KAZA DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER
Karayollar›nda yetersiz iflaret, çizgi ve uyar› levhalar›, çürük altyap›, yol bak›m onar›m çal›flmalar›nda yeterli ikaz ve
önlemlerin olmamas›, yere serilmifl m›c›r, düflük banket vb. durumlar tehlikelere ve kazalara neden olabilir.
Tafl›tlarda meydana gelen ani teknik ar›zalar da kazalar›n oluflmas›nda önemli etkenlerdendir: Lastik patlamas›, fren
ar›zalar›, yak›t bitmesi veya akmas›, yang›n, ön siper camlar›n›n k›r›lmas›, kornalar, farlar ve sileceklerden kaynaklanan sorunlar ile yük ve yüklemeden kaynaklanan sorunlar, vb.
Sürücüler için kaza riski yaratan durumlar aras›nda görüfl engelleri önemli bir yer tutar: Park edilmifl araçlar, kavflak
içi yavafllama, tepe üstü geçifller, sis, duman, kar, güneflin do¤ufl ve bat›fl›nda gözün kamaflmas› gibi. Bu arada hava durumuna ve yol koflullar›na ba¤l› olarak oluflan kayma riskini de unutmamak gerekir.
Kazalara neden olan sürücü kusurlar› genellikle; arkadan çarpma, ilk geçifl hakk›n› vermeme, afl›r› h›z, hatal› sollama,
flerit ihlali, park eden araca çarpma, hatal› dönüfl, akollü araç kullanma, k›rm›z› ›fl›kta geçme, uykusuzluk, karfl› fleride geçme vb.dir.
Hangi nedenle meydana gelirse gelsin, herhangi bir kaza an›nda sürücünün so¤ukkanl›l›¤›n› kaybetmeden sakin, koruyucu ve sayg›l› olmas›, kazadan sonra yap›lmas› gerekenleri ve ilk yard›m yöntemlerini unutmamas› gerekir. Sürücüler; sald›rgan, uyumsuz, duyars›z ve ac›mas›z olmamal›d›rlar.
Ayr›ca sürücüler, önceden alacaklar› tedbirler ve sürüflte gösterecekleri özen ve dikkat ile kendilerini kazalardan korumalar› gerekti¤ini her an göz önünde bulundurmal›d›rlar.
• Sürücü tehlike an›nda yavafllamal›, tehlike yaratabilecek araca yol vermeli, gerekirse önündeki araçla aras›nda takip mesafesini açmal›d›r.
• Uygun h›zla yaklaflt›¤›n›z bir kavflakta önünüzde bisiklet vb. bir araç varsa, meydana gelebilecek ani durma, tökezleme gibi durumlara karfl› h›z›n yavafllat›lmas›nda fayda vard›r. Ayr›ca kavflaklarda ilk geçifl hakk›n› aramak yerine,
kavfla¤a uyumlu girmeye ve kavfla¤› uyumlu geçmeye dikkat etmek gerekir.
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• Sola dönen bir arac›n sa¤›ndan geçerken, sa¤ arkadan gelen araçlara dikkat edilmelidir.
• Rampa ç›k›fllar›nda h›zlanmamak gerekir, çünkü arkan›zdaki araç da h›zlanabilir ve rampay› ç›kt›¤›n›zda tehlikeli bir
durumla karfl›labilirsiniz.
• Okul önlerinden h›z›n›z yasal s›n›rlar dahilinde olsa da görünmez tehlikeler olabilece¤ini göz önünde bulundurarak
mümkün olan en düflük h›zla geçmeniz gerekir.
• Kör kavflaklarda genifl hakk› önceli¤inizi de¤il, dikkatli ve tedbirli olman›z gerekti¤ini göz önünde bulundurmal›s›n›z.
• Sar› ›fl›kta geçmeyiniz.
• Uzun hüzmeli farlar›n›z› gereksiz yere kullanmay›n›z.
• Havan›n ayd›nlanmaya bafllad›¤› sabah saatleriyle, kararmaya bafllad›¤› akflam saatlerinde ve gökyüzünün bulutlu, ya¤murlu veya karl› oldu¤u hallerde k›sa hüzmeli farlar›n›z› yak›n›z.
• Yol kenar›nda gizlenen tehlikelere karfl› dikkatli olunuz, karfl›n›za aniden kedi, köpek gibi canl›lar›n ç›kabilece¤ini
