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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 04.03.2019 

         Sayı  : 2019/36 

Değerli Müşterimiz;                                                                                                                            

   

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları 

itibariyle aşağıda açıklanmıştır. 

 

A. Konu Başlıkları 

 

          -İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi ve Bankalara Satılma Zorunluluğu 6 (Altı) 

Ay Süreyle Uzatılmıştır. (03.03.2019 tarih ve 30703 sayılı R.G.) 

 

         -Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında 

Yönetmelik Yayımlanmıştır. (02.03.2019 tarih ve 30702 sayılı R.G.) 

 

           Söz konusu gelişmeleri konu başlıkları altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.     
 

B. Konu Özetleri 

 

1. İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi ve Bankalara Satılma Zorunluluğu 6 (Altı) 

Ay Süreyle Uzatılmıştır. 

 

(Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ-İhracat Bedelleri 

Hakkında- Tebliğ No:2018/32/48’de, Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ-Tebliğ 

No:2019-32/53) “03.03.2019 tarih ve 30703 sayılı R.G.” 

 

          04.09.2018 tarih ve 2018/68 sayılı Özet Bültenimizde; belirtildiği üzere Hazine ve 

Maliye Bakanlığı, yayımladığı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara 

İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) 2018-32/48 Sayılı Tebliğ (İlk Tebliğ) ile ihracat 

bedellerinin yurda getirilmesi ve yüzde sekseninin bankalara satılması zorunluluğu 

getirmişti.  

 

         Söz konusu Tebliğ ile yapılan ve altı ay süreyle geçerli olacak düzenlemeler 

2018/68 sayılı Özet Bültenimizde detaylı olarak açıklanmıştı.  

 

         Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat 

Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ 

No: 2019-32/53) (İkinci Tebliğ) ile yapılan değişiklik sonucunda, söz konusu 

düzenlemelerin geçerlilik süresi 6 AYDAN, 1 YILA çıkartılmıştır. 

 

          Buna göre, İlk Tebliğ’in yayım tarihi olan 04.09.2018 tarihinden, 04.09.2019 

tarihine kadar yapılacak ihracat işlemlerinde;  
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        -İhracat Bedellerinin Tamamının Fiili İhraç Tarihinden İtibaren 180 Gün İçerisinde 

Yurda Getirilmesi,  

 

        -Yurda Getirilen İhracat Bedelinin En Az Yüzde Sekseninin Bankalara Satılması 

Yani Türk Lirasına Çevrilmesi,  

 

        -Peşin Döviz Karşılığında İhracatın 24 Ay İçinde Gerçekleştirilmesi zorunludur.  

 

          Yapılan bu düzenleme sadece 6 aylık sürenin 1 yılı çıkarılması ile ilgilidir. Hükümler 

04.09.2018 tarih ve 2018/68 sayılı Özet Bültenimizde yer aldığı şekildedir. 

 

2. Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında 

Yönetmelik Yayımlanmıştır. (02.03.2019 tarih ve 30702 sayılı R.G.) 

 

         Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Çevre ve Şehircilik ve İçişleri Bakanlıkları 

tarafından tehlikeli maddeler bulunduran kuruluşlarda büyük endüstriyel kazaların 

önlenmesi ve muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza 

indirilmesi amacıyla, yüksek seviyede, etkili ve sürekli korumayı sağlamak için alınması 

gerekli önlemler ile ilgili usul ve esasları düzenleyen “Büyük Endüstriyel Kazaların 

Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” yayımlanmıştır. (02.03.2019 

tarih ve 30702 sayılı R.G.) 

 

          Yönetmelik tehlikeli maddeleri bulunduran, bulundurması muhtemel olan veya 

içerisindeki endüstriyel bir kimyasal prosesin kontrol kaybı esnasında bu miktarlarda 

tehlikeli madde oluşması beklenen, alt ve üst seviyeli kuruluşları kapsamaktadır.  

