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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 24.04.2019 

         Sayı  : 2019/55 

Değerli Müşterimiz;                                                                                                                                                                        
   

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları 

itibariyle aşağıda açıklanmıştır. 

 

A. Konu Başlıkları; 

 

 -Gelir İdaresi Başkanlığı “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin” 

Beyanname Düzenleme Programı Aracılığıyla e-Beyanname Uygulamasından da 

Verilebileceğini Duyurdu. 

 

 -1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programından Yalnız Kobi’ler Yararlanabilir. 

 

 -Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Büyük Kaza Önleme Politika 

Belgesi ve Güvenlik Raporu Tebliğleri Yayımlanmıştır. 

 

 Söz konusu gelişmeleri konu başlıkları altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.     
 

B. Konu Özetleri 

 

1. Gelir İdaresi Başkanlığı “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin” 

Beyanname Düzenleme Programı Aracılığıyla e-Beyanname Uygulamasından 

da Verilebileceğini Duyurdu. 

 

          G.İ.B “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin” beyanname düzenleme 

programı aracılığıyla e-beyanname uygulama üzerinden de verilebileceğine ilişkin 

aşağıdaki duyuruda bulunmuştur. 

 

“Sistemin “Beyannameler” bölümüne “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi” 

eklenmiştir. 1 Sıra No.lu Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliğinin geçici 

1’inci maddesi uyarınca 2019/Ocak, Şubat, Mart dönemlerine ilişkin beyanname söz 

konusu dönemlerle sınırlı olmak üzere Sistem üzerinden verilebileceği gibi Beyanname 

Düzenleme Programı aracılığıyla e-Beyanname uygulamasından da verilebilir.  

 

2019/Nisan, Mayıs, Haziran dönemi ve sonraki dönemlere ait “Geri Kazanım Katılım Payı 

Beyannamesi” Sistem üzerinden verilecektir. Bahse konu beyannameye Sistem 

kapsamında bulunan tüm mükellefler tarafından erişilebilmekle birlikte, beyannamenin 

verilmesi gerekip gerekmediğine yönelik değerlendirmenin 2872 sayılı Kanunun ek 11 

inci maddesi ile 1 Sıra No.lu Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliğinde 

yer alan düzenlemeler dikkate alınarak yapılması gerekmektedir.” 
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2. 1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programından Yalnız Kobi’ler Yararlanabilir. 

 

             TÜBİTAK tarafından web sitesinde 16 Nisan 2019 tarihinde yayımlanan duyuruya 

göre; 1501 Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme 

Programı Uygulama Esasları 14 Mart 2019 tarihinde yapılan TÜBİTAK Yönetim Kurulu 

toplantısında değiştirilmiştir. 

 

            Buna göre, 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren, 1501 Sanayi Ar-Ge Destek 

Programına sadece KOBİ ölçeğindeki kuruluşlar başvurabilir.  

 

            Düzenlemenin amacının, büyük ölçekli firmaları; her konuda başvuru 

yapılabilen 1501 Programı yerine, öncelikli alanlarda açılan çağrı konularında başvuru 

yapmaya yönlendirmek olduğu belirtilmiştir.  

 

            Böylece, Ar-Ge kapasitesi çok daha güçlü olan büyük firmaların Ar-Ge 

projelerini ulusal öncelikli alanlarımızda gerçekleştirmesi sağlanarak, katma değeri 

yüksek ürün ve teknolojilerin pazara erişmesi yolunda daha hızlı ve verimli sonuçlar 

alınabilmesi amaçlanmaktadır. Öncelikli alanlardaki çağrı takvimi ise önümüzdeki 

günlerde TÜBİTAK tarafından açıklanacaktır.  

 

            Yayımlanan duyuru uyarınca; 1501 Programına başvuru yapmak isteyen büyük 

ölçekli kuruluşların 14 Haziran 2019 tarihine kadar ön kayıt belgelerini eksiksiz olarak 

TÜBİTAK’a ulaştırmaları ve projelerini de 30 Haziran 2019 tarihine kadar göndermeleri 

gerekmektedir.  

 

            Diğer taraftan, 14 Haziran 2019 tarihine kadar ön kayıt belgelerini Kuruma 

ulaştırmayan ve ön kayıt onayı alarak projelerini 30 Haziran 2019 tarihine kadar 

göndermeyen büyük ölçekli kuruluşlar, 1 Temmuz 2019 tarihi ve sonrasında 1501 

programına başvuramayacaklardır. 

 

3. Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Büyük Kaza Önleme Politika 

Belgesi ve Güvenlik Raporu Tebliğleri Yayımlanmıştır. 

 

           Resmi Gazetenin 02.03.2019 tarih ve 30702 sayısında yayımlanan Büyük 

Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkındaki Yönetmeliğe ilişkin 

tebliğ 19 Nisan 2019 Tarihli ve 30750 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.  

 

           Yönetmelikte de belirtildiği üzere amaç, 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 belirlemektir.  

