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ÖNSÖZ 

 

‘Motosiklet Kaskları ile Kaza Önleme Seçenekleri: Türkiye’ başlıklı ve 106K205 kodlu 

projemiz uzun soluklu ve meşakkatli bir zaman diliminden sonra tamamlanmıştır. Temel 

bulgular; hem COST 357 Aksiyonu Çalışma Grubu 1’in raporları kullanılarak ve çevrilerek 

hem de bu aksiyon sırasında yapılan aktiviteler kapsanacak şekilde bu raporda toplanmıştır. 

Ayrıca, COST 357 Aksiyonu dışında kalan özgün çalışamlar dab u raporda yer almıştır. 

Bunlara ilaveten, COST 357 Aksiyonu Nihai Raporu  da EK olarak bu raporla birlikte teslim 

edilmiştir.  Bu projenin başarı ile tamamlanmasında; ODTÜ, Psikoloji Bölümü, ve Güvenlik 

Araştırma Birimi, COST 357 Aksiyonu ve TÜBİTAK ve SOBAG ve değerli çalışanlarının 

katkısı çok önemli bir yer tutmuştur. COST 357 Aksiyonu’ndaki ülke temsilcilerinin (bakınız 

http://www.cost357.org ) gösterdiği uyum ve anlayış ayrıca kayda değerdir. Her şeyin 

ötesinde, COST 357 Aksiyonu’nu gayretli çalışmaları ile koordinator olarak hayata geçiren ve 

iyi bir şekilde yönetilmesini sağlayan ve projenin son ayında maalesef yakalandığı amansız 

kanser hastalığı nedeni ile aramızdan ayrılan Prof. Dr. Paul Brühwiler’in anısının saygısına bu 

aksiyon ve projenin başarısı kendisine ithaf edilmiştir.    

Bu projenin neticelendirilmesinde asistanımız Sayın Zümrüt YILDIRIM’ın olağanüstü 

gayret ve çabası bizlere projesinin her aşamasında çok yardımcı olmuş ve projenin 

tamamlanmasında katkı sağlamıştır. Sayın Mehmet HARMA ve Sayın Leman KORKMAZ da 

çalışmanın gerekli aşamalarında üstlerine düşen rolü yerine getirmişlerdir. Sayın Ceyda 

ÖZTEKİN, Çakıl SARAÇ ve Bünyamin Erkan ÇİÇEK çeviri, anketler, pilot gözlem ve 

verilerin toplammasında katkı sağlamışlardır. Ana verinin toplanması ve analizinde Sayın 

Ahmet ÇOYMAK ve Burak Doğruyol katkılarını esirgememişlerdir. Sayın Yavuz 

ÇANKAL’ın alt çalışmalarda ve alan çalışmalarında göstermiş olduğu eşsiz perfpromans ve 

katkı çok önemlidir. Tüm bu çalışma arkadaşlarımıza ve idari ve benzeri işlerde meşgul 

ettiğimiz bütün görevlilere içtenlikle teşekkürlerimizi sunarız. Özellikle, projenin başından 

sonuna değin her zamanki gibi bizlerden anlayış, destek ve sabırlarını esirgemeyen 

TÜBİTAK SOBAG’ın çalışanlarına teşekkürlerimizi sunarız. ‘Görünmeyen’ ama derinden 

etkileri bulunan hakem ve değerlendirici grubunun katkıları için teşekkür ederiz. Son olarak, 

bu alanda ‘ilk’ olan bu projedeki bazı temel bulguların trafik denetçileri, eğitmenleri, 

uygulayıcıları, politika üreticileri, araştırma-geliştirme bölümleri, ve yol kullanıcısı sade 

vatandaşlar tarafından kullanılmasını yürekten dileriz... 
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ÖZET 

 

Önceki AB15’te, iki-tekerlekli motorlu araç (İMA) sürücüleri trafik kazaları neticesindeki 

toplam ölümlerin yaklaşık %14’ünü oluşturmaktadır (Aynı gösterge Türkiye için yaklaşık % 

10’dur). Kask kullanımında Güney ve Kuzey Avrupa arasındaki büyük farka rağmen, farklı 

kask kullanım oranlarının ardındaki nedenler tam olarak araştırılmamıştır. Bu, İMA 

sürücülerini Avrupa Komisyonu için kazaların azaltılması çabalarında yüksek öncelikli hale 

getirmiş ve Avrupa Komisyonu yeni müdahalelere yol açacak araştırmalar için çağrı 

yapmıştır. COST Aksiyonu, motosiklet kasklarını test etmek ve incelemek genel sorusu için 

kurulmuştur. Bu COST aksiyonunun (COST 357) ana amacı ise, kazalardan kaçınmayı 

kolaylaştırmaya yardımcı olmak için motosiklet sürücü davranışlarının ve kasklarının nasıl 

geliştirilebileceği hakkında bilgi birikimini artırmaktır. Türkiye’de, servis sektöründeki 

iyileşmeler, ekonomik patlama ve genç nüfus yüzünden motosiklet sayısında artış beklenebilir 

ve dolayısıyla kazaların ve ölümlerin azaltılması çabalarında İMA sürücülerinin yüksek 

önceliği oldukça önemli olabilir. Araştırmalar baş bölgesindeki yaralanmalarının İMA 

sürücülerinin ölümcül yaralanmalarına %70 ila %80 katkı yaptığını göstermektedir. Bu, kask 

takmayı, ciddi kazaları azaltmada önemli katkı yapacak unsur yapmaktadır. Fakat, motosiklet 

kasklarına ilişkin konular Türkiye’de henüz araştırılmamıştır. Bu projede, İMA sürücü 

davranışları, sosyal psikolojik modeller ve kasklar Türkiye’de ve Avrupa ülkelerinde (örn., 

Türkiye, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Portekiz) incelenmiştir.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

It is estimated that riders of powered two-wheeled vehicles (PTW) account for about 14% of 

all traffic fatalities in the former EU15 (the same figure is about 10% for Turkey). Despite the 

vast difference between Southern and Northern/Western Europe in helmet usage, the reasons 

for different helmet usage rates have mainly remained unexamined. This made riders of PTW 

a high priority for accident-reduction efforts for the European Commission, which has called 

for investigations that could lead to new measures. COST Action established for the general 

question of studying and testing motorcycle helmets. The main objective of this COST Action 

(COST 357) is to increase knowledge on how motorcycle rider behaviours and helmets could 

be improved to help facilitate the avoidance of accidents. In Turkey, it can be expected that 

the number of motorcycles increase because of improvements in service industry, boom in 

economy and young population and, therefore, a high priority for accident and fatality-

reduction efforts in riders of PTW would be highly important. Research has shown that head 

injuries contribute to 70% and 80% of fatal injuries to PTW riders, which makes wearing a 

helmet an important contribution to the reduction of accident severity. However, issues 

regarding to motorcycle helmets have not been studied in Turkey. In the present project, PTW 

rider behaviours, social psychological models, and helmets were investigated in Turkey and 

across European countries (i.e., Turkey, Germany, Greece, Ireland, Italy, Portugal).
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MOTOSİKLET KASKLARI İLE KAZA ÖNLEME SEÇENEKLERİ: TÜRKİYE 

 

BÖLÜM I 

1.Giriş: İMA Sürücü Davranışları ve Kazalar 

Avrupa Karayollarında (15 AB ülkesinde) her yıl 6.000’in üzerinde iki-tekerlekli motorlu araç 

(İMA) sürücüsünün yaşamını yitirdiği tahmin edilmektedir. Bu sayı trafik kazaları 

neticesindeki toplam can kaybının yaklaşık %14’üne tekabül etmektedir. Bu oran, yol 

kullanıcıları (iştirakçileri) arasındaki İMA sürücü grubunu Avrupa Komisyonu için kazaların 

azaltılması çabalarında yüksek öncelikli hale getirmiş ve Avrupa Komisyonun yeni teknik 

müdahalelere yol açacak araştırmalar için çağrı yapmasına neden olmuştur. Gelecek on 

yıllarda, Avrupa trafiğindeki İMA oranında beklenen artış ve otomobil oranındaki düşüş de 

uzun dönemli bir ‘doğal’ soruna işaret etmektedir. Benzer bir şekilde, Dünya Sağlık Örgütü 

de İMA güvenliğinin dünya çapındaki önemine işaret etmiştir (Brühwiler, 2005).    

 

Türkiye’de, trafik kazalarında yaşamlarını yitiren İMA sürücülerinin oranı yaşamlarını trafik 

kazaları neticesinde yitiren sürücülerin toplamının yaklaşık % 10 ‘unu oluşturmaktadır (Trafik 

İstatistik Yıllığı, 2002). Servis sektöründeki gelişmeler ve ekonomideki iyileşmeler dikkate 

alındığında gelecek yıllarda İMA oranının trafikteki payında (örn., ekipman, yiyecek 

dağıtımında İMA kullanımı) artış beklenebilir. Buna, gelir seviyesi artan gençlerin yaşam 

tarzlarında ve ulaşım tercihlerindeki olası değişimler de eklendiğinde İMA kullanımındaki 

artış kuvvetle muhtemel gözükmektedir. Fakat, Avrupa’da ve Türkiye’de sürdürülebilir trafik 

güvenliği için öncelikli bir konuma gelmiş ve yakın gelecekte bu konumunu daha da 

pekiştirecek olan İMA sürücüleri ve davranışları, kaza ve can kaybı riski göstergeleri 

ardındaki nedenler özellikle ülkemizde henüz araştırılmamıştır.   

 

1.1.İki-Tekerlekli Motorlu Araç (İMA) Sürücüsünün Kaza İhtimalini Sürüş Tarzı ve Becerileri 

Belirler  

Araç kullanmaya benzer bir şekilde (motoru dengede tutma şartı da eklenerek) bu faktörler iki 

ayrı psikolojik kategoriye ayrılabilir: Motor kullanma tarzı ve motor kullanma becerileri 

(Elander, West & French, 1993). Motor kullanma tarzı, bireysel motor kullanma 

alışkanlıklarıyla (örn., motorcunun seyahat edeceği yolu seçmesi) ilgilidir (Elander ve ark., 

1993). Motor kullanma tarzı geçen yıllarla birlikte oluşmaktadır ama sürüş deneyiminin 
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artmasıyla birlikte daha güvenli bir hal alacağı anlamına gelmez (Elander ve ark., 1993). 

Pratik yapmak ve çeşitli trafik koşul ve ortamlarına daha fazla maruz kalmak tahmin 

edilebileceği gibi becerilerde ilerlemeye yol açmakta fakat aynı zamanda bireyin motor 

kullanma üzerindeki kontrolünün artmasına ve güvenliğe olan ilginin azalmasına, sonuç 

olarak ta daha riskli sürüş tarzına yol açabilir.  

 

Motor kullanma becerileri, bilgi işleme süreçlerini ve eğitim ve pratikle gelişen (örn. 

deneyim) motor becerileri kapsamaktadır (Elander ve ark., 1993). Motor kullanma becerileri, 

kontrol (kullanılmaya hazır-operasyonel), manevra (rehberlik-yol gösterme) ve planlama 

(kılavuzluk) becerilerini içermektedir (Michon, 1989). Başlangıçta, tüm bu işlemler bilinçli 

bir kontrol gerektirmektedir. Fakat, zamanla daha fazla pratik yapılması ve sürüş deneyiminin 

artmasıyla otomatik hale gelmektedir. Öğrenmeye ilaveten, motor kullanmayla ilişkili 

becerilerin motorcunun genel bilgi işleme yetilerinden de etkilendiği düşünülebilir (Elander 

ve ark., 1993).  

