Müessesel er  sı nıfı na gir mektedirler.  Bu 

nedenl e t asarı m i Ģl e mleri ni n ül ke kanun,  tüzük ve yönet meli klerine,  ül ke 

standartları na,  akaryakıt Ģirketi ni n i stek ve prosedürl eri ne uygun yapıl ması  ve 

tasarı m sonrası nda alı nacak ol an i zi n ve r uhsatları n Gayri  Sı hhi  Müessesel er 

Yönet meli ği ne uygun olarak alı nması  gerekmekt edir.  Bu Ģartlar  altı nda t asarı mı 

yapılan istasyonl arı n çevreye zarar ver me ol asılı kları azal acaktır.  

ġanti yeni n hazırlanması  ve yapı m evresi nde t üm soruml ul uğun müt eahhi din üzeri nde 

ol duğu,  akaryakıt  Ģirketleri ni n bu soruml ul uğu yapılan sözl eĢ mel erle müt eahhi de 

devretti ği  gör ül müĢt ür.  Fakat  müt eahhi di n yapılacak her  i Ģ  öncesi nde akaryakıt 

Ģirketi nden çalıĢ ma i zin bel gel eri ni  al ması,  imzal a ması  ve çalıĢ mayı  bu i zi n 

bel gesi nde belirtilen Ģartlara uygun ol arak yap ması  gerekmekt edir.  Bu nedenl e 

müt eahhit  yapacağı  her  iĢte akaryakıt  Ģirketi ni n deneti mi  altı ndadır.  Bu da i Ģl eri n 

daha güvenli yapılacağı anl a mı na gel mekt edir.  

Kull anma  evresi ni n i se ka munun en fazl a zarar  göreceği  evre ol duğu sonucuna 

varıl mı Ģtır.  Bunun en büyük nedeni  kullanma  evresi nde akar yakı t  ve LPG 

istasyonl arı nda depol anmakt a ol an ki myasal  maddel erdir.  Bu ki myasalların parl a ma, 

patla ma ve yangı na sebep ol ma  ol asılı kları  çok yüksektir.  Bu nedenle çalıĢ ma 

kapsa mı nda kullanma evresi nde ka muyu t ehdit  eden t ehli ke kaynakl arı  ve bu t ehli ke 

kaynakl arı na karĢı  alı nması  gereken e mni yet  önl e ml eri  konusu ağırlıklı  ol arak 

incel enmi Ģtir. 

Ġncel e mel er  istasyonl arın her  aĢa ması nda ka munun zarar  görebileceğini  ort aya 

koy muĢt ur.  Bu nedenl e bir  al an çalıĢ ması  yapılmı Ģ,  bu al an çalıĢ ması  kapsa mı nda 

Ġstanbul’  daki  istasyonl arın t asarla ma,  yapı m ve kullanma evrel eri  i ncel en mi Ģtir.  Bu 

incel e me  sonucunda Ġstanbul’  da mer kezlere yakın ve yerleĢi ml eri n yoğun ol duğu 

yerlerde yapıl mı Ģ  ol an i stasyonl arı n ka mu güvenli ği ni  kor umak i çin gereken 

önl e ml eri n çoğunun alı ndı ğı,  çevreni n ve ko mĢu t esisleri n e mni yeti ni n sağl andı ğı 

yerler  ol arak t asarlandı ğı ve  bu Ģartlara uygun ol arak kullanıl dı ğı  gör ül müĢt ür.  Fakat 

bu uygunl uk yönet meli k,  kanun ve t üzükl ere,  standartlara göre sağl anmı Ģ  ol sa da, 

uygul a mada bu yerel  düzenl e mel eri n ka mu güvenli ği  açı nda yet ersiz ol duğu 

dur uml ara rastlanmı Ģtır. Özelli kle kullanma evresi nde gör ülen bu yetersizli kl er 

yayal arı n ve ot omobillerin güvenli ği ni tehli keye sok makt adır.  
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Pl anlı  geliĢen kentleri n önce i mar  pl anları  yapıl makt adır.  Bu i mar  pl anl arında kenti n 

her  nokt ası nı n pl anl anmıĢ ve akaryakıt  ve LPG i stasyonl arı nı n yapılacağı  yerl eri n 

