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ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA  

 

 BİLİRKİŞİ RAPORU 

  

SORUŞTURMA NO : 2015/60525 

DAVACI   : K.H. 

MÜŞTEKİ   :ALİ   

ŞÜPHELİ   : ADİL 

SUÇ    :Taksirle yaralamaya neden olma 

SUÇ TARİHİ  :03/02/2015   

SUÇ YERİ :Kıbrıs Caddesi Girişi Mamak/Ankara 

 

I-KAZANIN OLUŞ ŞEKLİ: 

03/02/2015 günü saat:15.15 sıralarında, sürücü ADİL sevk ve idaresinde bulunan 06 B plakalı 

araç ile Dumlupınar Caddesi üzerinden Kurtuluş Kavşağına seyir halinde iken, olay yeri kavşağı 

geçtik sonra Kıbrıs Caddesi girişinde kendisine göre yolun sağından sol tarafına geçmeye çalışan 

müşteki yaya ALİ’e çarpması sonucu yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir. 

 

 II-DOSYA KAPSAMINDAKİ BİLGİ VE BELGELERİN İNCELENMESİ: 

 a) Olay yeri: Soruşturma konusu olay Çankaya, Cebeci Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi ile 

Kıbrıs Caddesi kavşağında, gündüz, meskûn mahal içinde meydana gelmiştir. Kavşağın üç yönlü 

olduğu, olayın meydana geldiği yer sathı asfalt kaplamadır. Olay yerinde trafik ışığı bulunmaktadır. 

Kaza yeri tek yönlü yol olup yolun yatay güzergâhı düz, düşey güzergâhı ise eğimli yoldur. Olay 

sırasında yolun yüzeyi kuru ve hava açıktır. Kaza yerindeki azami hız limiti 50 km. olup yol platform 

genişliği 11 metredir. Kazanın yayaya çarpma şeklinde meydana geldiği, kazaya etken yol sorunu 

bulunmadığı, kaza yerinin ışık kontrollü yaya geçidine 9,6 metre uzaklıkta olduğu tespit edilmiştir. 

 

b) Trafik kazası tespit tutanağı: Olayla ilgili trafik kazası tespit tutanağı düzenlendiği 

görülmektedir. Görevli memurlarca düzenlenen kaza tespit tutanağında;  

 Yaya ALİ’in Kıbrıs Caddesi ışık kontrollü yaya geçidinin 9,8 metre yanında kendisine kırmızı 

ışık yanmasına rağmen tedbirsiz davranarak, geçişe göre sağ yanından yeşil ışıkta yaya geçidine giriş 

yapan araç tarafından çarpılıp, kendisinin yaralanmasına neden olduğu olayda, 2918 sayılı 

Karayolları Trafik Kanununun 68/1-b1 maddesi gereğince kural ihlali görüleceği ve asli kusurlu 

olacağı, 

  06 B plakalı araç sürücüsü ADİL’un olay yeri Kurtuluş Kavşağından Kıbrıs Caddesi 

istikametine kendisine yeşil ışık yandığı esnada kavşağa giriş yaptığı ve aracının ön kısmıyla yayaya 

hafif çarparak yaralanmasına neden olduğu olayda kural ihlalinin olmadığı belirtilmiştir. 

 Yine aynı raporda, kaza anının saat:15.11 dakika 27 salisesinde 200/1 nolu mobese sabit 

kamera ile 477 nolu kırmızı ışık kamerasında görüntülerde mevcut olduğu, yayanın kendisine 

kırımızı ışık yandığı esnada karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı ve tereddütte kaldığı belirtilmiştir.  

 

 c) Adli rapor ve sürücülerin alkol durumu: Olay sonrası görevli memurlarca düzenlenen 

alkol tespit tutanağında sürücü ADİL’un alkol ölçümünün sıfır(0) promil olduğu, Hacettepe 

Üniversitesi Hastaneleri tarafından yaya ALİ hakkında düzenlenen adli olgu bildirim formunda alkol 

miktarının 0.01 promil olduğu belirtilmiştir.  

 Hacettepe Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen adli tıp raporunda müşteki ALİ’in yaşamını 

tehlikeye sokan bir durum olmadığı, basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte 

olmadığı, vücuttaki kemik kırıklarının hayati fonksiyonlarına etkisinin ağır(4) nitelikte olduğu 

bildirilmiştir. 

 ç)Tarafların ifadelerine göre kazanın oluşu: 
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 Yaya ALİ’in 12/02/2015 günü alınan ifadesinin özeti: 03/02/2015 günü Cebeci Mahallesi 

Kıbrıs Caddesi girişinde yolun karşısından karşıya geçmeye çalıştığını, yolun kendisine açık 

olduğunu, yaşlı olması sebebiyle yavaş geçtiğini, 06 B plakalı aracın kendisine doğru geldiğini, 

kendisinin tereddüt ettiğini, bu aracın birden kendisinin sağ bacağına vurduğunu ve yere düşüp 

yaralandığını beyan etmiştir. 

