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ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 

 

BİLİRKİŞİ RAPORU 
  

DOSYA NO   : 2016/ 

DAVACI  : K.H 
MAĞDUR/ŞÜPHELİ  : SELÇUK 

MAĞDUR  : SALİH 
ŞÜPHELİ/MÜŞTEKİ :Nazım 
ŞÜPHELİ/MÜŞTEKİ :Ergin 

SUÇ  : Taksirle bir kişinin yaralamasına neden olma. 
SUÇ TARİHİ  : 21/12/2015 

 SUÇ YERİ  : Malazgirt Bulvarı Öğretmenler Caddesi Kavş.  

                                             Çankaya- Ankara 
 

 I-OLAY: 
21/12/2015 günü saat:16.30 sıralarında, sürücü SELÇUK sevk ve idaresinde 

bulunan 06 N plakalı araç ile 100. Yıl Mahallesi Öğretmenler Caddesini takiben 

1071 Malazgirt Bulvarı İstikametine seyir halinde giderken, olay mahalli bölünmüş 
yol olan 1071 Malazgirt Bulvarı kavşağına geldiğinde, zeminin ıslak ve kaygan 

olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek 1071 Malazgirt Bulvarına 
çıktığı sırada Eskişehir yolu istikametine seyir halinde olan sürücü Nazım 
yönetimindeki 06 B5 plakalı araç ile çarpışarak, sola doğru savrulması neticesinde 

aynı istikamete kendi şeridinde seyir halinde giden sürücü Ergin yönetimindeki 06 
E plakalı araç ile çarpışması sonucu yaralamalı trafik kazası meydana gelmiştir.  
 

  II-OLAY İLE İLGİLİ BİLGİ VE BELGELER: 
  a)Olay yeri ile ilgili tespitler: Trafik kaza tespit tutanağının incelenmesinde, 

olay mahallinin yerleşim yeri içinde olduğu, kaza yerindeki azami hız limitinin 82 
km. olduğu, olayın bölünmüş yolda ve dört yönlü kavşakta meydana geldiği, 
kavşakta trafik lambası bulunmadığı, kaza noktasına 5 metre uzaklıkta yol ver 

işaret levhasının bulunduğu, görüşe engel cisim bulunmadığı, olayın gündüz, 
havanın sisli, yolun yüzeyinin ıslak,  kazanın yandan çarpma şeklinde meydana 

geldiği, ilk çarpışma yerinin yol üzeri olduğu tespit edilmiştir.  
b)Trafik kazası tespit tutanağı: Trafik görevlileri tarafından düzenlenen 

yaralamalı trafik kazası tespit tutanağında, sürücü SELÇUK’ın Karayolları Trafik 

Kanunun 57/1-a maddelerinde belirtilen (kavşaklarda geçiş önceliğine uymama) 
trafik kuralını ihlal ettiği,  sürücü Nazım ve Ergin’in kural ihlali yapmadığı 
belirtilmiştir.  

c)Alkol raporu ve sürücü belgesi: Polis ekipleri tarafından düzenlenen alkol 
tespit tutanağında sürücü Nazım KUTLU ve Ergin AYDEMİR’in alkolsüz olduğu, 

sürücüler SELÇUK ve Nazım’nun (B) sınıfı, Ergin (E) sınıfı sürücü belgesi 
bulunmaktadır.   

ç)Tarafların ifadelerine göre kazanın oluşumu: 

-Sürücü SELÇUK ifadesinde; 21/12/2015 günü satat 16.00 sıralarında 
kendisine ait olan 06 N plakalı aracı ile İşçi Blokları Mahallesi istikametinden 1071 
Malazgirt Bulvarı refüjle bölünmüş yol istikametine doğru seyir halinde bulunduğu 

sırada yavaşlamak için fren yaptığını, yolun kaygan olmasından dolayı aracının 
hakimiyetini kaybettiğini, bu sırada aracın ekseni etrafında döndüğünü ve 

kendisine bir aracın çarptığını beyan etmiştir. 
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-Sürücü Nazım ifadesinde; 06 B plakalı aracı ile 1071 Malazgirt Bulvarı 
üzerinden Eskişehir yolu istikametine yaklaşık 70 km hızla 4 şeritli yolun sağından 

seyir halinde gittiğini, Öğretmenler Kavşağına 30-40 metre kala tali yoldan çok hızlı 
bir şekilde 06 N plakalı aracın Bulvara giriş yaptığını, araç sürücüsünün kendisini 
fark etmesi neticesinde ani fren yaptığını, sürücü ani fren yapınca aracın ekseni 