unutmay›n›z.
• Karfl›dan sa¤a-sola yalpalayan bir araç göndü¤ünüzde tedbirinizi al›n›z, “benim fleridime geçmez” diye düflünmeyiniz.
• Geçme ve sollamada takip mesafesi kurallar›na uyunuz.
Bu arada bafl›n›za gelebilecek veya flahit olaca¤›n›z herhangi bir kaza için yan›n›zda bloknot, tükenmez kalem, kurflun kalem ve kalemtrafl, tebeflir (ya¤l› tebeflir olabilir), metre, foto¤raf makinesi, film ve pil bulundurunuz.
Trafik kazas›na kar›flanlar ne yapmal›d›r?
• Kazada hafif yaralanm›fl veya yara almam›flsan›z, önce kulland›¤›n›z tafl›t› yeni bir tehlike yaratmayacak flekilde
durdurmal›s›n›z. Kaza yerindeki araçlar, yaklaflan araçlara karfl› muhtemel yang›ndan korunma, yang›n› kontrol alt›na alma (benzin yang›nlar›, kontak, k›sa devre) gibi gereken tedbirleri almal›d›r. Arac› ›fl›kland›rmal›, mümkünse
araç çat›s›na ikaz lambas› koymal›s›n›z. ‹kaz üçgeni kaza yerine karayollar›nda 100 m, otobonlarda en az 200 metre mesafede olmal›d›r.
• Kaza mahaline gelecek trafik polisinin isteyece¤i kimlik, sürücü kimli¤i, araç belgeleri, sigorta poliçesi gibi belgeleri haz›rlay›n›z.
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• Kazada tafl›nan yük zarar gördüyse çal›flt›¤›n›z iflletme veya mal sahibi ile hemen itribata geçiniz.
• Sadece maddi hasarla sonuçlanan trafik kazalar›nda, taraflar›n anlaflmas› halinde fiil baflka bir suçu oluflturmuyorsa adli kovuflturmaya (ancak uygulama; sigorta poliçe flartlar›n›n gerektirdi¤i alkollü hal, afl›r› yükleme vb. teminat
d›fl› hallere baz› pratik önlemler eklemektedir) gerek kalmaz. Taraflar›n aralar›nda anlaflarak karfl›l›kl› zararlar›n›
kendi trafik sigortalar›na bildirmelerinin en önemli gerekçesi adli kovuflturma yap›lmamas› içindir. Sonradan tespit
tutana¤› talep edilemez ve bu anlaflma ka¤›t üzerinde saptan›r.
• Kazan›n olufluna iliflkin iz, delil ve kan›tlar›n trafik kaza tespit tutana¤›na yaz›lmas› için olay yerinde aç›k, tarafs›z
ve kuflku yaratmayacak flekilde tutana¤› tanzim edene bildiriniz.
• Çarp›p kaçma olay›nda arac›n›z, eflyan›z vb. fleyler üzerinde kalan her türlü (boya, çizik, ezik, kumafl parças›, far
cam› k›r›¤›, fren hidrolik ya¤› vb.) delili trafik polisine gösteriniz ve incelemesini isteyiniz.
• Kazaya kar›flan arac›n sürücüsü olman›z halinde yaral›n›n hastaneye yetifltirilmesinde, kuflku hali zor durumda kalman›za neden olabilir.
• Kaza tutana¤›n›n tespitinden sonra kaza yeri temizlenmeli, ikaz üçgeni kald›r›lmal›d›r.
• Sürücü; arac› tekrar yola ç›kabilecek gibi görünüyorsa direksiyonu, lastikleri ve motoru, fren ve sinyal lambalar›n›,
yak›t, ya¤, su s›z›nt›s› olup olmad›¤›n› kontrol etmelidir. Ayr›ca frenlerin, fren pedal›na kuvvetlice bas›larak bas›nca
dayan›kl› olup olmad›¤›na bak›lmal›d›r. Tüm bu kontrollerden sonra araç yola devam edebilecek durumda ise uygun h›zla gidilmeli ve en yak›n serviste araç bir uzmana kontrol ettirilmelidir.
Uluslararas› çal›flan tafl›tlar›n kazaya kar›flt›ktan sonra teknik araç muayenelerini yeniden yapt›rmalar› gerekti¤ini unutmay›n›z.
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Kaza Kayd›