 

1.2.Reason İnsan Hatası Modeli 

Pek çok araç kullanma tarzı araştırmasında olduğu gibi motor kullanma tarzı ölçümünde de 

Reason’ın İnsan Hatası modeli kuramsal çerçeve olarak ele alınabilir. Buna göre; Şekil 1’de 

açıklandığı gibi kazalara katkısı olan insan faktörleri iki gruba ayrılabilir; hatalar ve ihlaller 

(Reason, 1990). Reason (1990), bu ayrımın üç kriter temel alınarak yapılabileceğini 

belirtmiştir; plan (veya niyet), plan tarafından yönlendirilen davranışların sıralaması ve bu 

davranışların amaca ulaşmak için ne kadar etkili olduğu. Teorinin ortaya atılmasından çok 

kısa süre sonra, Reason, Manstead, Stradling, Baxter ve Campbell (1990), aynı teorik ayrımın 

trafik kazalarıyla ilişkili olan kural dışı davranışları ölçmek için de kullanılabileceğini 

belirtmişlerdir. Bu ayrım, kurallara uymayan sürücü davranışlarını ölçen Manchester Sürücü 

Davranışları Anketi’nin (Reason, Manstead, Stradling, Baxter & al., 1990) geliştirilmesine 

temel oluşturulmuştur.  

 

Reason, Manstead, Stradling, Baxter ve Campbell (1990) tarafından geliştirilen “sapkın 

sürücü davranışlarına” odaklanmış Sürücü Davranışları Ölçeği’ni günlük araç kullanma 

davranışını kapsamlı bir model temelinde ele alınmasını sağlayabilecek bir “dönüm noktası” 

olarak tanımlamıştır. Bu gelişme sayesinde, sürücü davranışlarının ilk defa kavramsal bir 

çerçeveye oturtulduğunu söylemek mümkündür. Aslında, bu kavramsal yapı daha çok 
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Rasmussen’nin (1980) (bakınız Şekil 1) insanın gösterdiği performans seviyelerinin beceri-

kural-bilgi temelli sınıflandırılmasının daha ileriye götürülerek alt kısımlara ayrılmasına 

dayanmaktadır. Rasmussen’in tanıttığı modelde performans seviyeleri “faaliyet alanını” 

beraberce tanımladıkları psikolojik ve durumsal değişkenler tarafından ayrıştırılmaktadırlar. 

Buna göre, insanlar fiillerini (hareketlerini) ‘kontrol usûllerinin’ (bilinçli ve otomatik) ve 

‘durumlarının’ farklı kombinasyonlarının sonucu olarak hayata geçirmektedirler. Örneğin, 

bilinçli usûl (yöntem), kapasite sınırlı, yavaş, aşamalı, zahmetli, hata eğilimli ama zekice 

olabilir. Olası olan her durumda kullanmayı tercih ettiğimiz otomatik usûl ise bir öncekinin 

tam tersi özellikler taşır. İkinci boyutu oluşturan ‘durumlar’ ise bir uçta rutin ve alışıldık diğer 

uçta ise alışılmadık ortada ise eğitim alınmış şeklindedir (Reason, 1990). Sonuç olarak, 

performans seviyeleri bu iki boyutun kombinasyonunun ürünüdür. Sürücü Davranışları 

Ölçeği’nin boyutlarını daha iyi anlamamızı sağlayacak temeli veren bu performans seviyeleri 

aşağıda açıklanmıştır (Reason, 1990).  

 

D U R U M L A R

R u t in  v e  a l ış ı ld ı k
s o ru n la r

S o ru n la r  iç in  e ğ i t i lm iş

A l ış ı lm ış ın  d ış ı
n d a  s o r u n la r

K O N T R O L  U S U L Ü

                B i l i n ç l i           K a r ış ı k O to m a t ik

B i lg i - te m e l l i

K u ra l - te m e l l i

B e c e r i - te m e l l l i

 

Şekil 1. Rasmussen İnsan Performansı Seviyeleri (Reason, 1990’dan alınmıştır) “Faaliyet alanı” içerisindeki üç performans 

seviyesinin konumu baskın olan fiil kontrolünün usulü ve o anki durumun doğası tarafından tanımlanmaktadır. 

1) Beceri-temelli seviye: Rutin, çokça tekrarlanmış ve çok az bilinçli kontrol gerektiren 

hayli otomatik davranışlardır. Aracın hızını ve yönünü tayin etmek buna örnek olarak 
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verilebilir. Fakat, bu davranışların çokça yapılmasının sürekli ilerleme ve iyileşme ile 

sonuçlanacağı beklenmemelidir. Aslında, güvenliğe ilişkin bazı becerilerin (örn., yolu 

gözden geçirme desenleri) dışsal yönlendirme ve trafikteki geri bildirimler tutarlı 

olmadığında bozulduğu bildirilmiştir (Duncan ve ark., 1991). 

2) Kural-temelli seviye: Bu seviyenin özelliği yazılı veya ezberlenen kurallardan sonra 

uygun hareketin hayata geçirilmesine dayanmasıdır. Bilgi darcığında yer alanlar 

harfiyen takip edilir eğer istenen çözüm olmazsa daha bilinçli düşünce gerçekleşir. 

Trafik kuralları bu seviyede temsil edilmektedir.  

3) Bilgi-temelli seviye: Pek otomatik olmayan, derinlemesine düşünme ve değerlendirme 

yapılan seviyedir. Yeni ve görece zor durumlarda aktif olarak gösterildiği söylenebilir.  

 

Reason ve arkadaşlarının adı geçen kavramsal çerçeveyi temellendirerek geliştirdikleri 

ölçekte davranışlar üç ölçüt temel alınarak sınıflandırılmıştır (Reason, 1990). Bunlar, plan 

veya niyet, plan veya niyetin yönlendirdiği hareketlerin ardıllığı ve bu hareketlerin hedefe 

ulaşmada ne oranda başarılı olduğudur. Örneğin ihmal ve dalgınlık yeterli olan planın uygun 

hareketle tamamlanamamasından (hafıza ve dikkat sorunları nedeni ile) kaynaklanan 

başarısızlık olarak tanımlanmıştır (Reason, 1990). Yanlışlıklar veya hatalar ise planın ya da 

niyetin yetersizliğine dayanmaktadırlar. Kural-temelli yanlışlıklar (ihlaller, iyi kuralların 

yanlış veya kötü kuralların doğru uygulanması) ve bilgi temelli yanlışlıklar (hazır çözüm 

yollarının iflası) olmak üzere iki ana gruba ayrılabilir. İhlaller, güvenliği temin eden 

uygulamalardan, kurallardan veya standartlardan ‘istemli’ sapmalardır (Reason ve ark., 1990) 

ama bazen ‘istemsiz’ de olabilirler (örn., hız sınırının normal sınırların altında olduğu özel 

bölgelerde aslında normal sayılabilecek bir hızda seyahat ederken hız ihlali yapıyor 

konumuna düşmek). Reason (1990) ihlaleri rutin (alışkanlık sonucu yapılan beceri-temelli 

performansa dayalı kestirme yoldan işi halletme davranışları) , istifade edilen (çeşitli dürtüsel 

amaçlarla yapılan davranışlar; örn., zevk için hız yapmak ya da saldırganlık güdüleri), ve 

gerekli (kurumun veya bireyin gerekli kaynak, ekipman vb. eksikliklerden yapmak zorunda 

kaldığı davranışlar) ihlaler olmak üzere üçe ayırmıştır. Buna ilaveten, bir uçta “doğru” diğer 

uçta “yanlış” (risk algısının doğru bir şekilde yapılıp yapılamadığı yada performansın kaza 

vb. bir sonuçla –ki yanlış performans olur- bitip bitmediği esasına dayanır) hareketin yer 

aldığı “performans boyutu” ile “iyi”-“kötü” (iyi ve kötü ayrımı koşullara, araç kullanmanın 

amaçlarına ve duruma uygun olup olmama esasına dayanır) ve “kural yok” ayrımının olduğu 

“kural” boyutunun kombinasyonundan da “kural-temelli davranışları” sınıflamıştır (bakınız 
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Şekil 2). Bu şekilde, trafik ortamının “faaliyet alanı” olarak kavramsallaştırılması araç 

kullanma davranışı için yapılmaya çalışılmıştır. Diğer yandan, “iyi” kural koymanın ya da 

uygulamanın (örn., denetimin) önemini vurgulaması açısından da dikkate değerdir.  

 İyi kurallar Kötü kurallar Kural yok 

Doğru performans Doğru itaat Doğru ihlal İrticalen/düşünmeksizin (o 

an için) doğru 

Yanlış performans “Sapma” Yanlış itaat Yanlışlık 

Şekil 2. Kural-temelli davranış çeşitleri (Reason, 1990’dan alınmıştır) 

Reason ve arkadaşları (1990) kuramsal temeli gayet iyi düşünülmüş ve “ortam içinde 

davranışı” çeşitli etiketlemelerle tanımladıktan sonra İngiliz örnekleminden geniş bir madde 

havuzu oluşturduktan sonra veri toplamışlar ve kuramsal yapıyı sınamışlardır. Aslında 

amaçları, beş sınıf sapkın davranış boyutunu (dalgınlıklar, ihmaller, yanlışlıklar, istemsiz 

ihlaller ve istemli ihlaller) elde etmek olmasına karşın hatalar ve ihlallerin görgül olarak ayrı 

olduğu üç boyutlu (istemli ihlaller, tehlikeli hatalar ve ‘gülünç’ hatalar) bir yapı elde 

etmişlerdir. Reason ve ark. (Reason, ve ark., 1990) SDA hakkındaki ilk çalışmalarında, 

sürücü hatalarının ve ihlallerin deneysel olarak iki farklı davranış sınıfı olduğunu 

bulmuşlardır. Hatalar ‘belirli bir sonuca ulaşmak için planlanmış hareketlerin başarısızlığı’, 

ihllaler ise ‘potansiyel olarak tehlikeli olan bir sistemde güvenliği sağlayacağına inanılan 

davranışlardan bilinçli olarak sapmak’ olarak tanımlanmıştır. Hatalardan farklı olarak ihlaller 

kasıtlı bir şekilde sapmayı içerir ama hem hatalar hem de ihlaller potansiyel olarak tehlikelidir 

ve kazaya yol açabilir. Reason ve ark. (Reason, ve ark., 1990) ayrıca üçüncü bir SDA boyutu 

bulmuşlar ve bu boyutu ‘ihmal’ olarak isimlendirmişlerdir. Bu faktör, utanmaya sebep 

olabilecek fakat sürüş güvenliğinde bir soruna yol açmayacak dikkat ve hafıza 

başarısızlıklarını içerir (Parker, West, Stradling & Manstead, 1995). Farklı psikolojik 

süreçlerin sonuçları oldukları için hata ve ihlaller farklı şekilde ele alınmalıdır (Reason, ve 

ark., 1990). Daha sonra, Lawton, Parker, Manstead ve Stradling (Lawton, Parker, Manstead & 

Stradling, 1997) daha fazla madde ekleyerek ihlaller ölçeğini geliştirmiş ve sürücülerin neden 

ihlal davranışları sergilediklerine göre iki ayrı ölçeğe bölmüşlerdir. “Saldırgan” ihlaller 

kişilerarası agresif bileşenler içerirken, “sıradan” ihlaller özellikle agresif bir amaç olmadan 

sürücülerin kasti olarak güvenli sürüşten sapmaları anlamına gelmektedir. Davey, Wishart, 

Freeman ve Watson’un (Davey, Wishart, Freeman & Watson, 2007) yakın bir geçmişte 

yaptıkları bir çalışmada 443 kişilik Avustralya donanma sürücülerinin profesyonel sürücü 
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davranışlarını incelemek için SDA’yı kullanmıştır ve bu çalışmayla SDA’nın hatalar ve iki 

ayrı ihlal ölçeğinden oluşan üç faktörlü bir yapısı olduğunu desteklemişlerdir. Bulgular, genç 

erkeklerin kadın ve yaşlı sürücülere oranla daha fazla ihlal yaptıklarını göstermiştir. Aynı 

şekilde, daha uzun süre ve sık araç kullananlar kullanmayanlardan daha fazla ihlal yaptıklarını 

beyan etmişlerdir (örn., Reason ve ark., 1990). Önceki çalışmalardaki bulgular, beyana dayalı 

ihlallerin hem aktif hem de pasif kaza yapma ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Ayrıca, beyana 

dayalı ihlaller ileriye ve geriye dönük trafik kazalarını yordamışlardır (Parker, West, 

Stradling, ve Manstead, 1995). İhlalerin, araç kontrolünü kaybetme sonucu meydana gelen ve 

yandan çarpma tipi kazaları (Parker ve ark., 1995) yordadığı bulunmuştur. İhmallerin ise daha 

çok yaşlı sürücü grubunda yordayıcı gücü olduğu bulunurken (Parker, McDonald, Rabbit ve 

Sutcliffe, 2000) hataların trafik kazası yapmayı pek yordamadığı sonucuna varılmıştır.  

