
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) ile Çalışan Motorlu Taşıtlar İçin İkmal 
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İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

07.08.2003 Tarih 25192 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 

 
Madde l- 3/1/2002 tarihli ve 2002/3563 sayılı Bakanlar Kumlu Karan ile yürürlüğe konulan 

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) ile Çalışan Motorlu Taşıtlar İçin ikmal İstasyonlarının Kuruluş, 

Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandırılma İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (a) 
bendinde yer alan "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları" tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, "Deneme izni" 

tanımına ilişkin (s) bendi ile "UKOME" tanımına ilişkin (y) bendi yürürlükten kaldırılmıştır, 
 

a) Sıvılaştırılmış Petrol Gazlan (LPG): Petrol ve doğalgazdan elde edilen ve sonradan basınç 
altında sıvılaştırılan başlıca propan, bütan ve izomerleri gibi hidrokarbonlar veya bunların karışımıdır" 

 

Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir 
 

Madde 5- LPG ikmal istasyonlarının kurulacağı alanların I/5000'lik ve 1/I000 lik imar planlarına "LPG 
ikmal istasyonu" olarak işlenmesi şarttır. 

 

LPG ikmal istasyonlarının ruhsatlı akaryakıt istasyonları dışında müstakil olarak kurulmaları halinde bu 
istasyonlarda akaryakıt satışı yapılamaz. 

 
Madde 3- Aynı Yönetmeliğin 6ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (I) numaralı alt bendi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 
 

"I) Biıyükşehir belediyesi ve mücavir alan sınırları içinde Büyükşehir Belediye Başkanlığından," 

 
Madde 4- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 
 

"c) Tesisin kurulacağı yerin LPG ikmal istasyonu olacağına dair onaylı 1/5000 ve l/1000'lik plan ve imar 

durumunu gösteren belge," 
 

Madde 5- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır 
 

Madde 6- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "Deneme İzni veya", 

beşinci fıkrasında yer alan "Deneme izni ve", 17 nci maddesinin (b) bendinde yer alan "veya Deneme 
İzni" ibareleri ile geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendinin son 

cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve 17 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Çevre Bakanlığı" 
ibaresi "Çevre ve Orman Bakanlığı" olarak değiştirilmiştir. 

 
Madde 7- Aynı Yönetmeliğin geçici l inci maddesinde yer alan "bir yıl içinde" ibaresi "30/9/2003 

tarihine kadar"; geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "en geç bir yıl içinde" 

ibaresi "en geç 30/9/2003 tarihine kadar", "Bir yıllık süre sonunda" ibaresi "30/9/2003 tarihine kadar", 
(c) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan "bir yıl" ibaresi "30/9/2003 tarihine kadar" ve "bir yıllık 

süre sonunda" ibaresi "30/9/2003 tarihine kadar" olarak değiştirilmiştir. 
 

Madde 8- Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi 12/2/2003 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer, 
 

Madde 9- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kumlu yürütür. 


