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ANKARA ... ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE 

    

BİLİRKİŞİ RAPORU 

 

İDİANAME NO  : 2014/ 

DOOSYA NO         : 2014/ Esas 

DAVACI   : K.H. 

MÜŞTEKİ   : SALİH 

ŞÜPHELİ   : SELİM 

SUÇ    : Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma. 

SUÇUN TARİHİ VE YERİ  : 17/06/2014  ANKARA 

 

 Ankara ... Asliye Ceza Mahkemesi tarafından bilirkişi olarak görevlendirilmem üzerine 

2014/583 esas sayılı dosyada tarafların olaydaki kusur oranlarının belirlenmesi amacıyla  işbu rapor 

tanzim ve takdim edilmiştir. 

 

 OLAY: 

 17/06/2014 günü saat:07.00 sıralarında, SELİM sevk ve idaresindeki 38 Z3   plakalı … 

Turizm şirketine ait yolcu otobüsü ile Ankara istikametinden Kastamonu iline  seyir halinde iken, 

Anadolu Bulvarı Ankara çevre yolu çıkışına yaklaştığı sırada önündeki araca çarpmamak için sert 

bir şekilde ani fren yapması nedeniyle otobüste yolcu hostesi olarak çalıştığını iddia eden SALİH 

isimli yolcunun otobüsün içerisinde sırt üstü düşmesi sonucu yaralanmasına sebebiyet vermiştir. 

  

 DOSYADA YER ALAN BİLGİ VE BELGELER: 

 a)- Müşteki SALİH’in 21/06/2014 günü alınan ifade özeti; 

 … Turizm şirketine ait otobüs firmasında yolcu hostesi olarak çalıştığını, 17/06/2014 günü 

saat 07.00 sıralarında Ankara Kastamonu arasında sefer yapan firmaya ait otobüs ile hareket 

ettiklerini, Anadolu Bulvarında seyir halinde iken yolcuya servis yaptığı sırada otobüs sürücüsünün 

ani fren yapması nedeniyle sırt üstü otobüsün koridorunda yere düşerek yuvarlandığını, otobüsün 

aşırı süratli olduğunu,  yaralanması nedeniyle ambulansla hastaneye götürüldüğünü, tedavisinin 

devam ettiğini, yaralanmasına neden olan sürücüden ve sigorta yaptırmayan firma sahibinden 

şikayetçi olduğunu, 11/12/2014 tarihli mahkeme duruşmasında aynı iddiaları beyan etmiştir. 

 

 b) Şüpheli SELİM’in 25/06/2014 günü alınan ifade özeti;  

 … Turizm şirketine ait 38 Z plakalı yolcu otobüsünde şoför olarak çalıştığını, 17/06/2014 

günü saat 07.30 sıralarında Ankara AŞTİ’den Kastamonu iline gitmek için yolcu aldığını, Anadolu 

Bulvarı Samanyolu Koleji istikametine doğru 30-40 km hızla yaklaştığında, beyaz renkli bir aracın 

ani frene bastığını, araca çarpmamak için sert bir şekilde frene bastığı sırada otobüs içerisinden 

bağırma sesleri duyduğunu, aracı durdurarak ambulans çağırdığını, bayanı ambulansa 

bindirdiklerini, kendisinin ise yola deva ettiğini, müştekinin otobüste hostes olarak çalışmadığını, 

mavin olarak Sezgin’nın bulunduğunu, müştekinin otobüste yolcu olarak bulunduğunu, 05/12/2014 

tarihli mahkeme duruşmasında aynı beyanları ifade etmiştir.    

 

 c) Bilgi Sahibi Sezgin’nın 25/06/2014 günü alınan ifadesinin özeti; 

 … lem Turizm şirketine ait 38 Z3 plakalı yolcu otobüsünde mavinlik yaptığını, 17/06/2014 

günü saat 07.30 sıralarında Ankara AŞTİ yolcu terminalinden Kastamonu iline yolcu aldıklarını, 

Anadolu Bulvarı üzerinde otobüsün orta kapısında ayakta durduğunu, ismini sonradan öğrendiği 13-

14 numaralı koltukta yolcu olan SALİH isimli bayanın rafta bulunan çantası ile uğraşırken, şoferin 

ani fren yapması üzerine aracın kaydığını, müştekinin yere düştüğünü ve ambulans çağırdıklarını , 
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yaralının hastaneye kaldırıldığını ve kendilerinin yola deva ettiğini, bayanın otobüste hostes 

olmadığını beyan etmiştir.  