 

 

1.3. Reason İnsan Hatası Modeli ve Motor Kullanma Tarzı Ölçeği (MKTÖ) 

Yukarıda ayrıntılı bir şekilde anlatılan ve daha çok araç sürücülerinde tatbik edilen Reason 

İnsan Hatası kuramsal çerçevesi kullanılarak benzer ölçüm aracı Elliott ve arkadaşları (2007) 

tarafından ilk kez kullanılarak 8666 İMA sürücüsü üzerinde uygulanmış ve sadece 

İngiltere’de test edilmiştir. Elliott ve arkadaşları (2007) çalışmalarında İMA sürüş tarzını 

dikkate alarak öncelikli olarak “saldırgan ihlalleri” hedef almamışlardır. Beklendik bir 

şekilde, SDA’nin (örn., Reason et al., 1990) araç sürücülerinde tipik olarak elde edilen 

ihlaller, hatalar ve ihmaller ayrımı da tam olarak bulunamamıştır. Diğer yandan, “trafik 

hataları” (örn., ana yoldan tali yola dönerken yayaları far etmemek) ve “hız ihlalleri” (örn., 

şehiriçi yollarda hız sınırlarını aşmak) olarak isimlendirdikleri MKTÖ boyutları SDA’nin 

sırasıyla hatalar ve ihlaller boyutları ile oldukça tutarlıdır. Bunlara ilaveten, isimleri sırasıyla 

“akrobasi” (örn., çok hızlı kalkış yaparak ön tekeri yoldan kesmek), “kontrol hataları” (örn., 

köşeyi dönerken fren yapmak) ve “güvenlik ekipmanı kullanımı” (örn., koruyucu pantolon 

giymek) olan  3 yeni boyut elde edilmiştir. Daha sonra, Steg ve van Brussels (2009) doğrudan 

SDA’nin İMA sürücüleri için adapte edilmiş versiyonunu Elliott ve arkadaşlarının (2007) 

çalışmalarına kıyasla çok daha küçük (N=146) ve görece farklı (örn., moped sürücüleri) bir 

örneklemde kullanmışlardır. SDA’nin orijinal faktör yapısı (örn., hatalar, ihmaller, ve ihlaller) 

bu çalışmada ede edilmiştir. Fakat, boyutlar kazaya karışma ile anlamlı ilişki 

göstermemişlerdir. Bulgular, Elliott ve arkadaşlarının (2007) çalışmalarının İMA sürüşü 

dikkate alınarak geliştirildiğinin bir örneği olarak kabul edilebilir.  
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1.4. Demografik Etkenler, İMA Sürücü Davranışları ve Kazalar  

Elliott ve arkadaşları (2007) İMA sürücülerinin son 12 aydaki hem tüm kazalarda hem 

“şuçlanan kazalarda” kazaya karışma yatkınlıklarının maruz kalma (örn., katedilen kilomete 

yol) ile arttığını ve yaş ve sürüş deneyimi ile azaldığını bulmuşlardır. Benzer bir şekilde, 

trafik hatalarının sıklığı hem tüm kazaları hem “şuçlanan kazalarda” kazaya karışmayı 

yordayan önemli bir boyut olarak bulunmuştur.  Kontrol hataları ve hız ihlalaleri, sadece 

“şuçlanan kazalarda” kazaya karışma yatkınlıklarını yordayan etkenler olarak bulunmuştur. 

Diğer bir deyişle, daha sıklıkla trafik hataları yapan İMA sürücüleri daha az sıklıkla 

yapanlardan daha fazla kazaya karışma yatkınlığına (tüm kazalar için) sahiptirler. Ayrıca, 

daha sıklıkla kontrol hataları ve hız ihlalaleri yapan İMA sürücüleri daha az sıklıkla 

yapanlardan daha fazla kazaya karışma yatkınlığına (suçlanan kazalar için) sahiptirler. Elliott 

ve arkadaşları (2007) İMA sürücülerinin yer aldığı kazalarda diğer yol kullanıcılarının (örn., 

diğer araç sürücüleri) önemli rol oynadığını ayrıca not etmişlerdir. Bu nedenle, farklı kaza 

çeşitleri (örn., aktif ve pasif) İMA sürücülerinin davranışlarının ve çıktılarının incelendiği 

çalışmalarda dikkate alınmalıdır.  

 

1.5. İMA Sürücüsünün Stilinin Bir Yansıması Sonucu olarak Kazalar 

Kişilik özellikleri (örn., heyecan arama) ve genel tutumlar (örn., sosyal ve sağlık tutumları) 

“motorcunun” kendine ilişkin görüşünü, trafiğe ve diğer yol kullanıcılarına (iştirakçilerine) ait 

tutumlarını etkilemektedir. “Motorcunun”  kendine ilişkin görüşü de onun araç kullanma 

tarzını belirlemektedir. Genel bilişsel yetiler motor kullanma becerisine temel 

oluşturmaktadır. Ayrıca, varolan algısal ve araç yönlendirme becerileri “motorcunun”, 

“motorcu”  olarak kendine ilişkin görüşlerini etkilemektedir. Bu yolla, motor kullanma 

becerilerinin motor kullanma tarzı üzerine de etkisi vardır. Yetersiz beceriler hata yapma ve 

motorun kontrolünü kaybetme olasılığını artırırken, tehlikeli motor kullanma tarzı emniyet 

payını (örn., hatayı düzeltmek için yapılacak manevraya gerekli zaman ve mesafe) 

daraltmaktadır. Buradan, güvenli motor kullanmanın, beklenmedik durumlarda gerekli tepkiyi 

verebilecek zaman aralığı bırakan yeterli motor kullanma becerisini ve tarzını gerektirdiği ve 

motor dengesinin optimumda korunarak seyahatin devamının önemli olacağı sonucuna 

varılabilir.  

 Motor Kullanma tarzını ölçen bir ölçek henüz Türkiye’de geliştirilmemiş, motor 

kullanma tarzını belirleyen unsurlar ve motor kullanma tarzı ve kaza yapma (örn., aktif ve 

pasif kazalar) arasındaki ilişki henüz incelenmemiştir. Ayrıca, bu şekilde bir inceleme araç 
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kullanma ve motor kullanma tarzlarının zihinsel olarak kullanıcılar tarafından nasıl 

yapılandırıldığını da ortaya koyacaktır. Bu projenin alt amaçlarından biri sözü eden yapıları 

araştırmaktır. 

 

2. Yöntem 

 

2.1. Prosedür ve Katılımcılar 

 

İMA sürücüleri farklı web platformlarında anonim online anketi doldurmak üzere davet 

edildiler. ODTÜ Etik Kurul İzni alındıktan sonra, anket web-uzantısı 10 Temmuz 2008’de 

aktif hale getirildi ve 09 Ağustos 2008’de kapatıldı. 431 erkek İMA sürücüsü anketleri tam 

olarak doldurmuştur ve analizlerde kullanılmıştır. Örneklem özellikleri Tablo 1’de 

görülmektedir.  

 

Tablo 1. Örneklem özellikleri 

 

2.2. Ölçekler 

2.2.1. Motor Kullanma Tarzı Ölçeği (MKTÖ). MKTÖ sapkın ve güvenlikle ilişkili 43 İMA 

sürücü davranışını içermektedir. Asıl çalışmada bazı maddeler düşerek 38 madde toplam 5 

boyutta temsil edilmişlerdir (Elliott et al., 2007).  Bunlar; trafik hataları, hız ihlalleri, trafik 

hataları, akrobasi hareketleri, ve güvenlik ekipmanı kullanımı boyutlarıdr. Bu çalışmada, İMA 

sürücü davranışları 43 madde ile ölçülmüş ve katılımcılardan her bir davranışı hangi sıklıkta 

yaptıklarını 6-lı Likert (1=Hiç bir zaman; 6=Her zaman) ölçek üzerinde belirtmeleri 

istenmiştir.  

 

Değişkenler Ortalama Standart Sapma 
Yaş  33.94 8.59 
Eğitim 3.89 .84 
İMA kullanma sıklığı  3.93 .97 
Geçen yıl katedilen km yol  8960.71 8088.26 
Yaşam boyu  katedilen km yol  62943.49 115625.41 
Son 3 yıldaki aktif kaza sayısı  0.80 1.31 

Son 3 yıldaki pasif kaza sayısı 0.72 1.25 

Cezalar 0.63 1.20 
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2.2.2. Demografik  Ölçümler. İMA sürücülerinden yaş, cinsiyet, kaza sayısı ve türü (aktif ve 

pasif) ve cezaların (park, hız ve diğer), kat edilem yol kilometre ve benzeri ölçümlerin yer 

aldığı demoğrafik bilgi formunu doldurmaları istenmiştir.  

 

2.3. Analizler 

Veri betimsel istatistikler, principal component analysis (PCA) with varimax rotasyon, 

güvenirlik analizi ve aşamalı regrasyon teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Aşamalı 

regrasyonda yaş ve katedilen yol kilometre istatsitiksel olarak control edilmiştir.  

