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ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 

 

BİLİRKİŞİ  RAPORU 

 

DAVACI                            : K.H. 

 

DOSYA NO                        : 2018/ 

 

MÜŞTEKİ                          : ELİF KAYA 

 

ŞÜPHELİ                           : ALİ AYYILDIZ 

 

SUÇ                                  : Taksirle Yaralamaya Neden Olma 

 

GÖREVLENDİRİLME          : Dosya Üzerinden İnceleme ve Araştırma 

 

GÖREVLENDİRİLME TARİHİ   : 20.07.2018 

 

GÖREVLENDİRİLME SÜRESİ  : 30 Gün 

İNCELEME KONUSU  :Tarafların 2918 Sayılı Karayolları Trafik 

Kanunu ve 2918 Sayılı Karayolları Yönetmeliğinde Belirtilen Kural 

İhlalleri ve Kusur Tespiti 

RAPORUN TESLİM TARİHİ       :…./08/2018 

 
SUÇ TARİHİ ve ADRESİ : 03.06.2018, Barbaros Mah. İran Cad. Çankaya/ANKARA Kuğulu 

Park  

BİLİRKİŞİLİK KONUSU : Ankara  Cumhuriyet  Başsavcılığı talimat yazısı  üzerine tarafıma 

verilen  sürücü ALİ AYYILDIZ ve yaya ELİF KAYA hakkındaki  2018/ sayılı dosya tetkik edilerek 

tarafların, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa ve 2918  Sayılı Karayolları Trafik Kanununa bağlı 

Yönetmelikte belirtilen, uyulması zorunlu kurallara göre ihlal edilen kusurların tespiti istenmektedir. 

Taraflara düşecek olan kusurun tayin ve tespiti. 

 O L  A  Y  I  N   O L U Ş U : 

         03.06.1018  günü saat:14.45 sıralarında, yaya ELİF KAYA İran Caddesinden Kuğulu Parkına,  Kuğulu 

Park Taksi Durağındaki durmakta ticari araçların arasından geçişi sırasında ALİ AYYILDIZ’in kullandığı  



 

 

 

06 T plakalı aracı hareket ettirdiği sırada yaya ELİF KAYA’in sol ayağını ezmesi sonucu  yaralamalı  trafik 

kazası  meydana gelmiştir. 

OLAYIN  KUSUR  YÖNÜNDEN  İNCELENMESİ VE TAHLİLİ: 

         1-Dosya kapsamındaki tüm bilgi ve belgeler ; Ek  sayfadaki fotoğraflarda görüldüğü gibi, olayın    üç 

şeritli, tek yönlü tek yol konumunda olduğu, ve yol şerit çizgisinin olduğu, taşıt yolunun her iki   

kenarlarında yaya kaldırımı  3 metre 50 cm ve  taşıt yolları üzerinde yatay ve dikey yol şerit çizgilerinin 

mevcut olduğu. Taşıt yolu üzerinde sürücüleri bilgilendirmek amacıyla trafik işaret levhalarının bulunduğu, 

yerleşim içinde meydana geldiği, taşıt yolu  genişliğinin  17  metre olduğu,  aydınlatmanın mevcut olduğu, 

yolun yatay güzergahı düz, düşey  güzergahı eğimsiz olduğu.  

a) Ek 3. sayfadaki fotoğraflarda görüldüğü gibi,  Kuğulu Park Taksi Durağının 60  metre  gerisinde ışıksız 

yaya geçidinin bulunduğu 

 

KROKİ ve FOTOĞRAFLAR : 

BASİT KROKİ; 

 

 

 

 

2 

 

 



 

 

 

 

3 

 

 

DEĞERLENDİRME: 

         Dosyada mevcut bilgi, belge ve taraf beyanları ile aracın ve yayanın geliş ve gidiş yönleri, trafik akış 

durumu (yoğunluğu), çarpma noktası, araçların hasar yerleri, kazaya etki eden nedenler değerlendirildiğinde; 

 

B) 06 T Plakalı Aracın Şüpheli Sürücü ALİ AYYILDIZ ile ilgili olarak; 

 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun  Karayollarından faydalananlar aşağıdaki sıralamaya 

göre;  47. Maddesinin,  ….c-d) bentleri ve  Karayolları Trafik Yöneltmeliği’nin  95.Maddesinin  ‘’ 

Araç ve hayvan sürücüleri ile yayalar yolu kullanırken’’ ….c-d) bentleri, 

c)Trafik işaret levhaları, tertipleri ve yer işaretlemelerine, 



 

 

 

d)Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olarak Karayolları Trafik Kanununda ve Karayolları Trafik 

Yönetmeliğinde gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk ve yükümlülüklere …Uymak zorundadırlar. 

