
 

 

... ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE 

BİLİRKİŞİ RAPORU 

 

DOSYA NO    : 2013/380 Esas 

Mahkemenizce resen bilirkişi olarak seçilmemiz üzerine tarafımıza tevdi edilen 
mahkemenize ait 2013/380 Esas sayılı dosya,  alınan ara kararı uyarınca dava konusu trafik 
kazası kusur yönünden incelenerek iş bu bilirkişi raporu düzenlenmiştir. 

 

OLAY: 

Sürücü Cem Selçuk, 12.03.2013 günü saat: 18:20 sıralarında sevk ve idaresindeki 06 B 

plakalı araç ile olay mahalli olan Gazaller Caddesi Kalbur Caddesi istikametinden gelip 

Tarhanlar Caddesi istikametine seyir ile 384.Sokağa yaklaştığında sağ yanındaki yaya Çağla 

KAYA’ya aracının sağ ayna ve sağ yan kesimiyle çarpması sonucu yaralanmalı trafik kazası 

meydana gelmiştir. 

 

OLAYIN İNCELENMESİ: 

Olaydan sonra mahallinde trafik kazası tespit tutanağını düzenleyen görevliler; olayın 

meydana geldiği yerde yolun bölünmüş, ıslak satıhlı, asfalt bir yol olduğu, havanın yağmurlu 

olduğu,  olayın alacakaranlık saatlerinde ve yerleşim yeri içinde meydana geldiği ve tek araçlı 

bir kaza olduğu, şerit çizgisi ve yaya kaldırımı bulunduğu, yatayda aracın seyir yönüne göre 

sağa keskin viraj, düşeyde eğimli bir yol olduğu, trafik lambası olmayan üç yönlü T kavşak 

bulunduğu, yol platform genişliğinin 14 m olduğu ve çarpma noktasının yaya kaldırımının 

hemen kenarında yol üstünde olduğu, fren izine rastlanmadığı, araç sürücüsü Cem Selçuk 

sevk ve idaresindeki araçla sağ tarafındaki yaya Çağla KAYA’ya  sağ ayna ve sağ yan kesimiyle 

çarparak 9m ileride durduğu tespitlerini yaparak basit kaza krokisi ile birlikte kaza tespit 

tutanağında belirtmişlerdir. 

Yasin TUNCA 13.03.2013 tarihinde saat: 11.10’da verdiği ifadesinde özetle; olay günü 

saat 18.30 sularında arkadaşı sürücü Cem Selçuk’la birlikte yokuş yukarı doğru çıkmak 

üzereyken birden bir bayanın aniden yola çıktığını ve sürücü Cem Selçuk’ın bu bayanı fark 

ettiğinde hemen fren yaptığını ancak aracın sağ tarafı ile bu bayana çarptığını beyan etmiştir. 

Sanık sürücü Cem Selçuk 13.03.2013 günü saat 11.10’da verdiği ilk ifadesinde özetle; 

12.03.2013 tarihinde saat 18.30 sularında 06 B plakalı araç ile 1278 nolu sokaktan yokuş 

aşağı indiğini ve yolu bitiminde sağa yokuş yukarı dönüş yapmak istediğini, aracı durdurup 

sağa dönüş yaptığını, 1.viteste giderken birden önüne bir bayan çıktığını, bu bayanı fark 

edince hemen fren yapıp direksiyonu kırdığını, ancak kullanmakta olduğu aracın sağ tarafı ile 

bu bayana çarptığını, yaklaşık 10 m ilerde aracı durdurduğunu ve ehliyetinin olmadığını 

beyan etmiştir.  



 

 

Müşteki yaya Çağla KAYA 30.03.2013 günü verdiği ilk ifadesinde özetle; kızı ile birlikte 

evine kaldırımdan yürüyerek gittiğini, bir ara kızının arkasından araç geldiğini söylediğini, bir 

anda kendini yerde bulduğunu beyan etmiştir. 

Sağlık Bakanlığı Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi tarafından 12.03.2013 tarih ve 

saat: 22.52’de düzenlenen raporda sürücü Cem Selçuk’ın 0.61 promil alkollü olduğu tespit 

edilmiştir. 

Bilirkişi Savaş BİROL tarafından düzenlenen 31.07.2013 tarihli raporda; yaya Çağla 

KAYA’nın, trafik kazasının oluşumunda 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 

68.maddesine riayetsizlik sebebiyle 2.derecede kusurlu olduğu, sürücü Cem Selçuk’ın olayın 

olduğu saat ile Meslek Hastalıkları hastanesi tarafından düzenlenen raporun saati arasındaki 

süreye göre WİDMARK formülü ile yaptığı hesaplamada sürücünün olay anındaki alkol 

düzeyinin 136 promil olduğu tespiti yapılmış, trafik kazasının oluşumunda 2918 Sayılı 

Karayolları Trafik Kanununun 52/b, 36, 48.maddeleri ile Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 

97/b-2 ve TCK 179/3 maddelerine riayetsizliği sebebiyle 1.derecede kusurlu olduğu 

belirtilmiştir. 

 

OLAYIN DEĞERLENDİRİLMESİ: 

Dosyada bulunan tüm bilgi ve belgeler ile olayın oluş biçimi bütün detayıyla 

incelenerek değerlendirildiğinde; 

Sürücü Cem Selçuk aracının hızını, kullandığı aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, 

yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurması gerekirken buna riayet 

etmeyerek, yayaların bulunduğu konut alanından geçerken alkollü olmasının da etkisiyle 

dikkatsiz ve tedbirsiz davrandığı, sağa veya sola dönecek sürücüler ile kavşağa yaklaşan 

sürücülerin hızlarını azaltması kuralına uymayarak sanık Sürücü Cem Selçuk’ın kural ihlali 

yaptığı bu nedenle de meydana gelen olayın hazırlanmasında ve vukuunda TAMAMEN 

kusurlu olduğu, 

Müşteki yaya Çağla KAYA’nın, kazanın oluşumunda herhangi bir KUSURUNUN 

OLMADIĞI kanaatine varılmıştır. 

 

SONUÇ: 

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

1- Sürücü Cem Selçuk 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun hızını gerekli şartlara 

uygunluğunu sağlama ile ilgili 52/a ve b, dönüş kuralları ile ilgili 53/a-3, sürücü belgesi alma 

zorunluluğu ile ilgili 36, alkol, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin etkisi altında araç sürme 

yasağı ile ilgili 48.maddelerine göre KURAL İHLALLERİ yaptığı ve yaralanma ile neticelenen 

olayın hazırlanmasında ve vukuunda TAMAMEN  kusurlu olduğu, 



 

 

2-Yaya Çağla KAYA’nın ise kazanın oluşumunda KUSURSUZ olduğu görüş ve kanaatine 

varılmıştır. 

Yüce mahkemenizin takdirlerine arz ederiz.  27.01.2014 
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