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ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 

 

BİLİRKİŞİ RAPORU 

 

SORUŞTURMA NO           : 2015/ 

DAVACI   : K.H. 

MÜŞTEKİ   : Levent 

ŞÜPHELİ   : Bülent 

SUÇ    : Taksirle yaralamaya neden olma. 

SUÇ TARİHİ   : 29/06/2015 saat:13.15 

SUÇ YERİ  : Ziraat Mahallesi Fatih Caddesi Altındağ /Ankara  

 

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

durumlarının belirlenmesi amacıyla bilirkişi olarak görevlendirilmem üzerine işbu rapor tanzim ve 

takdim edilmiştir. 

 

OLAYIN OLUŞ ŞEKLİ: 

29/06/2015 günü saat:13.10 sıralarında, sürücü Bülent sevk ve idaresinde bulunan 06 GV 

plakalı araç ile Fatih Caddesinde Keçiören istikametinden Ulus istikametine seyir halinde iken olay 

yeri Mevki Askeri Hastanesi karşısına geldiğinde, kendisine göre yolun solundan karşıya geçmeye 

çalışan yaya Levent’a çarpası neticesinde yaralamalı trafik kazası meydana gelmiştir. 

 

DOSYA KAPSAMINDAKİ BİLGİ VE BELGELERİN İNCELENMESİ: 

a)Olay yeri ile ilgili tespitler: Dosyadaki bilgi ve belgelere göre, olayın meskûn mahal olan 

Fatih Caddesi Mevki Hastanesi Arkası metro çalışması alanında meydana geldiği, yolun asfalt 

kaplama ve bölünmüş yol olduğu, kaza yerindeki azami hız limitinin 50 km olduğu, yol şerit 

çizgisinin bulunduğu ve görüşe engel cisim bulunmadığı,  olayın gündüz, havanın açık ve yolun 

yüzeyinin kuru olduğu, kazanın yaya çarpma şeklinde meydana geldiği, yolun yatay güzergâhının 

virajlı, düşey güzergâhının eğimsiz olduğu, ilk çarpma yerinin yol üzeri olduğu, kaza yerinde yol 

sorunu bulunmadığı, kaza yerine yakın 55,20 metre ileride yaya üst geçidi bulunduğu dosyadaki 

bilgilerden anlaşılmaktadır.   

b)Trafik kazası tespit tutanağı: Olayla ilgili trafik kazası tespit tutanağı düzenlendiği dosya 

kapsamında anlaşılmaktadır.  

Kaza tespit tutanağında; Sürücü Bülent sevk ve idaresindeki 06 GV plakalı aracı ile Fatih 

Caddesini takiben Mevki Hastanesi arkasında orta refüjü beton taşları ile örülmüş yolda seyrine göre 

yolun solundan karşısına geçmek isteyen yaya Levent’a aracının sol ön kısmıyla çarptığı kazada 

kural ihlali görülmediği,  

-Yaya Levent’un Fatih Caddesi Mevki Hastanesi tarafından yolun karşısına geçmek için geçiş 

istikametine göre sağında yaklaşık 55,20 metre uzağındaki yaya üst geçidini kullanması gerekirken 

kullanmayıp, bulunduğu yoldan trafik akımında yolun karşısına geçmek istediği sırada 06 GV plakalı 

araç sürücüsü tarafından çarpılarak yaralandığı kazada, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 

yaya kusurlarından olan 68 inci madde kural ihlali görüleceği belirtilmiştir.  

c)Adli rapor ve alkol durumu: Olay sonrası Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu tarafından 

düzenlenen 28/07/2015 tarih ve 14570 sayılı raporda;  

-Levent’un yaralanmasının kişinin yaşamını tehlikeye sokan bir durum olduğunu, basit tıbbi 

müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı belirtilmiştir.  

-Olay sonrası Sürücü Bülent hakkında emniyet görevlilerince düzenlenen alkol tespit 

tutanağında sıfır promil alkolsüz olduğu belirtilmiştir.  

ç)Tarafların ifadelerine göre kazanın oluşu:  
- Sürücü Bülent’in 29/06/2015 günü alınan ifadesinde; 29/06/2015 günü saat 13.15 

sıralarında, yönetimindeki 06 GV plakalı aracı ile Keçiören’den Ulus istikametine doğru yolun sol 
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şeridinden yaklaşık 30 km hızla seyir halinde iken Ziraat Mahallesi Fatih Caddesi Mevki 

Hastanesinin arkasında bulunan Metro inşaatının yanında, Mevki Hastanesi istikametinden Ziraat 

Mahallesi istikametine yaya olarak geçmek isteyen Levent isimli şahsın bir anda yola atlaması 

üzerine frene bastığını, ancak şahsın arabasının ön kaputuna çıktığını ve yolun kenarına düştüğünü, 

trafik güvenliğini tehlikeye düşürmediğini beyan etmiştir. 

-Yaya Levent’un 29/06/2015 günü alınan ifadesinde; 29/06/2015 günü saat 13.00 sıralarında 

Fatih Caddesi üzerinde bulunan otobüs duraklarından yolun karşı kısmında bulunan Sosyal Hizmetler 

Yardım Vakfına gitmek için karşıdan karşıya geçmek istediğini, bu sırada Ulus yönündeki aracın bir 

tanesinin önünden geçtiğini, diğer şeritten gelen 06 GV plakalı araç sürücüsü Bülent’in kendisine 

çarptığını beyan etmiştir. 