 

3. Sonuçlar 

3.1. MKTÖ Faktör Yapısı 

Table 2 görüldüğü gibi, ilk boyut 13 madde içermiş ve çoğunlukla hız ihlallerini kapsadığı 

için “hız ihlalaleri” şeklinde isimlendirilmiştir. Bu boyutta original factor yapısından 4 tane 

daha fazla madde yer aldığı da belirtilmelidir. İkinci boyut asıl çalışmadaki “trafik hataları” 

boyutunun (10 madde) bir kopyası şeklindedir. Benzer bir şekilde, üçüncü boyut da “kısık 

ayarlı far kullanmak” maddesi hariç asıl çalımadaki “güvenlik ekipmanı kullanımı” 

boyutunun (8 madde) bire bir benzerdir. Dördüncü boyut 6 maddeden oluşmuş ve çoğunlukla 

“akrobatik veya artistik” hareketlerden ouştuğu için “akrobasi” boyutu olarak 

isimlendirilmiştir. Bu boyut da asıl çalışma ile aynıdır. Sadece asıl çalışmada hız boyutunda 

yer alan bir madde (diğer İMA sürücüleriyle resmi olmayan yarışlarda yer almak) Türk 

örnekleminde bu boyutta yer almıştır. Beşinci boyut da asıl çalışmanın bir kopyasıdır ve 

“kontrol hataları” (5 madde) olarak isimlendirilmiştir. İngiliz örneleminde olduğu gibi İMA 

sürücüleri arasında alkollü İMA kullanma davranışının tasvip edilmediği ve analizlerde bu 

maddenin düştüğü belirtilmelidir. Bu boyutlar için açıklanan varyans sırasıyla %19, %9, %8, 

%5 ve %4’tür.  Aynı şekilde iç tutarlık katsayıları sırasıyla .88, .85, .80, .77, ve .62’dir 

(ayrıntılı bilgi için Tablo 2’ya bakınız). 
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Tablo 2. Alt ölçeklerin hesaplanması için MKTÖ’nün 43 maddesi üzerinde yapılan temel 
bileşenler analizi (varimax rotasyonu)  

Madde Faktör 

 
I 

Hız 
İhlalleri 

II 
Trafik 

Hataları 

III 
Güvenlik 
Ekipmanı 
Kullanımı 

IV 
Akrobasi 

V 
Kontrol 
Hataları 

14.Şehir dışı yollarda hız sınırını aşmak .841 .056 .184 .059 -.020 
15. Gecenin geç ya da sabahın erken saatlerinde hız sınırını 
dikkate almamak 

.830 .092 .042 .135 -.002 

16. Otobanda hız sınırını aşmak .804 .029 .231 .078 -.075 
17. Şehir içi yollarda hız sınırını aşmak .773 .116 .069 .117 .005 
19. Şehir dışı yollarda gaza sonuna kadar basıp kendinizi yollara 
vurmak  

.693 .096 -.056 .242 .144 

20. Hızlı akan trafikte iki şerit ortasından ilerlemek .543 .134 -.073 .161 .176 
18. Yanınızdaki sürücüyü mağlup etmek için trafik ışıklarından 
yarışırcasına çıkmak 

.537 .079 -.075 .411 .095 

22. Kendinizi korkutacak şekilde köşelerde hızlı kullanmak .534 .158 -.151 .394 .089 
11. Öndeki aracı, acil bir durumda duramayacak kadar yakın 
takip etmek 

.436 .285 -.135 -.037 .157 

13. Virajı kontrolünüzü kaybedeceğinizi hissedecek kadar hızlı 
dönmek 

.391 .360 -.087 .080 .112 

40. Sizi kasıtlı olarak kızdıran ya da riske atan sürücülere 
kızgınlığınızı bir şekilde göstermek 

.364 .133 -.033 .184 .324 

12. Bir köşeyi dönerken virajı geniş almak .345 .311 -.141 -.054 .081 
1. Anayoldan bir sokağa dönerken karşıdan karşıya geçen 
yayaları fark edememek 

-.015 .703 .043 .103 .041 

4. Anayolda, fark etmediğiniz ya da hızını yanlış tahmin 
ettiğiniz bir aracın önüne çıkmak 

.083 .701 -.028 .098 .075 

2. Park etmiş bir aracın arkasından çıkan birini neredeyse çok 
geç olana kadar fark edememek 

-.003 .700 -.055 .002 .103 

3. Trafik ışığı (sizin yönünüze) henüz kırmızıya dönmüşken, 
yaya veya ışıklı yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmek için 
bekleyen bir yayayı fark edememek 

-.022 .663 .009 .166 -.076 

5. “Yol ver” işaretini kaçırıp geçiş hakkı olan araçlarla 
çarpışacak duruma gelmek 

.058 .662 -.035 .232 .007 

8. Dikkatiniz dağılmış veya endişeliyken, önünüzdeki aracın 
yavaşladığını ve çarpmamak için güçlükle fren yapmak zorunda 
olduğunuzu geç fark etmek 

.205 .639 -.074 -.172 .152 

6. Başka bir aracın önünüze çıkabileceğini ve durmakta 
zorlanabileceğini fark etmemek ya da tahmin etmemek 

.138 .610 -.093 -.077 .088 

7. Anayoldan sola dönmek için kuyrukta beklerken anayol 
trafiğine dikkat etmekten neredeyse öndeki araca çarpacak 
duruma gelmek 

.172 .598 -.057 -.077 .138 

9. Sola dönüş sinyali veren bir aracın sinyalini fark etmeyip onu 
sollamaya çalışmak 

.173 .562 .039 .069 .079 

10. Diğer araçlarla aynı hızda ilerlerken, trafik ışığı sizin 
yönünüze kırmızıya döndüğü zaman durmakta zorlanmak 

.197 .499 -.140 -.052 .245 

29. Koruyucu sürüş ceketi giymek (deri veya deri olmayan) .191 .000 .735 -.165 -.004 
28. Koruyucu sürüş pantolonu giymek (deri veya deri olmayan) -.009 -.054 .734 -.016 -.134 
27. Sürüş botları giymek .021 -.060 .713 -.074 -.129 
32. Eldiven giymek .111 .007 .688 -.153 .095 
33. Kıyafetin üzerine parlak/floresan şeritler/yamalar koymak -.078 -.115 .667 .044 .109 
30. Vücut zırhı giymek (dirsek pedleri, omuz pedleri, diz pedleri 
vs.) 

-.060 -.029 .619 .041 -.016 

43. Parlak/floresan kıyafet giymek -.165 -.074 .554 .181 .221 
31. Hiçbir koruyucu kıyafet giymemek -.041 .005 -.424 .307 .176 
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Tablo 2 (devam). 
 

Madde Faktör     

 
I 

Hız 
İhlalleri 

II 
Trafik 

Hataları 

III 
Güvenlik 
Ekipmanı 
Kullanımı 

IV 
Akrobasi 

V 
Kontrol 
Hataları 

41. Yasal alkol limitini geçtiğinizden şüphelenerek motor 
kullanmak 

.209 .091 -.223 .152 .047 

23. Ön tekerleği havaya kaldırmak veya kaldırmaya teşebbüs 
etmek 

.220 .071 -.129 .790 -.016 

24. Çok hızlı hareket etmek ve ön tekerleğin yoldan ayrılması .274 .077 -.041 .748 -.018 
25. Kasıtlı olarak tekerlek döndürmek (spin) .315 -.010 -.132 .747 -.002 
21. Diğer sürücülerle resmi olmayan ‘yarış’lara girmek .464 .085 -.117 .580 .110 
26. Kasıtlı olmayarak tekerlek döndürmek (spin) .209 .023 -.073 .510 .080 
42. Tek parça deri kıyafet giymek -.117 .006 .138 .377 .127 
36. Bir köşeyi veya virajı dönerken vites değiştirmek .076 .019 -.055 .088 .693 
35. Bir köşeyi veya virajı dönerken fren yapmak veya gaz 
kesmek 

.003 .095 -.009 .049 .682 

37. Belli bir hızda sürerken motoru kontrol etmekte 
zorlandığınızı fark etmek (örn: titreyen direksiyon) 

.029 .201 -.081 .089 .522 

39. Siperlik veya gözlüklerinizin buğulanmasıyla problem 
yaşamak 

.158 .113 .122 -.158 .522 

38. Islak yolda veya rögar kapaklarında savrulmak / kaymak 
/patinaj yapmak 

.150 .177 -.113 -.017 .502 

34. Farları kısarak motor kullanmak -.010 .004 .088 .133 .282 
      
Eigen değerleri 8.06 3.99 3.58 2.05 1.89 
Açıklanan varyanslar 18.74 9.27 8.33 4.77 4.40 
Cronbach alfa değerleri .88 .85 .80 .77 .62 
Ort.a 2.52 1.64 3.43 1.43 2.45 
S.S. a 0.90 0.53 0.87 0.65 0.87 

Not: İtalikle gösterilen değerler, ilgili faktörden yük alan ve alt ölçek skorlarının hesaplanmasında kullanılan maddelerin 
faktör yüklerini belirtmektedir.  
a Örneklemin ilgili faktördeki ortalaması ve standart sapması 

 
3.2. İMA Sürücü Davranışları ve Kazalar 

Tablo 3’te görüldüğü gibi, yüksek yıllık katedilen yol kilometre hem fazla aktif hem de fazla 

pasif kazalarla ve cezalarla (β = 0.10, p < .05; β = 0.16, p < .001; β = 0.14, p < .001, sırasıyla) 

ilişkili bulunurken yaş artışı düşük aktif ve pasif kaza karışması ile ilişkili bulunmuştur (β = -

0.22, p < .001; β = -0.14, p < .001, sırasıyla). “Akrobasi” hareketleri aktif kazaların ve 

cezaların (β = 0.12, p < .05; β = 0.11, p < .05, sırasıyla) ana yordayıcısıdr. Hız ihalaleri 

cezaları (β = 0.24, p < .001) yordamıştır.  
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Tablo 3. MKTÖ ve kazalar. 
 

 

4. Tartışma 

Türkiye’de İMA sürücüleri arasında ilk defa kullanılan MKTÖ’nin yapılan analizler 

sonucunda geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olduğu bulunmuştur. İlk defa Türk İMA 

sürücülerinin beyana dayalı sürüş davranışlarının bir çeşit envanteri çıkarılarak bunların 

temlede 5 ana grupta (hız ihlalleri, trafik hataları, güvenlik ekipmanı kullanımı, akrobasi ve 

kontrol hataları) sınıflandığı tespit edilmiştir. Yüksek yıllık katedilen yol kilometre hem fazla 

aktif hem de fazla pasif kazalarla ve cezalarla ilişkili bulunurken yaş artışı düşük aktif ve pasif 

kaza karışması ile ilişkili bulunmuştur. Bu bulgular Elliott ve arkadaşlarının (2007) 

çalışmalarının sonuçaları ile paraleldir. “Akrobasi” hareketleri aktif kazaların ve cezaların ana 

yordayıcısıdr. Hız ihalaleri cezaları yordamıştır. Eğitim ve denetim uygulamalarının bu 

davranışlar üzerinde yoğunlaşması tavsiye edilebilir.    
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Güvenlik ekipmanı kullanımı -.07  -.03  .04  

Akrobasi .12*  .08  .11*  

Kontrol Hataları .01  .09  -.07  
  ΣR2=.10  ΣR2=.05  ΣR2=.10 



13 
 

BALL K., Owsley C., The Useful Field of View Test: A New Technique for Evaluating 

Age-related Declines in Visual Function., Journal of American Optometric Association, 64, 

71-9, (1993). 

BATES M. E., Lemay E. P. J., The d2 Test of Attention: Construct Validity and 

Extensions in Scoring Techniques, Journal of the International Neuropsychological Society, 

10, 392–400, (2004). 

BECK A. T., Steer R. A., Brown G. K., Manual for the Beck Depression Inventory-II,  

Psychological Corporation, San Antonio, TX, (1996). 

BECK A. T., Ward C. H., Mendelson M., Mock J.,Erbaugh J., An Inventory for 

Measuring Depression, Arch. Gen. Psychiatry, 4, 53-63, (1961). 

BELKIC K., Cavic C., Theorell T., Rakic L., Al. E., Mechanisms of Cardiac Risk among 

Professional Drivers, Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 20, 73-86, 

(1994). 

BIGERT C., Cardiovascular Disease among Professional Drivers and Subway Staff in 

Stockholm, (PhD Thesis), Karolinska Institutet, (2007). 

BIGERT C., Gustavsson P., Hallqvist J., Hogstedt C., Lewne M., Plato N., Reuterwall 

C.,Scheele P., Myocardial Infarction Among Professional Drivers, Epidemiology, 14, 333-9, 

(2003). 

BOETS S., Arno P., The Use of a Screening Battery to Prédict Driving Performance, 

Belgium Road Safety Institute, Bruxelles, (2005). 

BRICKENKAMP R., Bewaehrungsstudie ueber die Aussagekraft von Leistungstests zum 

Problem der Kraftfahreignung. / Validity Study of Tests Used in Driver-Evaluation, 

Zeitschrift fuer Experimentelle und Angewandte Psychologie, 9, 165-75, (1962). 

