
 

 

BİLİRKİŞİ  RAPORU 

 

Kazanın Yeri :  İzmir ili Bornova ilçesi EğridereMah.Evka 4 ten Eğridere mahallesi                                                                   1 

km 400 metresinde 

 

Kazanın Nevi :Yaralanmalı Trafik Kazası  

 

Olayın Tarihi ve saati : 08.05.2015 23.30 

 

OLAY YERİNİN TETKİKİ  

 

       Olay yeri İzmir ili Bornova ilçesi Eğridere Mah. Evka 4 ten Eğridere mahallesi                                                                   1 

km 400 metresinde karayolu platform genişliğinin tahmini 7 metre iki yönlü asfalt karayolu olduğu karayolunun sağa 

tehlikeli viraj olduğu ve trafik işaret levhasının olay yerine yaklaşık 42 metre mesafede olduğu yol yüzeyinin kuru gün 

durumunun gece herhangi bir geçidin olmadığı hava durumunun açık olduğu görüşe engel cimin bulunmadığı olay 

yerinin meskun mahal olduğundan hız sınırının 50 km/s olduğu olaydan sonra müşteki …………….  ın kendi imkanları ile 

tedavisi için Hastaneye gittiği Olay yerinin terk edildiğinden dolayı Trafik Kaza Tespit Tutanağı tanzim edildiği ancak 

herhangi bir iz emarenin olmadığından kusur dağılımının yapılamadığı tutanakta beyan edilmiştir.   

 

OLAYIN OLUŞ ŞEKLİ  

 

       Olayın 08.05.2015 günü saat: 23.30 sıralarında Evka 4 ten Eğridere mahallesi                                                                   1 

km 400 metresinde sürücü …………….. yönetimindeki 35 …  ..       plakalı araç ile karayolunun kenarına durarak araçta 

yolcu konumunda bulunan …………….. ı indirdiği ve şahsın yaya olarak yolun karşı tarafına geçmek üzere harekete 

başladığı Karayolunun ortasına geldiği esnada sürücü ………………. yönetimindeki 35 …. ….plakalı motosikletin çarpması 

sonucu Yaralanmalı Trafik Kazasının meydana geldiği sürücü ………………. nün İfadesinde Karayolu kenarında duran aracı 

ve yayaları gördüğünü hatta çarpma sonucu yaralanmasına sebebiyet olduğu …………… ı yolun ortasında karşıya doğru 

geçmeye çalıştığını da gördüğünü beyan etmesine rağmen sürücü …………….. Yönetimindeki 35 ….. ….aracın süratli ve 

dikkatsiz-tedbirsizlik nedeniyle duramayarak yaya ……………    a çarpması neticesinde Yaralanmalı Trafik Kazasının 

meydana geldiği Kaza sonucu yaya ……………. ın yaralanarak kendi imkanları ile Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılması 

ile sonuçlanmıştır.                                                                     

 

BİLİRKİŞİ DÜŞÜNCESİ  

 



 

 

       Olayla ilgili olarak ifadelerin incelendiğinde kazanın yaya ……………. ın karşıdan karşıya geçişe başladığı hatta 

Karayolunu ortasına kadar geldiği Karayolunun Trafik işareti ile belirtildiği üzere olay yerinin tehlikeli viraj olduğu 

belirtilmesine olay yerinin meskun mahal olmasına rağmen sürücü ……………….  nün hız kurallarına riayet etmediği 

ayrıca İfadelerden anlaşıldığı üzere motosikletin ön far ışığının yanmadığı bu da kendisinin ve trafiği kullananlar için  

görüşü etkilediği sürücü …………… nün vermiş olduğu ifadeden anlaşıldığı üzere Karayolunun trafik durumunu açıkça 

gördüğü yol kenarında duran aracı ve yol üzerinde karşıdan karşıya geçmekte olan yayanın bulunduğunu görmesine 

rağmen  sürücünün trafik kurallarından hız kurallarına riayet etmeyerek yaralanmalı trafik kazanının meydana 

gelmesine sebebiyet verdiği açıktır.       

 

NETİCE VE KANAAT  

 

1- 35 …… …..plakalı araç sürücüsü …………… nün 2918 sayılı karayolları trafik kanun 84 maddesinde belirtilen diğer 

kusurlardan 52/1-   

                        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, ve aynı kanunun 63. Maddesinde yazılı karayolunda trafiğe çıkan bütün araçların nicelik ve 

nitelikleri yönetmelikte belirtilen şartlara uygun ışık donanımı bulundurması zorunludur kurallarını ihlal ettiğinden 

dolayı 

 

BİRİNCİ DERECEDE KUSURLU OLDUĞU (%75 KUSURLU)  

 

2- Trafik Kazası Tespit Tutanağı incelendiğinde Karayolunu kullanan yayaların gece ve gündüz görüşün az olduğu 

hallerde çarpmayı önleyici tedbirleri almaları gerektiği ancak yaya ………………………………. ın açık renkli kıyafetle kendisini 

görünür yapması gerekmesine rağmen kıyafetinin koyu renkli olduğundan 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 68. 

Maddesinde yazılı yayaların uyması gereken kurallara riayet etmediğinden dolayı 

 

İKİNCİ DERECEDE KUSURLU OLDUĞU (%25 KUSURLU) 

kanaatine varılmıştır`;  

İş bu Bilirkişi trafik kazası raporu tarafımca tanzim edilerek imza altına alınmıştır.06.11.2017 

 

                                                                                                 Barbaros KORKMAZ    

                                                                                                 Emekli Kd.Bçvş 

                                                                                                 Trafik Bilirkişisi   