önceden belirlenmi Ģ  olması  gerekmekt edir.  Fakat  Ġstanbul  gi bi  pl ansı z geliĢ mekt e 

ol an kentlerde akaryakıt ve  LPG yapıl mak i st enen arsaya karar  veril dikt en sona 

bel edi yel ere baĢvurul makt a,  böyl ece akaryakıt  ve LPG i st asyonu yapılacak böl ge 

büt ünüyl e bu i stasyonlara uygun t asarlana mamakt adır.  Yoll ar  ve kavĢakl ar, 

istasyonl ar  yapıl madan önce mevcut  ol duğundan dol ayı  akaryakıt  i stasyonu giriĢ  ve 

çı kıĢları,  güvenli ği n t a m ol arak sağl ana mayacağı yollar  üzeri nde bul unabil mekt edir. 

En az i ki  i zli  yollarda,  yollar  arası nda refüj  olmadı ğı  t aktirde karĢı  yoldan gel en 

araçl ar  da i stasyonl ara gir meye çalıĢ makt a ve bu dur um t rafi k kazal arına sebep 

ol abil mekt edir.  Bu nedenl e akaryakıt  ve LPG i stasyonl arı nı n yapı mı  çevresi yl e bir 

büt ün ol arak düĢünül meli ve kararlar di kkatli verilmeli dir. 

Bu dur um,  Ġstanbul  gibi  büyük kentlerde öne m veril mesi  gereken öne mli  bir 

güvenli k ve sağlı k konusudur.  Fakat  genel  pl anla ma  il kel eri ndeki  i hmaller  dı Ģı nda, 

akaryakıt  Ģirketleri ni n Ġstanbul  gi bi  büyük kent lerde,  yerleĢi ml ere yakın yerl erde 

yapıl makt a ol an i stasyonl ar  konusunda yerel  düzenl e mel ere uygun davranmal arı, 

ka mu güvenli ği  açısı ndan ol dukça sevi ndirici dir.  Fakat  bu i ç açı cı  dur um yerl eĢi m 

yerleri ne uzak ol an,  özellikle köy yolları ndaki  istasyonl ar  i çi n faza geçerl i  değil dir. 

Bu yerl erdeki  i stasyonlarda bu Ģartları n çoğunun sağl andı ğı nı  söyl emek doğr u 

ol mayacaktır. 

Ayrı ca kullanma evresinde ka muyu t ehdit  eden di ğer  bir  öne mli  konunun da 

akaryakıt  ve LPG i st asyonl arı na akaryakıt  t aĢı makta ol an akaryakıt  t ankerl eri  ol duğu 

gör ül müĢt ür.  2004 yılı nda Kart al’  da freni ni n patla ması  sonucu pek çok acın ve araç 

sahi bi ni n zarar  gör mesine neden ol an t ankeri n yarattı ğı  t ehli ke bu durumun en 

çarpı cı  ve güncel  ör nekl eri nden biri dir.  Bu t ankerleri n trafi k yoğunl uğunun 

bul unduğu saatlerde trafiğe çı kmal arı nı n yasakl anması,  trafi ğe çı kıĢ  saatlerini n ka mu 

güvenli ği ni  t ehdit  et meyecek gün ve saatlerle sı nırlandırıl ması  yol dan geçmekt e ol an 

araçl arı n ve yol kenarı ndaki i nsanları n ve yerleĢiml eri n güvenli ği açısı ndan Ģarttır. 
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EKLER LĠ STESĠ  

 

EK A TS 12663 ve TS 12820’  ye göre akaryakıt t ankl arı nı n di ğer  bi na ve biri ml ere 

ol an asgari emni yet mesafeleri ni n ( metre) i ncel enmesi  

EK B TS 11939’  a göre LPG i kmal  i stasyonl arı nda uyul ması  gereken asgari  e mni yet 

mesafel eri ni n ( metre) i ncel enmesi  

EK C Akar yakıt  ve LPG i st asyonl arı nda t asarla ma  evresi nde alı nması  gereken 