BRICKENKAMP R., Zillmer E., The d2 Test of Attention, Hogrefe & Huber Publishers., 

Seattle, Washington, (1998). 

BROUWER W. H., Ponds R. W. H. M., Driving Competence in Older Persons, Disability 

and Rehabilitation: An International Multidisciplinary Journal, 16, 149-61, (1994). 

BROWN I. D., Driver Fatigue and Road Safety, Alcohol, Drugs and Driving, 9, 239-52, 

(1993). 

BROWN I. D., Driver Fatigue, Human Factors, 36, 298-314, (1994). 

BROWN I. D., Methodological Issues in Driver Fatigue Research, Fatigue and driving: 

Driver Impairment, Driver Fatigue and Driving Simulation, ed: Hartley L., Taylor and 

Francis, London (1995). Pp: 155-66. 



14 
 

BURG A., Vision and Driving: A Report on Research., Human Factors, 13, 79-87, 

(1971). 

CANTAB, (Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery), Cambridge 

Cognition, Cambridge; England, (2004). 

CLAY O. J., Wadley W. G., Edwards J. D., Roth D. L., Roenker D. L., Ball K. K., 

Cumulative Meta-analysis of the Relationship between Useful Field of View and Driving 

Performance in Older Adults: Current and Future Implications, Optometry and Vision 

Science, 82, 724-31, (2005). 

CONNOR J., Whitlock G., Norton R., Jackson R., The Role of Driver Sleepiness in Car 

Crashes: A Systematic Review of Epidemiological Studies, Accident Analysis and Prevention, 

33, 31-41, (2001a). 

CONNOR J., Norton R., Ameratunga S., Robinson E., Wigmore B., Jackson R., 

Prevalence of Driver Sleepiness in a Random Population-based Sample of Car Driving, Sleep 

and Hypnosis, 24, 688-94, (2001b). 

COOPER P. J., Elderly Drivers' Views of Self and Driving in Relation to the Evidence of 

Accident Data, Journal of Safety Research, 21, 103-13, (1990). 

CRAID J. K., Lees M., Edwards C. J., The Naturalistic Driver Model: A Review of 

Distraction, Impairment and Emergency, California PATH Research Report UBC-ITS-PRR-

2005-4, Berkley, USA, (2005). 

DAGAN Y., Doljansky J., Green A.,Weiner A., Body Mass Index (BMI) as a First-Line 

Screening Criterion for Detection of Excessive Daytime Sleepiness Among Professional 

Drivers, Traffic Injury Prevention, 7, 44-8, (2006). 

DAVEY J., Wishart D., Freeman J.,Watson B., An Application of the Driver Behaviour 

Questionnaire in an Australian Organisational Fleet Setting, Transportation Research Part F: 

Traffic Psychology and Behaviour, 10, 11-21, (2007). 

DE RAEDT R., Ponjaert- Kristoffersen I., The Relationship between 

Cognitive/neuropsychological Factors and Car Driving Performance in Older Adults, Journal 

of the American Geriatrics Society, 48, 1664-8, (2000). 

DINGEL W., Report on Reliability Aspects of the d2 Test, Diagnostica: Zeitschrift fur 

Psychologische Diagnostik, 17, 84-7, (1971). 

DOBBS A. R., Evaluating the Driving Competence of Dementia Patients, Alzheimer 

Disease and Associated Disorders, 11, 8 -12, (1997). 



15 
 

DOBBS A. R., Heller R. B., Schoplocher D., A Comparative Approach to Identify Unsafe 

Older Drivers, Accident Analysis and Prevention, 30, 363-70, (1998). 

DOBBS B. M., Medical Conditions and Driving: A Review of the Scientific Literature, 

U.S. Department of Transport, Washington DC, (2005). 

DUNCAN J., Williams P.,Brown I., Components of Driving Skill: Experience Does not 

Mean Expertise, Ergonomics, 34, 919-37, (1991). 

EBY D. W., Molnar L. J., Shope J. T., Dellinger A. M., Development and Pilot Testing of 

an Assessment Battery for Older Drivers, Journal of Safety Research, 38, 535-43, (2007). 

ELANDER J., West R., French D., Behavioral Correlates of Individual Differences in 

Road-traffic Crash Risk: An Examination of Methods and Findings, Psychological Bulletin, 

113, 279-94, (1993). 

ELVIK R., Vaa T., The Handbook of Road Safety Measures, Elsevier Ltd, Oxford, UK, 

(2004). 

EMDAD R., An Integrative Approach to Neurocardiologic Mechanisms of Heart Disease 

Risk in Professional Drivers: Application of Neuro-psycophysiologic and Work Enviornment 

Models, (PhD Thesis), Karolinska Institutet, (1997). 

EMDAD R., Belkic K., Theorell T.,Cizinsky S., What Prevents Professional Drivers from 

Following Physicians' Cardiologic Advice?, Psychotherapy and Psychosomatics, 67, 226-40, 

(1998). 

ETSC, The Role of Driver Fatigue in Commercial Road Transport Crashes., European 

Transport Safety Council ETSC, Brussels, (2001). 

EVANS G. W., Working on the Hot Seat: Urban Bus Operators, Accident Analysis and 

Prevention, 26, 181-93, (1994). 

EVANS G. W., Carrere S., Traffic Congestion, Perceived Control, and 

Psychophysiological Stress among Urban Bus Drivers, Journal of Applied Psychology, 76, 

658-63, (1991). 

EYESIGHT WORKING GROUP, New Standards for the Visual Functions of Drivers, 

Report of Eyesight Working Group, Brussels, (2005). 

FILLMORE M. T., Blackburn J. S., Harrison E. L. R., Acute Disinhibiting Effects of 

Alcohol as a Factor in Risky Driving Behavior, Drug and Alcohol Dependence, 95, 97-106, 

(2008). 



16 
 

FOLSTEIN M. L., Folstein S. E., McHugh P. R., Mini Mental State: A Practical Method 

for Grading the Cognitive Status of Patients for the Clinician., Journal of Psychiatric 

Research, 12, 189-98, (1975). 

FRANSSON E., De Faire U., Ahlbom A., Reuterwall C., Hallqvist J., Alfredsson L., The 

Risk of Acute Myocardial Infarction: Interactions of Types of Physical Activity, 

Epidemiology, 15, 573-82, (2004). 

GURUBHAGAVATULA I., Nkwuo J. E., Maislin G., Pack A. I., Estimated Cost of 

Crashes in Commercial Drivers Supports Screening and Treatment of Obstructive Sleep 

Apnea, Accident Analysis & Prevention, 40, 104-15, (2008). 

HAEKKAENEN H.,Summala H., Fatal Traffic Accidents among Trailer Truck Drivers 

and Accident Causes as Viewed by Other Truck Drivers, Accident Analysis and Prevention, 

33, 187-96, (2001). 

HAKAMIES-BLOMQVIST L., Wiklund M., Henriksson P., Predicting Older Drivers' 

Accident Involvement - Smeed's Law Revisited, Accident Analysis & Prevention, 37, 675-80, 

(2005). 

HAKAMIES BLOMQVIST L., Compensation in Older Drivers as Reflected in Their 

Fatal Accidents, Accident Analysis and Prevention, 26, 107-12, (1994). 

HAKAMIES BLOMQVIST L., Older Drivers' Accident Risk: Conceptual and 

Methodological Issues, Accident Analysis and Prevention, 30, 293-7, (1998). 

HAKAMIES BLOMQVIST L., Wahlstroem B., Why Do Older Drivers Give up Driving?, 

Accident Analysis and Prevention, 30, 305-12, (1998). 

HAKAMIES BLOMQVIST L., Bjoern P., Recent European Research on Older Drivers, 

Accident Analysis and Prevention, 32, 601-7, (2000). 

HAKAMIES BLOMQVIST L., Mynttinen S., Backman M., Mikkonen V., Age-related 

Differences in Driving: Are Older Drivers More Serial?, International Journal of Behavioral 

Development, 23, 575-89, (1999). 

HARRISON W., Fatigue and Young Drivers, ed: Vol: Royal Automobile Association of 

Victoria, Victoria, (2006). 

HILLS B. L., Vision, Visibility, and Perception in Driving, Perception, 9, 183-216, 

(1980). 

JOHNS M. W., A New Method for Measuring Daytime Sleepiness: The Epworth 

Sleepiness Scale, Sleep, 14, 540–5., (1991). 



17 
 

KARNER T., Neuwirth W., Validation of Traffic Psychology Tests by Comparing with 

Actual Driving, International Conference on Traffic and Transport Psychology, Bern, 

Switzerland, (2000). 

LAJUNEN T., Personality and Accident Liability: Are Extraversion, Neuroticism and 

Psychoticism Related to Traffic and Occupational Fatalities?, Personality and Individual 

Differences, 31, 1365-73, (2001). 

LAJUNEN T., Corry A., Summala H., Hartley L., Cross-cultural Differences in Drivers' 

Self-assessments of Their Perceptual-Motor and Safety Skills: Australians and Finns, 

Personality and Individual Differences, 24, 539-50, (1998). 

LAWTON R., Parker D., Manstead A. S. R., Stradling S. G., The Role of Affect in 

Predicting Social Behaviors: The Case of Road Traffic Violations, Journal of Applied Social 

Psychology, 27, 1258-76, (1997). 

LEWIN I., Driver Training: A Perceptual-Motor Skill Approach, Ergonomics, 25, 917-24, 

(1982). 

LUNDBERG C., Older Drivers with Cognitive Impairments: Issues of Detection and 

Assessment, (PhD Thesis), Karolinska Institutet, (2003). 

LYZNICKI J. M., Doege T. C., Davis R. M., Williams M. A., Sleepiness, Driving, and 

Motor Vehicle Crashes, JAMA: Journal of the American Medical Association, 279, 1908-13, 

(1998). 

MAGNUSSON M. L., Pope M. H., Wilder D. G.,Areskoug B., Are Occupational Drivers 

at an Increased Risk for Developing Musculoskeletal Disorders?, Spine, 21, 710-7, (1996). 

MATTESON M. T., Ivancevich J. M., Type A and B Behavior Patterns and Self-Reported 

Health Symptoms and Stress: Examining Individual and Organizational Fit, Journal of 

Occupational Medicine, 8, 585-9, (1982). 

MAYCOCK G., Sleepiness and Driving: The Experience of U.K. Car Drivers, Accident 

Analysis and Prevention, 29, 453-62, (1997). 

MCCARTT A. T., Rohrbaugh J. W., Hammer M. C., Fuller S. Z., Factors Associated with 

Falling Asleep at the Wheel among Long Distance Truck Drivers, Accident Analysis and 

Prevention, 32, 493-504, (2000). 

MCGWIN G., JR.,Brown D. B., Characteristics of Traffic Crashes among Young, 

Middle-aged, and Older Drivers, Accident Analysis and Prevention, 31, 181-98, (1999). 

MICHON J. A., Explanatory Pitfalls and Rule-based Driver Models, Accident Analysis 

and Prevention, 21, 341-53, (1989). 



18 
 

MOSKOWITZ H., Robinson C., Driving-Related Skills Impairment at Low Blood 

Alcohol Levels, Alcohol, Drugs and Traffic Safety, ed: Noordzij P.,Rosbach R.,Excerpta 

Medical Elsevier Science Publisher, Amsterdam, (1987). Pp: 79-86. 

NABI H., Consoli S. M., Chastang J.-F., Chiron M., Lafont S., Lagarde E., Type A 

Behavior Pattern, Risky Driving Behaviors, and Serious Road Traffic Accidents: A 

Prospective Study of the GAZEL Cohort, American Journal of Epidemiology, 16, 864-70, 

(2005). 