 

          Yönetmelikte yer alan Ek-1’in Bölüm 1 ve Bölüm 2’sinde belirtilen sınır değerlere 

eşit veya üzerindeki miktarlarda olmak üzere; Bölüm 1 ve Bölüm 2’ye konu olan 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 kuruluşlara uygulanır.  
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         İşletmecinin genel yükümlülüğü ilgili yönetmeliğin 6. maddesinde;  

 

“(1) 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 asgari olarak Ek-3’te ve ilgili mevzuatta belirtilen 

yükümlülüklere ilişkin gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlüdür. 

 

(2) İşletmeci, 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 Ek-7’deki formata göre bir 

kart hazırlar. İşletmeci; 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 gönderir.  

 

(3) İkinci fıkrada belirtilen karttaki bilgilerde değişiklik olması halinde, değişikliğin 

olmasını takip eden bir ay içinde bu kartı güncel duruma göre yeniden düzenleyerek, 

ilgili kurum ve kuruluşlara gönderir.  

 

(4) İşletmecinin kuruluş dışındaki uzman kişi veya kurumlardan hizmet alması 

işletmecinin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. “ 

 

olarak belirtilmiştir.  

 

          Bu Yönetmelik kapsamına giren kuruluşların denetimleri, Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı ve/veya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından programlı ve 

program dışı denetimler yapılmak suretiyle gerçekleştirilir. Denetim planı/programı alt 

ve üst seviyeli tüm kuruluşlar göz önünde bulundurularak üst seviyeli kuruluşlar için 2 

takvim yılı içerisinde en az bir kez, alt seviyeli kuruluşlar için 4 takvim yılı içerisinde en az 

bir kez olacak şekilde hazırlanır.  

 

          İlgili yönetmeliğin 10. maddesinde de belirtildiği üzere; “Büyük Endüstriyel 

Kazalarla İlgili Hazırlanacak Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliği” 19 Nisan 2019 

tarihinde yayımlanmıştır.  

 

         Alt seviyeli bir kuruluşun işletmecisi bu Tebliğde belirtilen bilgileri ve formatı dikkate 

alarak bir BKÖP belgesi hazırlar veya hazırlatır. Faaliyet halindeki kuruluşlar için bu 

maddenin yürürlüğe girmesini müteakiben altı ay içerisinde, kuruluşun bulundurduğu 

tehlikeli maddelerin cinsi ve/veya miktarındaki değişiklik nedeniyle alt seviyeli bir kuruluş 

haline gelmesi durumunda kapsama dâhil olduğu tarihi müteakiben bir yıl içerisinde 

hazırlar ve kuruluşta muhafaza eder.  

 

          İşletmeye yeni açılacak kuruluş, bu Tebliğ kapsamında hazırlayacağı BKÖP 

belgesinin işletmeye açılmadan kesinleşmeyecek bilgiler bulunan bölümlerini, 

işletmeye açıldıktan sonraki durumu öngörerek ve işin ve işletmenin gerçeklerine uygun 

bir biçimde hazırlar.  



 
 
 

4 
 
 
 

          Büyük kaza önleme politika belgesi formatı: Ek-1’de belirtilen; biçim ve genel 

kurallar dikkate alınarak ve Ek-2’de belirtilen büyük kaza önleme politika belgesinde 

bulunması gerekli asgari bilgi ve belgenin, belirtilen başlık ve numaralara göre 

sıralanmasını içeren büyük kaza önleme politika belgesi düzenini ifade edecek şekilde 

düzenlenir. 

 

          Yine ilgili yönetmeliğin 11. maddesinde belirtildiği üzere “Büyük Endüstriyel 

Kazalarla İlgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu Tebliği” 19 Nisan 2019 tarihinde 

yayımlanmıştır.  

 

          Üst seviyeli bir kuruluşun işletmecisi, asgari olarak Ek-2’de belirtilen bilgileri içermek 

kaydıyla güvenlik raporu ile ilgili tebliğde belirtilen hususları dikkate alarak bir güvenlik 

raporu hazırlar ya da hazırlatır ve kuruluşta muhafaza eder. 

 

          Güvenlik raporu; kuruluşun, kuruluşta yürütülen faaliyetlerin ve proseslerin 

tanıtımının yapıldığı, Ek-3’te belirtilen ve kuruluşta uygulanan güvenlik yönetim sistemi 

ile ilgili bilgilerin bulunduğu bir belgedir.  

 

          İşletmeye yeni açılacak kuruluş, bu Tebliğ kapsamında hazırlayacağı güvenlik 

raporunun işletmeye açılmadan kesinleşmeyecek bilgiler bulunan bölümlerini, 

işletmeye açıldıktan sonraki durumu öngörerek ve işin ve işletmenin gerçeklerine uygun 

bir biçimde hazırlar.  

 

          Faaliyet halindeki üst seviyeli kuruluşların tebliğin 5 inci maddesi gereğince 

hazırlamış oldukları güvenlik raporları, altı ay içerisinde bu Tebliğ hükümlerine uygun 

hale getirilir.  

 

          Güvenlik raporu formatı: Ek-1’de belirtilen; biçim ve genel kurallar dikkate 

alınarak ve Ek-2’de belirtilen güvenlik raporunda bulunması gerekli asgari bilgi ve 

belgenin, belirtilen başlık ve numaralara göre sıralanmasını içeren güvenlik raporu 

düzenini ifade edecek şekilde düzenlenir.  

 

                                Saygılarımızla 

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


