


Giriş
• 20 yıllık tecrübe

• TRL (Ulaşım Araştırmaları Laboratuvarı) 

Uluslararası Yol Güvenliği Eski Başkanı

• DSÖ El Kitaplarının hazırlanması





Giriş
Birinci Modül: Emniyet kemeri ve çocuk koltuklarına

neden ihtiyaç duyulur?

İkinci Modül: Ülkelerde durum değerlendirmesi

nasıl yapılır?

Üçüncü Modül: Emniyet kemeri kullanımına ilişkin

programlar nasıl planlanmalı ve yönetilmeli?

Dördüncü Modül: Müdahaleler nasıl tasarlanarak

uygulanmalı?

Beşinci Modül: Program nasıl değerlendirilmeli?

Kaynak: Seat-belts and child restraints: a road safety manual for decision-makers and practitioners London, FIA Foundation for the Automobile and Society, 2009



Giriş

Birinci Modül: Neden kask takmalıyız?

İkinci Modül: Ülkemizde durum değerlendirmesi nasıl 

yapılmalı?

Üçüncü Modül: Kask kullanımına ilişkin programlar 

nasıl tasarlanmalı ve uygulamaya konmalı?

Dördüncü Modül: Program nasıl değerlendirilmeli?

Beşinci Modül: Etki izleme ve değerlendirme

Kaynak: Speed Management: a road safety manual for decision-makers and practitioners (WHO, 2008)



Giriş

Olgular ve Rakamsal Veriler
• Emniyet kemeri kullanımı sürücü ve önde oturan yolcuların can 

kaybı olasılığını %?? ila %?? oranında azaltmaktadır.

• Emniyet kemeri kullanımı arka koltuktaki yolcuların can kaybı 
oranını %?? oranında azaltmaktadır

• Emniyet kemeri takmamaları durumunda araçta bulunanların  
araçtan dışarı fırlama olasılığı da %?? oranında artmaktadır

• Araçtan dışarı savrulanların %??'ı hayatta kalamamaktadır

• 1975-2000 yılları arasında ABD sadece emniyet kemeri 
uygulamaları sayesinde ?? milyar dolara denk can kayıplarını 
önleyebilmiştir

Olgu ve Rakamsal Veriler
• Çocuk koltuğu kullanımı toplam yaralanma riskini arkaya 

bakan koltuklarda %?? ve önde dönük koltuklarda %??
oranında azaltmaktadır

• Çocuk koltuğu kullanımı ciddi yaralanma riskini arkaya bakan 
koltuklarda %?? ve önde dönük koltuklarda %?? oranında 
azaltmaktadır

• Çocuk koltuklarının doğru kullanımı sayesinde kazalarda 
çocukların yaşadığı can kayıpları çocuklarda %?? ve 
bebeklerde %?? oranında azalmaktadır

• Yüksek gelir düzeyindeki pek çok ülkede trafikte yaşanan can 
kayıplarının %?? ila %??'ı motosikletlilerden oluşmaktadır.

• Amerika'da, kask kullanmayan motosikletlilerin yaşadığı baş 
yaralanmalarına kıyaslandığında motosikletlilerin karıştığı 
kazaların maiyetinde %?? düşüş kaydedilmiştir

Kaynak: FIA Foundation (2004). Emniyet Kemeri Kampanya Materyallerleri - Kaynak: Seat-belts and child restraints: a road safety manual for decision-makers and practitioners London, FIA Foundation for the Automobile 
and Society, 2009 - Kaynak: Helmets: a road safety manual for decision-makers and practitioners. Cenevre, Dünya Sağlık Örgütü,2006.



Giriş

Olgular ve Rakamsal Veriler
• Karayollarında yaşanan tüm can kayıplarının %26'sını yaya ve 

bisikletliler oluştururken, iki veya üç tekerli mtorlu araç 
kullanıcıları ise bu can kayıplarının %28'ini teşkil etmektedir. 
Yaşanan tüm can kayıpları içerisinde otomobil kullanıcılarının 
oranı ise %29'dur.