 

Resim: Dosyadaki bilgilere göre kazanın oluşumu. 

 

OLAY İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 

Trafik kazası ile ilgili ifade tutanakları, kaza tespit tutanağı ve dosya muhtevasından anlaşıldığı 

üzere, sürücü Bülent’in sevk ve idaresinde bulunan 06 GV plakalı otomobil ile Fatih Caddesinde 

Ulus istikametine seyir halinde iken Mevki Askeri Hastanesi karşısına geldiğinde kendisine göre 

beton taşların bulunduğu yolun solundan karşıya geçmeye çalışan yaya Levent’a çarpması sonucunda 

yaralamalı trafik kazası meydana gelmiştir. Bülent sevk ve idaresindeki 06 GV plakalı araç bölünmüş 

yolun orta şeridinde gitmektedir.  Kaza tespit tutanağındaki bilgilere göre 3.20 metre fren izi tespit 

edilmiştir. Buna göre aracın olay yerindeki hızı 20-25 km civarındadır. Çarpma noktasına yakın 

55,20 metre gerisinde yaya üst geçidi bulunmaktadır.  Yaya ifadesinde yolun karşısına geçerken bir 

aracın önünden geçtiğini, diğer aracın önünden geçerken Bülent’in kendisine çaptığını beyan etmiştir.  

Meydana gelen olayla ilgili; 

13/10/1993 tarih ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun; 

- “Yayaların uyacakları kurallar” başlıklı 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, 

“Madde 68 – Yayaların uyacakları kurallar aşağıda belirtilmiştir. 

 …………………… 

b) Taşıt yolunun karşı tarafına geçmek isteyen yayaların taşıt yolunu, yaya ve okul geçidi ile 

kavşak giriş ve çıkışları dışında herhangi bir yerden geçmeleri yasaktır. 

Yayalar, bu yerlerden geçerken; 

1. Yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerde, geçitte yayalar için ışıklı işaret varsa bu 

işaretlere uymak, 

2. Geçitte yayalar için ışıklı işaret yoksa ve geçit sadece taşıt trafiği ışıklı işareti veya yetkili 

kişi tarafından yönetiliyorsa geçecekleri doğrultu açıldıktan sonra taşıt yoluna girmek, 

3. Işıklı işaret veya yetkili kişilerin bulunmadığı geçitlerde veya kavşaklarda güvenlikleri 

açısından yaklaşan araçların uzaklık ve hızını göz önüne almak, 

Zorundadırlar. 

Ancak,  yüz  metre kadar mesafede yaya geçidi veya kavşak bulunmayan yerlerde yayalar, taşıt 

trafiği için bir engel teşkil etmemek şartı ile ve yolu kontrol ederek kendi güvenliklerini sağladıktan 

sonra en kısa doğrultuda ve en kısa zamanda taşıt yolunu geçebilirler. 

…….” kuralları yer almaktadır.  

Dosya kapsamında mevcut diğer tüm bilgi ve belgeler incelenerek değerlendirildiğinde kaza 

yerine yakın 55,20 metre geride yaya üst geçidi bulunmaktadır. 

Yukarıda özetlenen ifadelerle bilgi ve belgeler incelenerek değerlendirildiğinde; 

-Yaya Levent’un olayda yolun karşı tarafına geçmeye çalıştığı sırada taşıt yolu üzerindeki taşıt 

trafiğini yeterince dikkate almadığı, taşıt yoluna girmeden önce kendi can güvenliğini sağlayacak 

şekilde güvenle duramayacak kadar yaklaşmış olan araçlara ilk geçiş hakkını vermesi gerektiği, olay 

yerine yakın 55,20 metre geride bulunan yaya üst geçidinden karşıya geçmesi gerekirken buradan 

karşıya geçmediği, kendi can güvenliğini tehlikeye düşürerek yola kontrolsüzce ve aniden girmekle, 

olayda dikkatsiz ve tedbirsiz davranmıştır. Bu davranışı ile, 2918 Sayılı Karayolları Trafik 

Kanunu’nun 68/b maddesine aykırı davranmakla olayda asli kusurlu olduğu anlaşılmıştır.   
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Sürücü Bülent’in, yönetimindeki araçla olay yerinde seyri sırasında azami hız kurallarına 

uyduğu, karşıya geçiş yapan yayayı zamanında görüp etkili şekilde fren yapmasına rağmen kazayı 

önleyemediği anlaşıldığından olayda kusurunun bulunmadığı tespit edilmiştir. 

  

KUSUR YÖNÜNDEN SONUÇ: 

Mevcut tespitlere göre; 
1- Yaya Levent’un Karayolları Trafik Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkrasında 

belirtilen “Yayaların uyacakları kurallar,”  trafik kuralını ihlal etmesi nedeniyle kazanın 
oluşumunda asli kusurlu olduğu, 

2- Sürücü Bülent’in kazanın oluşumunda kusurunun bulunmadığı, 
görüş ve kanaatine varılmıştır.  

 

Bilirkişi raporu tarafımdan 2 nüsha olarak tanzim ve imza edilerek Başsavcılığın takdirlerine 

arz olunur. 29/09/2015 

 

 

 

                 Bilirkişi 
  

 