etrafında döndüğünü, dönerken kendi aracının sol önüne arka sol tekerden 
çarptığını, çarpınca kendisinin durduğunu, çarpma ile araç tekrar ekseninde 

dönerek orta şeride doğru aracın ön kısmı ile kaydığını ve cadde üzerinde seyir 
halinde olan ve kendisinin arkasından gelen 06 E plakalı servis minibüsünün 
önüne düştüğünü, aracın minibüs önünde orta refüje doğru sürüklendiğini, 

minibüs aracın motor bölümü ile ön sol kısmına çarparak orta refüj duvarında 
durduklarını beyan etmiştir.  

-Sürücü Ergin ifadesinde; 06 E7 plakalı aracı ile 1071 Malazgirt Buları 

Üzerinden Eskişehir Yolu istikametine yaklaşık 70-80 km hızla yolun sağından 
üçüncü şeritte seyir halinde gittiğini, seyir halinde iken kendi aracının önüne yatay 

şekilde önünü keser vaziyette bir aracın geldiğini gördüğünü, mesafenin çok yakın 
olduğunu, kurtarmak için en sol şeride kaçtığını ve aracının orta refüje vurduğunu, 
yerlerin ıslak olması nedeniyle aracının kaydığını, birden şahin marka aracın kendi 

aracının önüne sürüklendiğini gördüğünü, önündeki araca sol ön teker motor 
kısmından çarptığını 3-5 metre beraber sürüklendikten sonra durduklarını beyan 

etmiştir.  
- Bilgi sahibi SALİH; SELÇUK’ın kullanmış olduğu aracın ön koltuğunda 

oturduğunu, evlerine giderken tali yoldan 1071 Bulvarına çıkış yaptıklarını, yerler 

buzlu olduğu için araçlarının kaydığını, araçlarının kendi ekseni etrafında 
döndüğünü, daha sonra araçlarının sol şeritte durduğunu, yara almadıklarını, daha 
sonra bir fren sesi duyduğunu ve araçlarına beyaz renkli bir servis aracının 

çarptığını beyan etmiştir.  
 

        
               Resim 1- Kazanın oluşumu 
 

 III- OLAY İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 
 Dosyadaki bilgi ve belgelere göre, kazanın Öğretmenler Caddesi girişi ile 1071 

Malazgirt Bulvarı kavşağında meydana geldiği, kavşakta trafik lambalarının 
bulunmadığı, Öğretmenler Caddesinden 1071 Malazgirt Bulvarı girişinde yol ver 
işaret levhasının bulunduğu,  Öğretmenler Caddesinin 1071 Malazgirt Bulvarına 

göre tali yol olduğu, 06 B plakalı araç ile 06 E plakalı aracın Konya yolu 
istikametinden Eskişehir yoluna doğru seyir halinde olduğu, 06 N plakalı aracın 
Öğretmenler Caddesinden 1071 Malazgirt Bulvarı istikametine bölünmüş yola 

çıktığı, kaza tespit tutanağındaki tespitlere göre iki tane çarpışma noktasının 
bulunduğu, ilk önce 06 N plakalı aracın 06 B plakalı araç ile çarpıştığı, bu 

çarpışmanın etkisi ile 06 N plakalı aracın direksiyon hâkimiyetini kaybederek 06 E 
plakalı aracın önünü kapatarak çarpışmanın meydana geldiği, her üç aracın 
çarpışmadan önce fren izinin bulunmadığı, 06 B plakalı aracın çarpışmadan sonra 

25 metre, 06E plakalı aracın 33 metre sonra durduğu, 06 E plakalı aracın 06 N 
plakalı araca yandan çarptığı görülmektedir. Kazanın olduğu yerde kamera sistemi 

bulunmamaktadır. 
Sürücü SELÇUK ifadesinde; yönetimindeki araç ile 1071 Malazgirt Bulvarı 

refüjle bölünmüş yol istikametine doğru seyir halinde bulunduğu sırada 

yavaşlamak için fren yaptığını, yolun kaygan olmasından dolayı aracının 
hakimiyetini kaybettiğini, bu sırada aracın ekseni etrafında döndüğünü beyan 
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etmiş, Sürücü Nazım ifadesinde; yönetimindeki araç ile Öğretmenler Kavşağına 30-
40 metre kala tali yoldan çok hızlı bir şekilde 06 N plakalı aracın Bulvara giriş 

