2012'de 7940 istasyon, 35 bin pompa denetlendi
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat
Ergün, 2012 yılında akaryakıt ve LPG
istasyonlarına yönelik denetimler sonucunda,
29 bin 148 akaryakıt pompasından 219
tanesinin, 5 bin 866 LPG pompasından ise 78
tanesinin eksik ürün verdiğinin tespit
edildiğini söyledi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, 2012 yılında akaryakıt ve LPG istasyonlarına
yönelik denetimler sonucunda, 29 bin 148 akaryakıt pompasından 219 tanesinin, 5 bin 866
LPG pompasından ise 78 tanesinin eksik ürün verdiğinin tespit edildiğini söyledi. Böylece
denetimi yapılan toplam 35 bin 014 pompanın yalnızca yüzde 0,84’ünün eksik ürün verdiği
belirlendi.
2012 yılında gerçekleştirilen akaryakıt ve LPG piyasasına yönelik denetim sonuçlarına ilişkin
AA’ya değerlendirmede bulunan Ergün, geçen yıl, Türkiye'de mevcut 12 bin 432 lisanlı
akaryakıt istasyonunun 4 bin 585 adedinde denetim gerçekleştirdiklerini ve 9 bin 144 adet
ulusal marker ölçümü yaptıklarını belirterek, bu denetimlerde geçersiz ölçüm sayısının 33
olduğunu ifade etti. Ergün, geçersiz ulusal marker ölçümünden dolayı 20 akaryakıt
istasyonunun ve bir akaryakıt tankerinin mühürlendiğini bildirdi.
Türkiye'de mevcut 9 bin 789 lisanlı LPG otogaz istasyonun 3 bin 355 adedinin denetlediğini
aktaran Ergün, bir tane LPG otogaz istasyonunun lisansı olmadığı için mühürlendiğini
kaydetti.
Sayaçlarda yapılan damga ve miktar denetimlerine yönelik bilgileri de paylaşan Ergün, geçen
yıl Türkiye'de mevcut 168 bin 668 adet akaryakıt sayacının 81 bin 567 adedinin damga
kontrolünün yapıldığını söyledi.
3 bin 331 adet damga süresi geçmiş akaryakıt sayacı tespit ettiklerini anlatan Ergün, damgasız
veya damgasına müdahale edilmiş akaryakıt sayacı sayısının ise 89 olduğunun bilgisini verdi.
Ergün, "Miktar kontrolü yapılan 29 bin 148 akaryakıt sayacından 219 adedinin eksik verdiğini
tespit ettik" dedi.
Eksik veren LPG sayacı sayısı 78 oldu
Geçen yıl Türkiye'deki toplam 20 bin 111 LPG sayacının 8 bin 878 adedinin damga
kontrolünün yapıldığını kaydeden Ergün, ''Bunlar arasından 447 adet LPG sayacının damga
süresinin geçtiği tespit edildi. Damgasız veya damgasına müdahale edilmiş LPG sayacı sayısı
12 oldu'' diye konuştu.
Miktar kontrolü yapılan LPG sayacı sayısının ise 5 bin 866 olduğunu bildiren Ergün, 78 LPG
sayacının eksik verdiğini tespit ettiklerini açıkladı.
Bakan Ergün, ''2012 yılında petrol ve LPG piyasasında gerçekleştirilen denetimlerde, aykırı
bulunan akaryakıt ve LPG sayaçlarına toplam 4 milyon 53 bin 101 TL para cezası

uygulanmıştır'' dedi.
Ergün, Bakanlığın merkez teşkilatı koordinasyonunda LPG standart ve kalitesinin
belirlenmesi kapsamında, 55 ilde de 197 LPG dolum ve depolama tesis ve rafinerilerinde
denetim gerçekleştirildiğini de belirtti. Ergün, söz konusu denetimlerde de toplam 133
numunenin 60'ının standartlara aykırı çıktığı için geçersiz bulunduğunu açıkladı.
Bakan Ergün'den tüketicilere tavsiyeler
Bakan Ergün, Bakanlığın, tüketiciyi korumak, haksız kazancı ve haksız rekabeti önlemek ve
akaryakıt kaçakçılığından doğan vergi kaybını engellemek amacıyla yurt içinde pazarlanan
akaryakıt ve LPG piyasasında gerçekleştirilen denetimlerle çok önemli görevler üstlendiğini
söyledi.
Akaryakıt piyasasının vatandaşların can ve mal güvenliğini doğrudan ilgilendirmesinden
dolayı bu alandaki denetimleri çok önemsediklerini belirten Ergün, usulsüzlüklerin
vatandaşların maddi kaybına da sebep olduğuna dikkati çekti.
Denetimlerin sıklaştırılmasının önemli bir caydırıcılığa sahip olduğunu ifade eden Ergün,
'Kimsenin vatandaşımızın can ve mal güvenliğini tehdit ederek, parasını gasp etmesine
müsaade etmeyiz. Bu nedenle, akaryakıt piyasalarına yönelik denetimleri daha
yaygınlaştırmak ve daha etkin bir şekilde yürütmek istiyoruz. Tüketicilerimizin hak ve
menfaatlerini korumak için denetimlere geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da aralıksız bir
şekilde devam ediyoruz'' diye konuştu.
Bakan Ergün'ün verdiği bilgiye göre 2012 yılı boyunca 81 ilde denetimler gerçekleştirilirken,
27 ilde ise tüm istasyonlar denetime tabi tutuldu. Kocaeli-Sakarya Yol Güzergâhı ile Mersin,
Antalya, İstanbul, Bartın, Yalova, İzmir, Sivas, Elazığ, Kırıkkale, Karaman, Bilecik,
Balıkesir, Konya, Adıyaman, Amasya, Kastamonu, Rize, Mardin, Isparta, Tekirdağ,
Osmaniye, Kütahya, Trabzon, Denizli, Uşak olmak üzere toplam 27 il ve ilçelerinde bulunan
akaryakıt ve LPG oto gaz istasyonlarının tamamı denetlendi.

