
 

Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı  

MADDE 489/A- (Ek:RG-10/1/2019-30651-CK-27/101 md.)  

 

(1) Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:  

a) Ulaştırma türlerinde meydana gelen ve ulaştırma emniyet düzenlemeleri ile emniyet yönetimi 

bakımından belirgin bir etkiye sahip kaza veya olayları araştırmak, incelemek ve ulaşım 

emniyetinin iyileştirilmesine yönelik rapor hazırlamak, incelenen ve karara bağlanan raporu 

Bakana ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kuruluna sunmak.  

b) İncelemesi yapılan kaza veya olaylara ilişkin raporları gerektiğinde taraflara, ilgili ulusal ve 

uluslararası kurum ve kuruluşlara göndermek.  

c) Kaza veya olay bölgesinde gerekli incelemelerin tekemmül etmesine kadar, delilleri 

muhafaza etmekle yükümlü mülki idare amirliği ile koordinasyon halinde olmak.  

ç) Gizlilik derecesi bulunan delillerle ilgili usul ve esasları belirlemek.  

d) Uluslararası gelişmeleri takip etmek, ilgili uluslararası kuruluşlara üye olmak, katkı veya 

katılma paylarını ödemek, üyesi olunan uluslararası kuruluşlarca yayımlanan kural ve 

standartların uygulanmasını temin etmek.  

e) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.  

 

(2) İncelemesi yapılan kaza veya olaylara ilişkin raporlar, Başkanlık bünyesinde oluşturulacak 

Değerlendirme Heyeti tarafından karara bağlanır. Merkez Başkanı aynı zamanda 

Değerlendirme Heyetinin de başkanıdır. 

 

(3) Başkan dâhil en fazla yedi kişiden müteşekkil Değerlendirme Heyeti üyeleri Bakan Oluru 

ile üç yıllığına görevlendirilir. Görev süresi dolan üyelerin görev süresi Bakan Oluru ile 

uzatılabilir.  

 

(4) Değerlendirme Heyeti üyelerinin hangi hizmet birimi, kuruluş, kurum, üniversite, sivil 

toplum örgütü temsilcileri veya alanında uzman ve yetkin kişilerden oluşacağı, sahip olmaları 

gereken özellikler ile Başkanlığın ve Değerlendirme Heyetinin çalışma usul ve esasları 

Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelik ile düzenlenir.  

 

(5) Araştırma ve incelemenin tek amacı benzer kaza veya olayların önlenmesine yönelik olup 

raporların içeriğinde idari, hukuki ya da cezai sorumluluk tespiti yer almaz.  

 

(6) İncelemeyi yapan görevli uzmanların kaza veya olay yerine erişimi ile delillerin temini 

kısıtlanamaz.  



 

(7) İhtiyaç duyulması halinde, özel uzmanlık veya teknik bilgiyi gerektiren kaza araştırma ve 

incelemelerinde bilirkişi görevlendirilebilir. Bilirkişi görevlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar 

Bakanlıkça belirlenir.  

 

(8) Başkanlık tarafından yapılacak harcamalar Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi bütçesine 

konulan ödenekten karşılanır. Başkanlık, çalışmalarıyla ilgili konularda ihtiyaç oluşması 

halinde araştırma, inceleme ve danışmanlık hizmetleriyle sınırlı olmak üzere Bakanlık Döner 

Sermaye İşletmesi vasıtasıyla hizmet alımı yapabilir.  

 

(9) Değerlendirme Heyetinin Başkan ve üyelerine, 375 sayılı Kanun Hükmünde Karar-namenin 

ek 29 uncu maddesine göre ayda ikiden fazla olmamak üzere her bir toplantı için (3000) 

gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda huzur 

hakkı ile yol giderleri ve harcırahları 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre 

Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi bütçesine konulan ödenekten ödenir.  

 

(10) Merkez Başkanı, mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından 375 

sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30 uncu maddesi uyarınca Türkiye İstatistik Kurumu 

Başkan Yardımcısına denktir.  

 

(11) Mevzuatta, Kaza Araştırma ve İnceleme Kuruluna yapılan atıflar Ulaşım Emniyeti 

İnceleme Merkezi Başkanlığına yapılmış sayılır. 


