Danıştay’dan ikinci kez dönen 60 bin ton satış
şartı EPDK’yı da harekete geçirdi. Danıştay’ın
verdiği karar ile ilgili değerlendirmeler kanunda
geçen “projeksiyon” sözünde kilitleniyor.

Aylin Bilekli/ Trabzon
Daha önce de Danıştay’dan dönen ve mevzuat değişikliği ile yürütülen 60 bin ton bilmecesinde EPDK, kanun ve
mahkeme kararı arasında kaldı. EPDK Başkanı Hasan Köktaş mahkeme kararı ardından dosya ve gerekli bilgileri
Bakanlık Müsteşarı Başkanlığı’ndaki komisyona yazıyla ilettiklerini fakat “projeksiyon” kelimesi ile ilgili
değerlendirmede sürecin kilitlendiğini söyledi.
Gereğini yapmak için çalışıyoruz
EPDK Başkanı Köktaş, bilmeceye dönen kararı şöyle değerlendirdi: “Zaten bu konuya ilişkin daha önce de bir
yürütmeyi durdurma kararı vardı. Biz bunun gerekliliğini yerine getirdik zaten. Bu işin geldiği nokta itibariyle karar
bize nasıl bir mükellefiyet yüklüyor bir mevzuat değişikliğini mi gerektiriyor, yoksa 60 bin ton bir “projeksiyondur”
ve uygulanmayacak mı? bu kararın gereği ne ise onu yapmak üzere çalışıyoruz.”
Belirsizlik hangi hükmün uygulanacağı noktasında…EPDK Başkanı Köktaş da bu duruma dikkat çekti: “Bu
mahkeme kararını yerine getirirken yerine koyacağımız idari işlem tesisini bilmemiz gerekiyor. Ortadan mı
kaldıracağız? Kaldıramayız çünkü kanunda var!”

60 bin tonda ne oldu?
Petrol Piyasası Kanunu, dağıtım şirketlerinin yıllık 60 bin ton beyaz ürün satış projeksiyonu yapmasını ve bunu
EPDK’ya sunmasını zorunlu kılıyor.
Yine Kanun uyarınca şirketler üç ayda bir, yılda dört kez bu projeksiyonun gerçekleşme değerlendirmesini
yaparak, projeksiyonlarında oluşan yüzde 10’dan fazla artış ya da eksilişleri EPDK’ya açıklamak zorundalar.
EPDK, bu kanun hükmüne dayanarak yıllık 60 bin ton satış şartını lisans sahibi olmanın ön şartı olarak
değerlendirdi ve Lisans Yönetmeliği’nde de buna göre düzenleme yaptı.
İlk düzenleme “Yıllık 60 bin ton satış yapamayan şirketin lisansı Kurul tarafından iptal edilebilir” şeklindeydi. Sonra
EPDK bu düzenlemeyi, “iptal edilir” şeklinde netleştirdi ve şirketlere de lisans tarihinden itibaren bir yıl geçiş süreci
tanıdı.
Danıştay bu düzenlemeyi 2009’da iptal edince, bu kez eski düzenleme Yönetmeliğe tekrar koyuldu.
EPDK geçtiğimiz yıl yeni bir düzenleme yaparak, bu kez bu yükümlülüğü yerine getiremeyen şirketlerden yazılı
açıklama istenmesine, mücbir sebeplerin dikkate alınmasına ancak mücbir sebep dışında yine lisansın iptal
edilmesine ilişkin hükmü getirdi.

Danıştay bu düzenlemenin yürütmesini de geçtiğimiz haftalarda durdurdu. Gerekçe olarak da şunu söyledi:
“Kanun, lisans iptallerinin Kurumca yapılacak soruşturma neticesinde yapılabileceğini söylüyor. Söz konusu
Yönetmelik maddesi ise lisansların ön araştırma ve soruşturma yapılmadan doğrudan doğruya iptal edilmesini
söylüyor.” Şimdi EPDK, hem Kanun’a hem de Danıştay kararlarına uygun yeni bir düzenleme arayışında.