• Emniyet kemeri takmaları durumunda can kaybı riski hem sürücü 
hem ön koltukta seyahat edenler için %40-50 oranında 
azalmaktadır.

• Emniyet kemeri kullanımı arka koltukta seyahat eden yolcularda 
can kaybı olasılığını %25 oranında azaltmaktadır.

• emniyet kemeri takılmaması, kaza sırasında araçtan dışarı 
savrulma olasılığını 30 kat arttırmaktadır.

• araçtan savrularak araç dışına fırlayanların %75'i hayatını 
kaybetmektedir.

• 1975-2000 yılları arasında ABD kazalarda emniyet kemeri 
kullanılmamasından kaynaklı can kaybı maliyetlerinde 588 milyar 
$ tasarruf sağlamıştır.

Olgu ve Rakamsal Veriler
• Çocuk koltukları kullanılması durumunda toplam yaralanma 

riskinde arkaya bakan çocuk koltuklarında %76 ve öne dönük 
çocuk koltuklarındaysa %34 oranında azalma söz konusudur.

• Çocuk koltuğu kullanılması sayesinde ciddi yaralanma riski de 
arkaya bakan çocuk koltuklarında %92 ve öne dönük çocuk 
koltuklarındaysa %60 oranında azalmaktadır.

• Çocuk koltuklarının doğru kullanılması sayesinde kazalarda 
yaşanan bebek ölümleri %71, küçük çocuk ölümleri %54 oranında 
azalmaktadır.

• Üst gelir düzeyinde pek çok ülkede trafik kazalarında yaşanan 
toplam can kayıpları içerisinde motosikletlilerin oranı %5 ila %18 
arasındadır.

• Amerika'da, kask kullanmayan motosikletlilerin yaşadığı baş 
yaralanmalarına kıyaslandığında motosikletlilerin karıştığı 
kazaların maiyetinde %20 düşüş kaydedilmiştir

Kaynak: FIA Foundation (2004). Emniyet Kemeri Kampanya Materyallerleri - Kaynak: Seat-belts and child restraints: a road safety manual for decision-makers and practitioners London, FIA Foundation for the Automobile 
and Society, 2009 - Kaynak: Helmets: a road safety manual for decision-makers and practitioners. Cenevre, Dünya Sağlık Örgütü,2006.



Giriş

Kaynak: DSÖ (2018) Global Status Report on Road Safety 2018



Giriş

Kaynak: DSÖ (2018) Global Status Report on Road Safety 2018



Giriş

Kaynak: DSÖ (2018) Global Status Report on Road Safety 2018



Giriş

Kaynak: Seat-belts and child restraints: a road safety manual for decision-makers and practitioners London, FIA Foundation for the Automobile and Society, 2009



Giriş

İkincil bir emniyet aracı olan emniyet kemerleri belirli amaçlara 

yöneliktir:

1) Çarpışma anında araçtan fırlamaya mani olmak

2) Çarpışmalarda aracın iç aksamıyla temas riskini azaltmak veya temas 

süratini kesmek

3) Kaza sırasında emniyet kemeri takan kişi üzerinde çarpma etkisinin 

dağıtılması ve kazaya karışanları koltuklarında tutabilmek

Kaynak: Seat-belts and child restraints: a road safety manual for decision-makers and practitioners London, FIA Foundation for the Automobile and Society, 2009



Giriş



Giriş

Kaynak: Seat-belts and child restraints: a road safety manual for decision-makers and practitioners London, FIA Foundation for the Automobile and Society, 2009



