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ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 

BİLİRKİŞİ RAPORU 

DOSYA NO   : 2016/ 

MÜŞTEKİ/ŞÜPHELİ : HAKAN 

ŞÜPHELİ/MÜŞTEKİ : ELİF 

SUÇ   : Taksirle bir kişinin yaralamasına neden olma. 

SUÇ TARİHİ  : 28/04/2016 

SUÇ YERİ  : Celal Bayar Bulvarı Kurtuluş Kavşağı Çankaya-Ankara 

 

I-OLAY: 

28/04/2016 günü saat:12.23 sıralarında, sürücü HAKAN sevk ve idaresinde bulunan 

06 F plakalı araç ile Celal Bayar Bulvarında Sıhhiye istikametine seyri sırasında olay mahalli 

Kurtuluş Kavşağına geldiğinde seyir istikametine göre yolun sağından karşıya geçmek isteyen 

yaya ELİF’a çarpması sonucu yaralanması ile neticelenen olay meydana gelmiştir.  

 

II-OLAY İLE İLGİLİ BİLGİ VE BELGELER: 

a) Olay yeri ile ilgili tespitler: Soruşturma dosyasında yer alan kaza yeri 

krokisindeki bilgilere göre, kazanın kavşakta meydana geldiği, yolun tipinin bölünmüş yol, kaza 

yerindeki azami hız limitinin 50 km/s olduğu, kavşakta trafik lambası bulunduğu, olayın gündüz, 

havanın açık, yolun yüzeyinin kuru olduğu, kavşakta yaya geçidi bulunduğu, olayın yaya çarpma 

şeklinde meydana geldiği, ilk çarpma yerinin yol üzerinde olduğu, kazaya etken yol sorunu 

bulunmadığı belirtilmiştir.   

Çarpma noktasının, Kurtuluş Kavşağının kurtuluş itfaiyesi kısmında olduğu, kaza 

krokisinde araca ait fren izlerinin bulunmadığı, kazanın yaya geçidinde üç şeritli bölünmüş yolun 

orta şeridinde meydana geldiği görülmektedir.  

b)Trafik kazası tespit tutanağı: Olay sonrası trafik polislerince yaralamalı trafik 

kazası tespit tutanağının düzenlendiği görülmektedir. Kaza tespit tutanağında Yaya ELİF’ın 

kavşakta karşıdan karşıya geçerken kırmızı ışıkta geçtiği için 2918 sayılı Karayolları Trafik 

Kanunun 68/b-1 maddesini ihlal ettiği, 06 F plakalı araç sürücüsü HAKAN’ın kural ihlali 

yapmadığı belirtilmiştir.  Belirtilen tespitlerin 479 nolu mobese kamerasındaki görüntülerin 

incelenmesi sonucu tespit edildiği belirtilmiştir.  Kaza anını gösteren kamera görüntüleri dosyada 

bulunmadığı için inceleme yapılamamıştır.   
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c)Alkol raporu ve sürücü belgesi: Sürücü HAKAN ve Yaya ELİF hakkında 

düzenlenen genel adli muayene raporunda alkolsüz olduklarının belirtildiği, Sürücü HAKAN’ın 

(B) sınıfı sürücü belgesi bulunmaktadır.   

ç)Tarafların ifadelerine göre kazanın oluşumu: 

-Sürücü HAKAN ifadesinde; 28/04/2016 günü saat 13.25 sıralarında yönetimindeki 

06 F plakalı aracı ile Dikimevi istikametinden Celal Bayar Bulvarı istikametine doğru seyir 

halinde giderken kendisine yeşil ışık yandığı sırada Kurtuluş Kavşağını geçtiğini, bu sırada yaya 

geçidinden yola aniden çıkan yaya ELİF’a fren ve korna çalmasına rağmen hafifçe çarptığını, 

olay sırasında sağa döneceği için yavaş gittiğini beyan etmiştir.  

-Yaya ELİF ifadesinde; Kurtuluş Kavşağında itfaiyenin önünden Kurtuluş parkı 

tarafına geçmek 06 F plakalı aracın çarpması ile yere düştüğünü beyan etmiştir.  

