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TEKNİK MÜTALAA RAPORU 
 

İncelemeyi İsteyen : Av. … 

 

İnceleme Konusu: 6100 Saylı Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 293’e 

göre Trafik Kazası Olay Analizi ve Kusur Tespiti Uzman Görüşü. 
 

 

İncelemeye Verilen Belgeler: Av. … tarafından verilen fotokopi belgeler; … 

Jandarma Karakol Komutanlığı tahkikat evrakı ve ekleri. 

Trafik Kaza Tespit Tutanağı, İfadeler. 

 

RAPOR 

A- OL A YIN ÖZETİ 
 

04.07.2015 Günü saat 15:45 sıralarında İstanbul İli Şile İlçesi Avcıkoru Mahallesi İstaç 

Yolunun 1 km +-100 meydana gelen çok taraflı yaralamalı trafik kaza olayında AAAplakalı 

çekici, BBB plakalı çekici ve CCC plakalı minibüs ve tahkikat evrakında kazaya neden 

olduğu ifade edilmekle beraber belirlenmeyen (XX) araç ve sürücüsü karışmıştır. 

Yol üzerinde bozulan ve park etmiş olan XX aracını fark edilmesi ile MEHMET’in 

idaresindeki BBB plakalı çekicinin ani yavaşlaması - durması sonucu, aynı istikamette seyir 

halinde ve aralarında 100 metrelik takip mesafesinde ve 30-40 km/s hız ile hareket eden 

SAMET idaresindeki AAA plakalı çekici ile kontrollü durmaya çalıştığı, duramadığı arka 

sağdan çarparak sol ormanlık alana güvenli bir şekilde hareket ettiği, bu anda çarpma 

sonucu kırılan araç yol üzerine düşerek CCC plakalı minibüsün hasar görmesine neden 

olduğu tespitleri yapılmıştır. 

 

B- OLAY YERİ VE OLAYIN İNCELENMESİ 
 

… Jandarma Karakol Komutanlığı …08.2015 tarihli tahkikat evrakının Trafik Kaza 

Tespit Tutanağında; Olaydan sonra mahallinde yapılan tespitlerde kazanın açık havada, yol 

şerit çizgileri, yaya kaldırımı ve banket olan, kuru ve asfalt, düz (eğimsiz) çift yönlü yolda 

meydana geldiği anlaşılmaktadır. 

 

1. Trafik Kaza Tespit Tutanağında  

Trafik Kaza Tespit Tutanağının yol güvenlik ekipmanları ile çevre ve diğer özellikleri, 

yolun geometrik özellikleri, kazaya ait özellikler ile kazanın birden fazla araç tarafından (dört 

araç, birinin kimliği belirsiz) meydana geldiği tespiti yapılmıştır. 

Kaza Yeri Krokilerinde görüldüğü gibi özellikle olay sonrası hazırlanan ve üç kısım olan 

kroki olay açıkça anlatılmış bulunmaktadır.  
 

Trafik Kaza Tespit Tutanağında ve kazaya karışan araçların sürücüleri MEHMET ile 

SAMET’NİN ifadelerinden kazaya birinci derecede neden olan olayın yol üzerinde bozulup bekleyen 

aracın sürüleri veya önlem almayan - alamayan yetkililerin olduğu anlaşılmaktadır. 
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Resim: Kaza yeri krokisi .. araç plakaları okunduğundan kaldırılmıştır. 

 

 

Yine kazaya neden olan; trafik akışının devam ederken yol üzerinde uygun trafik 

önlemlerini almayan araca çarpmamak için MEHMET’İN aniden yavaşlaması ve devamında 

durması durumunda onu 100 metre güvenli mesafeden takip eden SAMET önlenemeyecek 

kazayı en az hasarla atlatmak için boş, ormanlık olan sağ ormanlık tarafına aracı hareket 

ettirdiği, bu esnada öndeki aracın ani durması sonucu güvenli alana hareket halinde iken sağ 

kısmına çarpıp araziye girdiği anlaşılmaktadır. 

BBB plakalı araç (MEHMET) yol üzerinde ani bir şekilde durduğu görülmektedir. Bu 

durumda AAA plakalı aracın (SAMET) güvenli takip mesafesini kullanmakla birlikte yetersiz 

kaldığı durumda güvenli boş olan sağ tarafa aracın yönünü çevirdiği anlaşılmaktadır. Ancak 

önünde takip eden aracın ani durması ile trafik kazasının başladığı tespit edilmiş 

bulunmaktadır. 

Bu durumda kazaya birinci derecede sebep olan XXX belirlenemeyen araç olması ile 

birlikte BBB plakalı aracın ani durması arkadan gelen aracın kazaya devam etmesine neden 

olduğu anlaşılmaktadır. 

