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BİLİRKİŞİ HEYETİ RAPORU  

 

... TÜKETİCİ MAHKEMESİ Tal. 2015/  ile, 
 

… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE  

  

Dosya No: 2013 /  E.             
 

Davacı: Mahir Turgut,  

 

Davalı:  … Sigorta AŞ. 

 

İnceleme Konusu: Dava dosyası ve Balıkesir Sulh Ceza Mahkemesi 

2012/ sayılı dosyası içeriğine göre; kazanın münhasıran alkolün etkisi ile 

meydana gelip gelmediği ve kazanın oluşumunda başka faktörlerin 

etkisinin bulunup bulunmadığı konusunda rapor düzenlemek. 

I. OLAYIN ÖZETİ 

22.08.2012 günü saat 01.20 sıralarında sürücü Selçuk Turgut’IN kullandığı 10 
SS Plakalı Peugeot tipi araç ile Balıkesir- Bursa karayolunun 17. km direksiyon 
hâkimiyetini kaybetmesi sonucu sol tarafta bulunan bankete çarpması sonucu 
kaza meydana geldiği, Selçuk Turgut’IN yaralandığı, kazanın etkisi nedeni ile 
düşen/kopan parçaların karşı şeride düştüğü, 34 UD Plakalı Hakan Bayburt 
idaresindeki otomobilin önüne düştüğü, sürücüsü yaralanmamakla birlikte 
otomobilde hasar meydana geldiği anlaşılmaktadır. 

Olayla ilgili Balıkesir Yenimahalle Merkez Jandarma Komutanlığınca fezleke 
düzenlenmiş ve …. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 2012/ Esas sayılı dosyasında 
trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan sokmak suçundan dava açılmıştır. Dosya 
kapsamında Selçuk Turgut’IN şüpheli/mağdur ve Hakan Bayburt mağdur 
olarak taraf olmuşlardır. Başkaca tanık ve Selçuk Turgut’IN beyan ettiği kazaya 
neden Toyota marka araç ile bulgu yer almamıştır. 

II. TESPİT EDİLEN HUSUSLAR 

Tarafımıza sunulan belgeler üzerinde yapılan incelemede; 

1- Tarafların ifadesinde; 

- Sürücü Selçuk Turgut, 10 SS Plakalı araç ile seyir halinde iken kazanın 
meydana geldiği mahalle geldiğinde sağ tarafta bulunan akaryakıt 
istasyonundan yola ani şekilde Toyota marka aracın yola çıktığını, kendisinin 
sağ şeritte hareket ettiği, bu araca çarpmamak için direksiyonu kırması ile 
birlikte sol tarafta bulunan bankete çarpması sonucu kaza meydana geldiği, 
olaya sebep olan otomobilin tespitinin yapılmasını istemektedir. 

 

- Hakan Bayburt, 34 UD Plakalı araç ile Balıkesir- Bursa istikametinde seyir 
halinde iken bir aracın bankete çarptığı ve bu araçtan kopan sert bir 
parçanın aracının önüne düştüğü ve aracına zarar verdiğini, beyan etmiştir. 
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Olayın Tanıklarının İfadeleri; 

Balıkesir Yenimahalle Merkez Jandarma Komutanlığı fezlekesinde ve Sulh 
Ceza Mahkemesi’nin 2012/ Esas sayılı dosyasında tanık ifadeleri yer 
almaz iken, Balıkesir Asliye Hukuk Mahkemesinin talimatla Ankara 7. 
Asliye Hukuk Mahkemesi kanalı ile 27.11.2014 tarihinde Derya Tuğral, 
Bilal Berke Sarıkaya ve Erol Pancar’ın ifadeleri alınmıştır. Tanıklar Derya 
Tuğral, Bilal Berke Sarıkaya, Erol Pancar ifadelerde; Olay zamanı aynı 
araç içinde olay yerinde araçla seyrettikleri ve ‘’bir araç bizi solladı, sağdan 
benzinlikten araç çıktı, çarpmamak için sola kırdı kaza oldu… alkol 
durumunu bilmiyoruz. Beyanları mevcuttur. 
  

2- Trafik Kazası Tespit Tutanağı Ve Kaza İle İlgili Bilgiler: 

a) Kaza yeri: 

- Bölünmüş ve iki şerit 10.5 metre asfalt yol, kuru, gece vakti, yerleşim 
dışı, araç tek taraflı, düşen parça ile karşılıklı kaza, 

- Kazaya karışanlardan Selçuk Turgut yaralanmıştır. 