Kuralları  bulunduğu, 

 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun  Manevralarda aşağıdaki kurallar uygulanır. 67.Maddesi 

….b)bendi ve  Karayolları Trafik Yöneltmeliği’nin  Araç sürücülerinin; park etmiş araçlar arasından 

çıkarken, taşıt yolunun sağına veya soluna yanaşırken, şerit değiştirirken, sağa, sola, geriye 

dönerken, geri giderken ve bunlara benzer hallerde; karayolunu kullananlar için tehlike ve engel 

yaratmamaları ve manevraları sırasında aşağıdaki esas ve usullere uymaları mecburidir. B şıkkı, 

2.alt maddesi, …a-b)bentleri, 

B) Araç sürücülerinin geri gitme, geri dönüş, duraklanan veya park edilen yerlerden çıkış manevraları; 

2) Duraklanan ve park edilen yerden çıkılırken; 
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a) Araçlarını ve araçların etrafını kontrol etmeleri, 

b) Sakıncalı bir durum olmadığını gördükten sonra araçlarını çalıştırmaları, 

    ….mecburidir. 

 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun  Trafik kazalarında sürücü kusurlarının tespiti ve asli 

kusur sayılan;  84. Maddesi,  …j)bendi  ve  Karayolları Trafik Yönetmeliğinin Araç sürücüleri trafik 

kazalarında 157.Maddesinin, …a)benti  10.cu alt maddesi ve …b)benti kuralları bulunduğundan,   

10) MANEVRALARI DÜZENLENEN GENEL ŞARTLARA UYMAMA,                                                                                                                                                                                                                                       

 b) 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., Hükümleri 

bulunduğundan,       

        Yukarıda tespit ettiğim trafik kurallarının ihlali sonucun işlenen asli kusurlar neticesinde yaya ELİF 

KAYA  olay mahalli kaza yerinde ticari taksi durak yeri olarak ayrılmış alanda ‘’taşıt yolu içi park cebi’’ 

bulunduğu yerden durmakta olan ticari araçların arasından taşıt yolunu karşıdan karşıya geçtiği sırada   06 T 

plakalı taksinin sıra takibi için ‘’kontrolsüz hareket’’ etmesi sırasında  yaya ELİF KAYA’in  sol ayağını  

ezmesi sonucu yaralamalı trafik kazasına neden olduğundan dolayı   asli kusurlu bulunduğu, 

A) Yaya ELİF KAYA’le  ilgili olarak; 

 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun Karayollarından faydalananlar aşağıdaki sıralamaya 

göre;  47. Maddesinin  ….c-d) bentleri  ile  Karayolları Trafik Yöneltmeliği’nin   95.Maddesinin ‘’ 

Araç ve hayvan sürücüleri ile yayalar yolu kullanırken’’ ….c-d) bentleri, 

c) Trafik işaret levhaları, tertipleri ve yer işaretlemelerine, 



 

 

 

d) Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olarak Karayolları Trafik Kanununda ve Karayolları Trafik 

Yönetmeliğinde gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk ve yükümlülüklere …Uymak zorundadırlar. 

Kuralları  bulunduğu, 

 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 68.Maddesi …b)bentinin 1. alt maddesi  ile  3. alt 

maddesinin 1.parağrafı ve …d)benti  ile  Karayolları Trafik Yöneltmeliği’nin Yayaların uyacakları 

kurallar aşağıda belirtilmiştir. 138.Maddesi,  …b)benti, 1 alt maddesi ile 3.alt maddesinin 

1.parağrafı  ve …d)benti, 

b) TAŞIT YOLUNUN KARŞI TARAFINA GEÇMEK İSTEYEN YAYALARIN TAŞIT YOLUNU, YAYA 

VE OKUL GEÇİDİ İLE KAVŞAK GİRİŞ VE  ÇIKIŞLARI DIŞINDA HERHANGİ BİR YERDEN 

GEÇMELERİ YASAKTIR. 

YAYALAR, BU YERLERDEN GEÇERKEN; 

5   

1) YAYA VE OKUL GEÇİTLERİNİN BULUNDUĞU YERLERDE, GEÇİTTE YAYALAR İÇİN IŞIKLI 

İŞARET VARSA BU İŞARETLERE UYMAK, ….ZORUNDADIRLAR. 

3) Işıklı işaret veya yetkili kişilerin bulunmadığı geçitlerde veya kavşaklarda güvenlikleri açısından yaklaşan 

araçların uzaklık ve hızını göz önüne alarak uygun zamanda geçmek, zorundadırlar. 