Giriş

Kaynak: DSÖ (2018) Global Status Report on Road Safety 2018



Giriş

Motosikletler çok amaçlı 
araçlardır



Giriş



Türkiye'de durum



Giriş - Emniyet Kemeri

(Türkiye) Karayolları Trafik Kanunu

• Md. 78/1-a

M1 sınıfı araçlar, M1G ve N1G sınıfı kara 
taşıtları ile N1, N2 ve N3 kamyon, traktör 
ve arkası kapalı kamyon/kamyonetler ile 
M2 ve M3 sınıfı kapalı kamyon/kamyonet 
ve otobüslerde emniyet kemeri 
bulundurmak zorunludur. Emniyet kemeri 

denetimleri

• 2017 – 235,316

• 2018 – 553,874

Kaynak: TÜİK



Giriş - Emniyet Kemeri

Anket verileri

• Anket katılımcılarının %50'si 

emniyet kemeri kullanmadığını

belirtmiştir

• En akılda kalıcı kampanya mesajı: 

Emniyet Kemeri Hayat Kurtarır

Kaynak: http://www.trafik.gov.tr/trafik-hizmetleri-baskanliginca-tercume-ve-basimi-yaptirilan-yayinlar
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Kaynak:  http://www.trafik.gov.tr/trafik-hizmetleri-baskanliginca-tercume-ve-basimi-yaptirilan-yayinlar
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Giriş - Emniyet Kemeri



Kaynak: http://www.trafik.gov.tr/trafik-hizmetleri-baskanliginca-tercume-ve-basimi-yaptirilan-yayinlar
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Giriş - Emniyet Kemeri



Giriş - Çocuk Koltukları
(Türkiye) Karayolları Trafik Kanunu

• Md. 31/1-a
• M1, M1G, N1, N1G, N2 ve N3 sınıf 

araçlarda ağırlığı 36 kg aşmayan ve 
boyu 150 cm'den kısa çocukların 
taşınması sırasında çocuk koltuğu 
kullanılması zorunludur.

• M1, M1G, N1, N1G, N2 ve N3 sınıf 
araçlarda çocuk koltuğu bulunmaması 
durumunda 3 yaş altı çocuklar 
taşınamaz.

• Çocuklar, taksilerde çocuk koltuğunda 
taşınacak, çocuk koltuğu bulunmaması 
durumunda arka koltukta taşınacaktır.

• 3 yaş veya üzeri çocuklar M1 veya M2 
sınıfı araçlarda seyahat etmeleri 
durumunda emniyet kemeri veya 
çocuk koltuğu kullanır.

Kaynak: TÜİK



Kaynak: Child Restraint Use - An observational study. Konferans: Araçlarda Çocukların Korunması konulu 11'nci Uluslararası Konferans 5-6 Aralık 2013 Münih, Almanya (Yol Güvenliği 10 Projesi kapsamında)

Giriş - Çocuk Koltukları
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Giriş - Kasklar
(Türkiye) Karayolları Trafik Kanunu

• Md. 78/1-b

Üç tekerli motosiklet sürücüleri hariç olmak 
koşuluyla sürücülerin gözlük ve kask takması ve 
elektrikli bisiklet, motosiklet ve motorlu 
bisikletlerde yolcuların kask takması zorunludur.

(Kaskların kayışlarının tokalanarak bağlanması kanunda 
bir zorunluluk olarak yer almamakta aynı zamanda bu 
tür araçlarda çocukların taşınması da 
yasaklanmamamktadır)



Giriş - Kasklar

 
Figure 28: The percentages of faults shown by category for the years 2012 and 2018. Source: TUIK 

Ölüm ve yaralanmaya sebep olan
kusurlar - 217.898
Yolcular:
• Emniyet kemeri kullanmamak – 267
Şekil 28. 2012 ve 2018 yıllar için kategorilere 
göre ayrılmış kusur oranları.
Driver: Sürücü
Pedestrian: Yaya
Passenger: Yolcu
Vehicle: Araç
Road: Yol



Emniyet Kemerleri, Kask ve 
Çocuk Koltukları - Tarihçe



Emniyet Kemerleri



Emniyet Kemerleri - Tarihçe

Olgular ve Rakamsal Veriler
• 1800'lü yılların ortaları - İlk emniyet kemerinin Geroge Cayley 

tarafından bu dönemde icat edildiği söylenir

• 1885 - ABD'de ilk emniyet/koltuk kemeri patentini Edward J. 
Claghorn alır (https://www.google.com/patents/US312085) 
Claghorn'un tasarımı araçlar için düşünülmemiştir

