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ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 
 

BİLİRKİŞİ RAPORU 
  

SORUŞTURMA NO  : 2016/ 

DAVACI   : K.H. 
MÜŞTEKİ/ŞÜPHELİ : BAHAR TURGUT 

MÜŞTEKİ   : GÜLAY AY 
MAĞDUR   : RANA AY 
SUÇ    : Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma. 

SUÇ TARİHİ   : 02/01/2016 
SUÇ YERİ  : Oran Mah. Zülfi Tigrel Caddesi üzeri Çankaya-                  
                                                                                              ANKARA  

 
 Ankara C. Başsavcılığının 2016/49610 soruşturma evrakı hakkında 

tarafların olaydaki kusur durumlarının belirlenmesi amacıyla bilirkişi olarak 
görevlendirilmem üzerine işbu rapor tanzim ve takdim edilmiştir. 
 

 I-KAZANIN OLUŞ ŞEKLİ: 
 02/01/2016 günü saat 13.00 sıralarında, sürücü BAHAR TURGUT 

yönetiminde bulunan 06 V plakalı araç ile Turan Güneş Bulvarı istikametinden 
Zülfi Tiğrel Caddesinde seyir halinde iken, olay yeri Kudüs Caddesi kavşağına 
yaklaştığında seyrine göre yolun sağından soluna doğru koşarak karşıya geçiş 

yapan 8 yaşındaki yaya RANA AY’a aracının ön kısmı ile çarpması sonucu 
yaralama ile neticelenen olay meydana gelmiştir.  
 

II-DOSYA KAPSAMINDAKİ BİLGİ VE BELGELERİN İNCELENMESİ: 
a) Olay yeri: Kaza tespit tutanağındaki bilgilere göre, olayın meskûn mahal 

olan Zülfi Tiğrel Caddesi, Kudüs Caddesi kavşağı girişinde meydana geldiği, kaza 
yerinin dönel kavşak olduğu, kavşakta trafik lambası bulunmadığı, yolun 
bölünmüş yol olduğu, kazaya etken yol sorunu bulunmadığı, olayın gündüz 

meydana geldiği, havanın açık ve yolun yüzeyinin kuru olduğu, yol platform 
genişliğinin 11 metre olduğu, kazanın yayaya çarpma şeklinde meydana geldiği, ilk 

çarpışma yerinin yol üzerinde olduğu belirtilmiştir.  
b) Trafik kazası tespit tutanağı: Soruşturma dosyasında, olayla ilgili trafik 

kazası tespit tutanağının düzenlendiği görülmektedir. Görevli memurlarca 

düzenlenen kaza tespit tutanağında;  
- 06 V plakalı araç sürücüsü BAHAR TURGUT’nın 2918 sayılı Karayolları 

Trafik Kanunu’nun 52/1-b maddesinde belirtilen kuralı ihlal etmesi nedeniyle 

kusurlu olduğu, 
- Yaya RANA AY’ın 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 68. 

maddesinde belirtilen kuralı ihlal etmesi nedeniyle kusurlu olduğu, belirtilmiştir. 
c) Alkol durumu ve sürücü belgesi: Trafik polisi tarafından düzenlenen 

alkol tespit tutanağında sürücü BAHAR TURGUT’nın alkol ölçümünün 0 (sıfır) 

promil olduğu belirtilmiştir. Sürücü BAHAR TURGUT’nın (B) sınıfı sürücü belgesi 
bulunmaktadır. 

Olay yerinde olayı gösteren güvenlik kamerası bulunmamaktadır.   

d)Tarafların ifadelerine göre kazanın oluşu: 
-Sürücü BAHAR TURGUT ifadesinde: 02/01/2016 günü saat:13.00 

sıralarında sevk ve idaresindeki 06 V plakalı aracıyla Turan Güneş Bulvarı 
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üzerinden Panora AVM istikametine doğru döndüğünü, ışıklara geldiği sırada 
kendisine yeşil ışığın yandığını, kontrollü bir şekilde geçerken yayaların karşıya 

kontrolsüz bir şekilde geçtiğini gördüğünü, kendisinin kazaya sebebiyet vermemek 
için durduğunu, daha sonra iki çocuğun karşıya geçtiğini, kendisinin hareket ettiği 
sırada koşarak karşıya geçmeye çalışan RANA AY’ın aniden bulunduğu aracın 

önüne çıktığını, kendisinin frene bastığını, fakat çocuğa aracının ön tarafıyla hafif 
şekilde çarpması sonucu RANA AY’ın yere düştüğünü, çocuğun yanında bulunan 

arkadaşlarının dilencilik yaptığını, polisi görünce kaçtığını kendisine söylediklerini 
beyan etmiştir. 