           ANCAK, 100 METRE KADAR MESAFEDE YAYA GEÇİDİ, OKUL GEÇİDİ VEYA KAVŞAK 

BULUNMAYAN YERLERDE YAYALAR, TAŞIT TRAFİĞİ İÇİN BİR ZORLUK VEYA ENGEL 

YARATMAMAK ŞARTIYLA VE YOLDAN GELEN TAŞITLARIN UZAKLIK VE HIZINI KONTROL 

EDEREK KENDİ GÜVENLİKLERİNİ SAĞLADIKTAN SONRA EN KISA DOĞRULTUDA VE EN 

KISA ZAMANDA TAŞIT YOLUNU GEÇEBİLİRLER. 

d) YAYA YOLLARINDA, GEÇİTLERDE VEYA MECBURİ HALLERDE TAŞIT YOLU ÜZERİNDE 

BULUNAN YAYALARIN, TRAFİĞİ ENGELLEYECEK, TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK 

DAVRANIŞLARDA BULUNMALARI, DİKKATSİZ HAREKET ETMELERİ, OYNAMALARI VEYA 

BU YERLERİ SAYGISIZCA KULLANMALARI YASAKTIR. 

 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun  Trafik kazalarında sürücü kusurlarının tespiti ve asli 

kusur sayılan  84. Maddesinin,  a son  paragrafı,  ile  Karayolları Trafik Yönetmeliğinin  Araç 

sürücüleri trafik kazalarında; 157.Maddesinin,  …b)benti,  Hükmü bulunduğundan,   

b) 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 olarakkazaya karışanların 

olay hakkındaki ifadeleri ile varsa tanık ifadeleri de kusur durumunun tespitinde dikkate alınır. 

      Yukarıda tespit ettiğim trafik kurallarının ihlali sonucunda  yaya ELİF KAYA’in taşıt yolunun karşı 

tarafına geçerken ‘’55 metre’’ gerisinde bulunan ‘’yaya geçidini’’ kullanmadığı ve  taşıt yolu üzerinde taksi 

durağında beklemekte olan ticari araçların arasından kontrolsüz olarak geçiş yaptığı sırada 06 T plakalı 

aracın sıra takibi için kontrolsüz hareket etmesi üzerine  aracın kendisinin ayağını ezmesine katkıda 

bulunduğu yaralanmasına neden olduğu trafik kazasında aynı oranda kusurlu olduğu. 



 

 

 

NETİCE  VE KANAAT : Dosya muhteviyatında bulunan belgeler tümü ile tetkik edildiğinde, trafik 

kazası tespit tutanağındaki bilgiler, şüpheli, müşteki ifadeleri ile beyanları üzerine, kaza mahallinde 

fotoğraflardan  tespit ettiğim bilgiler doğrultusunda, tüm bu verilerle birlikte nazara alındığında, kaza yerinin 

konumu ve mahal şartları dikkate alınarak  olay değerlendirilip, yukarıdaki hususlar muvacehesinde 

meydana gelen, taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma  ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma ile 

neticelenen trafik kazasında; 

       A- 06 T Plakalı Aracın Şüpheli Sürücüsü ALİ AYYILDIZ’in ; 

1-2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun  Manevralarda aşağıdaki kurallar uygulanır. 

67.Maddesi ….b)benti ile Karayolları Trafik Yöneltmeliği’nin  Araç sürücülerinin; park etmiş 

araçlar arasından çıkarken, taşıt yolunun sağına veya soluna yanaşırken, şerit değiştirirken, 

sağa, sola, geriye dönerken, geri giderken ve bunlara benzer hallerde; karayolunu kullananlar 

için tehlike ve engel yaratmamaları ve manevraları sırasında aşağıdaki esas ve usullere uymaları 

mecburidir. B şıkkı, 2.alt maddesi, …a-b)bentleri, 

2-2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun Trafik kazalarında sürücü kusurlarının tespiti ve 

asli kusur sayılan 84.Maddesi ;  …j)bendi  ve  Karayolları Trafik Yönetmeliğinin  Araç sürücüleri 

trafik kazalarında; 157..Maddesinin, …a)benti, 10.cu alt maddesi ve ….b)benti,   

         Şüpheli sürücünün  yaralamalı trafik kazasında oluşumunda belirtilen trafik kurallarını ihlal 

etmesi sonucu işlenen kusurlar neticesinde meydana gelen trafik kazasında   ASLİ KUSURLU 

bulunduğu, 

B- Yaya ELİF KAYA’İN; 

1-2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 68.Maddesinin, ..b)benti2.alt maddesi,  ile  Karayolları Trafik 

Yöneltmeliği’nin Yayaların uyacakları kurallar aşağıda belirtilmiştir.  138.Maddesi, …b)bendi, 1 alt 

maddesi ve …d)benti 

2-2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun  Trafik kazalarında sürücü kusurlarının tespiti ve asli kusur 

sayılan  84. Maddesinin,  a son  paragrafı,  ile  Karayolları Trafik Yönetmeliğinin  Araç sürücüleri trafik 

kazalarında; 157.Maddesinin,  …b)benti,   

       Trafik kazasında oluşumunda AYNI ORANDA KUSURLU  bulunduğu,  düşünce ve kanaatine 

varılmıştır. 

                  Gereğini Sayın  C.Başsavcılığınızın takdir ve tensiplerine arz  ederim.   … /08/2018 

                                                      

                                                                                   TRAFİK BİLİKİŞİ 


