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Türkiye LPG sektörünün sağlıklı gelişimi, kullanılan bilgi, teknoloji ve 
düzenlemelerin çağın ve tüketicilerin ihtiyaçlarını en etkin şekilde karşılayabilmek, 
otogaz kullanan araçlar ve kapalı otoparklar için yeni standartların oluşturulması 
ve ülkemizde LPG’li taşıtlarla ilgili düzenlemelerin, Dünya ve Avrupa’daki 
uygulamalara paralel hale getirilmesi hedefiyle görüş oluşturmak üzere Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu, Türk Standartları Enstitüsü, Belediyeler, Tüv Türk, Makina Mühendisleri 
Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye LPG Meclisi, Türkiye Likit Petrol 
Gazcıları Derneği (TLPGD), Petrol Sanayi Derneği (PETDER), Müstakil Likid Petrol 
Gazcıları, Kit Satıcıları ve Otogaz Bayileri Derneği (MÜSLPGD), Anadolu LPG ve 
Akaryakıt Sanayicileri ve İş Adamları Derneği, özel sektör temsilcileri ve diğer 
sektörel (montaj, dönüşüm) derneklerin katılımı ile 27-28 Mayıs 2013 tarihlerinde 
bir çalıştay düzenlenmiştir. 
 
Çalıştay katılımcıları, LPG sektörünün sağlıklı gelişimi, kullanılan bilgi, teknoloji ve 
düzenlemelerin çağın ve tüketicilerin ihtiyaçlarını en etkin şekilde karşılayabilmesi 
ve ülkemizde LPG’li taşıtlarla ilgili düzenlemelerin, Dünya ve Avrupa’daki 
uygulamalara paralel hale getirilmesi için, aşağıda belirtilen konularda ortak bir 
anlayış oluşturmuş ve bu anlayış çerçevesinde müşterek çaba göstermeyi taahhüt 
etmişlerdir: 
 

 LPG sektörü, kapsadığı bütün paydaşları ile beraber, enerji piyasasının 
stratejik bir unsurudur.  

 LPG, güvenli kullanıldığında diğer yakıt türlerinden daha tehlikeli değildir. 
 AB üyesi 27 ülke arasında iki ülke hariç LPG’li araçların kapalı otoparklara 

girişine yönelik kısıtlar kaldırılmıştır. 
 Ülkemizde üretimi yapılan otogazlı araç tankları ve kitleri yurtdışına ihraç 

edilmekte ve AB ülkelerinde kullanılmaktadır. Bu araçlar aynı zamanda 
kapalı otoparklara girebilmektedir.  

 
Çözüm önerileri konusunda aşağıdaki maddelerde genel mutabakat 
sağlanmıştır. 
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 Kapalı otoparklara park edecek LPG’li araçlarda; 
o LPG tanklarının ve dönüşüm sistemlerinin seviyesinin ECE R 67.01 teknik 

düzenlemesine uygun hale getirilmesi ve mevcut araçların kontrolü,  
o Etkin bir gaz sızdırmazlık kontrolü yapılması, kontrol periyodunun 

yeniden değerlendirilmesi  
o LPG’li araçların periyodik bakımlarının yapılmasını sağlayacak bir takip 

sisteminin oluşturulması  
sağlanmalıdır.  

 LPG’li araçların park edebileceği kapalı otoparklarda;  
o Teknik emniyete yönelik sistemlerin kurulumu (yangın, gaz algılama 

vb.) 
o Etkin bir kontrol için standart alt yapısının oluşturulması  

sağlanmalıdır.  

 Piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri sistemin sağlıklı yönetilmesi için son 
derece önemlidir ve gerekli tedbirlerin alınması yönünde çalışmalar 
yapılmalıdır. 

 Araçlar ve kapalı otoparklar için ilgili Kurumların da katılımı ile gerekli 
standart alt yapısı ve kontrol noktaları oluşturulmalıdır.  

 Uygun araçların kapalı otopark ve feribotlara girebileceğini gösterir 
işaretleme ve/veya elektronik sistem desteği sağlanmalıdır.  

 Araçların, dönüşümcü firmaların, tank ve kit üretici ve ithalatçıları ile bu 
araçlarda kontrolleri yapan yerlerin e-devlet sistemi kapsamında takip 
edilebileceği bir sistem oluşturulmalıdır.  

 
Sonuç olarak katılımcılar;  

 ECE R 67.01 teknik düzenlemesine göre dönüşümü yapılmış araçların 
(sistem aksam ve tank, periyodik kontrol vb.) Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş/yetkilendirilecek kurumlarca 
kontrolünün yapılarak belgelendirilmesi ve etiketlenmesi ile kapalı 
otoparklara girmesi,  

 LPG’li araçların park edeceği kapalı otoparklarla ilgili bir standart 
hazırlanması ve bu kapsamda gerekli çalışmaların yapılması,  

 Mevzuatta uyumun sağlanması, 

 Kamu, sektörel dernekler ve özel sektör temsilcilerini biraraya getiren 
çalıştay kapanış bildirgelerinde dile getirilen hedef ve önerilerin bir ilerleme 
raporu ile takip edilmesi  

 Kamu spotları ile halkın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi 
konularında görüş birliğine varmıştır. 


