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Ekonomik ve çevreci özelikleri nede-
niyle her geçen gün araçlarda daha 
çok tercih edilen Likit Petrol Gazı 
(LPG) ve Sıkıştırılmış Doğal Gazın 
(CNG) uygulamaları Makina Mü-
hendisleri Odası (MMO) tarafından 
düzenlenen kongre ile masaya yatı-
rıldı. Araçların LPG’ye dönüşümün-
de yaşanan denetimsizlik sorunun 
MMO’ya yetki devri ile aşıldığının 
kaydedildiği kongre sonuç bildirge-
sinde, halen 150 bin aracın sızdır-
mazlık raporunun bulunmaması ve 
standart dışı dönüşümlerin sürmesi 
nedeniyle alınan sıkı önlemlerin ge-
liştirilerek, sürdürülmesi gerektiği 
vurgulandı. Sorunların aşılması için 
ilgi kurumlar arasında eşgüdüm 
sağlanmasının önemine vurgu yapılan 
sonuç bildirgesinde, LPG ve CNG 
kalitesi belirlenmesi ve denetlenmesi 
için düzenleme yapılması gerektiğine 
işaret edildi. 

MMO tarafından düzenlenen, III. 
LPG-CNG Kongresi ve Sergisi, 8-9 
Haziran 2007 tarihlerinde Çankaya 
Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merke-
zi’nde düzenlendi.

Kongrenin sonuç bildirgesinde, ül-
kemizde taşıtların yakıt ihtiyacının 
büyük bir bölümünün petrolden 
karşılandığı belirtilerek, petrole ba-
ğımlılığın azaltılması için alternatif 
yakıtların devreye sokulması gerektiği 
kaydedildi. Bildirgede şöyle denildi: 

“LPG’li araçlarda MMO’ya 
yetki devri yapıldıktan sonra 1.5 
milyon LPG’li kullanıma dönüş-
türülen aracın gaz sızdırmazlık 
testi kontrollerinde yüzde 90, son 
kontrollere ilişkin montaj tespit ra-
porunda ise yüzde 100 iyileştirme 
yaşanmasına karşın, halen 150 
bin aracın sızdırmazlık raporu-
nun bulunmaması ve standart 

LPG KALİTESİNE 
DENETİM ÖNERİSİ

dışı dönüşümler ile sahtecilikle-
rin mevcudiyetinden hareketle 
alınan sıkı önlemlerin geliştiri-
lerek sürdürülmesi gerektiğinde 
ortaklaşılmıştır.”

LPG-CNG uygulamalarına yönelik 
yasal boşlukların giderilmesi için 
çalışmalar yapılması istemi ortaya 
konulan sonuç bildirgesinde, konu-
ya ilişkin TSE 126641 standardının 
yeniden revize edilmesi ve yürürlük-
teki mevzuatlarla uyumlaştırılması 
talep edildi.

“LPG Kalitesi İçin 
Düzenleme Yapılmalı” 
Sonuç bildirgesinde kullanıcıların 
korunmasına yönelik öneriler ise 
şöyle sıralandı: 

“LPG ve CNG’nin yakıt kalite-
sinin belirlenmesi ve arttırılması 
için gerekli yasal önlemler alın-
malı ve denetime tabi tutulma-
lıdır. Tüketici ve kullanıcıları 
koruyacak şekilde sanayide, 
endüstriyel tesislerde, konutlarda 
ve otomotiv sektöründe kullanılan 
gazın fiyatına yönelik politikalar 
belirlenmelidir. Tüm dünyada 
olduğu gibi ülkemizde de çevreyi 
kirleten zararlı madde emisyonla-
rına karşı regülasyon uygulama-
ları sıklaştırılmalıdır.”

LPG-CNG sektörüne malzeme üre-
ten yerli üreticiler desteklenmesi de 
gündeme getirilirken, “LPG-CNG 
‘kit’lerini ithal eden ve bu teknolojiyi 
ülkemize kazandırmak için yapılan 
yatırımların, üretilmiş ‘kit’lerin en-
düstriyel tesisler, konutlar, sanayi 
ve araçlarda kullanımı açısından 
yetersiz olduğu ve yeterince güvence 
oluşturmadığı görülmektedir. Zaman 
geçirilmeden konu ile ilgili taraflar bir 

araya getirilerek bu alandaki yasal ek-
siklikler tamamlanmalıdır” denildi. 

“Trafik Denetimleri 
Sıklaştırılsın” 
LPG’li araçların trafikte güvenli 
seyrinin sağlanması için görevlendi-
rilen trafik tescil ve denetleme şube 
müdürlüklerince yapılan çalışmaların 
ve denetimlerin artırılmasının önemi-
ne dikkat çekilen bildirgede, “LPG-
CNG dönüşümü yapan yetkili firma-
lar tarafından dönüşüm yapılmadığı 
halde belge satışı ve belge sahtecili-
ğinin önlenmesi için özellikle TSE, 
MMO ve Emniyet Genel Müdürlüğü 
Trafik Tescil Büroları arasında eşgü-
düm sağlanmalı” denildi.

Dolum Tesislerinde 
Denetim Eksiği 
Sonuç bildirgesinde otogaz istas-
yonları ve dolum tesislerine yönelik 
öneriler şöyle sıralandı: 

“LPG’li araç denetimlerinde olduğu 
gibi, otogaz istasyonları ve dolum te-
sislerine yönelik denetim, belgelen-
dirme ve kontrollerin yapılması ve 
sektörün disipline edilmesinde, kar 
amacı gütmeyen, kamu ve toplum 
yararı doğrultusunda çalışmalarını 
sürdüren kamu kurumu niteliğinde-
ki MMO’nun yetkilendirilmesi için 
gerekli yasal düzenlemeler yapılma-
lıdır. LPG-CNG araç dönüşümleri 
ve otogaz istasyonlarının çevre, can 
ve mal güvenliği açısından yerleşim 
planlarına ve standartlara uygun 
olarak kurulmasına yönelik yapı-
lacak yeni yasal çalışma, standart 
oluşturma ve düzenlemelerde ilgili 
kesimler ile meslek odalarının aktif 
katılımı sağlanarak görüşleri alın-
malıdır.” 


