Yazımı Süleyman Bölünmez Güzel Sanatlar Fakültesi açılışı için bulunduğum Mardin’den
yazıyorum… Enerji sektöründen çok sayıda temsilci de bu açılış nedeniyle Mardin’de…
Doğal olarak da bayiler geniş davetli listesinde ön sıralarda yer bulmuşlar. Yoğun tempomuz
sırasında bayilerle de sohbet etme fırsatını bulduk. Doğu Anadolu Bölgesi’nden bir bayi
yanıma gelerek ‘İlimizde ara sokaklarda hileli, kaçak yakıtlar satılıyor. Gerekli denetimlerin
yapılması için Valiliğe onlarca kez başvurduk ama hiç bir önlem alınmadı’ dedi. İşin ilginci
bazı yetkililer ‘Bizi halkla karşı karşıya getirmeyin’ uyarısında bile bulunmuş bölge
bayilerine…
Bu sorun ne Doğu’nun ne Batı’nın ne Kuzey’in ne Güney’in sorunu… Bu sorun Türkiye’nin
sorunu…
Sorun tüm ülkeyi kapsıyorsa çözüm için formül arayışı bitmez, bitmemeli de…
O zaman dönelim yazımızın başlığına yani ‘J’ Bendine…
8 Kasım tarihli Resmi Gazete’de, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın,
Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller Hakkında Yönetmeliği yayımlandı.
Gelin önce bu Yönetmeliğin ‘J’ bendini dikkatlice okuyalım…
j) Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri
arasında kış lastiği kullanmaları zorunludur. Hava şartlarının gerektirmesi halinde söz konusu
tarih aralığındaki süre Bakanlıkça 1 ay artırılabilir.
(3) Birinci fıkranın (j) bendine uymayan araçları denetlemeye, Bakanlığın yetkilendirdiği
Bakanlık personeli ile 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin ikinci
fıkrasının (c) bendi çerçevesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı,
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim
birimleri yetkilidir.
(4) Birinci fıkranın (j) bendine uymayan aracın işletenine 655 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin Bakanlığa verdiği yetki
çerçevesinde 500 Türk Lirası tutarında üçüncü fıkrada belirtilen görevlilerce idari para cezası
karar tutanağı düzenlenir ve bu araçların lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın
yerleşim birimine kadar gitmelerine denetimle görevli olanlar tarafından izin verilir.
Evet, istenirse her konuda adım atmak, karar almak bu kadar kolay…
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, kış lastiği takmayana ceza
uygulamasının ilk etapta şehirlerarası yolcu ve yük taşıyan araçlara yönelik olduğunu
belirterek, ‘İleriki yıllarda diğer araçlara da yaygınlaştırılacak’ diyor.
Peki, kar lastiği takmayacak araçlara herhangi bir ceza söz konusu mu?
Bakan Yıldırım ne kadar ‘Denetimler ceza yazmaya yönelik değil, amaç vatandaşların tedbirli
olup olmadıklarını tespit etmek’ dese de 500.- TL’lik ciddi bir ceza söz konusu.
Şimdi birçok okuyucum “Biz hileli yakıtlarla, kuralsız ticaret yapıp piyasa disiplinini
bozanlarla mücadele ederken, ‘kar lastiğinden’ bize ne” demiştir. Ben de diyorum ki aynı

mantıkla hileli yakıt kullanan araçlara da bir denetim getirilsin. Ve yine kar lastiği örneğinde
olduğu gibi ilk etapta şehirlerarası yolcu ve yük taşıyan araçlara yönelik bir denetim olsun
bu… Bu araçlardan alınacak numuneler laboratuvarlara gitsin… İster bir ister 5 ay sonra
çıksın rapor. Hiç acelesi yok. Ama sonrasında yakıt hileliyse yine kar lastiği örneğinde olduğu
gibi 500.- TL’lik bir ceza plakaya kesilerek ekinde rapor örneğiyle postaya verilsin…
Bakın 2009’da devlet plakaya yazıp ceza gönderme yoluyla tam 4 milyon 890 bin araca ceza
kesmiş. 2012’nin tamamında trafik cezalarından 179 milyon TL beklenirken, yılın sadece ilk
6 ayında 288 milyon TL’lik ceza postalanmış bile.
İnanın bu yakıt tüketilmezse satılmaz da. Tüketici hileli yakıt için kilit rolde… Kimse başka
şeyler anlatmasın… Konumuz şehirlerarası yolcu ve yük taşıyan tüketiciyse gerçekçi olalım.
Söz konusu tüketici hileli yakıtı da, 10 numara yağı da bilinçli tüketiyor… İsterseniz
tekrarlayayım, hileli yakıtları fiyatlarını dikkate alarak bilerek depolarına koyuyor otobüsler,
kamyonlar, dolmuşlar, taksiler…
Hemen ‘ya zaten kazanmıyoruz, zar zor taksit ödüyoruz’ vs. onlarca savunma cümlesi
kuracak olsalar da… Hileli yakıtların yaygınlaşmasında, satan kadar onu ‘bilinçli’
tüketenlerin de suçu var…
Sonuç mu? Yazar kasa, otomasyon, onlarca formül sonrasında hileli yakıtlar tamamen olmasa
da büyük oranda istasyonlar kanalıyla satılmaktan çıktı… Bunların satışı yapılan diğer alanlar
manavlara, lokantalara, tır parklarına da müdahale nedense edilemiyor… Madem bu
müdahalede zorluk çekiliyor, gelin kullananlara bakalım, biraz da onları denetleyelim…
Ekonominin basit kuralı; talep düşerse, arz da düşecektir…
Talebi düşürmek istiyor muyuz?
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