NEUWIRTH W., Traffic Psychology Test Battery, Schuhfried, Mödling, Austria, (2000). 

NHTSA, Drowsy Driving and Automobile Crashes, Report of the NCSDR/NHTSA 

Expert Panel on Driver Fatigue and Sleepiness, Washington DC, (2001). 

NÄÄTÄNEN P., Aro A., Matthiesen S. B., Salmela-Aro K., Bergen Burnout Indicator 15, 

Edita, Helsinki, (2003). 

OUWERKERK F. V., Relationships between Road Transport Working Conditions, 

Fatigue, Health and Traffic Safety, Report VK 87-01, Traffic Research Centre, Haren, 

Netherlands, (1987).  

OUWERKERK F. V., Hoeven W. V. D., Ohanlon J. F., Onnen M., 

Arbeidsomstandigheden van Internationale Vrachtwagenchauffeurs, Rapport VK-86-04., 

Netherlands, Haren, (1986).  

PARKER D., McDonald, L., Rabbit, P., and Sutcliffe, P., Elderly Drivers and Their 

Accidents: The Aging Driver Questionnaire, Accident Analysis and Prevention, 32, 751-9 

(2000). 

PARKER D., West R., Stradling S., Manstead A. S. R., Behavioural Characteristics and 

Involvement in Different Types of Traffic Accident, Accident Analysis and Prevention, 27, 

571-81, (1995). 

PECK R. C., Gerbers M. A., Voas R. B., Romano E., The Relationship between Blood 

Alcohol Concentration (BAC), Age, and Crash Risk, Journal of Safety Research, 39, 311-9, 

(2008). 

PHILIP P., Sagaspe P., Moore N., Taillard J., Charles A., Guillleminault C., Bioulac B., 

Fatigue, Sleep Restriction and Driving Performance, Accident Analysis and Prevention, 37, 

473-8, (2005). 

PREUSSER D. F., Williams A. F., Ferguson S. A., Ulmer R. G.,Weinstein H. B., Fatal 

Crash Risk for Older Drivers at Intersections, Accident Analysis and Prevention, 30, 151-9, 

(1998). 



19 
 

RASMUSSEN J., What Can Be Learned from Human Error Reports? Changes in 

Working Life, ed: Duncan K., Gruneberg M. and Wallis D., Wiley, London, (1980). 

REASON J. T., Manstead A., Stradling S., Baxter J. S., Campell, K., Errors and 

Violations on the Roads: A Real Distinction?, Ergonomics, 33, 1315-32, (1990). 

ROBB M. J. M., Mansfield N. J., Self-reported Musculoskeletal Problems amongst 

Professional Truck Drivers, Ergonomics, 50, 814-27, (2007). 

SAGBERG F., Road Accidents Caused by Drivers Falling Asleep, Accident Analysis and 

Prevention, 31, 639-49, (1999). 

SARTRE3, European Drivers and Road Rate, ed: Vol: INRETS, Paris, (2004). 

SCHNALL P. L., Landsbergis P. A.,Baker D., Job Strain and Cardiovascular Disease., 

Annual Review of Public Health, 15, 381-411, (1994). 

SCHUHFRIED G. M. B. H., Vienna Test System, A-2340 Mödling Hyrtlstrasse 45, 

Vienna, Austria, (1997). 

SPIELBERGER C. D., State-Trait Anger Expression Inventory -2, Psychological 

Assessment Resource Inc., Odessa, Fl, (1999). 

WALLER J. A., Discussion of "The Effects of Alcohol on Driver Decision Making and 

Risk Taking." Proceedings of the American Association for Automotive Medicine, 75-9, 

(1986). 

VANLAAR W., Simpson H., Mayhew D., Robertson R., Fatigued and Drowsy Driving: A 

Survey of Attitudes, Opinions and Behaviors, Journal of Safety Research, 39, 303-9, (2008). 

WIESE W., Kroj G., Investigation on the Relationship between Intelligence (Wechsler) 

and Ability to Concentrate (Test d2, Brickenkamp), Zeitschrift fuer Experimentelle und 

Angewandte Psychologie, 19, 690-9, (1972). 

WORLDWIDE, BREWING, ALLIANCE, Drinking and Driving  Report 2005, (2006). 

YUSUF S., Hawken S., Ounpuu S., Dans T., Avezum A., Lanas F., McQueen M., Budaj 

A., Pais P., Varigos J., Lisheng L., Effect of Potentially Modifiable Risk Factors Associated 

with Myocardial Infarction in 52 Countries (the INTERHEART study): Case-Control Study, 

Lancet, Sep 11-17; 364, 937-52, (2004). 

 

 

BÖLÜM II 
 

1. Giriş: İMA Sürücü Davranışları ve Sosyal-Psikolojik Nedenleri  



20 
 

Önceki çalışmalar arka plan, çevre ve ortamsal değişkenlerin (örn., yaş, cinsiyet, maruz 

kalma, yol tipi vb.; bknz. Elliott ve ark., 2007) İMA sürücü davranışları ile ilişkili olduğunu 

göstermiştir. Bu faktörlere ilaveten, hız sınırlarına uymamak yönünde kuvvetli niyetleri ve 

olumlu tutumları olan ve yakınlarının bu tutum ve niyetlerini onayladığnı düşünen moped 

sürücülerinin hız sınırlarını daha fazla ihlal etmek eğiliminde olduğu bulunmuştur (Steg ve 

van Brussels, 2009). Fakat, önemli sosyal psikolojik kuramlar (örn., Planlı Davranış Kuramı, 

Sağlık İnancı Modeli, ve Kontrol Odağı) ve değişkenleri literatürde henüz incelenmemiştir. 

İlk defa bu çalışmada ilgili kuram ve değişkenleri ve İMA sürücüleri davranışları arasındaki 

ilişki incelenecektir.  

 

1.1. Planlı Davranış Kuramı, Sağlık İnanç Modeli ve Kontrol Odağı   

Literatürde, tüm bu sorulara yönelik cevaplar bazı sosyal psikolojik modeller kapsamında 

incelenmiştir. Özellikle Planlı Davranış Kuramı (Ajzen, 1991), Sağlık İnanç Modeli (Sheeran 

& Abraham, 1996) ve Kontrol Odağı (Rotter, 1966) bu sosyal psikolojik modellerin başında 

gelmektedir.  

Planlı Davranış Kuramına (bkz. Şekil 3) göre; davranış niyetler tarafından 

belirlenmekte niyetler de tutumlar (kişinin davranış hakkındaki genel değerlendirmesi), 

sübjektif normlar (kişinin davranışı yapması halinde yakınlarının ne düşüneceği hakkındaki 

inancı) ve algılanan davranışsal kontrol (kişinin davranış üzerinde ne kadar kontrolü olduğu 

algısı) tarafından etkilenmektedir (Ajzen, 1991). Son çalışmalarda niyetleri belirleyen bazı 

yeni faktörler de (örn., alışkanlık, beklenen pişmanlık, ahlaki normlar vb.) bulunmuştur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. Planlı Davranış Kuramı 

 

Algılanan
Davranış. 
Kontrol 

Niyetler İMA sürücü 
davranışları 

Subjektif 
Normlar 

 

Tutumlar 

 



21 
 

Sağlık İnanç Modeli’nin (bkz. Şekil 4)  algılanan tehdit ve davranışsal değerlendirme olmak 

üzere iki ana boyutu vardır. Algılanan tehdit, sağlığın bozulmasına yönelik algılanan 

hassasiyet ve sağlığın bozulmasının beklenen ciddi sonuçlarına göre değişmektedir. 

Davranışsal değerlendirme ise sağlıklı davranışın yapılmasının getireceği yararlara ve sağlıklı 

davranışın hayata geçirilmesinin önündeki engellere göre şekil almaktadır (Sheeran & 

Abraham, 1996). Bunlara ilaveten, sosyal etki, sağlık eğitim kampanyaları gibi “hareket için 

ipuçları” ve “sağlık motivasyonu” (genel olarak sağlık ile ilgili konularla ilgilenmeye hazır ya 

da yatkın olmak) faktörleri de bu modelde yer almaktadır (Sheeran & Abraham, 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. Sağlık İnanç Modeli 

 

Kontrol Odağı Modeli ise iç (davranışın nedeninin ve kontrolünün kişinin kendisinde olduğu) 

ve dış (davranışın nedeninin ve kontrolünün kişinin dışındaki güçlerde olduğu) kontrol odağı 

yönelimine göre kişilerin belli davranışları sergilediğini varsaymaktadır. Lajunen ve Räsänen 

(2004) bu üç modeli beraber inceleyerek ergenler arasında bisiklet kaskı kullanımını artırmak 

için neler yapılabileceğini araştırmışlardır. Bulgular, “arkadaş grubunun etkisinin”, algılanan 

engellerin ve “hareket için ipuçlarının” bisiklet kaskı kullanımını etkilediğini göstermiştir. 
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Şekil 5. Kontrol Odağı Modeli 

 

2. Yöntem 

 

2.1. Prosedür ve Katılımcılar 

İMA sürücüleri farklı web platformlarında anonim online anketi doldurmak üzere davet 

edildiler. ODTÜ Etik Kurul İzni alındıktan sonra, anket web-uzantısı 10 Temmuz 2008’de 

aktif hale getirildi ve 09 Ağustos 2008’de kapatıldı. 431 erkek İMA sürücüsü anketleri tam 

olarak doldurmuştur ve analizlerde kullanılmıştır. Örneklem özellikleri Tablo 1’de 

görülmektedir.  

 

2.2. Ölçekler 

2.2.1. Motor Kullanma Tarzı Ölçeği (MKTÖ). MKTÖ sapkın ve güvenlikle ilişkili 43 İMA 

sürücü davranışını içermektedir. Asıl çalışmada bazı maddeler düşerek 38 madde toplam 5 

boyutta temsil edilmişlerdir (Elliott et al., 2007).  Bunlar; trafik hataları, hız ihlalleri, trafik 

hataları, akrobasi hareketleri, ve güvenlik ekipmanı kullanımı boyutlarıdr. Bu alt çalışmada 

Bölüm I’de elde edilen MKTÖ faktör yapısı kullanılacatır. İMA sürücü davranışları 43 madde 

ile ölçülmüş ve katılımcılardan her bir davranışı hangi sıklıkta yaptıklarını 6-lı Likert (1=Hiç 

bir zaman; 6=Her zaman) ölçek üzerinde belirtmeleri istenmiştir.  

 

2.2.2. Planlı Davranış Kuramı (PDK). PDK  Elliot, Armitage ve Baughan (2005)’ın ölçümleri 

ile aynı şekilde ölçülmüştür. Tutumlar, subjektif normlar ve algılanan kontrol; inançlar ve 

Benlik 

Diğerleri 

Araç ve çevre 

Kader 

İç Kontrol 
Odağı 

Dış Kontrol 
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İMA sürücü 
davranışları 
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çıktı değerlendirmeleri ve sıklıkları hesaplanarak puanlanmıştır. İnançlar (1= hiç 

mümkündeğil; 7= Tamamen mümkün) ve çıktı değerlendirmeleri (1= çok kötü; 7=çok iyi) 7-

li Likert ile ölçülmüştür. Subjektif normlar; 6 normatif inanç, ve ilgili uyma motivasyonu 

maddeleri ile ölçülmüştür. Benzer bir şekilde, algılanan davranışsal kontrol; control inançları 

ve control sıklığı dikkate alarak puanlanmıştır. Niyetler 7-li Likert üzerinden 2 madde ile 

ölçülmüştür.  

 

2.2.3. Sağlık İnanç Modeli (SİM). SİM 34 maddenin yer aldığı bir ölçümdür. Örnekler 

aşağıdaki tabloda verilmiştir.  