Olayı inceleyen ve soruşturan jandarma ekibi bu durumu tespit etmiştir. Ancak tahkikat 

dosyasına eksik yansımış bulunmaktadır.  
 

2- Tarafların İfadelerine Göre Kazanın Oluşu 

MEHMET (1975) : Önümdeki araçlar fren yapınca ani fren yaptım. Arkadan gelen aracın 

aracımın dorsesine çarparak ormanlık alana girdiğini gördüğünü beyan etmiştir. 

SAMET (1970): … seyir halinde idim. Benim hızım 30-40 km/s idi. Önümdeki araçla 

mesafem 100 metre idi.  Ben önümde seyreden aracın önünde arıza yapan aracın park halinde 

olduğunu ve önümdeki aracın aniden yavaşlayacağı ve duracağını fark edemedim. Aramızdaki 

mesafe azalınca çarpmamak için yolun sağına aracı kırdım, sağ dorsesine vurarak boş olan 

sağ ormanlık alana aracı kırdığını beyan etmiştir. 

MAHMUT (1996): CCC plakalı minibüs ile personel taşımacılığı yapmakta iken AAA 

plakalı aracının (SAMET) ormanlık alana girerek kaza nedeni ile ormanlık alandaki ağacın 

yola devrildiği. Devrilme esnasında ben aracımı kurtarmak için gaza bastım, ancak aracımın 

arka tavan kısmını kurtaramayıp kaza yaptığını beyan etmiştir. 

 

C- TRAFİK MEVZUATI 

Yukarıdaki tespitlerden yola çıkılarak, söz konusu olayda yaşanan manevra/geçme hataları, 

duraklama-durma, önlem alma, takip mesafesi, hız sınırları konusunda 2918 sayılı Karayolları 

Trafik Kanunu (KTK) ve Karayolları Trafik Yönetmeliği (KTY) ilgili hükümleri; 
 

Hız sınırları: Motorlu araçların cins ve kullanma amaçlarına göre hız sınırları kanun ve 

ihtiyaca göre bölgenin özelliğine göre düzenlenir. 30-40 km/s hızın makul olduğu 

anlaşılmaktadır. Tahkikat evrakında bunun aksi bir durum söz konusu değildir (KTK. m. 50). 

Karayolları Trafik Kanununda ve bu Yönetmelikte yazılı kayıt ve şartlar dışında ve aksine 

bir işaret bulunmadıkça yol durumlarına göre römorksuz araç cinsleri için saatteki asgari ve 

azami hız sınırları aşağıda gösterilmiştir (KTY. m. 100). 
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Özel yük taşıma izin belgesi veya özel izin belgesi ile karayoluna çıkan araçlarda 

(Belgelerinde aksine bir hüküm yoksa) 

 

30 50 50 60          

 

Araçlar arasındaki mesafe: Sürücüler önlerinde giden araçları yönetmelikte belirtilen 

güvenli ve yeterli bir mesafeden izlemek zorundadırlar. Sürücülerin; araçlarını zorunlu bir 

neden olmadıkça, diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde veya işaretle belirtilen hız 

sınırının çok altında sürmeleri, güvenlik nedeni veya verilen herhangi bir talimata uyulması 

dışında, başkalarını rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ani yavaşlamaları 

yasaktır. 

Sürücüler, önlerinde giden araçları güvenli ve gerekli bir mesafeden takip etmek 

zorundadırlar. Bu mesafe, kendi araçlarının kilometre cinsinden saatteki hızının en az yarısı 

kadar metredir. Takip mesafesi, takip eden aracın 2 saniyede katedeceği yol uzunluğu kadar 

da olabilir. 

Kol veya grup halinde (konvoy şeklinde) araç kullananlarda araçları arasında, kendilerini 

sollayıp geçmek isteyen araçların gerektiğinde güvenle girebilecekleri kadar açıklıklar 

bulundurmak zorundadırlar. Bu açıklıklar, kol veya gruba dahil araçların azami hızlarına göre 

takip mesafesinden az olmayacaktır. 

Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri, yerleşim birimleri dışındaki karayollarında diğer 

araçları, en az  50 metre mesafeden takip etmek zorundadırlar (KTY. m. 107). 

MEHMET (BBB) önünde aniden beliren duran araca çarpmamak için aniden durmuştur. 

Bu hareket karşısında SAMET (….) ortalama 35 km/s hız ve 100 metrelik mesafede azami 

özen gösterdiği, aracı sağa kırarak boş orman alanına yönlendirdiği anlaşılmaktadır. 

 

Duraklamanın yasak olduğu yerler: Taşıt yolu üzerinde duraklama yasak olduğu gibi 

duraklama yapılması durumunda önlemlerin alınması bir kuraldır (KTK. m. 60). Yine KTY 

m. 111, 112, 113’de Durma, Duraklama ve Parketme Kuralları belirlenmiştir. Duraklama ve 

park etmede uyulması ve önlem alınması (m. 117, 118). 

