
 LPG PİYASASINDA ÇA LIŞAN PERSONELE YÖNELİK EĞİTİM LER 
 

16 Aralık 2012 Tarih ve 28499 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Sıvılaştırılmış Petrol 

Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği” hükümleri uyarınca LPG 

piyasasında görev yapan; Sorumlu müdür, tanker şoförü, dolum personeli, tüp dolum personeli, 

tüp dağıtım araçlarının şoförleri ve tüp dağıtım personeli, tanker dolum personeli, test ve muayene 

elemanları ve otogaz LPG dolum personeli, pompacılar ile tesisat, projelendirme ve imalatında 

görev alan diğer personelin eğitilmesi ve belgelendirilmesi konularında TMMOB’a bağlı ilgili 

Meslek Odaları yetkili ve görevli kılınmıştır. Odamız da TMMOB’ a bağlı ilgili Meslek 

Odalarından biri olarak belirlenmiş olup, yönetmelik hükümlerinde belirtilen personelin 

eğitilmesi ve belgelendirilmesi çalışmalarını yapmaktadır. 
 

 

LPG piyasasında çalışan personele yönelik 

eğitimler: 

1. LPG Taşıma Personeli Kursu, 

2. LPG Dolum ve Boşaltım Personeli Kursu, 

3. Tüplü LPG Dağıtım Personeli Kursu, 

4. LPG Teknik Personeli Kursu. 

AMAÇ 
 

Sıvılaştırılmış petrol gazlarının (LPG) dağıtımı, taşınması, depolanması, dolumu ile LPG tüpü 

imalatı, LPG tüpü muayenesi, tamiri ve bakımı ile LPG tesisatı projelendirme ve imalat 

faaliyetlerinde görev alacak personele, piyasadaki teknolojik gelişmelerin takibi, hizmet kalitesinin 

arttırılması, mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışların kazandırılması, çevreye 

verilebilecek zararın ve ekonomik kayıpların önlenmesi ile can ve mal güvenliğinin teminini 

sağlayıcı bilgileri vermek oldukça önemlidir. Bu çerçevede ilgili personelin eğitilmesi ve 

belgelendirilmesi bu eğitimlerin düzenlenmesindeki esas amaçtır. 
 

 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ 

 
- LPG depolama kuralları, 

- LPG tesisatlarında dikkat edilmesi gereken kurallar, 

- LPG tesisat elemanları, 

- Kara tankerlerinin emniyetli bir şekilde ikmal yapması, 

- Kara tankerlerinin akaryakıtla doldurulması sırasında topraklanması, 

- LPG ‟nin araçlara doldurulması sırasında topraklanması, 

- LPG tüpleri ve emniyetli taşıma, 

- Rafineri kara dolum ünitesinde uyulması gereken temel kurallar, 

- Tankerde dolum ve boşaltım işlemleri sırasında iş güvenliği ve malzemeleri, 

- Otogaz ve dolum tesislerinde LPG dolum ve boşaltım işlerinde uyulması gereken temel 

kurallar, 

- Yanıcı ve parlayıcı maddelerin genel özellikleri ve yangın tedbirleri, 

- İlk yardım, 

- Uygulama, 



 

 
 
 

EĞİTİMCİLER 

Eğitimler,  Sıvılaştırılmış  Petrol  Gazları  (LPG)  konusunda  uzman  makina  mühendisleri 

üyelerimiz tarafından verilmektedir. 
 
 
 

KATILIMCILARA AİT GEREKLİ BELGELER VE KOŞULLAR 

- İki adet fotoğraf (fotokopi, taranmış vb. olmamalıdır), 

- Öğrenim belgesi örneği veya fotokopisi: En az ilköğretim okulu mezunu olmalıdır. 

- T.C. kimlik no yazılı nüfus cüzdan örneği veya fotokopisi (18 yaşını bitirmiş olmalıdır) 
 

 

KATILIM BEDELİ 

- LPG taşıma personeli : 250 (ikiyüzelli)  TL/Kişi 

- LPG dolum ve boşaltım personeli : 250 (ikiyüzelli) TL/Kişi 

- LPG teknik personeli : 250 (ikiyüzelli)  TL/Kişi 

- LPG tüplü dağıtım personeli : 150 (yüzelli) TL/Kişi 
 

 

ÖDEME 

Kurs bedelinin tamamı kurs tarihinden önce Şubemiz veznesine veya, 

T. İş Bankası A.Ş. 

IBAN No :TR45 0006 4000 0014 2185 9942 53 

Hesap No :4218-5994253 

hesaba yatırılmalıdır. 
 

 

BAŞVURU ve DETAYLI BİLGİ İÇİN 

Tel : 0 332 238 52 70 Pbx. D:118 

e-posta : eğitim-konya@mmo.org.tr 

mailto:%20%20eÄ?itim-konya@mmo.org.tr

