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usur, Türk Dil Kurumu’nda "bilerek veya
bilmeyerek bir ifli gere¤i gibi yapmamak" fleklinde tarif edilmifltir. Bu tarif asl›nda
trafik kazalar›nda yaflanan durumlara birebir
uymaktad›r. Zira kifliler, trafik kurallar›na bilerek
veya bilmeyerek uymamak suretiyle kusur ifllerler ve bunun sonucunda trafik kazalar›n›n
meydana gelmesine sebebiyet verirler.
Kusurdan dolay› karfl› tarafa zarar verildi¤inde; haks›z fiilden do¤an hukuki sorumluluk
do¤ar. Bu sorumlular›n da tazmin edilmesi
gerekir.
Bu konu ile ilgili olarak Borçlar Kanunu’nun
haks›z muamelelerden do¤an borçlar› düzenleyen 41. maddesinin "Gerek kasten gerek ihmal ve teseyyüp (kay›ts›zl›k, tembellik) yahut
tedbirsizlik ile haks›z bir surette di¤er kimseye
bir zarar ika eden flah›s o zarar›n tazminine
mecburdur" fleklinde düzenlenmifltir.
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MAL‹ SORUMLULUK S‹GORTALARI
Karayollar› Trafik Kanunu’nun 85 inci maddesinde kusur nedeniyle do¤acak sorumluluk,
"bir motorlu arac›n iflletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmas›na yahut bir fleyin zarara u¤ramas›na sebep olursa, motorlu arac›n
bir teflebbüsün unvan› veya iflletme ad› alt›nda veya bu teflebbüs taraf›ndan kesilen biletle iflletilmesi halinde, motorlu arac›n iflleteni ve
ba¤l› oldu¤u teflebbüsün sahibi, do¤an zarardan müfltereken ve müteselsilen sorumlu olurlar" fleklinde düzenlenmifl ve 91 inci maddesinde de bu sorumluluklar›n karfl›lanmas›n› sa¤lamak üzere mali sorumluluk (trafik) sigortas›n›n
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yapt›r›lmas› zorunlu tutulmufltur.
Kifliler yapt›rd›klar› mali sorumluluk sigortalar›yla kendi kusurlar›ndan do¤acak mali sorumluluklar› sigortalayabilmektedirler.
Kiflilerin kusurlar› nedeniyle tazmin etmekle
yükümlü oldu¤u zarar, zarar-kusur iliflkisine
ba¤l›d›r. Zararlar kiflilerin kusurlar› nispetinde
karfl›lanmak durumundad›r.
Trafik kazalar›nda kusur oranlar› önemlidir.
Zira her zarar kusur oran›nda karfl›land›¤› gibi,
cezalar da kusurlar› oran›nda indirime tabi
olur.
Karayollar› Trafik Kanunu’nun 84 üncü maddesi ve Karayollar› Trafik Yönetmeli¤i’nin 157
inci maddesi ile trafik kazalar›nda araç sürücüleri için asli kusur halleri say›lm›fl ve Kanunda
belirtilen bu kusurlar, trafik kazas› tespit tutana¤›na sürücü asli kusurlar› olarak aynen al›nm›flt›r. Bunun yan›nda, 2918 say›l› Karayollar› Trafik
Kanunu’nda yer alan ve kazaya sebebiyet
verdi¤i belirlenen kural ihlalleri ise di¤er sürücü
kusurlar› olarak tutanakta belirtilmifltir. Sürücü
kusurlar› d›fl›nda, tutanakta matbu olarak say›lan yolcu kusurlar›, yaya kusurlar› ve yol kusurlar› bulunmaktad›r.
01.06.2005 tarihinde yürürlü¤e giren 5237
say›l› Türk Ceza Kanunu’nda taksirle adam öldürme ve yaralama suçlar›nda önceki kanundan farkl› olarak kusur oran›nda indirim yap›laca¤› belirtilmemektedir. Failin kusuruna göre
Hakimin cezay› belirleyece¤i öngörülmektedir. Buna paralel olarak, trafik zab›tas›nca düzenlenen trafik kazas› tespit tutana¤›nda kazaya kar›flanlar›n kusur durumlar› genelde asli/tali olarak tespit edilmekte ve kusur oranlar›
belirtilmemektedir.