yaptığı sırada ani fren yaptığını ve aracın ekseni etrafında döndüğünü beyan etmiş,  
Sürücü Ergin ise yönetimindeki araç ile yaklaşık 70-80 km hızla üçüncü şeritte 
giderken kendi aracının önüne yatay şekilde önünü keser vaziyette bir aracın 

gelerek çarpıştıklarını beyan etmiştir.  
 Sürücü SELÇUK’ın giriş yaptığı 1071 Malazgirt Bulvarının girişinde yol ver 

levhası bulunmaktadır.  
 Yol ver işaret levhası:  Tali yoldan anayol kavşağına gelindiğini bildirir. 
Anayoldan gelen araçlar varsa, ilk geçiş hakkı onlara verildikten sonra 

kavşağa girecekleri anlamına gelmektedir.  
 Araçların geliş ve gidiş yönleri, trafik akış durumu (yoğunluğu), çarpışma 
noktası, araçların hasar yerleri, kazaya etki eden nedenler değerlendirildiğinde 

meydana gelen olayla ilgili; 
 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun; 
 -“Kavşaklarda geçiş hakkı” başlıklı 57. maddesinin birinci fıkrasının (b) 

bendinde; 
 “Madde 57 –  Kavşaklarda aşağıdaki kurallar uygulanır. 

 b) Trafik zabıtası veya trafik işaret levhası veya ışıklı trafik işaret cihazları 
bulunmayan kavşaklarda; 
 ………………………. 
 4. Bölünmüş yola çıkan sürücüler bu yoldan geçen araçlara, 
 5. Tali yoldan anayola çıkan sürücüler anayoldan gelen araçlara, 
 …. 
 Geçiş hakkını vermek zorundadırlar.” hükmü yer almaktadır.  

 Yukarıda belirtilen trafik kurallarına göre trafik işaret cihazı bulunmayan 
kavşaklarda, bölünmüş yola çıkan sürücülerin bu yoldan geçen araçlara geçiş 

hakkını vermeleri gerektiği belirtilmektedir. Ayrıca tali yoldan anayola çıkan 
sürücülerin ana yoldan gelen araçlara ilk geçiş önceliğini vermek zorundadır. 
 

 Dosyadaki bilgi ve belgeler incelendiğinde olayın, SELÇUK’ın yönetimindeki 
araç ile seyri sırasında yola gereken dikkati vermediği, yol ver işaret levhasına 
uymadığı, dikkatsiz ve tedbirsizce mevcut hızıyla tali yoldan ana yolu kontrol 

etmeden kavşağa giriş yaptığı sırada ani fren yapması sonucu yerlerin kaygan 
olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek ana yoldan gelen sürücü 

Nazım’nun önünü kapatarak ilk geçiş hakkını vermemesi nedeniyle birinci 
çarpışmanın meydana gelmesine sebebiyet verdiği, daha sonra aracın kendi ekseni 
etrafında kontrolsüz bir şekilde dönmesi sonucu sürücü Ergin’in önünü kapatması 

nedeniyle ikinci kazanın meydana geldiği anlaşılmakta olup sürücü SELÇUK’ın 
Karayolları Trafik Kanunu’nun 57. Maddesi gereğince kusurlu olduğu,  sürücü 

Nazım ve Ergin’in kavşağa hızlı giriş yaptıklarına dair her hangi bir iddia ve tespit 
bulunmadığından olayda kusurlarının bulunmadığı kanaatine varılmıştır.   
 

 IV- KUSUR YÖNÜNDEN SONUÇ: 
 Mevcut tespitlere göre; 

1- 06 N plakalı araç sürücü SELÇUK’ın “Kavşaklarda geçiş önceliğine 
uymama,” trafik kuralını ihlal etmesi nedeniyle kazanın oluşumunda asli kusurlu 
olduğu, 

2- 06 B plakalı araç sürücü Nazım’nun her hangi bir trafik kuralını ihlal 
etmemesi nedeniyle kazanın oluşumunda kusursuz olduğu, 



 

4 
 

 3- 06 E plakalı araç sürücü Ergin’in her hangi bir trafik kuralını ihlal 
etmemesi nedeniyle kazanın oluşumunda kusursuz olduğu, 

 
 görüş ve kanaatine varılmıştır. 02/04/2016 
 

                          
   Trafik Bilirkişisi 

                      