• 1930'lu yıllar - ABD'de kimi doktorlar sadece bel bölgesini tutan 
kemer kullanmaya ve araç üreticilerinden de kemer talep etmeye 
başlarlar

• 1950 - Nash diğer tür araçlarda da emniyet kemeri önerileriyle 
ırtaya çıkar

• 1954 - Amerika Spor Araçlar Klübü yarış sürücülerine özel kemer 
talep eder

Olgu ve Rakamsal Veriler
• 1958 - Saab üretimiyle birlikte emniyet kemeri araçlarda 

standart donatılardan biri halini alır

• 1958 - Volvo'nun ilk emniyet baş mühendisi olan Nils Bohlin 3 
noktalı emniyet kemerinin patentini alır

• 1959 - Volvu, üç noktalı emniyet kemerini İsveç'de standart 
olarak kullanmaya başlar

• 1968 - Emniyet kemeri ABD'de tüm araçlarda zorunlu kılınır

• 1970 - Sürücü ve ön koltukta yolculuk edenler için emniyet 
kemeri takma zorunluluğu getiren ilk yasa Avustralya, 
Victoria'da yürürlüğe girer.

• 1980 - İngiltere, ön koltuklarda emniyet kemeri takılmasını 
zorunlu kılan yasayı geçirir, 1984 yılındaysa bu zorunluluk arka 
koltukları da içerir.

Kaynak: https://www.inspectaride.com/blog/history-of-seat-belts-brief-timeline-of-key-events/



Emniyet Kemerleri - Tarihçe

Kaynak: Historygarage.com



Emniyet Kemerleri - Tarihçe

Kaynak: Historygarage.com



Çocuk Koltukları - Tarihçe



Çocuk Koltukları - Tarihçe

• Olgular ve Rakamsal Veriler
• 1933 - emniyet kemerli araçlar imal edilmesine rağmen emniyet 

kemerinin sadece yetişkinler için olduğu düşünüşmekteydi

• Bunny Bear - Firma emniyet düşüncesinden hareketle olmasa da 
kimi tasarımlar gerçekleştirmiştir Asıl niyet, araç hareket 
halindeyken çocukları korumak değil, yetişkilneri rahatsız 
etmesinler diye sabitlemektir

• 1940'lar - Koltuklar, yetişkinlerin onları önden görebileceği 
şekilde yükseltilmiştir

• 1962 - Gerçekten çocukların emniyeti için tasarlanmış çocuk 
koltuğu, Jean James tarafından İngiltere'de icat edilmiştir. 
Leonard Rivkin ise Jean James'den habersiz kendi tasarımını 
yapar.

• 1970-1995 - Çocuk koltukları, bebekler için arkaya bakan 
koltuklar, bebek koltuğundan büyük çocuk koltuğuna 
dönüştürülebilen koltuklar ve emniyet kemeri takılabilebilen 
yükseltici koltuklar da dahil olmak üzere giderek yaygınlaşır

• Olgu ve Rakamsal Veriler
• 1980'li yıllar - Araç koltukları üzerinde yoğun test ve kalite güvence 

süreçleri uygulanmaya başlar

• 1996 - ISOFIZ icat edilir

• Yakın tarihte gerçekleştirilen uluslararası mahiyette bir araştırmaya 
göre tüm dünyada çocuk koltukları %75 oranında yanlış 
kullanılmaktadır.