Kazaya kar›flan di¤er araca ait bilgi

Kaza Tarihi:
Kaza Saati:

Sürücü Ad›:
Tel no:

Kaza yeri (km veya ba¤lant› yeri):

Adres:

1.fiahit:
1.Ad. / Adresi:

Araç sahibi (sahibi araç sürücüsü de¤ilse)
Ad›:
Tel no:
Adres:

2.fiahit:
1.Ad. / Adresi:
3.fiahit:
1.Ad. / Adresi:

Araç (A) Plaka No:
Modeli/Tipi/Rengi:

Fren uzunluk izleri (Her iki arac›n fren izlerini tekerleklere kadar ölçün ve
kaydedin)

Sigorta flirketi:
Sigorta Poliçe No:

Sizin arac›n›z :(mt)
Di¤er araç :(mt)

Hasarlar/araç içinde oturanlar/Yük:
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YASAL ZORUNLULUKLAR
Trafik kazalar›na kar›flanlar:

Trafik kazalar›nda yükümlülük:

a) Hareket halinde iseler trafik için ek bir tehlike yaratmayacak flekilde hemen durmak, kaza mahalinde trafik güvenli¤i için gereken tedbirleri almak,

Karayollar›nda meydana gelen trafik kazalar›na hemen el konmas›n›,
ölü ve yaral›lar›n tafl›nmas›n›, yaral›lar›n tedavisini veya san›klar›n
yakalanmas›n› sa¤lamak için,

b) Kazada ölen, yaralanan veya maddi hasar var ise ve bu kaza trafi¤i, can ve mal güvenli¤ini etkilemiyorsa sorumlulu¤un saptanmas›nda yararl› olacak kan›t ve izler dahil, kaza yerindeki durumu
de¤ifltirmemek,

a) Kaza yerinden gecen veya kazaya kar›flan araçlar›n sürücüleri
kaza mahalinde ilk yard›m önlemlerini almaya ve en yak›n zab›taya veya sa¤l›k kurulufluna haber vermeye ve yetkililerin talebi
üzerine yaral›lar› en yak›n sa¤l›k kurulufluna götürmeye,

c) Kazaya kar›flan kifliler taraf›ndan istendi¤i takdirde kimli¤ini, adresini, sürücü ve trafik belgesi ile sigorta police tarih ve numaras›n› bildirmek ve göstermek,

b) fiehirleraras› akaryak›t istasyonlar›nda, sahipleri veya iflletenleri,
belirlenen standartlara uygun ilk yard›m malzemelerini her an
kullan›labilir durumda bulundurmaya,

d) Kazay› yetkili ve görevli memurlara bildirmek, bunlar gelinceye
kadar veya bunlar›n iznini almadan kaza yerinden ayr›lmamak,

c) Tamirhane, servis istasyonu, garaj sahibi ve sorumlular›, tesislerine ölüm veya yaralanma ile sonuçlanan bir kaza geçirmifl oldu¤u belli olan veya üzerinde suç belirtisi bulunan bir araç geldi¤inde gecikmeksizin zab›taya haber vermeye ve bunlar› bir deftere
ifllemeye mecburdur.

e) Sürücüsü, mal sahibi veya ilgili kiflilerin bulunmad›¤› s›rada araç,
eflya veya yüklere zarar veren sürücüler, zarar verdikleri araç,
eflya veya mülkün sahibini veya ilgili kiflileri bulmak, ilgilileri bulamad›klar› takdirde durumu tespit etmek ve zarar verilen fley
üzerine yaz›l› bilgi b›rakmak, ilgili zab›taya en k›sa zamanda bilgi
vermek zorundad›rlar.

