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ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA  

                                                                                                  ANKARA 

  

BİLİRKİŞİ RAPORU 

  

DOSYA NO  : 2015/ 

DAVACI : K.H 

ŞÜPHELİ /MÜŞTEKİ : Halit   

ŞÜPHELİ/MÜŞTEKİ : Filiz 

MÜŞTEKİ :Cengiz 

SUÇ : Taksirle yaralamaya neden olma. 

SUÇ TARİHİ : 06/11/2015 

 SUÇ YERİ : Nihan Sokak ile Üçbaş Sokak Kavşağı- ANKARA  

 

Ankara C. Başsavcılığının 2015/ soruşturma evrakı hakkında tarafların olaydaki kusur durumlarının 

belirlenmesi amacıyla bilirkişi olarak görevlendirilmem üzerine işbu rapor tanzim ve takdim edilmiştir. 

 
 I-OLAY: 

06/11/2015 günü saat:07.40 sıralarında, sürücü Halit’un sevk ve idaresindeki 06 NC plakalı araç ile 

iki yönlü Üçbaş Sokak üzerinde seyir halinde giderken, olay yeri ışık kontrolsüz Nihan Sokak kavşağına 

geldiğinde, sağında bulunan Nihan Sokaktan gelen sürücü Filiz’nun sevk ve idaresindeki 06 KB plakalı araca 

kavşak sistemi içerisinde sol çamurluk tarafından çarptığı, bu çarpmanın etkisi ile kavşak çıkışında park 

etmiş halde bulunan 06 DY plakalı araca çarpması sonucu yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazası 

meydana gelmiştir. Sürücü Halit'un aracında bulunan yolcu Selda yaralanmıştır. 

 
  II-OLAY İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 

Dosyadaki bilgi ve belgelere göre, inceleme konusu olayın meskun mahalde meydana geldiği,  yol 

tipinin iki yönlü yol ve asfalt kaplama olduğu, kaza yerindeki azami hız limitinin 50 km., yol platform 

genişliğinin 11.5 m. olduğu, kaza yerinde yol şerit çizgisinin bulunmadığı, kavşakta trafik lambasının 

bulunmadığı, kaza yerinde görüşe engel bir cisim bulunmadığı, kazanın gündüz, havanın açık ve yolun 

yüzeyinin kuru olduğu, kazanın meydana geldiği yolun yatay güzergahının düz yol, düşey güzergahının 

eğimsiz ve dört yönlü kavşak olduğu, kazanın yandan çarpma şeklinde meydana geldiği, 06 NC plakalı 

aracın çarpma noktasından sonra 26,7 metri sonra durabildiği, ilk çarpma yerinin yol üzeri olduğu, kaza 

yerinde yol sorunu belirtilmemiştir.  

Olayla ilgili trafik kazası tespit tutanağı düzenlendiği dosya kapsamında anlaşılmaktadır. Tespit 

tutanağında; sürücü Halit'un sevk ve idaresinde bulunan 06 NC plakalı aracı ile Ayvalı Caddesi 

istikametinden Ücbaş sokak üzeri gelerek trafik ışığı ve lambası ile kontrol altına alınmayan dört yönlü 

kavşak sitemine tedbirsiz giriş yapması sonucu Nihan Sokak üzeri kavşağa sağ taraftan giriş yapan sürücü 

Filiz’nun kullandığı 06 KB plakalı araçla çarpışması üzerine savrularak park halindeki 06 DY 4043 plakalı 

araca çarparak duruşa geçtiği iddia edilen olayla ilgili sürücü Halit'un 2918 sayılı Karayolları Trafik 

Kanunun 57/1-c maddesindeki birinci fıkrasında belirtilen trafik kuralını ihlal etmesi nedeniyle kazanın 

oluşumunda asli kusurlu olduğu, sürücü Filiz’nun 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 52/1-a 

maddesinde ki  trafik kuralını ihlal etmesi nedeniyle kazanın oluşumunda tali kusurlu olduğu, Park halindeki 

06 DY plakalı araç sürücüsünün herhangi bir kural ihlalinin olmadığı belirtilmiştir. 

Trafik görevlileri tarafından düzenlenen alkol tespit tutanağında sürücü Filiz ve Halit’un sıfır promil 

alkolsüz olduğu belirtilmiştir. Sürücüler Filiz ve Halit’un (B) sınıfı sürücü belgesinin dosyaya eklendiği 

görülmüştür. 