Kaynak: https://philandteds.com/news/2017/07/car-seat-history-in-pictures/  - Source: https://www.whattoexpect.com/family/children-and-car-safety/car-seat-history-in-60-seconds/



Çocuk Koltukları - Tarihçe
17 Mart 1959 – N. F. Boles 17 Mart 1959 – Leonard Rivkin



Çocuk Koltukları - Tarihçe



Kaskların tarihçesi



Kasklar - Tarihçe

Olgu ve Rakamlar - Motosikletler
• 1914 - Bir tabip subay olan Dr. Eric Gardner, Brooklands yarış pistinde 

yaşanan kazalar arasında kafa travmaları ve baş yaralanmalarının 
sıklığına dikkat eder ve ilk kask bu şekilde ortaya çıkar

• 1914 - Isle of Man TT yarışlarında yarışçılara kask takma zorunluluğu 
getirilir Garner bu yarışa 94 adet kask götürerek yarışçıları bu kaskları 
takmaya ikna eder

• 1935 - Arabistanlı Lawrence olarak da bilinen T.E. Lawrence geçirdiği 
motosiklet kazası sorasında başına aldığı darbelerden ötürü bir kaç 
gün içinde hayatını kaybeder

• 1935 - Lawrence'ın hayatını kaybetmesi neticesinde konuya ilişkin tıbbi 
araştırmalar arttırılır ve bunun sonucunda hem sivil hem de askerde 
kask kullanımında artış olur

• 1950'ler - Her tür yarışlarda, yarışın mahiyetine bakılmaksızın kask 
takma zorunlu hale gelir

• 1957 - Trajik bir otomobil yarışında hayatını kaybeden William 'Pete' 
Snell anısına Snell Memorial Vakfı hayata geçirilir

Olgu ve Rakamlar - Bisiklet
• 1960 - Kaskların hayat kurtardığı açık bir şekilde ortaya koyulmuş 

olmasına rağmen motosiklet kaskını zorunlu kılan, dünyada hiçbir 
yasa bulunmamaktadır

• 1961 - Motosikletlerde kask kullanımını zorunlu kılan dünyada ilk 
yasa Avustralya'da yürürlüğe girer

• 1966 - Diğer ülkeler Avustralya'yı takip eer

• 1975 - ABD'de eyaletlerin yarısından çoğunda kask kullanımını 
zorunlu kılan yasaların iptalinden sonra kask kullanımına ilişkin 
katı yasa da geri çekilir

• 2016 - İki veya üç tekerli motorlu araç kazalasında yaşanan 
ölümlerin asıl nedeni başa alınan yara ve darbeler olmasına 
rağmen zorunlu kask yasası bulunan 167 ülkenin sadece 49'u 
uluslararası en iyi uygulama gereklerini yerine getirmektedir

Kaynak: https://www.sutori.com/story/a-look-into-the-history-of-motorcycle-helmets--s5dd8pvQTFQ2BLsDvW3as7kh - Kaynak: WHO (2018) Global Status Report on Road Safety 2018

https://www.sutori.com/story/a-look-into-the-history-of-motorcycle-helmets--s5dd8pvQTFQ2BLsDvW3as7kh


Kasklar - Tarihçe

Kaynak: https://www.sutori.com/story/a-look-into-the-history-of-motorcycle-helmets--s5dd8pvQTFQ2BLsDvW3as7kh



Kasklar - Tarihçe

Olgu ve Rakamlar - Bisiklet
• 1880'li yıllar - Bisiklet Kulüpleri üyeleri arasında pek çoğunun baş 

yaralanması yaşamasından hareketle kask kullanımını özendirici 
savunu hareketleri başlatır

• 20. yy Başı - İçi yünlü ve çene kayış/tokasıyla deri kaskların 
kullanılmaya başlaması

• 1970'ler - Snell bisiklet kaskları üzerinde yoğun araştırmalar 
gerçekleştirerek üretim kriterleri ortaya koyar

• 1975 - Bell Otomobil Parçaları, içi köpüksü bir maddeyle kaplı 
sağlam plastik bir dış kabuktan oluşan gerçek anlamda ilk bisiklet 
kasklarını icat eder

• 1984 - Amerikan Ulusal Standart Enstitüsü'nün etkisi kaskların 
piyasadan toplatılmasına ilişkin standartlarının kabulü

• 1990'lı yıllar - Kask içinde kullanılacak genişletilmiş polistiren astar 
keşfedilir ve daha dayanıklı ancak daha ince kasklar kullanılmaya 
başlanır

Kaynak: https://www.davison.com/blog/history-tuesday-the-bicycle-helmet/



Emniyet Kemeri ve Çocuk 
Koltuk Sistemleri - Nasıl?