önl e ml er 

EK D Akar yakıt ve LPG istasyonl arı nda yapı m evi nde alınması gereken önl e ml er  

EK E Akar yakıt ve LPG istasyonl arı nda kullanma evresi nde alınması gereken 

önl e ml er 
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EK A 

 

 
TS 12663 ve TS 12820’ ye göre Akaryakıt Tankl arı nı n Di ğer Bi na ve Bi ri ml ere Ol an 

As gari Emni yet Mesafeleri ni n ( Metre) İncel enmesi
1

 

 

Çe k me Mesafeleri  

Ne Ol malı 
Ne 

Duru mda 

Al tı nda Üst ünde Aynı  

TS 

12663 

TS 

12820 

TS 

12663 

TS 

12820 

TS 

12663 

TS 

12820 

TS 

12663 

TS 

12820 

Yer üst ü Tankı - Akaryakıt 

Po mpası  
15 m.          

Yer üst ü Tankı - İdari Bi na 15 m.          

Yer üst ü Tankı- Karayol u (şehir 

içi) 
15 m.          

Yer üst ü Tankı - Karayol u 

(Şehirler arası) 
50 m.          

Yer üst ü Tankı - Hastane Okul  50 m.          

Yer üst ü Tankı - Ko mşu Bi na 30 m.          

Yer üst ü Tankı - Ot el, Mot el, 

Lokant a, Umu ma Açı k Yerl er 
30 m.          

Yer altı Tankı - Yer altı Tankı  1 m.  1 m.
2

        

Yer altı Tankı - İdari Bi na 4 m.  4 m.         

Yer altı Tankı -- Ko mş u arsa 

sı nırı 
 10 m.         

Yer altı Tankı - Karayol u (Şehir 

içi) 
10 m.  6 m.         

Yer altı Tankı - Karayol u 

(Şehirler arası) 
25 m.  25 m.         

Yer altı Tankı - Hastane, Okul  50 m 50 m.         

Yer altı Tankı - Ko mşu Bi na 10 m.          

Yer altı Tankı - Ot el, Mot el, 

Lokant a, Umu ma Açı k Yerl er 
10 m.  6 m.         

Akar yakıt Po mpası - Akaryakıt 

Po mpası  
6 m.  6 m.         

Akar yakıt Po mpası - Tank 

Haval andır ma Bor usu 
6 m.  6 m.         

Akar yakıt Po mpası -- İdari Bi na 6 m.  6 m.         

Akar yakıt Po mpası -- Ko mşu 

Arsa Sı nırı 
 10 m.         

Akar yakıt Po mpası -- Karayolu 

(Şehir içi)  
6 m.  6 m.         

Akar yakıt Po mpası -- Karayolu 

(Şehirler arası) 
6 m.  6 m.         

                     
1

 Mart 2002’den önce yapılan ist asyonl ar içi n TS 12663, daha sonrakiler içi n TS 12820 geçerli dir.  
2

 Tankl ar üst üste konul a maz.  
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Çe k me Mesafeleri  

Ne Ol malı 
Ne 

Duru mda 

Al tı nda Üst ünde Aynı  

TS 

12663 

TS 

12820 

TS 

12663 

TS 

12820 

TS 

12663 

TS 

12820 

TS 

12663 

TS 

12820 

Akar yakıt Po mpası -- Ko mşu 

Bi na 
6 m.          

İdari Bi na ( Tesis içi) -- Tank 

Haval andır ma Bor usu 
6 m.  6 m.         

Ko mş u Arsa Sı nırı -- Tank 

Haval andır ma Bor usu 
 10 m.         

Karayol u (Şehir içi) - Tank 

Haval andır ma Bor usu 
6 m.  6 m.         

Karayol u (Şehirler arası) -- Tank 

Haval andır ma Bor usu 
6 m.  6 m.         