Sürücü Filiz ifadesinde; 06/11/2015 günü saat:07.30 sıralarında, sevk ve idaresinde bulunan 06 KB 

plakalı aracı ile Nihan Sokakta seyir halinde iken, sol tarafında bulunan Üçbaş Sokaktan hızla gelen sürücü 

Halit'un kullandığı 06 NCplakalı aracın kavşak içerisinde aracının sol çamurluk kısmına çarptığını, 

çarpmanın etkisi ile direksiyon hakimiyetini kaybederek sağ tarafa savrulduğunu ve park halindeki 06 DY  

plakalı araca çarparak durduğunu belirtmiştir.  

Sürücü Halit ifadesinde; 06/11/2015 günü saat:07.30 sıralarında, sevk ve idaresinde bulunan 06 NC  

plakalı aracı ile Nihan Sokak üzerinde seyir halinde bulunduğu esnada Üçbaş Sokak kavşağına geldiğini, sağ 

tarafındaki yoldan aşağı doğru hızla gelen sürücü Filiz'nun kullandığı 06 KB plakalı aracın sağ ön çamurluk 

kısmına çarptığını belirtmiştir. 



 

2 
 

Müşteki Cengiz ifadesinde; 06 DY plakalı aracını park ettiğini, dışarıdan kaza sesi gelmesi üzerine 

dışarı çıktığında park halindeki aracına 06 NC ve 06 KB plakalı araçların çarptığını gördüğünü belirtmiştir. 

Bilgi sahibi Bahattin Görkem KURTULUŞ ifadesinde; Yolcu olarak annesinin kullanmış olduğu 

06 KB plakalı araç ile Nihan Sokakta seyir halinde giderken, Üçbaş Sokaktan hızla gelen 06 NC ve plakalı 

aracın kendi araçlarının sol ön çamurluk kısmından çarptığını, çarpmanın etkisi ile direksiyon hâkimiyetini 

kaybederek sağ taraftaki park etmiş araca çarptıklarını belirtmiştir.  

Bilgi sahibi Selda ifadesinde; eşi Halit’un sevk ve idaresindeki 06 NC plakalı araç içerisinde sağ ön 

yolcu koltuğunda oturduğunu, Nihan Sokak üzerinde seyir halinde iken Üçbaş Sokak Kavşağına 

geldiklerinde sağ taraftaki yoldan hızla gelen 06 KB plakalı aracın kendi araçlarının ön çamurluk kısmına 

çarptığını belirtmiştir. 

 

 

 

Resim: .Dosyadaki bilgilere göre kazanın oluşumu. 

 Dosyadaki bilgi ve belgeler incelenip durum değerlendirilmesi yapıldığında, olayın olduğu kavşakta 

trafik lambası bulunmadığı, kazanın yukarıda olay kısmında açıklanan şekilde sürücü Halit’un yönetimindeki 

06 NC plakalı araç ile Üçbaş Sokakta seyir halinde iken ışık kontrolsüz kavşağa geldiğinde, seyrine göre 

sağındaki Nihan Sokak istikametinden kavşağa gelen 06 KB plakalı araca çarpması sonucunda kazanın 

meydana geldiği anlaşılmaktadır. Dosyadaki kaza yeri krokisinde her iki araca ait fren izi tespit 

edilememiştir. Çarpışmanın etkisi ile 06 KB plakalı araç kaza sonrası park halindeki 06 DY plakalı araca 

çarpmış, 06 NC plakalı araç ise kaza yaptıktan sonra 26.7 metre ilerlide durabilmiştir. Sürücü Filiz 

ifadesinde; aracı ile kavşağı geçerken sol tarafında bulunan sokaktan hızla gelen Halit'un kullandığı aracın 

sol çamurluk kısmına çarptığını, çarpmanın etkisi ile direksiyon hâkimiyetini kaybettiğini belirtmiş, sürücü 

Halit ise; aracı ile kavşağa girdiğinde sağ tarafındaki yoldan aşağı doğru hızla gelen sürücü Filiz'nun aracının 

sağ ön çamurluk kısmına çarptığını belirtmiştir. 