Trafik kazalar›na el koyma ve bilirkiflilik:
Trafik kazalar›na;

Sadece maddi hasar›n meydana geldi¤i kazalarda, kazaya dahil kifliler yetkili ve görevli kiflinin gelmesini gerekli görmezse, bunu aralar›nda yaz›l› olarak saptamak suretiyle kaza yerinden ayr›labilirler.

a)

Adli yönden gere¤i yap›lmak üzere mahalli genel zab›taca,

b) Kazan›n olufl nedenlerini, iz ve delillerini belirleyerek trafik kaza
tespit tutana¤› düzenlemek üzere de trafik zab›tas›nca el konulur.

Anlaflma hali d›fl›nda maddi hasarl›, olumlu veya yaralanmal› trafik
kazalar›nda, zab›tan›n iznini almadan zaruret d›fl›nda olay yerinden
ayr›lan veya birinci f›kran›n (b) bendi hükümlerine uymayan sürücüler para cezas› ile cezaland›r›l›rlar.

Trafik zab›tas›n›n görevli olmad›¤› veya bulunmad›¤› karayollar›nda
meydana gelen kazalarda trafik kaza tespit tutana¤› mahalli genel zab›taca düzenlenir ve bir örne¤i o yerin trafik zab›tas›na gönderilir.
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Trafik kazalar›nda yolun trafi¤e kapand›¤› hallerde trafik zab›tas› veya genel zab›ta, iz ve delilleri kaybolmayacak flekilde iflaretledikten
ve gerekli ifllemleri yapt›ktan sonra karayolunu trafi¤e açmaya yetkilidir. Karayolunun trafi¤e kapanmas›na ölümlü ve hayati tehlike yaratan yaralanmal› kazalar; can, mal ve trafik güvenli¤ini etkiliyor ve
baflka bir yoldan geçifl verilemiyorsa, Cumhuriyet Savc›s›n›n gecikece¤inin anlafl›lmas› halinde gerekli iflaretlemeler yap›l›p araç ve ölüler kenara al›narak durum bir tutanakla tespit edildikten sonra yol
trafi¤e aç›l›r.

d) Arkadan çarpma,
e) Geçme yasa¤› olan yerlerde geçme,
Do¤rultu de¤ifltirme manevralar›n› yanl›fl yapma,

g)

fieride tecavüz etme,

h)

Kavflaklarda geçifl önceli¤ine uymama,

i)

Kaplaman›n dar oldu¤u yerlerde geçifl önceli¤ine uymama,

j)

Manevralar› düzenleyen genel flartlara uymama,

k) Yerleflim birimleri d›fl›ndaki karayolunun tafl›t yolu üzerinde zorunlu haller d›fl›nda park etme veya duraklama ve her iki durumda da gerekli tedbirleri almama,

Trafik kazalar›nda sürücü kusurlar›n›n tespiti ve asli kusur say›lan
haller:

l)

Araç sürücüleri trafik kazalar›nda;

a)

f)

K›rm›z› ›fl›kta veya yetkili memurun dur iflaretinde geçme,

Park için ayr›lm›fl yerlerde veya tafl›t yolu d›fl›nda kurallara uygun
olarak park edilmifl araçlara çarpma durumlar›nda asli kusurlu
say›l›rlar.

Ancak kazada bu durumlardan herhangi birinin birden fazla araç sürücüsü taraf›ndan yap›lmas› durumunda veya kaza bu hareketler d›fl›ndaki kurallara, yasaklamalara, k›s›tlamalara ve talimatlara uyulmamas› nedenlerinden meydana gelmiflse karayolunu kullananlar
için kusur oran› yönetmelikte belirtilen esaslara göre tespit edilir.

b) "Tafl›t giremez" iflaretinin bulundu¤u karayoluna veya bölünmüfl
karayolunda karfl› yönden gelen trafi¤in kulland›¤› flerit, rampa
ve ba¤lant› yollar›na girme,
c) ‹kiden fazla fleritli tafl›t yollar›nda karfl› yönden gelen araçlar›n
kulland›¤› flerit veya yol bölümüne girme,
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c) Tamirhane, servis istasyonu, garaj sahibi ve sorumlular›, tesislerine ölüm veya yaralanma ile sonuçlanan bir kaza geçirmifl oldu¤u belli olan veya üzerinde suç belirtisi bulunan bir araç geldi¤inde gecikmeksizin zab›taya haber vermeye ve bunlar› bir deftere
ifllemeye mecburdur.