 

          Yönetmeliğin 6’ncı maddesinde işletmecinin genel yükümlülüğü belirtilmiştir.  

           Buna göre; 

 -İşletmeci, büyük kazaları önlemek ve büyük bir kazanın meydana gelmesi 

durumunda, 

 -Bunların etkilerini insana ve çevreye en az zarar verecek şekilde sınırlamak için 

güvenlik yönetim sistemi ile ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklere ilişkin gerekli tüm 

tedbirleri almakla,  

 -Büyük endüstriyel bir kaza olma ihtimaline karşı, kuruluşta bulunan, büyük kaza 

senaryo dokümanındaki senaryolara dâhil olan her bir tehlikeli madde için müdahale 

yöntemi ile koruyucu donanım bilgilerini içeren bir kart hazırlamakla,  

 -Bu kartı il afet ve acil durum müdürlüğü, il sağlık müdürlüğü, bağlı bulunduğu 

belediye ve/veya büyükşehir itfaiye teşkilatına ve kuruluşun organize sanayi bölgesi 

veya endüstri bölgesi içinde yer alması durumunda bağlı bulunduğu bölge yönetimleri 

itfaiye teşkilatına göndermekle yükümlü tutulmuştur.  

 İşletmecinin kuruluş dışındaki uzman kişi veya kurumlardan hizmet alması 

işletmecinin sorumluluklarını ortadan kaldırmayacaktır.  
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 Yönetmeliğin 8’nci maddesine göre alt ve üst seviyeli kuruluşların işletmecisi 

tarafından büyük endüstriyel kaza tehlikelerinin belirlenmesi ve bu tehlikelerden 

kaynaklanacak risklerin değerlendirilmesi amacıyla büyük kaza senaryo dokümanı 

hazırlanacak veya hazırlatılacaktır.  

 

 Yönetmeliğin 10’uncu maddesinde alt seviyeli kuruluşun işletmecisinin büyük 

kaza önleme politika belgesi hazırlayacağı veya hazırlatacağı, 11’inci maddesinde ise 

üst seviyeli bir kuruluşun işletmecisinin bir güvenlik raporu hazırlayacağı ya da 

hazırlatacağı ve kuruluşta muhafaza edeceği hususları düzenlenmiştir.  

 

         Yönetmeliğin 13’ncü maddesine göre üst seviyeli bir kuruluşun işletmecisinin bir 

dâhili acil durum planı hazırlayacağı veya hazırlatacağı ve Kuruluşta muhafaza 

edeceği hususuna yer verilmiştir.  

 

         Yönetmeliğin 16’ncı maddesinde alt ve üst seviyeli kuruluşun işletmecisinin 

kamuyu internet sitesi, internet sitesi yoksa bağlı bulunduğu sanayi ve/veya ticaret 

odasının internet sitesi üzerinden sürekli bilgilendireceği ve gerektiğinde bu bilgileri 

güncelleyeceği yükümlülüğü getirilmiştir.  

 

          Yönetmeliğin 19’uncu maddesinde ise idari tedbir ve yaptırımlara yer verilmiştir. 

Buna göre, üst seviyeli bir kuruluşun güvenlik raporunun olmaması durumunda Aile, 

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kuruluşun tamamında iş 

durdurulacaktır.  

 

 Yönetmelikte tanımlanan hususlara aykırılık halinde ise 2872 sayılı Çevre Kanunu 

ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.  

 

 Yönetmeliğin 6’ncı maddesinin ikinci fıkrası, 8, 9, 13 ve 16’ncı maddeleri 

01.07.2020 tarihinde yürürlüğe girecektir. Diğer maddeleri ise 02.03.2019 tarihi itibariyle 

yürürlüğe girmiştir.  

 

 Söz konusu Yönetmeliğe 02.03.2019 tarih ve 30702 sayılı Resmi Gazeteden 

ulaşabilirsiniz. 

 

 

                                     Saygılarımızla 

             Hasan Zeki Süzen (YMM)  –  Ekrem Kayı (YMM) 