Emniyet Kemeri ve Çocuk Koltukları - Nasıl?

Kaynak: Seat-belts and child restraints: a road safety manual for decision-makers and practitioners London, FIA Foundation for the Automobile and Society, 2009

Kaza anında araç içerisinde emniyet kemeri takmayan kişi 

varsa, çarpmanın gerçekleştiği anda bu kişi, aracın 

çarpma anına kadar seyrettiği hızla aynı süratte adeta bir 

mancınıktan fırlatılmışcasına araç içerisinde harekete 

geçer

Kemer takmayanlar aynı zamanda araçtan tamamen 'kopup' 
fırlayabilir

https://www.youtube.com/watch?v=d7iYZPp2zYY

https://www.youtube.com/watch?v=y3InF19dzlM

https://www.youtube.com/watch?v=RcSg4kb1uxg

https://www.youtube.com/watch?v=d7iYZPp2zYY
https://www.youtube.com/watch?v=y3InF19dzlM
https://www.youtube.com/watch?v=RcSg4kb1uxg


Emniyet Kemerinin Çalışma Prensibi
1. Araç içerisiyle temas ihtimalini ve böyle bir temas 

durumunda yaralanmaların ciddiyet düzeyini 
azaltır

2. Çarpışma etkisini insan bedeninin en kuvvetli 
kısımlarına dağıtır

3. Çarpışma sırasında aracın dışarına savrulmaya 
mani olur

4. Araçta bulunan diğer kişileri de korur (örneğin, 
önden veya kafa kafaya çarpışma anında arka 
koltukta oturan kemer takmayan yolcular aynen 
sapandan fırlamış gibi aracın ön tarafına 
savrulurak diğer yolcuların da hayatını tehlikeye 
atabilir)

Kaynak: Helmets: a road safety manual for decision-makers and practitioners. Geneva, World Health Organization, 2006

Emniyet Kemeri ve Çocuk Koltukları - Nasıl?

Üç noktalı beli ve göğsü tutan 
kemerler

Tek göğsü tutan kemer

İki noktalı beli kavrayan kemer



Çocuk Koltukları - Nasıl?
• Bebek ve çocuklar için boy ve ağırlıklarına uygun 

çocuk koltukları kullanılır

• Yetişkinlerin kullandığı üç noktalı bel ve göğsü 
tutan kemerler bebek/çocuklar için 
tasarlanmamıştır

• Çocuk koltukları da çarpışma veya ani fren/durma 
sırasında bebek ve çocukların yaralanmaması 
gözetilmek suretiyle bebek/çocukları araç 
hareketinden ayırmak ve çarpma etkisini yine 
bedenin en güçlü kısımlarına dağıtmak üzere 
tasarlanmışlardır

• Araçta bulunan diğer kişileri de korur (örneğin, 
önden veya kafa kafaya çarpışma anında arka 
koltukta oturan kemer takmayan yolcular aynen 
sapandan fırlamış gibi aracın ön tarafına savrulurak 
diğer yolcuların da hayatını tehlikeye atabilir)

Kaynak: Helmets: a road safety manual for decision-makers and practitioners. Geneva, World Health Organization, 2006

Emniyet Kemeri ve Çocuk Koltukları - Nasıl?



Kaynak: Helmets: a road safety manual for decision-makers and practitioners. Geneva, World Health Organization, 2006

Emniyet Kemeri ve Çocuk Koltukları - Nasıl?



Emniyet Kemeri ve Çocuk Koltukları - Nasıl?

https://www.youtube.com/watch?v=tuZFVPv3Rpk

https://www.youtube.com/watch?v=b6omtNg7i-4

https://www.youtube.com/watch?v=MxXAk7t0IfI

https://www.youtube.com/watch?v=bA3ZOxT_VrU

https://www.youtube.com/watch?v=tuZFVPv3Rpk
https://www.youtube.com/watch?v=b6omtNg7i-4
https://www.youtube.com/watch?v=MxXAk7t0IfI
https://www.youtube.com/watch?v=bA3ZOxT_VrU


Kasklar - Nasıl?