Hast ane, Okul -- Tank 

Haval andır ma Bor usu 
50 m.  50 m.         

Ko mş u Bi na -- Tank 

Haval andır ma Bor usu 
6 m.          

Ot el, Mot el, Lokant a, Umu ma 

Açı k Yerl er -- Tank 

Haval andır ma Bor usu 

30 m.  20 m.         

Tank Dol dur ma Ağzı -- 

Akar yakıt Po mpası  
 6 m.         

Tank Dol dur ma Ağzı -- Tank 

Haval andır ma Bor usu 
 10 m.         

Tank Dol dur ma Ağzı -- İdari 

Bi na 
 10 m.         

Tank Dol dur ma Ağzı -- Ko mşu 

Arsa Sı nırı 
 10 m.         

Tank Dol dur ma Ağzı -- Karayol u 

(Şehiriçi) 
 10 m.         

Tank Dol dur ma Ağzı -- Karayol u 

(Şehirler arası) 
 10 m.         

Tank Dol dur ma Ağzı -- Hastane, 

Okul  
 50 m.         

Tank Dol dur ma Ağzı -- Ot el, 

Mot el, Lokant a, Umu ma Açı k 

Yerl er 

 30 m.         
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EK B 

 
TS 11939’ a göre LPG İk mal İstasyonl arı nda Uyul ması Gereken Asgari Emni yet 

Mes afel eri ni n ( Metre) İncel enmesi  

 

 

Çe k me Mesafeleri  Ne Ol malı  
Ne 

Duru mda 
Al tı nda Üst ünde Aynı  

LPG Tankı ( Yeraltı) -- LPG Tankı ( Yeraltı) 5 m.      

LPG Tankı ( Yeraltı) -- LPG Tankı ( Yerüst ü )  7, 50 m.      

LPG Tankı ( Yeraltı) -- Akaryakıt Di spenseri 5 m.      

LPG Tankı ( Yeraltı) -- LPG Dispenseri 5 m.      

LPG Tankı ( Yeraltı) -- Akaryakıt Tankı  5 m.      

LPG Tankı ( Yeraltı) -- Bi na 5 m.      

LPG Tankı ( Yeraltı) - Karayolu 5 m.      

LPG Tankı ( Yeraltı) -- Öne mli Bi na ve Tesisler 40 m.      

LPG Tankı ( Yeraltı) -- Ko mş u Arsa Sı nırı 5 m.      

LPG Tankı ( Yerüst ü) -- Akaryakıt Di spenseri 7, 50 m.      

LPG Tankı ( Yerüst ü) -- LPG Di spenseri 7, 50 m.      

LPG Tankı ( Yerüst ü) -- Akaryakıt Tankı  7, 50 m.      

LPG Tankı ( Yerüst ü) -- Bi na 7, 50 m.      

LPG Tankı ( Yerüst ü) - Karayol u 7, 50 m.      

LPG Tankı ( Yerüst ü) -- Öne ml i Bi na ve Tesisler 50 m.      

LPG Tankı ( Yerüst ü) -- Ko mşu Arsa Sı nırı 7, 50 m.      

LPG Di spenseri -- Akaryakıt Di spenseri 6 m.      

LPG Di spenseri -- Akaryakıt Tankı  5 m.      

LPG Di spenseri - Bi na 5 m.      

LPG Di spenseri - Karayol u 5 m.      

LPG Di spenseri -- Öne mli Bi na ve Tesisler 50 m.      

LPG Di spenseri -- Ko mşu Arsa Sı nırı 5 m.      
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EK C 

 
Akaryakıt ve LPG İstasyonl arı nda Tasarl a ma Evresi nde Alı nması Gereken Öne ml er  

 

 
Alı nması Gereken Önl eml er Evet Hayı r 

Bodr um Kat Yapıl ma ması   

Yangı na Dayanı klı Taşı yıcı Strükt ür Seçil mi ş mi ? ( BA, Çeli k, 

Kagir) 
  

Yet erli Yaya Yolları Var mı ?    

