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ANKARA 2. TÜKETİCİ MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE  

  

Dosya No: 2014 / 896 E.             

 

Davacı: Sevinç VELİ,  

 

Davalı: Görkem İnş. Deko. Müh. Mim. Tur. San. Şti. (ARİES 

Arena Hobi Karting Tesisi ), Murat Yetimoğlu, Çetin 

Uçman, 

 

İnceleme Konusu: Dava dosyasının 06.10.2015 tarihli ara 

kararı gereği ‘’davalı vekilince itiraz olarak ileri sürülen 

hususların ve iddia, savunmaların değerlendirilip tarafların 

varsa kusur ve kusur oranlarının gerekçeli olarak izah edilmesi 

bakımından 11.12.2015 tarihli bilirkişi raporu düzenlenmiştir. 

Davalı vekilinin 19.02.2016 işlem tarihli ve 19.02.2016 tarihli 

dilekçe beyanları ve 11.12.2015 tarihli bilirkişi raporuna 

itirazları dikkate alınarak mevcut rapor hazırlanmıştır.  

I. RAPOR 

Ankara 2. Tüketici Mahkemesi, 2014 / 896 E. Nolu dosya ile ilgili olarak 
11.12.2015  tarihli 12 sayfalık bilirkişi raporunun sonuç kısmında 

aşağıdaki tespitler yapılmıştır. 

 

 Sevinç Veli’nin go-kart araç hâkimiyetin kaybedilmesine diğer sürücü 

ve etkenler sebep olsa da kendisinin yapması gerekenleri ihlal ettiği 

ve tehlikeli durumlarla karşılaşılmasının her zaman riskli olan bir 

spor eğlenceyi tercih ettiğinden ve yine bazı koruyucu ekipmanları 

istemede, kullanmada bilinçli davranmadığından olayın meydana 

gelmesinde %10 oranında kusurlu olduğu, 

 

 Davalı İş Yeri Sahibi Murat Yetimoğlu, tesisin kurulması ve 

işletmesinde sahibi olarak birinci derecede sorumludur. Olayın iş 

yerinde olduğundan işveren olarak Murat Yetimoğlu, olaydaki denetim 

ve iş güvenliği kurallarını sağlamadığından ve Sevinç VELİ’NİN 

yaralanması olayının meydana gelmesinde % 60 oranında kusurlu 

olduğu, 
 

 Davalı İş Yeri Sorumlu Müdürü Çetin Uçman, işletmenin teknik yönü 

dahil olmak üzere yukarıda ifade edilen vizyon, misyon yani ticari  
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anlayışın tüm tarafları boyutunda işletilmesinden birinci derecede 

sorumludur. Olayın sorumlu olduğu iş yerinde ve Çetin Uçman’ın 

çalışma saatlerinde olduğundan, olaydaki denetim ve iş güvenliği 

kurallarını sağlamadığından ve Sevinç VELİ’NİN yaralanması olayının 

meydana gelmesinde % 30 oranında kusurlu olduğu, 

Tespitleri yapılmıştır. 

 

SONUÇ 

 

Davalı Vekili Avukat Ayfer Bozyiğit ‘’24.02.2016 işlem tarihli 

dilekçe’’ beyanlarında ‘’…olayda davacının tam kusurlu 

olduğu, işletmenin fizik koşulları nedeni ile atfedilecek 

hiçbir kusur bulunmamaktadır.’’ 

 

 Beyan ederek itirazları doğrultusunda bilirkişi raporu 

alınmasını talep etmektedir. 

 

11.12.2015 tarihli bilirkişi raporunun düzenlenmesinden 

sonra dosyaya sunulan olayla ilgili olarak başkaca ‘’belge, 

bulgu, görüntü, tanık vb.’’ gibi delil sunulmadığı 

görülmüştür. 

 

Davalı Vekili Avukat Ayfer Bozyiğit’in ‘’11.12.2015 tarihli 

bilirkişi raporu’’ ile ilgili itirazları dikkate alındığında; bu 

hususların 11.12.2015 tarihli bilirkişi raporunda 

irdelendiğinden olayla ilgili ‘’bilirkişi raporunun ve 

şahısların kusur oranlarının’’ değişmediği,  
 

Görüş ve kanaati ile arz olunur.        .07.2016 24. 

 

 

 

 

 

BİLİRKİŞİ 

Msc. Mustafa KAYGISIZ  

Trafik Kriminalisti    

İleri Düzey ve Güvenli Sürüş Uzmanı 

Polis Akademisi Öğretim Görevlisi 
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