Tespitleri mevcuttur. 

b) Kaza Özet Bilgisi: Sürücü Selçuk Turgut sevk ve idaresindeki 10 SS Plakalı 
aracı şerit izleme ve değiştirme kuralına uymayarak 2918 sayılı K.Y.T. 
yönetmeliğinin Madde:56/1 bendinde belirtilen kuralara uymadığı ifade 
edilmiştir. 

c) Kaza Yeri Krokisi: 

 

 

 

 

Kamera Görüntüleri 

- Kamera Tespit Tutanağı; Selçuk Turgut, Olayın meydana geldiği yerin sağ 
tarafında bulunan Turkuaz Akaryakıt istasyonundan yola ani şekilde 
Toyota marka aracın yola çıktığını beyan etmiştir. 
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Kazanın olduğu anda akaryakıt istasyonuna giren veya çıkan herhangi bir aracın 
olmadığı (Yenimahalle Jandarma Karakol Komutanlığı Fezlekesi, 23.08.2012)  tespit 
edilmiştir. 

CD’de Kamera Görüntüleri: 

Dosya kapsamında yer alan CD’de aşağıda ifade edilen görüntü dosyaları yer almaktadır.  

 

Kayıtlar tarafımızdan izlenmiş olup; Kamera kayıtlarında dört dosya petrol ofisi içi ve iki 

dosya yol trafik akışını genel olarak göstermektedir. Olayla ilgili kaza anı, öncesi ve 

sonrası olayla ilgili olabilecek görüntüye rastlanılmamıştır. 

3- Alkol Raporu Tespitleri 

- Balıkesir Devlet Hastanesi 22.08.2012 tarihli raporu; kanda 90 mg/dl, 

- Balıkesir Adli Tıp Şube Müdürlüğü 12.11.2012; 90 mg/dl yasal sınırın 
üzerinde olduğu, …kişide kendine güven, atılganlık… sebep olacağı,  İstanbul 
Adli Tıp kurumundan rapor alınmasının uygun olacağı, 

- İstanbul Adli Tıp Kurumunu 10.12.2012 tarihli raporu: 90 mg/dl alkolün 
yasal sınır üzerinde olduğu, … alkollü bir kişide olay sonrası muayene 
yapılmamış- yaptırılmamış olduğundan emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare 
edip edemeyeceği hususunun mevcut verilerle tespit edilemeyeceği ifade 
dilmiştir. 

4- 25.05.2015 tarihli Bilirkişisi Raporu; Selçuk Turgut’IN kazanın oluşumunda 
asli derece kusurlu olduğu ifade edilmiştir. 

III. KAZANIN SEBEPLERİ VE TAHLİLİ 

Dosya mevcut bilgileri; Trafik kazasının Selçuk Turgut’IN sevk idaresinde olan 

otomobilin hâkimiyetini bilinçli veya bilinçsiz olarak şerit izleme ve değiştirme 

kuralına uyamadığı, bankete çarpma sonucu meydana geldiği anlaşılmaktadır. 

Otomobilin hâkimiyetini bilinçli veya bilinçsiz olarak şerit izleme ve değiştirme 

kuralına uymayarak bankete çarparak kazaya neden olmasından dolayı asli 

kusurlu olacağı tespit edilmiştir.  

Sürücü Selçuk Turgut’IN kazanın petrol ofisinden kontrolsüz bir şekilde aracın 

çıkması sonucu kazanın meydana gelmesi ile ilgili olarak; Kamera Tespit Tutanağı 

ve incelediğimiz CD-R Kamera görüntülerinde olayla ilgili kaza anı, öncesi ve sonrası 

olayla ilgili olabilecek görüntüye rastlanılmamıştır. 

Kaza olayı 22.08.2012 tarihinde meydana gelmiştir. Ceza soruşturmasında tanık 

beyan edilmemiştir. Ancak Mahir Turgut’ın 04.02.2014 tarihli dilekçesinde Derya 

Tuğral, Bilal Berke Sarıkaya ve Erol Pancar olayın tanığı olarak ifade edilmiştir. 

27.11.2014 tarihinde Derya Tuğral, Bilal Berke Sarıkaya ve Erol Pancar’ın ifadeleri 

alınmıştır. Tanık ifadelerinde aynı beyanlar ifade edilmiş olmakla birlikte yola 

çıkan araçla ilgili detaylı bir tanıtıcı ifade kullanılmamıştır. Dolayısı ile sonradan 

ortaya çıkan tanık ifadelerinin değerlendirmesinde davacının iddiasını ispatlayıcı 

somut bir bulgu ortaya konulamamıştır. 
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İlgili mevzuat bilgileri;  

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu Madde 46 – Karayollarında trafiğin akışı 

sağdan akar. Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücüler: Araçlarını, gidiş yönüne 

göre yolun sağından, çok şeritli yollarda ise yol ve trafik durumuna göre hızının 

gerektirdiği şeritten sürmek, Şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte sürülen 

araçların emniyetle geçişini beklemek, Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak 

şekilde şerit değiştirmemek zorundadırlar. 

 

2918 sayılı K.Y.T. yönetmeliğinin Madde 94- Karayollarında Trafiğin Akışı ve 

Karayolunun Kullanılması başlığı altında; Araç sürücüleri, Araçlarını durumun 

elverdiği oranda gidiş yönüne göre yolun en sağından, yol çok şeritli ise trafik 

durumuna göre hızının gerektirdiği şeritten sürmek, Şerit değiştirmeden önce, 

gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini beklemek, Trafiği aksatacak veya 

tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmemek zorundadırlar. 