Belirgi n Taşıt Yolları Var mı ?   

Gi riş -- Çı kış Okl arı Var mı ?   

Po mpa Adal arı nda ‘ ‘Korugan’ ’ Kullanı mı Düşünülmüş mü?   

Tel örgü ( LPG Tankı Çevresi nde) Var mı ?   

Yet erli Sayı da Yangı n Söndür ücü Var mı ?   

Yet erli Sayı da Ot opark Ayrıl mı ş mı ?   
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EK D 

 
Akaryakıt ve LPG İstasyonl arı nda Yapı m Evresi nde Alı nması Gereken Önl e ml er  

 
 

Alı nması Gereken Önl e ml er Evet Hayı r 

Çalış ma Al anı Çitler ve Korkulukl arla Çevril miş mi ?   

Çalış ma Al anı nı n Aydı nl at ması Yet erli mi ?   

İkaz İşaretleri Var mı ?   

Saha Te mi zli ği Yapılı yor mu?   

Yüksekt e Yapılan İşlerde Korkul uk Kull anılıyor mu?   

Yüksekt e Yapılan İşlerde Emni yet Ke meri Kullanı mı    

Ot ol ar İçi n Yet erşli Park Yerleri Ayrıl mış mı ?   

Çalışanl ar Baret, Emni yet Ayakkabısı, El di ven, Maske Gi bi Ki şisel 

Kor uyucul arı Kullanı yorl ar mı ?  
  

Sahaya Giriş Çı kışlar Kontrol Al tı nda Tut ul uyor mu?   

At eşli Çalış mal arda İşçi Güvenli ği Sağl anı yor mu? (gözl ük vb. )   
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EK E 

 
Akaryakıt ve LPG İstasyonl arı nda Kull anma Evresi nde Alı nması Gereken Öne ml er  

  
 

Alı nması Gereken Önl e ml er Evet Hayı r 

İstasyonun İşet me Ruhsatı Var mı ?   

İstasyonun Hasar ve Kazal ara Karşı Si gort ası Var mı ?   

‘ ‘Sigara İç mek Yasaktır’ ’ Levhal arı Var mı ?   

‘ ‘Mobil Tel efon Kull anmak Yasaktır’ ’ Levhal arı Var mı ?   

‘ ‘Ateşle Yakl aşıl maz’ ’ Levhal arı Var mı ?    

İstasyon Sahası Te mi z mi ?   

Kaygan Yüzey Bul un ma ması    

Yet erli Aydı nl at ma Var mı ?   

Yet erli Yaya Yoll arı Var mı ?   

Belirgi n Taşıt Yoll arı Var mı ?   

Gi riş -- Çı kış Okl arı Var mı ?   

İstasyon Giriş ve Çı kışları nda Gör üşü Engelleyen Mani Bul un ma ması    

Po mpa Adal arı nda ‘ ‘Korugan’ ’ Kullanılıyor mu?   

Tel örgü ( LPG Tankı Çevresi nde) Var mı ?   

Yet erli Sayı da Yangı n Söndürücü Var mı ?   

Yangı n Söndürücül er Üzeri nde Kull anma Tali matı Yazı yor mu?    

Tel efon Kabi nl eri ni n İçi nde ‘ ‘YANGI N 110’ ’ Yazı yor mu? (Yangı n 

Yönet meli ği ne göre) 
  

Yet erli Sayı da Çöp Kut usu Var mı ? ( Ada başı na 1 adet, bi na önüne 1 adet)   

İstasyon Sahası nda Yangı na Neden Ol acak Ot ve Çöp, Hur da vb. Ne Karşı 

Önl e m Alı nmı ş mı ? 
  

İstasyon Bi nası ndaki Tü m Kapılar Dışa Açılıyor mu?   

Tank Sahası Uyarı Levhası Var mı ?   

Kanop ‘ ‘max’ ’ Yüksekli k Levhası Var mı ?   

Alı nması Gereken Önl e ml er Evet Hayı r 

Su Reeli Var mı ?   

Hava Saati Va mı ?   
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