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Değerli müşterilerimiz;
Bu ayki bültenimizde, trafik kazaları sonrası kazaya
karışan sürücüler tarafından düzenlenebilme imkanı olan
“Kaza Tespit Tutanağı” ile ilgili önemli bilgilerden
bahsedilecek ve Hazine Müsteşarlığı tarafından tutanak
üzerinde yapılan son değişiklikler ile ilgili bilgi verilecektir.
* Kaza Tespit Tutanağı sadece, maddi hasarla
sonuçlanan kazalardan sonra kazaya karışan diğer sürücü veya sürücülerle kazanın
oluş şekli üzerinde mutabık kalınan durumlarda doldurulmalıdır.
* İkiden fazla aracın karıştığı trafik kazalarında birden fazla form kullanılabilir. Bu
durumda, her bir form tüm sürücüler tarafından imzalanmalıdır.
DİKKAT!!! Aşağıdaki durumlarda kaza tespit tutanağı doldurulamayacaktır.
* Sürücü belgesiz motorlu araç kullanılıyorsa veya yetersiz sürücü belgesi ile motorlu
araç kullanılıyorsa,
* Sürücüde yaş küçüklüğü varsa,
* Sürücüde alkol veya akıl sağlığı şüphesi varsa,
* Kazaya karışan araçlardan biri veya daha fazlası kamu kurumlarına ait ise,
* Kamu kurumlarına ait eşyada zarar meydana gelirse,
* Trafik Kazasında sadece 3 üncü kişilere ait eşyalara zarar gelirse,
* Kazaya karışan araçlardan birinin veya birkaçının trafik sigortası yok ise,
(Yurtdışından gelen araçlar için düzenlenmiş Yeşilkart-Green Card belgesi de trafik
sigortası yerine geçmektedir)
* Trafik kazası ölüm ve/veya yaralanma ile sonuçlanmışsa.
Bu durumlarda 155 veya kaza mahalli Jandarma bölgesiyse 156 numaralı telefondan
trafik zabıtasına haber vermeniz gerekmektedir.
TUTANAK İLE İLGİLİ UNUTULMAMASI GEREKEN HUSUSLAR;

1- Aracınızda mutlaka “Kaza Tespit Tutanakları” bulundurun.
2- Tutanağa yalnızca kazanın oluş şeklini yazın, kusur oranını
yazmayın.
3- Kroki çizmeyi ve kazanın nasıl olduğunu anlatan görüşleri
yazmayı unutmayın.
4- Mümkünse aracınızda fotoğraf makinesi bulundurun veya
fotoğraf çekme özellikli cep telefonuna sahipseniz kullanın.
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5- Kaza yaptığınızda aracınızı boş alana çekmeden önce farklı açılardan fotoğraflarını
çekin.
6- Tutanağın, kazaya karışan tüm sürücüler ve varsa görgü tanıkları tarafından
imzalandığından emin olun.
* Maddi Hasarlı Kaza Tespit Tutanağında, tarafların anlaşamaması durumunda
izlenmesi gereken yol nedir?
01.04.2008 tarihinde yürürlüğe giren Kaza Tespit Tutanağı için herhangi bir zorunluluk
bulunmamaktadır. Dolayısıyla taraflar anlaşamazlarsa eskiden olduğu gibi trafik polisi
çağırmalıdırlar.
* Bir aracın tek başına karıştığı maddi hasarla sonuçlanan kazalarda, örnek
vermek gerekir ise duvara çarpma gibi, kaza tespit tutanağı bu durumda devreye
girer mi ?
Maddi hasarlı kaza tespit tutanağına ilişkin genelgede esas iki kural aranmaktadır.
1- Yalnızca maddi hasar olması şartı(Bedeni hasar olmayacak.)
2- Kazaya iki veya daha fazla aracın karışmış olması şartı (Tek taraflı kaza
olmayacak.)
Örnekteki gibi bir durum söz konusu olduğunda, trafik polisine haber verilmesi
gerekmektedir.
* Tutanak doldurulma sonrası yapılması gerekenler;
Tutanakların bir sureti, kazaya karışan sürücülerin ehliyet ve ruhsat fotokopileri ve
kaza fotoğraflarıyla beraber, karşı tarafın veya kendi aracınızın trafik sigortası
poliçesini tanzim eden sigorta şirketine veya kasko poliçesinden tazminat talep
edilecekse aracınızın kasko sigortası poliçesini tanzim eden sigorta şirketine
ulaştırılmak üzere, aracınıza/brokerinize iletilmelidir.
* Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılan son ilave;
Kaza Tespit tutanaklarının doldurulma işlemlerinde bazı usulsüzlüklerin tespit edilmesi
sonrası Hazine Müsteşarlığı, tutanakların gerçeğe uygun şekilde düzenlenmesi
gerektiğini ve gerçeğe aykırı tutanak düzenlemenin evrakta sahtecilik olacağı ve cezai
yaptırımın söz konusu olacağını belirterek, tutanakta bir düzenlemeye gitmiştir.
Kaza Tespit Tutanağının son hali ekte bilgilerinize sunulmuştur.
Saygılarımızla.
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