
Niyazi Özgür:  

1968 Yılında Ankara Yüksek Öğretmen Okulu Hazırlık Lisesinden, 1972 yılında da 

Ankara Yüksek Öğretmen Okulundan ve Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya-

Fizik bölümünden mezun oldu. 1972 yılında Ankara İlköğretmen Lisesinde Kimya-Fizik 

öğretmeni olarak göreve başladı. 1974 yılı Şubat döneminde Ankara Üniversitesi Fen 

Fakültesinden Kimya Yüksek Mühendisi olarak diploma aldı. 

1972-1976 yılları arasında Ankara İlköğretmen Lisesi yanında, Ankara Eğitim 

Enstitüsü, Anıttepe Lisesi ve Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulunda Kimya Öğretmeni 

olarak görev yaptı.  

1976 yılında yarışma sınavı ile fiyat, kalite ve standart konularında denetleme yapmak 

amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında kontrolör olarak göreve başladı. 1980 

yılında Başkontrolör oldu. 

1980 yılında 3 ay süre ile Japonya da Endüstriyel Standardizasyon ve Kalite konulu 

grup eğitimine katıldı.  

1976-2007 yılları arasında denetim elemanı olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve 

Sanayi Ticaret Bakanlıklarında; LPG Dolum tesisleri ve otogaz istasyonları, akaryakıt 

istasyonları ve madeni yağ tesisleri, her türlü temizlik maddeleri, gıda sanayi, bitkisel 

yağ ve margarinler, tekstil sanayi, lastik, plastik sanayi, deri sanayi, yangın 

söndürücüler, sınai ve tıbbi gazlar, ambalaj sanayi, boysa sanayi, elektrik ve elektronik 

sanayi, otomotiv sanayi, ilaç hammaddeleri, kimyasal maddeler vb. gibi sektörlerde 

özellikle fiyat, kalite ve standart konularında denetimler yaptı.  

Ayrıca Türk Standartları Enstitüsü tarafından yapılan belgelendirme ve standart 

hazırlama çalışmalarında görev aldı.  

Ülkemizde LPG otogaz istasyonlarının kuruluş aşamasında 2002 yılında Resmi 

Gazete’de yayımlanan LPG Otogaz İstasyonlarının Kuruluşu ve Ruhsatlandırılmasına 

ilişkin Yönetmeliğin hazırlanmasında alt komite başkanı olarak görev aldı. Ayrıca 5015 

sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 5307 sayılı LPG Piyasası Kanununun hazırlanması 

çalışmalarına katıldı.  

2007 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığında Tüketicinin ve Rekabetin Korunması 

Genel Müdür Yardımcısı oldu. 2015 yılında emekli oldu.  

2002 yılında buyana Kimya Mühendisleri Odası tarafından, LPG piyasasında çalışacak 

sorumlu müdürlere ve çalışan personele sertifikalandırma ve belgelendirme amacıyla 

verilen eğitimlerde eğitici olarak görev yapmaktadır. Ayrıca TMMOB LPG 

komisyonunda Kimya Mühendisleri Odası temsilcisidir.  

5625 sicil numaralı oda üyesi olarak Kimya Mühendisleri Odasının bilimsel ve mesleki 

amaçlı her türlü etkinliğine katılmaktadır.  