 

2.2.4. Trafik Kontrol Odağı Ölçeği (TKOÖ). Bu çalışmada Özkan ve Lajunen (2005) 

tarafından geliştirilen ve sonar 1 madde daha eklenerek kullanılan TKOÖ’nin İMA 

sürücülerine uyarlanmış versiyonu kullanılmıştır. Ölçek, benlik (5 madde), diğer İMA 

sürücüleri (6 madde), araç ve çevre (3 madde) ve kader (3 madde) boyutlarından 

oluşmaktadır. Katılımcılara her bir maddenin kendi yaptıkları veya yapabilecekleri kazalara 

etkisi 5-li Likert (1=hiç olası değil; 5=çok olası) üzerinden değerlendirmeleri istenmiştir.  

 

2.2.5. Demografik  Ölçümler. İMA sürücülerinden yaş, cinsiyet, kaza sayısı ve türü (aktif ve 

pasif) ve cezaların (park, hız ve diğer), kat edilem yol kilometre ve benzeri ölçümlerin yer 

aldığı demoğrafik bilgi formunu doldurmaları istenmiştir.  

 

2.3. Analizler 

Boyutlar Madde Örnek madde  Puanlama 

SİM    

Algılanan 
hassasiyet 

9 Kask takmadığım için kaza anında yaralanma 
riski yüksektir.  

1= Hiç katılmıyorum  
5= tamamen katılıyorum 

Algılanan 
ciddiyet 

7 Kask takmadığım için kazada olabilecek 
yaralanmalar uzun süreli olabilir.  

1= Hiç katılmıyorum  
5= tamamen katılıyorum 

Algılanan 
yararlar 

4 Kask kullanmak kazada benim yaralanma 
riskimi düşürür.  

1= Hiç katılmıyorum  
5= tamamen katılıyorum 

Algılanan 
engeller 

7 Kask takmak zordur.  1= Hiç katılmıyorum  
5= tamamen katılıyorum 

Hareketin 
ipuçları 

5 Ne sıklıkta kask kullanan İMA sürücüleri size 
kask kullanımını hatırlatır? 

1= Hiç katılmıyorum  
5= tamamen katılıyorum 

Sağlık 
motivasyonu 

2 İyi bir sağlık kadar önemli bir şey yoktur.  1= Hiç katılmıyorum  
5= tamamen katılıyorum 
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Veri aşamalı regrasyon teknikleri ve yapısal eşitlik modelleri (örn., LISREL ve AMOS) 

kullanılarak analiz edilmiştir. Aşamalı regrasyonda ve yapısal eşitlik modellerinde yaş ve 

katedilen yol kilometre istatsitiksel olarak kontrol edilmiştir.  

 

3. Sonuçlar 

3.1. Sosyal Psikolojik Modeller ve İMA Sürücü Davranışları 

“Akrobasi” ve “hız ihalleri” boyutları kontrol odağının kader boyutu ile anlamlı ve olumlu 

ilişkili bulunmuştur (β = 0.21, p < .001, β = 0.14, p < .001). Ayrıca, kontrol hataları kontrol 

odağının araç ve çevre boyutu ile anlamlı ve olumlu ilişkili bulunmuştur (β = 0.14, p < .05). 

Kısmi korelasyonlar kullanılarak Tam-aracı-model ile test edilen planlı davranış 

kuramının yüksek algısal davranışsal kontrol boyutu ile güvenlik ekipmanı kullanımı 

davranışları arasında (path değeri = .17, p < .001) ve niyetler arasında (path değeri = .16, p < 

.05) anlamlı ve olumlu ilişki bulunmuştur. Toplam etkisi .08’dir.  Dolaylı etkisi anlamsız 

olmasına karşın algısal davranışsal kontrol ve niyetler arasındaki ilişki de anlamlıdır (path 

değeri = .11, p < .05). Hız ihlalleri için tutumlar anlamlı yordayıcıdır (path değeri = -.18, p < 

.05). Toplam etkileri .04 olarak subjektif normlar, tutumlar, ve niyetler akrobasi 

davranışlarının anlamlı yordayıcıları olmuşlardır (path değeri = -.11, p < .05, path değeri = -

.09, p < .05, path değeri = -.10, p < .05, sırasıyla). Fakat, dolaylı etkileri anlamsızdır.  

SİM’nin düşük algılanan engeller puanları (path değeri = -.26, p< .001) güvenlik 

kullanımı ile ilişkilidir. Hareket ipuçları hız ihlalleri ile anlamlı ve ters yönde ilişkilidir (path 

değeri = -.15, p < .05). SİM’nin algılanan ciddiyet boyutunun düşük puanları ile yüksek 

akrobasi davranışı puanları ilişkilidir (path değeri = .14, p < .05). Son olarak, algılanan 

engeller (path değeri = .13, p < .05) ve hareket ipuçları (path değeri = -.14, p < .05) trafik 

hataları ile anlamlı bir şekilde ilişkilidir.   

 

4. Tartışma 

Bu çalışmanın bulguları sosyal psikolojik modellerin İMA sürücülerin davranışlarını 

yordadığını ve güvenli sürüş ve trafik ortamı için uygulamalarda kullanılacak verileri ve 

örnekleri içerdiğini göstermiştir. Literatürde ilk defa aynı anda kullanılan Planlı Davranış 

Kuramı, Sağlık İnanç Modeli ve Kontrol Odağı modellerinin herbirinin ayrı ayrı ve birlikte 

davranışları etkileme potansiyeli olduğu görülmüştür. Örneğin, “Akrobasi” ve “hız ihalleri” 

boyutları kontrol odağının kader boyutu ilişkilidir. Bu davranışların İMA sürücüsünün kendi 

elinde olduğu fikri İMA sürücülerine aşılanmalıdır. Ayrıca, kontrol hataları kontrol odağının 
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araç ve çevre boyutu ile anlamlı ve olumlu ilişkilidir. Çevresel atıflar yapanların daha fazla 

trafik hatası yaptığı düşünülse de çevresel koşulların İMA sürücüleri için daha uygun hale 

getirilmesinin gerektiğinin ipuçlarını verdiği de düşünülebilir. Yüksek algısal davranışsal 

kontrol boyutunu ve olumlu niyetlerin güvenlik ekipmanı kullanımını artırdığı görülmektedir.  

arasında (path değeri = .16, p < .05) anlamlı ve olumlu ilişki bulunmuştur.  Subjektif normlar, 

tutumlar, ve niyetler, hız ihlallerini ve akrobasi davranışlarını azaltacak şekilde toplumda ve 

yakın aile üyeleri arasında işlenmelidir. Algılanan engeller ne kadar azalırsa güvenlik 

ekipmanı kullanımı artmaktadır. Hareket ipuçları hız ihlalleri ile anlamlı ve ters yönde 

ilişkilidir. Ayrıca, SİM’nin algılanan ciddiyet boyutunun düşük puanları ile yüksek akrobasi 

davranışı puanları ilişkilidir. İMA sürücüleri arasında ne kadar fazla kask kullanan artarsa 

diğerlerinin de kask kullanma olasılığı artacaktır. Ayrıca, olası bir İMA kazasının 

sonuçlarının kask takılmayan durumlarda oldukça ciddi olacağı bilgisi kamuoyunda 

işlenmelidir. Algılanan engeller ve hareket ipuçları trafik hataları ile anlamlı bir şekilde 

ilişkilidir. Dolayısıyla hataya yol açacak engeller azaltılmalı ve İMA sürücüleri ve çevrede 

yaygınlaştırılmalıdır.   
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BÖLÜM III  

 

1.Giriş: Kask Kullanımı  

Literatürdeki bulgular, özellikle baş bölgesindeki yaralanmalarının İMA sürücülerinin 

ölümcül yaralanmalarına %70 ila %80 katkı yaptığını göstermektedir (Brühwiler, 2005). Bu, 

kazalarda meydana gelebilecek ciddi yaralanmaları ve dolayısıyla ölümleri azaltmada önemli 
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bir katkı yapacak unsur olarak “kask kullanmayı” ön plana çıkarmaktadır. Buna karşın, son 

olarak COST 327 aksiyonunda toplanan bazı veri setlerinin analizi sonucunda önerildiği gibi; 

bazı ‘sinsi’ veya ‘örtük’ etken de (örn., kask kullanmanın yol açabileceği olası konsantrasyon 

kaybı ya da ihmaller) pek çok İMA kazasında önemli unsur olabilirdi. Sonuç olarak, İMA 

kazaları dolaylı bir şekilde ‘kask’ tarafından etkilenmiş olacaktı. Fakat, kask kullanmanın 

olumsuz yan etkileri hakkındaki sorular henüz cevaplanmamıştır (Brühwiler, 2005).  

 Aslında, kask kullanmanın olumsuz yan etkileri hakkındaki çalışmalar geçtiğimiz on yıllar 

boyunca bazı konular üzerinde; özellikle gürültü, karbondioksit/oksijen yoğunluğu (CO2/O2), 

ısı, görüş, ve görünürlük, yoğunlaşmış bulunmaktadır. Gürültüye karşı kullanılan kulaklıklar 

iletişimi sekteye uğratmasına ve güvenlik seviyesinde marjinal düşüşlere yol açmasına 

rağmen kulak sağlığı açısından hala yararlı olmaktadır. CO2/O2 yoğunluğunun artığı 

durumlarda, araç hızının düşük olduğu zamanlarda, yekpare (integral) kask içerisinde artan 

CO2/O2 oranının görsel keskinlik (netlik) ve diğer önemli bilişsel işlevler üzerinde olumsuz 

etkisi olabilir. Fakat, bu değişimlerin oluşacağı zaman dilimi veya ölçeği ve İMA sürüşü 

üzerindeki olası etkileri net değildir (Brühwiler, 2005). Benzer etkiler ılık ya da yüksek 

sıcaklıklarda, hatta yekpare kaskın güneşliği (visor – kaskın açılıp kapanan ön parçası) açık 

iken bile, birkaç dakikalık zaman diliminde olmaktadır. Bahsedilen koşullarda, uzun süre 

seyahat etmek durumunda olan İMA sürücüsüne etkisi ise araştırılmamıştır (Brühwiler, 2005). 

Son zamanda yapılan bir çalışma, bazı iklim değişkenlerinin (örn., günlük ısı derecesi ve 

nem) İMA sürücü ölümleri ve yaralanmaları ile kuvvetli bir şekilde ilişkili olduğunu 

göstermiştir. Ayrıca, bu değişkenlerin ve etkileşimlerinin istatistiksel olarak kontrol edildiği 

durumda, evrensel kask yasasının (“Tüm İMA sürücüleri kask takarlar”) düşük İMA sürücü 

ölümleri ile ilişkili olduğu bulunmuştur (Morris, 2006). Görüş, halihazırda belli standartlarda 

sağlanmıştır. Fakat, yeni gelişmeler, örneğin hafif renklendirilmiş güneşlikler, görüş alanı ve 

kalitesinde potansiyel ve kuvvetli düşüşleri işaret etmektedir. Görüş alanı ve bilişsel 

işlevlerdeki azalma arasındaki ilişki araştırılmamıştır (Brühwiler, 2005). Otomobil-İMA 

kazalarının yaklaşık 2/3’üne diğer sürücüler neden olduğu için görünürlük sorusu pek çok kez 

- en azından 1960’lardan beri- çalışılmıştır. Fakat, bu konudaki dikkatin çoğu İMA’ın 

algılanma ihtimalini artırıyormuş anlamına gelirmiş gibi farlar konusuna sarf edilmiştir.    