 

Araç manevralarını düzenleyen kurallar: Sürücülerin karayolunda duraklarken veya 

park yaparken taşıt yolunun sağına veya soluna yanaşırken, sağa veya sola dönerken, 

karayolunu kullananlar için tehlike doğurabilecek ve bunların hareketlerini zorlaştıracak 

şekilde davranmaları yasaktır (KTK. m. 60). 

Yine ani şerit değiştirme ve duraklama durumunu işaret ışıkları veya kol işareti ile 
açıkça ve yeterli şekilde belirtmesi, işaretlerin manevra süresince devam etmesi ve biter 
bitmez sona erdirilmesi zorunludur (KTK. m. 67). 

 Karayolunda trafik güvenliğinin sağlanması zorunluluktur. Kaza veya kazaya neden 
olabilecek durumların tespit edilmesi, engellenmesi ve önlem alınması mecburiyettir(KTK. m. 
81). Yol güvenliğinin sağlanması için sürücüler, Trafik zabıtası trafik için ek bir tehlike 
yaratmayacak şekilde, kaza mahallinde trafik güvenliği için gereken tedbirleri almak. 

 

Asli Kusurlar: 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu (KTK) Madde 84: Araç 
sürücüleri trafik kazalarında; f) doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma, j) 
manevraları düzenleyen genel şartlara uymama, hallerinde kusurlu sayılırlar. Karayolları 
Trafik Yönetmeliği (KTY) Madde 157’de Trafik Kazalarında Asli Kusur Sayılan Haller ve 
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Sürücü Kusurlarının Tespiti 

- Arkadan çarpma, 

- Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma, 

- Manevraları düzenlenen genel şartlara uymama, 

- Yerleşim birimleri dışındaki karayolunun taşıt yolu üzerinde, zorunlu haller dışında 

parketme ve duraklama ve her durumda gerekli tedbirleri almama, 

- Park için ayrılmış yerlerde veya taşıt yolu dışında kurallara uygun olarak parkedilmiş 

araçlara çarpma. 

Yukarıda sayılan hal ve hareketlerde bulunan sürücüler asli (esas) kusurlu sayılırlar. 

Ancak, sürücülerin veya yayaların kural dışı hareketleri veya taşıtların teknik arızaları bir 

başka sürücüyü tehlikeye düşürmüş ve bu sürücü, oluşması muhtemel bir kazayı önlemek, can 

ve mal güvenliğini korumak amacı ile Karayolları Trafik Kanununun öngördüğü temel 

kurallardan birini ihlal etmeye mecbur kalmış ve bütün tedbirlere rağmen bir kazaya neden 

olmuşsa, asli kusurlu sayılamaz. 

Sürücü kusurlarının tespiti: Adli mevzuat ve yargılama hükümleri saklı kalmak üzere, 

trafik kazalarına karışanların kusur durumları; 2918 sayılı Kanun ve bu Yönetmelikte 

belirtilen kurallar, şartlar, hak ve yükümlülükler ile asli kusur sayılan haller dikkate alınarak 

belirlenir. 

Kaza mahallinde yapılan incelemeler sonunda tespit edilen iz ve delillere ilave olarak 

kazaya karışanların olay hakkındaki ifadeleri ile varsa tanık ifadeleri de kusur durumunun 

tespitinde dikkate alınır. 

Bu hususular dikkate alındığında; SAMET (  …) asli kusurlu olması ile birlikte, kaza 

yerinde park etmiş ancak tahkikat evrakında yer almayan XX araç ve sürücünsün tali kusurlu 

sayılacağı, yine MEHMET (BBB) olayda tali kusurlu sayılacağı değerlendirilmektedir. 

 

D- OLAYIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Trafik kazaları doğası gereği birçok etkenlere bağlı olarak gelişmektedir. İncelemeye 

aldığımız trafik kaza olayında tüm hususlar (kaza krokisi, ifadeler, olay yeri, mevzuat) dikkate 

alındığında trafik kazasının meydana gelmesinde özellikle insan unsurları irdelenmiştir. 

...07.2015 Günü saat 15:45 sıralarında İstanbul İli Şile İlçesi Avcıkoru Mahallesi İstaç 

Yolunun 1 km +-100 vuku bulan kaza olayında; SAMET’ nin sevk ve idaresindeki AAA plaka 

sayılı araç kaza yapmış olarak ortaya çıkmış bulunmaktadır. ancak aynı şirketin ve aynı işi 

yapan BBB plaka sayılı aracın önünde ve aynı zamanda virajlı olan yolu üzerinde bozulmuş 

bir aracın duraklamış olması ve hiçbir uyarı işareti yapmadan (park lambaları) ve uyarı işaret 

(eşya) koymamış olduğu tespit edilmiştir. 