Kasklar - Nasıl?

Başın Anatomisi
• Kafamızın içinde beynimiz oldukça sert kafatasıyla korunur

• Beynimiz, kafatasımızın kaide kemikleri üzerinde 'oturur'

• Omurilik, kafatasının dibinde bir açıklıktan geçer

• Kafatasının içinde beyni sarmalayan 'dura' olarak adlandırılan bir 
astar doku yer alır

• Beyin ve dura arasında ise beyin ve omurilik sıvılarıyla dolu, aynı 
zamanda mekanik darbelere karşı beyin dokusunu koruyan bir 
boşluk vardır

• Hareket alanı her yöne doğru ancak 1 mm kadar olsada beynimiz 
işte bu beyin-omurilik sıvısı içerisinde yüzer durumdadır.

• Kafatasımız kafaderisiyle sarılıdır. kafa derimizde bir nebze koruma 
sağlar

Kaynak: Helmets: a road safety manual for decision-makers and practitioners. Geneva, World Health Organization, 2006



Kasklar - Nasıl?

Başın Anatomisi

• Sert bir cisme çarpan bisiklet aniden 
durur

• Ancak sürücü hala hareket halindedir

• Çarmayla birlikte kask bir takım 
değişimlere uğrar

• Beyin hücreleri uzayabilir, kıvrılabilir 
hatta kopabilir

• Beyin de hareketini devam ettirir ve 
kafatasının duvarlarına çarpar

Kaynak: https://www.consumerreports.org/bike-helmets/anatomy-of-a-bike-accident/

https://www.youtube.com/watch?v=BjD3cWSNEG0

https://www.youtube.com/watch?v=7cF6qr9B8RY

https://www.youtube.com/watch?v=rnBrV4XukHc

https://www.youtube.com/watch?v=BjD3cWSNEG0
https://www.youtube.com/watch?v=7cF6qr9B8RY
https://www.youtube.com/watch?v=rnBrV4XukHc


Kasklar - Nasıl?

Kaynak: Helmets: a road safety manual for decision-makers and practitioners. Geneva, World Health Organization, 2006

Kask takmayan motosiklet sürücüleri bu beyin yaralanmalarına 
daha açıktır ve hatta hepsini aynı anda da yaşayabilirler 
Motosiklet kaskları kafa üzerinde ilave bir koruma katmanı 
oluşturur ve sürücüyü darbe/travma kaynaklı en ciddi 
yaralanmalara karşı korur



Kasklar - Nasıl?

Kasklar 3 şekilde işlerlik gösterir
1. Darbeyi yönetmek suretiyle kafatasının ve dolayısıyla beynin 

hareketinin yavaşlama süratini düşürür Kaskın yumuşak kısımları 
darbe gücünün bir kısmını emerek başın durma noktasına 
gelişini yavaşlatır Bu, beynin kafatasının iç duvarlarına daha 
yavaş çarpması anlamına gelir

2. Kask sayesinde baş üzerinde etkili güçler daha geniş bir alana 
dağılarak kafatasının sadece belirli bir noktasında toplanmaz

3. Kask, çarpılan nesne ile kafatası arasında irtibatı önleyici bir 
katman, diğer bir deyiişle başımız ve çarptığımız nesne arasında 
mekanik bir bariyer meydana getirir

Dış yüzey, darbe emici astar, konfor astarı, gergi mekanizması veya 
kayış

Kaynak: Helmets: a road safety manual for decision-makers and practitioners. Geneva, World Health Organization, 2006



Kasklar - Nasıl?

Kaynak: Helmets: a road safety manual for decision-makers and practitioners. Geneva, World Health Organization, 2006



Teşekkürler

Sorularınız?