Trafik kazalar›nda sürücü kusurlar›n›n tespiti ve asli kusur say›lan
haller:
Araç sürücüleri trafik kazalar›nda;
a) K›rm›z› ›fl›kta veya yetkili memurun dur iflaretinde geçme,
b) "Tafl›t giremez" iflaretinin bulundu¤u karayoluna veya bölünmüfl
karayolunda karfl› yönden gelen trafi¤in kulland›¤› flerit, rampa
ve ba¤lant› yollar›na girme,
c) ‹kiden fazla fleritli tafl›t yollar›nda karfl› yönden gelen araçlar›n
kulland›¤› flerit veya yol bölümüne girme,
d) Arkadan çarpma,
e) Geçme yasa¤› olan yerlerde geçme,
f) Do¤rultu de¤ifltirme manevralar›n› yanl›fl yapma,
g) fieride tecavüz etme,
h) Kavflaklarda geçifl önceli¤ine uymama,
i) Kaplaman›n dar oldu¤u yerlerde geçifl önceli¤ine uymama,
j) Manevralar› düzenleyen genel flartlara uymama,
k) Yerleflim birimleri d›fl›ndaki karayolunun tafl›t yolu üzerinde zorunlu haller d›fl›nda park etme veya duraklama ve her iki durumda da gerekli tedbirleri almama,
l) Park için ayr›lm›fl yerlerde veya tafl›t yolu d›fl›nda kurallara uygun
olarak park edilmifl araçlara çarpma durumlar›nda asli kusurlu
say›l›rlar.

Trafik kazalar›na el koyma ve bilirkiflilik:
Trafik kazalar›na;
a) Adli yönden gere¤i yap›lmak üzere mahalli genel zab›taca,
b) Kazan›n olufl nedenlerini, iz ve delillerini belirleyerek trafik kaza
tespit tutana¤› düzenlemek üzere de trafik zab›tas›nca el konulur.
Trafik zab›tas›n›n görevli olmad›¤› veya bulunmad›¤› karayollar›nda
meydana gelen kazalarda trafik kaza tespit tutana¤› mahalli genel zab›taca düzenlenir ve bir örne¤i o yerin trafik zab›tas›na gönderilir.
Trafik kazalar›nda yolun trafi¤e kapand›¤› hallerde trafik zab›tas› veya genel zab›ta, iz ve delilleri kaybolmayacak flekilde iflaretledikten
ve gerekli ifllemleri yapt›ktan sonra karayolunu trafi¤e açmaya yetkilidir. Karayolunun trafi¤e kapanmas›na ölümlü ve hayati tehlike yaratan yaralanmal› kazalar; can, mal ve trafik güvenli¤ini etkiliyor ve
baflka bir yoldan geçifl verilemiyorsa, Cumhuriyet Savc›s›n›n gecikece¤inin anlafl›lmas› halinde gerekli iflaretlemeler yap›l›p araç ve ölüler kenara al›narak durum bir tutanakla tespit edildikten sonra yol
trafi¤e aç›l›r.

Ancak kazada bu durumlardan herhangi birinin birden fazla araç sürücüsü taraf›ndan yap›lmas› durumunda veya kaza bu hareketler d›fl›ndaki kurallara, yasaklamalara, k›s›tlamalara ve talimatlara uyulmamas› nedenlerinden meydana gelmiflse karayolunu kullananlar
için kusur oran› yönetmelikte belirtilen esaslara göre tespit edilir.

7

