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TEBLİĞ 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 

 

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARLA İLGİLİ HAZIRLANACAK 

GÜVENLİK RAPORU TEBLİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 30/12/2013 tarihli ve 28867 mükerrer 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin 

Azaltılması Hakkında Yönetmelik’ te belirtilen üst seviyeli kuruluş işletmecilerinin, 
aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi gereği hazırlamaları veya hazırlatmaları gereken 
güvenlik raporlarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin 
Azaltılması Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde tanımlanan üst seviyeli kuruluşlar 
hakkında uygulanır. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1)  Bu Tebliğ, Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin 
Azaltılması Hakkında Yönetmeliğin 11 inci ve 21 inci maddelerine dayanılarak 
hazırlanmıştır. 

Tanımlar ve kısaltmalar 

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen; 

a) BKÖP: Büyük kaza önleme politikasını, 

b) Güvenlik raporu: Üst seviyeli kuruluşun, kuruluşun çevresinin, kuruluşta 
yürütülen faaliyetlerin ve proseslerin tanıtımının yapıldığı, Büyük Endüstriyel 

Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmeliğin eki Ek-3’te 
belirtilen ilkeleri içerecek şekilde kuruluşta uygulanan güvenlik yönetim sistemi ile ilgili 
bilgilerin ve işletmecinin taahhütlerinin bulunduğu belgeyi, 

c) Güvenlik raporu formatı: Ek-1’de belirtilen; biçim ve genel kurallar dikkate 
alınarak ve Ek-2’de belirtilen güvenlik raporunda bulunması gerekli asgari bilginin, 

belirtilen başlık ve numaralara göre sıralanmasını içeren güvenlik raporu düzenini, 



ç) GYS: Güvenlik yönetim sistemini, 

d) Kritik olay (KO): Büyük kazaya sebebiyet verme potansiyeli olan bütünlük 
kaybını, 

e) Yönetmelik: 30/12/2013 tarihli ve 28867 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında 
Yönetmeliği, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Genel Yükümlülükler 

İşletmecinin güvenlik raporu ile ilgili yükümlülükleri 

MADDE 5 – (1) Üst seviyeli bir kuruluşun işletmecisi Ek-2’de belirtilen bilgileri ve 
güvenlik raporu formatını dikkate alarak bir güvenlik raporu hazırlar veya hazırlatır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Güvenlik Raporunun İncelenmesi, Gizli Bölümleri ve Raporda 

Belirtilen Bilgilerin Dayanakları 

Güvenlik raporunun incelenmesi 

MADDE 6 –  (1) Güvenlik raporları Yönetmeliğin 11 inci ve 12 nci maddelerinde 

belirtilen usul ve esaslara göre incelenir. 

Güvenlik raporunun gizli bölümleri 

MADDE 7 – (1) Hazırlanan güvenlik raporlarında, Ek-2’nin birinci ve ikinci 
bölümünde yer alan 1.1.6 (bildirim dahilindeki tehlikeli madde ve miktarları), 1.2 (b) ve 

(c),  1.4.1 (c hariç), 1.4.2,  1.5 (a) ve 1.5.2, 1.5.16, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.6, 2.2.7 
numaralı maddeler ve bu maddelere ait alt başlıkları ile üçüncü bölümünün tamamında 
belirtilen bilgiler, Yönetmeliğin 21 inci maddesi gereğince gizli olarak kabul edilir ve bu 

bölümler üçüncü kişilere açıklanmaz. 

Güvenlik raporunda belirtilen bilgilerin niteliği 

MADDE 8 – (1) Güvenlik raporunda kullanılan veya belirtilen; güvenilirlik verileri, 
olasılık verileri,enstrümantasyon güvenlik sertifikasyonları, meteorolojik, hidrografik ve 

benzeri bilgiler ile referans bilgilerinin; hangi ulusal/uluslararası kurum veya kuruluşlar 
ile ulusal/uluslararası kabul görmüş bilimsel veya standardize edilmiş kaynaklardan 
alındığı belirtilir. 

Güvenlik raporu ile birlikte gönderilen risk değerlendirmesi 

MADDE 9 – (1) Üst seviyeli kuruluşun işletmecisi tarafından, Yönetmeliğin 8 inci 



maddesi gereği hazırlanan/hazırlatılan kantitatif risk değerlendirme belgeleri, güvenlik 

raporu ile birlikte ancak ayrı bir doküman olarak harici bir bellek ile Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığına gönderilir. Söz konusu kantitatif risk değerlendirme belgeleri, 
güvenlik raporunun herhangi bir bölümünü veya ekini teşkil etmez. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

İdari tedbirler ve uygulanma usulleri ile yaptırımlar 

MADDE 10 – (1) Güvenlik raporunun yetersiz bulunması halinde, Yönetmeliğin 
23 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen hükümler uygulanır. 

Yabancı dildeki kaynaklar 

MADDE 11 – (1) Yabancı dildeki kaynaklardaki bilgilerin kullanılması durumunda 

güvenlik raporunun ekinde, söz konusu bilgilerin ilgili mevzuata göre yeminli tercüman 
tarafından yapılan Türkçe çevirileri sunulur. 

Yürürlük 

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı ile Çevre ve Şehircilik Bakanı müştereken yürütür. 

  

 

  

  

  
 

  
 