 

           

  Fotoğraflar - Dosyadaki bilgilere göre kazanın oluşumu 

 

 III- OLAY İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 

 Olay yeri ışık kontrollü kavşak olup kaza tespit tutanağındaki bilgilere göre 

otomobil sürücüsüne yeşil ışık, yaya ELİF’a kırmızı ışığın yandığı tespit edilmiş ve buna göre 

kaza yeri tespit tutanağı düzenlenmiştir.  Kaza anını gösteren kamera görüntülerinin trafik 

polislerince arşivlendiği, ancak soruşturma dosyasına eklenmemiştir.  

Sürücü HAKAN ifadesinde; Kurtuluş Kavşağını kendisine yeşil ışık yandığı sırada 

geçtiğini, bu sırada yaya geçidinden yola aniden çıkan yaya ELİF’a fren ve korna çalmasına 

rağmen hafifçe çarptığını belirtmiş, yaya ELİF ise kaza ile her hangi bir bilgi vermemiştir.  Kaza 

anını gören bilgi sahibi kişilerle ilgili her hangi bir bilgi ve belge dosyada bulunmamaktadır.  

Yayanın yeşil veya kırmızı ışıkta geçtiğine dair her hangi bir iddiası 

bulunmamaktadır.   Kaza yeri krokisindeki bilgilere göre yayanın karşıdan karşıya geçmek için 

yaya geçidinin ortasına kadar geldiği, araca ait fren izi tespiti bulunmamaktadır.  

Aracın geliş ve gidiş yönü, yayanın geliş ve gidiş yönü, trafik akış durumu 

(yoğunluğu), çarpışma noktası, aracın hasar yeri, kazaya etki eden nedenler değerlendirildiğinde 

meydana gelen olayla ilgili; 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 68. maddesinde;  

“Yayaların uyacakları kurallar: 

Madde 68 – Yayaların uyacakları kurallar aşağıda belirtilmiştir. 

……… 

b) Taşıt yolunun karşı tarafına geçmek isteyen yayaların taşıt yolunu, yaya ve okul 

geçidi ile kavşak giriş ve çıkışları dışında herhangi bir yerden geçmeleri yasaktır. 
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Yayalar, bu yerlerden geçerken; 

1. Yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerde, geçitte yayalar için ışıklı işaret 

varsa bu işaretlere uymak, zorundadır.” kuralı getirilmiştir.  

Dosya kapsamında sürücülerin çelişkili ifadelerinin bulunmadığı, kaza tespit 

tutanağındaki görüşlere uyularak kusur tespiti aşağıdaki şekilde yapılmıştır.  

Yaya ELİF, karşıdan karşıya geçmek için yaya geçidine geldiğinde, kendisine 

hitaben yanan kırmızı ışıkta durarak ışık dönüşümünü ve trafik durumunun kendi geçişine olanak 

sağladığı zamanı beklemesi gerekir iken bu hususlara riayet etmemiş, solundan gelen araca 

rağmen kontrolsüzce yaya geçidine girerek sürücünün idaresindeki aracın çarpmasına maruz 

kalması neticesi meydana gelen olayda dikkatsiz, tedbirsiz ve nizamlara aykırı hareket etmiş 

olup kusurludur.  

Sürücü HAKAN, kendisine yeşil ışık yandığı sırada kavşağı geçtiği, kazadan önce 

yayayı korna ile uyardığı, olaya mani olmak bakımından alabileceği başkaca bir önleminin 

bulunmadığından olayda kusuru yoktur. 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

IV- KUSUR YÖNÜNDEN SONUÇ: 

Mevcut tespitlere göre; 

1- Yaya ELİF, Karayolları Trafik Kanunun 68/b-1 maddesinde belirtilen kuralı ihlal 

etmesi nedeniyle kazanın oluşumunda asli derecede kusurlu olduğu,  

2- 06 F plakalı araç sürücüsü HAKAN, trafik kuralı ihlal etmemesi nedeniyle olayda 

kusuru bulunmadığı,   

görüş ve kanaatine varılmıştır.  

Bilirkişi raporu tarafımdan 2 nüsha olarak tanzim ve imza edilerek Ankara 

C.Başsavcılığınızın takdirlerine arz olunur. 22/08/2016 

 

 

 

                                  
            Trafik Bilirkişisi 

                              