Sürücülerin bölünmüş yolarda karşı şeride geçmeleri yasaktır.  

Araçların Manevralarına Dair Kurallar, Madde 137- Araç sürücülerinin; parkemmiş 

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. Dolayısı ile Sürücülerin şerit izleme ve 

değiştirme kurallarına uymak mecburiyeti vardır. 

 

Trafik kazalarında asli kusur halleri KTK madde 84’de yazılmıştır. Karşı şeride geçme 

fiili de maddenin metninde “b” bendinde sayılmıştır. Maddenin devamında ise, sayılan 

hareketlerin dışında nedenlerin kazaya etkisi olmuşsa kusur oranının yönetmelikte 

belirtilen esaslara göre tespit edileceği yer almaktadır. 

KTY’nin 157. maddesi ise 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 alınacağı hükmü bulunmaktadır. 

 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu Madde 48. Uyuşturucu veya keyif verici 

maddeleri almış olanlar ile alkollü içki almış olması nedeniyle güvenli sürme 

yeteneklerini kaybetmiş kişilerin kara yolunda araç sürmeleri yasaktır. 

 

Karayolları Trafik Yönetmeliği Madde 97. (Başlığı ile birlikte değişik:RG-19/2/2014-

28918) Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri almış olan sürücüler ile kanlarındaki alkol 

miktarı 0.50 promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin ve kanlarındaki 

alkol miktarı 0.20 promilin üstünde olan diğer araç sürücülerinin karayolunda araç 

sürmeleri yasaktır. 

 

Sürücü Selçuk Turgut (27.05.1992 doğumlu) kaza sonrası Balıkesir Devlet 

Hastanesinde   kazadan yaklaşık 20 dk. sonra yapılan ölçümde 0.90 promil alkol 

saptanmıştır, kandaki alkol düzeyi saat de ortalama 0.15 promil azalmaktadır   buna 

göre kaza anında şahsın 0.95 promil alkollü kabul edilebilir. Mevcut alkol düzeyi yaş, 

cinsiyet, kilo, metabolik durum gibi birçok etkene göre   kişiler arasında farklılık 

gösterebilir. Bu farklılıklara rağmen alkol alımına bağlı olarak gevşeme,  dikkat 
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azalması, algılama değerlendirme  karar verme  koordine  etme ve uygulama gibi 

yeteneklerinin azalmasından kaybına kadar  giden işlev  bozukluklarına, uykuya 

eğilime neden  olabilir ve güvenli araç sürme yeteneğini bozabilir. Adı geçen şahsın  

mevcut alkol düzeyinin  araç sürme becerisini  ne düzeyde bozduğunu tespit edecek 

nörolojik ve genel  muayene bulgularının olmaması nedeni ile kazanın tek başına 

alkolün etkisi ile meydana geldiğinin  söylenemeyeceği kanaatindeyim 

 

SONUÇ OLARAK;  

Mahkemenizin; kazanın münhasıran alkolün etkisi ile meydana gelip 

gelmediği ve kazanın oluşumunda başka faktörlerin etkisinin bulunup 

bulunmadığı soruları kapsamında, Yukarıda ifade edilen Olayın Özeti, 

Tespit Edilen Hususlar, Kazanın Sebepleri Ve Tahlili, Dosya Mevcut 

Bilgileri, İlgili Mevzuat Bilgileri gibi hususlar dikkate alındığında; 

 

 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 48. ve Karayolları Trafik 

Yönetmeliği 97. maddesi (Uyuşturucu veya keyif verici maddeler) 

hükümlerince sürücü Selçuk Turgut’un kaza anında 0.90 promil alkol 

saptanmıştır. Ancak adı geçen şahsın  mevcut alkol düzeyinin  araç 

sürme becerisini  ne düzeyde bozduğunu tespit edecek nörolojik ve 

genel  muayene bulgularının olmaması nedeni ile kazanın tek başına 

alkolün etkisi ile meydana geldiğinin  söylenemeyeceği, 

 

 Sürücü Selçuk Turgut hâkimiyetinde olduğu 10 SS Plakalı araç ile 

direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu sol tarafta bulunan 

bankete çarpmasıyla trafik kazasının meydana gelmesinde; 2918 sayılı 

Karayolları Trafik Kanunu 46. ve K.Y.T. Yönetmeliğinin 94. ve 137. 

maddesi hükümlerince sürücü Selçuk Turgut’IN ASLİ derecede 

kusurlu olduğu, 

 

 Görüş ve kanaati ile arz olunur. 15.10.2015 24. 

 

B İ L İ R K İ Ş İ   H E Y E T İ  

 

Nöroloji Uzmanı               Hukukçu                  Msc. Trafik Kriminalisti    

 
 

 