-Bilgi Sahibi Segâh YARDIMCI ifadesinde: 02/01/2016 günü saat 13.00 

sıralarında, ablası BAHAR TURGUT'nın sevk ve idaresindeki 06 V plakalı araçla 
Turan Güneş Bulvarı üzerinden Panora AVM istikametine doğru döndüklerini, 
kavşağa geldikleri sırada yeşil ışığın yandığını, iki küçük çocuğun koştuğunu 

görünce ablasının hemen durduğunu, daha sonra iki çocuğun karşıya geçtiğini, o 
sırada araçların arasından koşarak içinde bulundukları aracın önüne çıkan RANA 

AY isimli şahsa hafif şekilde çarptıklarını beyan etti. 
-Müşteki GÜLAY AY ifadesinde: 02/06/2015 günü saat:13.10 sıralarında, 

kızı RANA AY ile Oran Mahallesi, Zülfi Tigrel Caddesi üzerinden geçici olarak 

kaldıkları Yukarı Dikmen Mahallesinde bulunan tam adresini bilmediği gecekondu 
yapıların bulunduğu yere yaya olarak gitmekte iken, kızının birden elini bıraktığını 

ve koşmaya başladığını, kızına koşma araçlar geliyor demeye kalmadan kızının 
karşıdan karşıya geçmek istediği sırada ani bir şekilde yola indiğini, bu esnada 
cadde üzerinde seyir halinde olan 06 V plakalı araç sürücüsü BAHAR TURGUT’nın 

kızına hızlı bir şekilde çarptığını, çarpmanım etkisi ile kızının yaklaşık 1 metre 
havalandıktan sonra yere yüz üstü düştüğünü beyan etmiştir. 

 

 
        Resim-1 Kazanın meydana geldiği yol ve çevre özellikleri 
 

III- OLAY İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 
Görevliler tarafından düzenlenen kaza yeri tespit krokisinde, sürücü 

BAHAR TURGUT’nın yönetimindeki 06 V plakalı araç ile ışık kontrolsüz kavşağa 6 
metre yaklaştığında seyrine göre yolun sağından soluna geçmeye çalışan 8 
yaşındaki yaya RANA AY’a sağ ön tarafından çarpması neticesinde yaralamalı 
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trafik kazası meydana gelmiştir. Yaya RANA AY, annesi GÜLAY AY ile birlikte11 
metre genişliğindeki yolun kavşak girişinden karşı istikamete geçmektedir. Kaza 

yerinde araca ait fren izi bulunmamaktadır.  
 Sürücü BAHAR TURGUT ifadesinde, yönetimindeki 06 V plakalı aracı ile 

kavşağa yaklaştığında kazaya sebebiyet vermemek için durduğunu, daha sonra iki 

çocuğun karşıya geçtiğini, kendisinin hareket ettiği sırada aniden koşarak karşıya 
geçmeye çalışan RANA AY’a çarptığını beyan etmiş, yayanın annesi müşteki 

GÜLAY AY ifadesinde, kızıyla birlikte yaya olarak ikametlerine gitmek isterken 
kızının birden elini bıraktığını ve yolda koşmaya başladığını, bu esnada cadde 
üzerinde seyir halinde olan 06 V plakalı aracın hızlı bir şekilde çarptığını beyan 

etmiştir.  
Araç ile yayının geliş ve gidiş yönleri, trafik akış durumu (yoğunluğu), 