 Kavşak sisteminde trafik lambasının bulunmaması ve her iki aracın eşdeğer yollarda düz gitmesi 

durumunda kavşaktaki geçiş önceliğinin hangi araca ait olduğunun tespit edilmesi gerekmektedir. Kaza 

krokisinin incelenmesinde her iki yolun eşdeğer olduğu ve 06 KB plakalı aracın 06 NC plakalı araca göre 

sağında seyrettiği, ifadelerden anlaşıldığı üzere her iki aracın kavşağa hızlı girdiği, aracının hızlarını yol ve 

trafik durumuna göre ayarlamadıkları anlaşılmaktadır.  

 

13/10/1993 tarih ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun; 
- “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.”, 

-“Kavşaklarda geçiş hakkı” başlıklı 57 inci maddesinde; 

“Madde 57 – Kavşaklarda aşağıdaki kurallar uygulanır. 

            …………. 

c) Kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları işaretlerle belirlenmemiş ise; 

1. Motorsuz araç sürücüleri motorlu araçlara, 

2. Motorlu araçlardan soldaki sağdan gelen araca, 

 Geçiş hakkını vermek zorundadırlar…” düzenlemesi bulunmaktadır.  Buna göre; 

 Sürücü Halit, sevk ve idaresindeki 06 NC plakalı aracı ile trafik yoğunlu bakımından işaret levhaları 

ile bir ayrıma tabi tutulmamış eşdeğer yolların kesiştiği kavşakta sağından gelen 06 KB plakalı araç 

sürücüsüne geçiş önceliği vermediği, kavşağa giriş yaparken hızını azaltmadığı, kavşakta hızını düşürerek 

dikkatli ve tedbirli bir şekilde seyrini sürdürmesi gerekirken, kurallara uymaması ve fren tedbirine geç 

kalarak olaya sebebiyet verdiğinden 2918 sayılı Karayolları Trafik Kununu’nun 52/1-a maddesi ile aynı 

kanunun 57/c-2 maddesini ihlal etmesi nedeniyle olayda asli kusurlu olduğu tespit edilmiştir.     
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Sürücü Filiz, yönetimindeki araç ile olay yerinde seyri sırasında, kavşağa hızlı girdiği, 06 NC plakalı 

aracı görmesine rağmen etkili fren yapmadığı, hızını düşürerek dikkatli ve tedbirli bir şekilde seyrini 

sürdürmesi gerekirken, fren tedbirine geç kalarak olaya sebebiyet verdiğinden aynı kanunun 52/1-b maddesi 

gereğince ikinci derecede (tali) kusurlu olduğu anlaşılmıştır.   

 Müşteki Cengiz’nın kurallara uygun olarak park ettiği 06 DY plakalı aracına sürücü Filiz'nun sevk ve 

idaresindeki 06 KB plakalı aracın çarpması nedeniyle kazayı önlemek için yapabileceği bir davranışı 

bulunmadığı için olayda kusursuz olduğu tespit edilmiştir.  

 

III- KUSUR YÖNÜNDEN SONUÇ: 

Mevcut tespitlere göre; 

1- 06 NC plakalı araç sürücüsü Halit’un Karayolları Trafik Kanunun 84 üncü maddesinin birinci 

fıkrasında belirtilen “Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama”  trafik kuralını ihlal etmesi nedeniyle kazanın 

oluşumunda asli kusurlu olduğu, 

2- 06 KB plakalı araç sürücüsü Filiz'nun Karayolları Trafik Kanunu’nun 52/1-b maddesi gereğince 

“Hızlarını, kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği 

şartlara uydurmak” trafik kuralını ihlal etmesi nedeniyle kazanın oluşumunda tali kusurlu olduğu, 

3- 06 DY plakalı araç sahibi Cengiz’nın olayın meydana gelmesinde kusurunun bulunmadığı,  

görüş ve kanaatine varılmıştır.  

Bilirkişi raporu tarafımdan 2 nüsha olarak tanzim ve imza edilerek C.Başsavcılığınızın takdirlerine arz 

olunur. 06/01/2016 

 

 TRAFİK BİLİRKİŞİSİ 

    

 

 

 

 


