
 

 

BİLİRKİŞİ  RAPORU 

 

 

Kazanın Yeri :  Rakım Erkutlu caddesi Eşrefpaşacad kavşağı KONAK/İZMİR                                                       

 

Kazanın Nevi :Yaralanmalı Trafik Kazası  

 

Olayın Tarihi ve saati : 06.04.2015 21.45 

 

OLAY YERİNİN TETKİKİ  

 

       06 Nisan 2015 günü saat:21.45 sıralarında İzmir ili Konak ilçesi Rakım Erkutlu caddesi Eşrefpaşacaddesinin  kesiştiği 

kontrollü dört yönlü kavşakta çift taraflı yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği kaza sonucu müşteki ………………. ün 

yaralanarak kazaya karışan 35 … … plakalı ambulans ile İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek 

tedavisinin yapıldığı Olayla ilgili olarak Trafik Kaza Tespit Tutanağı tanzim edildiği ancak kusur dağılımının yapılamadığı 

tespit edilmiştir.   

OLAYIN OLUŞ ŞEKLİ  

       Olayın 06.04.2015 günü saat: 21.45 sıralarında İzmir ili Konak ilçesi Rakım Erkutlu caddesi Eşrefpaşacaddesinin  

kesiştiği kontrollü dört yönlü kavşağa İfade Tutanakların ve Trafik Kazası Tespit Tutanağı Kaza Yeri Krokileri 

incelendiğinde sürücü ………………. yönetimindeki 35 … .. plakalı aracı ile girdiği sırada kendi istikametine göre 

karayolunun sağından gelmekte olan sürücü ……………………..  yönetimindeki 35 … .. plakalı ambulansın çarpması 

neticesinde kazanın meydana geldiği  kaza sonucu motorsiklet sürücüsü ………………. ün yaralanarak hastaneye sevk 

edilerek tedavilerinin yapılması ile sonuçlanmıştır. 

 

BİLİRKİŞİ DÜŞÜNCESİ  

 

       Olayla ilgili olarak ifadelerin ve Trafik Kazası Tespit Tutanağı Kaza Yeri Krokileri incelendiğinde kazanın sürücü 

……………………… yönetimindeki 35 … ..plakalı aracın kontrollü kavşağa girdiğinde sinyalizasyonun yanmadığı söz konusu 

olduğunda sağdan gelen kuralına riayet etmeyerek dikkatsizlik tedbirsizlik sonucu kavşağa giriş yapan sürücü 

………………….. yönetimindeki 35 …. …..plakalıaraca çarpması neticesinde yaralanmalı trafik kazanının meydana gelmesine 

sebebiyet verdiği açıktır. Veya ikinci varsayım olarak 35  …. … plakalı araca yeşil yandığı düşünüldüğünde Kaza Yeri 

Krokileri incelendiğinde çarpma noktasının Karayolunun ortası olduğu yani sürücü ………… ün Kavşağa giriş yaptığını ve 

geçişi tamamlamak üzere olduğu dolayısı ile diğer araç sürücüsünün kavşağı geçen araca yol vererek trafiği tehlikeye 

düşürmemesi  gerektiği ancak sürücü ………. ………….. in yeteri kadar dikkatli ve tedbirli davranmadığından araca çarpması 

neticesinde yaralanmalı trafik kazanının meydana gelmesine sebebiyet verdiği açıktır.         



 

 

 

NETİCE VE KANAAT  

 

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

kusurlardan  

Kavşaklarda geçiş hakkı: 

 Madde 57 – (Değişik: 17/10/1996 - 4199/23 md.) Kavşaklarda aşağıdaki kurallar uygulanır.  

a) Kavşağa yaklaşan sürücüler kavşaktaki şartlara uyacak şekilde yavaşlamak, dikkatli olmak, geçiş hakkı olan araçların 

önce geçmesine imkan vermek zorundadırlar.  

b) Trafik zabıtası veya trafik işaret levhası veya ışıklı trafik işaret cihazları bulunmayan kavşaklarda; 1. Bütün sürücüler 

geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlara, 2. Bütün sürücüler doğru geçmekte olan tramvaylara, 3. Doğru geçen tramvay 

hattı bulunan karayoluna çıkan sürücüler bu yoldan gelen araçlara, 4. Bölünmüş yola çıkan sürücüler bu yoldan geçen 

araçlara, 5. Tali yoldan anayola çıkan sürücüler anayoldan gelen araçlara, 6. Dönel kavşağa gelen sürücüler dönel kavşak 

içindeki araçlara, 7. Bir iz veya mülkten çıkan sürücüler, karayolundan gelen araçlara,  

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 Kavşaklarda 

Geçiş Hakkı 

Madde 109- (Değişik: RG-02/11/2000-24218) 

Kavşaklarda aşağıdaki kurallar uygulanır. 

a)Kavşağa yaklaşan sürücüler, kavşaktaki şartlara uyacak şekilde yavaşlamak, dikkatli olmak, geçiş hakkı olan araçların 

önce geçmesine imkan vermek zorundadırlar. 

b)Trafik zabıtası veya trafik işaret levhası veya ışıklı işaret cihazları bulunmayan kavşaklarda; 

1)Bütün sürücüler geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlara, 

2)Bütün sürücüler doğru geçmekte olan tramvaylara, 

3)Doğru geçen tramvay hattı bulunan karayoluna çıkan sürücüler bu yoldan gelen, geçen araçlara, 

4)Bölünmüş yola çıkan sürücüler bu yoldan geçen araçlara, 

5)Tali yoldan ana yola çıkan sürücüler, ana yoldan gelen araçlara, 

6)Dönel kavşağa gelen sürücüler, dönel kavşak içindeki araçlara, 

7)Bir iz veya mülkten çıkan sürücüler, karayolundan gelen araçlara, 

8)Dönüş yapan sürücüler, doğru geçmekte olan araçlara, 

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

1)Motorsuz araç sürücüleri, motorlu araçlara, 

2)Lastik tekerlekli traktör ile iş makinesi sürücüleri, diğer motorlu araçlara, 



 

 

3)Motorlu araçlardan soldaki, sağdan gelen araca, 

4)Dönüş yapan sürücüler, kurallara uygun olarak geçiş yapan yayalara, varsa bisiklet yolundaki bisikletlilere, 

d) Kavşağa gelen sürücüler kavşak giriş ve çıkışlarından kurallara uygun olarak karşıya geçen veya geçmek üzere olan 

yayalara, 

Geçiş hakkını vermek zorundadırlar. 

e) Işıklı trafik işaretleri izin verse bile trafik akımı, kendisini kavşak içinde durmaya zorlayacak veya diğer doğrultudaki 

trafiğin geçişine engel olacak ise, sürücülerin kavşağa girmeleri yasaktır. 

 

Kurallarını ihlal ettiğinden;  

 

BİRİNCİ DERECEDE KUSURLU OLDUĞU (%75 KUSURLU)  

 

2- 35 … ……  plakalı araç sürücüsü …………….. ün ise  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, 

 

Kurallarını ihlal ettiğinden; 

 

İKİNCİ DERECEDE KUSURLU OLDUĞU (%25 KUSURLU) 

kanaatine varılmıştır`;  

 

İş bu Bilirkişi trafik kazası raporu tarafımca tanzim edilerek imza altına alınmıştır.05.02.2018 

 

                                                                                                 Barbaros KORKMAZ    

                                                                                                 Emekli Kd.Bçvş 

                                                                                                 Trafik Bilirkişisi   