çarpışma noktası, kazaya etki eden nedenler değerlendirildiğinde meydana gelen 

olayla ilgili; 
13/10/1993 tarih ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun; 
-“Hızın gerekli şartlara uygunluğunu sağlamak” başlıklı 52 nci 

maddesinde, 
“Madde 52 – Sürücüler: 
a) Kavşaklara yaklaşırken, dönemeçlere girerken, tepe üstlerine yaklaşırken, 

dönemeçli yollarda ilerlerken, yaya geçitlerine, hemzemin geçitlere, tünellere, dar 
köprü ve menfezlere yaklaşırken, yapım ve onarım alanlarına girerken, hızlarını 
azaltmak, 

b) Hızlarını, kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve 
trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmak, 

……………… 
Zorundadırlar.”, 
-“Yayanın uyacakları kurallar” başlıklı 68 inci maddesinde, 

“Madde 68 – Yayaların uyacakları kurallar aşağıda belirtilmiştir. 

a) Yayalar, aşağıda sayılan haller dışında, taşıt yolu bitişiğinde ve yakınında 
yaya yolu, banket veya alan varsa burada yürümek zorundadır. 

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. 

…………. 
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. 

 Yukarıdaki bilgilere göre, sürücü BAHAR TURGUT aracı ile kavşağa 
yaklaştığında önce durduğunu, daha sonra hareket ettiğini beyan etmiş ise de 
kavşak girişinde duran bir aracın, tekrar hareket ederek yayaya çarpması 

mümkün olmadığından bu ifadesine itibar edilmemiştir. Sürücünün kavşak 
girişini ve kavşağı kontrol ederek geçmesi gerekirken yola gereken dikkati 

vermediği, yayayı görüp etkili fren yapmadığı, kavşağa yaklaşırken aracının hızını 
yol ve trafik durumuna göre ayarlamadığı anlaşıldığından Karayolları Trafik 
Kanunun 52/1-b maddesindeki kuralı ihlal etmekle tali derecede kusurlu olduğu,  

  Çocuğun bakım ve gözetiminin olayın meydana gelmesinde etkisinin 
bulunup bulunmadığı hususu ile ilgili yapılan incelemede, kazanın iki yönlü 
caddede meydana geldiği, anne ile kızın aynı yerde yürüdükleri, trafiğin yoğun 

olduğu bir yerde çocuğun tek başına bırakılmasının kendisi ve araçlar için tehlike 
teşkil ettiği, buna göre Müşteki GÜLAY AY, 8 yaşında olan kızı RANA AY’ın 
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trafikteki bakım ve gözetimini iyi yapmadığı, yolun karşısına geçerken kızının 
elinden tutmayarak tek başına bıraktığı, takip ve kontrol etmediği, olayın meydana 

gelmesinde asli derecede kusurlu olduğu tespit edilmiştir.  
 Yaya RANA AY,  olayda yolun karşı kenarına geçmeye çalıştığı sırada taşıt 
yolu üzerindeki taşıt trafiğini yeterince dikkate almadığı, ilk geçiş hakkının taşıt 

yolundan geçen araçlara ait olduğunu dikkate almadan kendi can güvenliğini 
tehlikeye düşürerek yola kontrolsüzce ve aniden girmekle, dikkatsiz ve tedbirsiz 

davrandığı için Karayolları Trafik Kanununun 68. Maddesi gereğince asli derecede 
kusurlu olduğu kanaatine varılmıştır.  
 

III- KUSUR YÖNÜNDEN SONUÇ: 
Dosyada bulunan mevcut belge ve bilgilerin incelenmesi sonucu: 
1- 06 V plakalı araç sürücüsü BAHAR TURGUT’nın meydana gelen olayda tali 

derecede kusurlu olduğu,  
2- Yaya RANA AY’ın yaralanmasında anne GÜLAY AY’ın asli derecede bakım 

ve gözetim kusurunun bulunduğu, 
3- Yaya RANA AY’ın meydana gelen olayda asli derecede kusurlu olduğu,  
görüş ve kanaatine varılmıştır.  

 
Bilirkişi raporu tarafımdan 2 nüsha olarak tanzim ve imza edilerek 

C.Başsavcılığınızın takdirlerine arz olunur. 03/04/2016 
 
 

 
 TRAFİK BİLİRKİŞİSİ 


