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LPG OTOGAZ
İSTASYONLARI SORUMLU
MÜDÜRLÜK YAPAN VE
SORUMLU MÜDÜRLÜK
BELGESİ ALMAK
İSTEYEN ÜYELERİMİZİN
DİKKATİNE!

5307 sayılı Yasa ve 16 Aralık 2012 tarih ve 28499
Sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren
‘Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim
ve Sorumlu Müdür
Yönetmeliği`doğrultusunda
yapılan düzenlemelerle TMMOB tarafından LPG Otogaz
İstasyonları Sorumlu Müdürlük Eğitimi için Makina, Kimya,
Çevre ve Petrol Mühendisleri Odaları yetkilendirilmiştir.
Üyelerimizin eğitime katılabilmesi için Odamızdan
"Oda Üyelik Belgesi" alarak eğitim alınacak Odaya
başvurmaları gerekmektedir.
Eğitim alınmasından sonra LPG Otogaz İstasyonları
Sorumlu Müdürlük Belgesi için aşağıdaki linkte belirtilen
belgelerin tamamlanarak Odamız merkezine elden
teslimi ya da kargoyla gönderilmesi gerekmektedir.
http://www.metalurji.org.tr/docs/LPG_basvuru.pdf
Alınan eğitim sonunda elde edilen LPG sorumlu müdürlük
belgesi beş yıl geçerlidir. LPG sorumlu müdürlüğüne
devam etmek isteyen üyelerimizin beş yıl sonunda
yeniden eğitime katılması gerekmektedir.
Ancak beş yıllık süre içinde toplam 2 yıl sorumlu müdürlük
yapılmadığı takdirde eğitim sertifikası geçerliliğini yitirir.
Yeniden eğitime katılma gerekliliği doğar.
Üyelerimiz işyeri ile yapılacak sözleşme örneğini de web
sitemizde bulabilirler.
İşyeri ile yapılacak sözleşmeler bir yıllık olacaktır.

üyemize sözleşme yapılan işyerinde geçerli olmak üzere
LPG Sorumlu Müdürlük belgesi düzenlenecektir.
LPG Sorumlu Müdürlük Belgesi bir yıllıktır. Her yıl işyeri ile
yapılan yeni sözleşme doğrultusunda eskisi Odaya ibraz
edilerek yenilenir.
Üyelerimiz aynı il sınırları içinde olmak koşuluyla en çok
3 (üç) LPG İstasyonunda sorumlu müdürlük yapabilirler.
Her istasyon için adı geçen istasyonda sorumlu müdürlük
yapabileceklerine dair belge almak zorundadırlar.
LPG Sorumlu Müdürlük Belgesi üyemize verilen bir
belgedir. Sözleşme süresi dolmadan ya da dolduktan sonra
işyerinden ayrılırken belgeyi de yanında götürmelidir.
Yine aynı yönetmeliğin
4 üncü maddesinin (m) bendi “Sorumlu müdür kontrol
kayıt defteri: Sorumlu müdürün sorumlu oldugu tesiste
gerçekleştirdiği inceleme, eğitim ve organizasyon gibi her
türlü faaliyetin ve varsa tesis sahipleri ve personele ilişkin
uyarıların kayıt altına alıp imzalandığı ve tesiste muhafaza
edilen defteri ifade eder.” hükmü
ve 15 inci maddenin (g) bendi “Sorumlu müdür, görevi
ile ilgili bilgi, belge ve kayıtları ile sorumlu müdür kontrol
kayıt defterini düzenlemek ve muhafaza edilmesini
sağlamak, gerektiğinde yetkili kamu kurumlarına ibraz
etmek ile yükümlüdür” hükmü bulunmaktadır,
LPG otogaz istasyonlarında 01.01.2014 tarihinden
itibaren, TMMOB tarafından hazırlanmış ve TMMOB
tarafından onaylanmış defter bulundurulması zorunludur.
Defterin geçerlilik süresi bir yıldır, Bir yılın sonunda
herhangi bir boşluğa neden olmayacak şekilde yeni
defterin temininden istasyon sahibi ve sorumlu müdür
müştereken sorumludur. Defter kıymetli evrak kaydıyla 5
yıl süreyle istasyonlarda bulundurulmak zorundadir.
Üyelerimizin Sorumlu müdürlük yaptığı LPG otogaz
istasyonu sahipleri, istasyonları için, ilgili yönetmeliğe
göre gerekli olan “Sorumlu Müdür Kontrol Kayıt
Defterleri” ni odamızdan temin edilebilmektedir.
Üç nüsha olan Kontrol Kayıt defteri'nin bir nüshası
istasyonda kalacak, bir nüshası EPDK yetkililerine (Sanayi İl
Müdürlüğü) verilecek, bir nüshası da Odamıza getirilerek
yenisi alınacaktır.

Üyelerimizin aldığı eğitim sertifikası, işyeri ile yapılan
noter sözleşmesi ve diğer evraklar doğrultusunda
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