 Şüpheli ADİLHAN‘un 03/02/2015 tarihli ifadesinin özeti: 03/02/2015 günü saat 15.15 

sıralarında, sevk ve idaresindeki 06 B plakalı araç ile Dumlupınar Caddesi üzerinden Kurtuluş 

Kavşağına geldiğini ve kavşaktan Kıbrıs Caddesi istikametine dönerek kırmızı ışıklarda beklediğini, 

kendisine yeşil ışık yandığını ve hareket ettiğini, Kıbrıs Caddesi girişindeki geçidin 5 metre ilerisine 

geldiğinde kendisine göre yolun sağından sol tarafına geçmekte olan yayanın kendisinin geldiğini 

görünce geri çekilmeye çalıştığını daha sonra ileri gitmeye çalıştığını ve aracının kaput kısmına 

çarpıp yere düştüğünü, Kurtuluş Kavşağında kendisine yeşil ışık yanınca geçtiğini, Kıbrıs Caddesi 

girişine geldiğinde yaya geçidi için kurulan trafik lambalarında yayalar için kırmızı ışık yandığını, 

kendisinin kazada herhangi bir kusurunun olmadığını beyan etmiştir 

              

  III- OLAY İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 

Dosyadaki bilgilere göre, sürücü ADİL’un sevk ve idaresinde bulunan 06 B plakalı araç ile 

Dumlupınar Caddesinden Kıbrıs Caddesi istikametine seyir halinde iken olay yeri Kurtuluş kavşağına 

geldiğinde kendisine yeşil ışık yanması üzerine hareket ettiği, bu sırada aracın istikametine göre 

yolun solundan karşı istikamete geçmeye çalışan, yaya geçidine 9,6 metre uzaklıkta bulunan ve 

kendisine kırmızı ışık yandığı sırada geçmeye çalışan yaya ALİ’e çarpması sonucu yaralamalı trafik 

kazası meydana gelmiştir.  

Kaza tespit tutanağında, yayanın yolun ortalarına geldiği, kazanın saat:15.11.27 sıralarında 

200/1 nolu mobese sabit kamerası ile 477 nolu kırmızı ışık kamerasında göründüğü, görüntülerin 

incelenmesinde, yaya ALİ’e kırımızı ışık yandığı sırada karşıdan karşıya geçmeye çalıştığının 

belirtildiği, dosyada görüntülere ait CD’nin eklenmediği görülmektedir.   

Sürücü ve yayanın ifadeleri, aracın ve yayanın istikametleri, trafik akış durumu, çarpışma 

noktası, olay yeri basit krokisi, kazaya etki eden nedenler değerlendirildiğinde meydana gelen olayla 

ilgili, 13/10/1993 tarih ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun;   
-“Yayaların uyacakları kurallar” başlıklı 53 üncü maddesinde; 

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. 

Yayalar, bu yerlerden geçerken; 

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

işaretlere uymak, 

2. Geçitte yayalar için ışıklı işaret yoksa ve geçit sadece taşıt trafiği ışıklı işareti veya yetkili 

kişi tarafından yönetiliyorsa geçecekleri doğrultu açıldıktan sonra taşıt yoluna girmek, 

3. Işıklı işaret veya yetkili kişilerin bulunmadığı geçitlerde veya kavşaklarda güvenlikleri 

açısından yaklaşan araçların uzaklık ve hızını göz önüne almak, 

Zorundadırlar. 

Ancak,  yüz  metre kadar mesafede yaya geçidi veya kavşak bulunmayan yerlerde yayalar, 

taşıt trafiği için bir engel teşkil etmemek şartı ile ve yolu kontrol ederek kendi güvenliklerini 

sağladıktan sonra en kısa doğrultuda ve en kısa zamanda taşıt yolunu geçebilirler. 

c) Yaya yollarında, geçitlerde veya zorunlu hallerde taşıt yolu üzerinde bulunan yayaların, 

trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek şekilde davranışlarda bulunmaları veya buraları 

saygısızca kullanmaları yasaktır……” kuralı yer almaktadır. Buna göre;   

a) Yaya ALİ, yolun karşısına geçmeye çalışırken taşıt trafiğini yeterince dikkate almadığı, 

yaya geçidine 9,6 metre uzaklıkta bulunan yerden karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı, güvenlik 

kamera kayıtlarında kendisine kırmızı ışık yandığı sırada yolun karşısına geçmeye çalıştığının 

görüldüğü, kaza yerinin yaya geçidine yakın yerde meydana geldiği ve yaya geçidine yayalar için 
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kırmızı ışık yandığı, yaya geçidinde ışıklı işaretlere uymayarak dikkatsiz ve tedbirsiz davrandığı,  

kendi can güvenliğini tehlikeye düşürdüğünden 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 68/b 

maddesine aykırı davranmakla olayda birinci derecede (asli) kusurlu olduğu,  

b) Sürücü ADİL’un, yönetimindeki araçla olay yerinde seyri sırasında, kendisine yeşil ışık 

yanması üzerine kavşağı geçmeye çalıştığı, taşıt yolundaki geçiş hakkı kendisine ait olması üzerine 

yaya geçidini geçerken olay meydana geldiği için kazanın meydana gelmesinde kusurunun 

bulunmadığı tespit edilmiştir.     

 

IV-KUSUR YÖNÜNDEN SONUÇ: 

Yukarıda belirtilen tespitlere göre; 

1- Yaya ALİ’in, Karayolları Trafik Kanunun 68/b maddesinde belirtilen  “Yayaların 

uyacakları kurallara” aykırı davranması nedeniyle kazanın oluşumunda asli kusurlu olduğu, 

2- 06 B araç sürücüsü ADİL’un trafik kuralını ihlal etmemesi nedeniyle kazanın oluşumunda 

kusurunun bulunmadığı, 
Görüş ve kanaatine varılmıştır.  

 

Bilirkişi raporu tarafımdan 2 nüsha olarak tanzim ve imza edilerek takdirlerine arz olunur. 

23/11/2015 

 

 

 

       Trafik Bilirkişi 

               

 

 

 

 

  

 