Kimliği belirlenemeyen araç ve sürücüsü kusurlu olması gerekir iken kaza sonrası 

yaralanan ve olay yerini takip edemeyen SAMET’NİN asli kusurlu olması yanında diğer 

kazada yer alan ve sebep olanların araç ve sürücülerinin olaya nispetleri ölçüsünde kusur 

atfedilmesi gerekmektedir. 

 

a. Kazanın meydana geldiği yol üzerinde ve kaza mahallinde hiçbir önlem almadan bekleyen 

kimliği belirlenemeyen araç ve sürücüsü uyarı işareti yapmadan (park lambaları) ve uyarı 

işaret (eşya) koymamış olduğu tespit edilmiştir. Bu araç ve sürücünsün (XX) kusurundan 

dolayı yolda seyir halinde olan MEHMET (BBB) ani yavaşlama ve duraklama yapması 

sonucu SAMET’nin kazanın başlamasına neden olmuştur. Olayın daha iyi anlaşılabilmesi 

için trafik kazasında yol güzergâhını trafik akışını engelleyerek kazaya etken olan aracın 
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etkisinin olaya dahil edilmesine resmedilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu hususlar dikkate 

alındığında kazanın meydana gelmesine neden olan (XX) araç sürücüsünün tali kusurlu olup 

ve bu tali kusurun (1-49) % 20’e tekamül edeceği değerlendirilmektedir. 
 

b. Yol üzerinde tehlikeyi geç fark edip ve arkasında seyir halinde bulunan araçlara flaşör -

selektör, korna gibi işaretlerle bildirmeyen ve hızını aniden azaltıp ve duran MEHMET 

(BBB) ani yavaşlama ve duraklama yapması sonucu SAMET’nin kazanın başlamasına 

neden olmasından dolayı MEHMET tali kusurlu olup ve bu tali kusurun (1-49) % 20’e 

tekamül edeceği değerlendirilmektedir. 
 

c. Yukarıda ifade edilen hususlarla SAMET’nin sevk ve idaresindeki AAAplaka sayılı araç ile 

….07.2015 Günü İstanbul İli Şile İlçesi İstaç Yolunun 1 km +-100 vuku bulan kaza olayında 

diğer sürücülerin, yol ve çevrenin kusurları bulunmakla birlikte;  

SAMET’nin güvenli takip mesafesinde kontrollü duramadığı, önünde seyreden araca arka 

sağdan çarparak sağ taraf yol kenarı ormanlık alan yönüne hareket ettirmesi ve ağaca çarpma 

sonucu kırılan ağacın yol üzerine düşerek CCC plakalı minibüsün hasar görmesine neden 

olmasından dolayı SAMET’nin asli kusurlu olup ve bu asli kusurun (51-100) % 60’e tekamül 

edeceği değerlendirilmektedir. 
 

E - SONUÇ 

Yukarıda arz ve izah edildiği dava konusu trafik kazasının meydana gelmesinde; 
 

1 – AAA plaka sayılı aracın sürücüsü SAMET’nin sevk ve idaresindeki aracı 

güvenli takip mesafesinde kontrollü duramadığı, önünde seyreden 

MEHMET’in (BBB) aracına arka sağdan çarparak sağ taraf yol kenarı 

ormanlık alan yönüne hareket ettirmesi ve ağaca çarpma sonucu kırılan ağacın 

yol üzerine düşerek CCC plakalı minibüsün hasar görmesine neden olmasından 

dolayı; SAMET’nin asli kusurlu olup ve bu asli kusurun (51-100) % 60’e 

tekamül edeceği değerlendirilmektedir. 

 

2 - BBB plaka sayılı aracın sürücüsü MEHMET, yol üzerinde tehlikeyi geç fark 

edip ve arkasında seyir halinde bulunan araçlara selektör, korna gibi işaretlerle 

bildirmeyip, hızını aniden azaltıp yavaşlama ile birlikte aniden durması sonucu 

trafik kazasının oluşmasına neden olarak SAMET’nin (BBB)  kaza yapmasına 

neden olmasından dolayı; MEHMET tali kusurlu olup ve bu tali kusurun 

(1-49) % 20’e tekamül edeceği değerlendirilmektedir. 

 

3 - Kazanın meydana geldiği yol üzerinde ve kaza mahallinde hiçbir önlem 

almadan bekleyen kimliği belirlenemeyen XX araç ve sürücüsü uyarı işareti 

yapmadan (park lambaları) ve uyarı işaret (eşya) koymamış olduğu tespit 

edilmiştir. XX araç ve sürücüsü yol güzergahında trafik akışını 

engelleyerek kazaya neden olmasından dolayı tali kusurlu olup ve bu tali 

kusurun (1-49) % 20’e tekamül edeceği değerlendirilmektedir. 

 

Bilginize sunulur. 29.03.2018 
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