 ç) Müşteki SALİH hakkında kaza nedeniyle Ankara Adli Tıp Kurumu tarafından kemik 

kırığına neden olunması nedeniyle hayati fonksiyonlarını üç orta  derecede etkilediğini belirten 

rapor tanzim edilmiştir. 

 

 OLAYIN DEĞERLENDİRİLMESİ: 

 

 Yukarıda özetlenen tespitler ve ifadeler dışında kalan ve dosya kapsamında mevcut 

bulunan diğer tüm bilgi ve belgeler de ayrıntılı olarak incelenerek değerlendirilmiştir. 

 Dava konusu olayın; sürücü Turgay’in sevk ve idaresinde bulunan 06 J plakalı yolcu 

dolmuşu ile Batıkent istikametinden Sincan istikametine seyir halinde iken trafiğin kalabalık olduğu 

sırada durk - kalk yaparken ani fren yapması üzerine ayakta yolculuk yapan Zuhal’in dengesini 

kaybederek dolmuşun kapı direklerine çarpması nedeniyle kolundan ve burnundan yaralanması 

sonucunda meydana gelmiş olduğu anlaşılmaktadır.  

 18/7/1997 tarih ve 23053 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik 

Yönetmeliğinin; 

 a) “Hız  Sınırlarına Uyma ve Hızın Gerekli Şartlara Uygunluğunu Sağlama” başlıklı 101 

inci maddesinin sekizinci fıkrasının (b) bendinde, sürücülerin, “b) Hızlarını, kullandıkları aracın 

yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun getirdiği şartlara uydurmak,” 

zorunda oldukları, 

 b) “Yavaş sürme ve yavaşlama” başlıklı 108 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) 

bendinde,  

 “Araç sürücülerinin; 

 c) Güvenlik nedeni veya verilen herhangi bir talimata uyulması dışında, başkalarını 

rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ve ani yavaşlamaları, 

 Yasaktır.” kuralı yer almaktadır.  

 Olayın oluş tarzı itibari ile; 

 Şüpheli Turgay, sürücüsü olduğu 06 J plakalı dolmuşa ayakta yolcu aldığı, trafik 

yoğunluğunun bulunduğu yerde aracı ile dur kalk yapması sırasında ani frenler yaparak müştekinin 

dolmuş içinde dengesini kaybettirmesine neden olduğu, bunun sonucunda müştekinin yere düşerek 

yaralandığı, sürücünün araç kullanırken hızını trafik durumunun getirdiği şartlara uydurmadığı, 

başkalarını rahatsız edecek ve tehlikeye sokacak şekilde ani yavaşlama ve kalkışlar yaptığı, 

tanıkların yolun kalabalık olduğu ve dur kalk şeklinde hareket edildiğini beyan ettikleri, sürücünün 

araç kullanırken dikkat ve özen yükümlülüklerini yerine getirmeyerek olayın oluşumuna sebebiyte 

vermiştir. Meydana gelen olayda tamamen kusurlu bulunmaktadır.  

 Müşteki Zuhal, yolcu olarak dolmuşa bindiği, yolculardan beklenen en temel 

davranışların sürücünün araç kullanmasını güçleştiren davranışlardan kaçınmaları ve sürücünün 

rahat bir şekilde araç kullanmasına özen göstermeleri gerekmektedir.  Müştekinin yolcu olarak 

dolmuş içinde gayri nizami hareket etmediği, hasta veya başka bir rahatsızlığının bulunduğuna dair 

dosyada her hangi bir belgenin bulunmadığı, ayakta yolculuk yaparken tedbir almadığına dair 

dosyada her hangi bir bilginin bulunmadığı, olayın meydana gelmesinde her hangi bir hatası veya 

tedbirsizliğinin bulunmadığı anlaşıldığından olayda kusursuz bulunmaktadır.  

 

 SONUÇ: 

 Yukarıda açıklanan nedenlerle, 

1- Sürücü Turgay’in, meydana gelen olayda, tamamen kusurlu olduğu, 

2- Yolcu Zuhal’in meydana gelen olayda, atfı kabil bir kusurunun olmadığı,  

 görüş ve kanaatine varılmıştır. 

   

 Mahkemenizin takdirlerine arz olunur. 03/06/2015 

      TRAFİK  BİLİRKİŞİ 