Hak sahiplerinin Garanti Sigortas› Hesab›’na
yapt›¤› baflvurularda, kusur oranlar›n›n matematiksel olarak belirli olmamas› ve birden faz-

la kusurlu bulunmas› durumunda, tazminat›n
hesaplanmas›nda hangi kusur oran›n›n esas
al›naca¤› sorun olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.
Bu sorunun telafisi için flu çözüm yollar› izlenebilir;
● Tutanakta asli/tali fleklinde belirtilen kusurlara karfl›l›k gelecek flekilde belirli sabit kusur
oranlar› kabul edilebilir. Örne¤in; birden fazla kusurlu bulunan kazalarda asli kusurlu %
75, tali kusurlu ise % 25 olarak kabul edilebilir.
● Taraflar›n kusurlar›n›n asli/tali olarak belirlendi¤i dosyalar, bu kusur oranlar›n›n tespiti aç›s›ndan kusur bilirkiflisine gönderilerek, kazan›n olufl flekline göre bu oranlar tespit ettirilebilir.
● Taraflar›n kusur oranlar›n› Mahkeme tespit
ettirece¤inden, baflvuranlardan Mahkeme
karar› veya kesinleflen kusur raporu talep
edilebilir.
Bu yollardan birincisi tam ve kesin olmamakla birlikte tazminat›n en k›sa sürede ödenebilmesi aç›s›ndan tercih edilebilecek bir yoldur. ‹kinci yol ise biraz zaman, biraz da harcama gerektiren bir yoldur. Ortada bir tereddüt
olmas› halinde tercih edilebilecek bir yoldur.
Üçüncü yol ise çok uzun ve gecikme yaratacak bir yoldur.
Sonuç olarak, zarar görenin zarar›n›n en k›sa
zamanda giderilmesi aç›s›ndan, birinci veya
ikinci yollar›n seçilmesi do¤ru bir uygulama
olacakt›r.
TRAF‹K KAZASI TESP‹T TUTANA⁄INDA
BEL‹RT‹LEN KUSURLAR;
I- SÜRÜCÜ KUSURLARI:
A- ASL‹ KUSURLAR
1- K›rm›z› ›fl›kl› trafik iflaretinde veya yetkili
memurun dur iflaretinde geçme,
2- Tafl›t giremez trafik iflareti bulunan karayoluna veya bölünmüfl karayolunda karfl› yönden gelen trafi¤in kulland›¤› flerit, rampa ve
ba¤lant› yollar›na girme,
3- ‹kiden fazla fleritli tafl›t yollar›nda, karfl›
yönden gelen trafi¤in kulland›¤› flerit veya yol
bölümüne girme,
4- Arkadan çarpma,
5- Geçme yasa¤› olan yerlerde geçme,

6- Do¤rultu de¤ifltirme manevralar›n› yanl›fl
yapma,
7- fieride tecavüz etme,
8- Kavflaklarda geçifl önceli¤ine uymama,
9- Kaplaman›n dar oldu¤u yerlerde geçifl
önceli¤ine uymama,
10- Manevralar› düzenleyen genel flartlara
uymama,
11- Yerleflim birimleri d›fl›ndaki karayolunun
tafl›t yolu üzerinde, zorunlu haller d›fl›nda park
etme veya duraklama ve her durumda gerekli tedbirleri almama,
12- Park için ayr›lm›fl yerlerde veya tafl›t yolu
d›fl›nda kurallara uygun olarak park edilmifl
araçlara çarpma,
B- TAL‹ KUSURLAR
1- Dur iflaretinde durmama
2- Hatal› flekil veya yerde yük ve yolcu alma-indirme
3- Hatal› flekil veya yerde yük ve yolcu tafl›ma.
4- Trafi¤e Salih olmayan araçla yola devam
etme.
5- Uykusuz, yorgun, hasta, dalg›n olarak
araç kullanma.
6- Karfl›laflma halinde veya flehir içinde selektör yapmama, k›sa huzmeleri kullanmama.
7- Araçta reflektör bulundurmama.
8- Araçta çekme halat›, takoz, zincir bulundurmama.
9- Alkollü olarak araç kullanma.
10- Afl›r› h›zla araç kullanma. ■
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