 İMA’lar doğası gereği sabitsizlik içerirler ve güvenli araç kullanımı için görüş keskinliği 

talep ederler. Dolayısıyla, rahatsızlık-sıkıntı, dikkat dağıtıcı veya İMA’ya hakimiyeti azaltıcı 

fizyolojik belirtilerle ilişkili olabildiği için, kask rahatlığı ve fizyolojisi sorusu bireyin 

güvenliği ile yakından ilişkilidir. Ayrıca, İMA sürücüsü ihtiyatla bilişsel yetileri en üst 
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seviyede devam ettirmenin önemini vurgulayan diğer trafiği gözlemlemek zorundadır. Bu 

şekilde, yekpare kaskların bir kaza durumunda meydana gelebilecek ciddi yaralanmaları 

önemli ölçüde azalttığı yerli yerine otururken kaskın kullanıcısı üzerinde belli bir sınırlamaya 

sebep olup olmadığı ve bu münasebetle belli durumlarda kazadan kaçınmak için gerekli 

kabiliyeti azaltıp azaltmadığı belirsizdir (Brühwiler, 2005).  

 Kask kullanımında rahatlık veya konfor sorusuna olan ilgi giderek artan bir şekilde - 

1970’lerdeki gürültü sorununa yönelik dikkate değer araştırma çabaları örneğindeki gibi - 

devam etmektedir. Bunlar ve son zamanlardaki çalışmalar İMA sürücülerine işitme koruması 

için kulak tıkaçları kullanmayı önemle değerlendirmeleri yönündeki tavsiyelerle 

sonuçlanmıştır (Brühwiler, 2005). Ulaşılabilir en etkili koruyucu ekipman kullanım arzusu ile 

çatışma halinde bulunan ılıman iklimlerde yaşayan (örn., Güney Avrupa) İMA sürücülerine 

davetkar olabilmesi için daha hafif ve havalandırılan kaska ihtiyaç olduğu konusunda genel 

bir kanaat vardır. Aslında, bazı ara çözümler Hindistan, Vietnam ve Malezya gibi ülkelerde 

görülmeye başlanmıştır ve görünürde bu ara çözümlerin kullanım oranı İMA sürücüleri 

arasında artmaktadır. Fakat, modern bir yekpare kaskın koruyuculuk seviyesi – özellikle yüz 

için- ile karşılaştırılamaz. Örneğin, Peek-Asa, McArthur ve Kraus (1999) standart olmayan 

kask kullananların diğer gruplardan (kask takmayan ve standart kask takan) daha sık ve ciddi 

baş bölgesi yaralanmaları ile karşılaştıklarını bulmuşlardır. Bu bulgu, farklı kask tiplerinin 

sürüş ve kaza anındaki etkilerinin oldukça farklı olabileceğine işaret etmektedir.   Daha 

gelişmiş ülke piyasalarında mükemmel havalandırma imkanı veren yekpare kaskların artan bir 

şekilde reklamı yapılmaktadır. Bu kaskların kullanıcıya olacak fizyolojik etkisinin ölçümü 

araştırılmamış olmasına rağmen son yıllarda daha fazla ilgi toplamıştır (Brühwiler, 2005). 

80’li yılların başında iki İsveç araştırması soluk alıp vermekten kaynaklanan CO2 

yoğunluğunun azaltılması için  nefes boşluğunun havalandırmasının geliştirilmesini 

önermişlerdir. Fakat, o zamandan beri bu konuda herhangi bir çalışma yapılmamıştır ve daha 

önemlisi bu sorunun bilişsel becerilerdeki düşüş veya azalmadaki rolü sorusu açık kalmıştır.  

 Görünürlük konusu dikkate alındığında, otomobil sürücülerinin gün boyunca farlarını açık 

tutma konusunda göstermiş oldukları genel eğilim; İMA sürücülerinin otomobillerin “arka 

planında” ayırt edilmenin daha az kolay olacağı  ve belli bir derecede görünürlüklerini 

kaybedecekleri kaygısını artırmaktadır. Bazı çalışmalar İMA görünürlüğünü geliştirmenin 

giyim yoluyla sağlanabileceği konusunda adımlar atmışlardı. Fakat, en son çalışmalar bu 

konunun yeterince anlaşılmadığını ve yeni bilgilere ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir 

(Brühwiler, 2005). Sonuç olarak, kask kullanımının göz ardı edilemez getirilerinin yanında 



29 
 

‘olumsuz yan etkileri’ (örn., gürültü, CO2/O2 yoğunluğu, ısı, görüş, ve görünürlük) olarak 

tanımlanabilecek bazı belirtileri de olmaktadır.  

Tüm bunlara ilaveten, önemle vurgulanması gereken bir diğer konu ise ölümcül 

yaralanmaların veya kaza anında ölümlerin asıl kask kullanılmadığı durumlarda meydana 

geldiğidir. Trafik kazalarında yaşamlarını yitiren İMA sürücülerinin oranı Avrupa ülkelerinde 

benzer bir örüntü göstermekle birlikte İMA kullanırken kask kullanımı sıklığında bölgeler 

arası belirgin farklar vardır. Bu farkın, özellikle Güney ve Kuzey Avrupa arasında açıkça 

gözlemlendiği söylenebilir. Böylece, Türkiye’nin de içinde bulunduğu Güney 

Avrupa/Akdeniz ülkeleri açısından, gelecekte İMA kullanımındaki muhtemel artış oranı da 

dikkate alındığında, ‘asıl sinsi tehlikeyi’ ortaya çıkarmaktadır. Bölgeler arası farka rağmen, 

kask kullanım oranının farklılaşmasının ardındaki nedenler de henüz tam olarak 

araştırılmamıştır.  

 

1.1. Kask Kullanımı ve Nedenleri  

Aşağıdaki tabloda (bkz. Tablo 4) literatürde yer alan hem bisiklet hem de İMA sürücülerine 

ait temel çalışmalar verilerek özetlenmeye çalışılmıştır.  

 

Tablo 4. Literatürde Kask hakkındaki temel çalışmalar  

Kaynak Konu Örneklem Yöntem Sonuç 

Lin ve ark., 2006 Tayvan’daki 

travmatik kafatası 

içi kanamaları    

Travmatik beyin 

hasarı olan 

90250 hasta  

Hastane verisinin 

geriye dönük olarak 

gözden geçirilmesi  

Erkek:kadın=2.65:1 

Ankarath ve ark., 

2002 

Yaralanma şekilleri 

& hayatta kalmayı 

düşüren faktörler  

1993-1999 

yılları arasında 

motosiklet 

kazalarına 

karışmış olan 

hastalar  

Hastane verisinin 

geriye dönük olarak 

gözden geçirilmesi 

 

Crackson, 2006 Suudi 

Arabistan’daki 

çocukların 

yaralanma biçimleri  

Motosiklet 

kazasına 

karışmış, 12 

yaşından küçük  

çocuklar  

Hastane verisinin 

geriye dönük olarak 

gözden geçirilmesi 

Erkek:kız=2.4:1 

Pikoulis ve ark., 

2006  

Yaralanma biçimleri 

& hastaların 

4564 yaralı Bire bir mülakat Düşük oranda kask 

kullanımı 
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özellikleri 

Thompson & 

Rivara, 2001 

Yaralanma 

biçimleri, risk 

faktörleri ve bisiklet 

kazalarının 

önlenmesi 

- Makale taraması Kask takmak, önemli 

bir koruyucu faktördür.  

Mao ve ark., 1997 Motorlu araç 

kazalarının 

şiddetiyle ilgili 

faktörler 

16-20 yaş 

arasındaki 

Ontariolu 

sürücüler  

Vaka kontrol 

çalışması 

Kask takmamak gibi 

kaza şiddeti ve risk 

faktörleri arasındaki 

ilişki  

Savolainen & 

Mannering, 2007 

Motosiklet 

sürücülerinin kaza 

esnasında yaralanma 

şiddetlerini 

belirleyen 

birbiriyle ilişkili 

faktörler 

- Olasılık modeli Kask takmak, 

yaralanmayı %50 

oranında; hafif 

yaralanmayı veya 

yaralanmayı %11 

oranında 

düşürmektedir.  

Cassidy ve ark., 

2004 

Sıklığın, risk 

faktörlerinin ve hafif 

travmatik beyin 

hasarı önlemesinin 

sentezi  

 Tarama Erkeklerin, kadınlara 

kıyasla daha çok 

HBH’si (hafif beyin 

hasarı) vardır.  

Forjuoh, 2003 Trafikteki 

yaralanmalara 

yönelik müdahale 

 Tarama Kask takma, kanunlar, 

halkın eğitimi ve 

davranışları değiştirme 

etkili olmuştur. 

Durak ve ark., 

2008 

Bursa’daki karayolu 

trafik kazaları 

sonucu oluşan  

yaralanmalarının 

demografik 

özellikleri  

1307 hasta Hastane verisinin 

geriye dönük olarak 

gözden geçirilmesi 

Motosikletle ilgili 

yaralanmalar (5.5%), 

bisikletle ilgili 

yaralanmalar (0.6%) 

Peden, 2005 Trafikteki 

yaralanmaların 

külfeti ve önlem 

alma 

 Tarama Kask, önemli bir önlem 

alma stratejisidir. 

Pendergrast ve 

ark., 1992 

Okullardaki 

müdahalenin 

faydaları  

209 çocuk & 

125 ebeveyn  

Ç:407 E:304 

Bisiklet 

yaralanmalarına ve 

kask takmaya dair 

Kardeşin kaska sahip 

olması, ebeveynin kask 

takması, kask takmanın 
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anket  önündeki engeller 

Rodger, 2000 Bisiklet sürme ve 

kask takma 

biçimleri  

1000’in 

üzerinde bisiklet 

sürücüsü  

Demografik 

ölçümler 

% 60 oranında kişinin 

kaskı vardır; 16 yaşın 

altındaki sürücülerin, 

16-24 yaş 

arasındakilere kıyasla 

daha çok kaskı vardır. 

Scheidt ve ark., 

1992 

Kask takmaya dair 

yasaların 

uygulanmasında 

aktivistlerin rolü   

 Vaka çalışması Destekleyici araştırma; 

yaratıcı aktivistlerin 

önemli bir yeri vardır.  

Loubeau, 2000 12-13 yaşındaki 

çocuklarda bisiklet 

kaskı takmanın 

önündeki engeller 

4 odak grubunda 

toplam 31 çocuk  

Niteliksel araştırma Rutin ve kısa 

sürüşlerde kask 

takmaya gerek 

duyulmamaktadır; 

kaskın rahatsızlık 

vermesi  

Lajunen & 

Rasanen 

SİM, PDK ve KO 

modellerinin 

kullanışlılığı  

965 kişi  PDK ve KO, SİM’den 

daha etkilidir.  

Thompson ve 

ark., 2002 

Kask takmaya dair 

davranışa yönelik 

müdahaleler 

 Tarama Çoğu program, 

davranış modelleri 

kullanmamaktadır. 

Quine ve ark., 

2001 

PDK’nın yararlılığı 97 bisiklet 

sürücüsü 

2 x 3 karışık desen PDK nın boyutları 5 ay 

sonra bile etkilidir. 

Psikolojik 

faktörler, 1994 

Kask takmaya dair 

psikososyal 

faktörler 

3266 çocuk Anket Kaskların %90’ı 

koruyucudur – kaskın 

rahatsızlık vermesi, 

gülünç olması 

Dünya Karayolu 

Raporu 

Karayolu 

yaralanmalarıyla 

ilgili risk faktörleri 

 Tarama Kask takmamak, ciddi 

bir risktir.  

Lajunen & 

Rasanen, 2001 

Kaska sahip 

olanların düşük 

oranda kask 

takmalarına dair 

faktörler  

965 ergen Bisiklet sürme 

alışkanlıkları ve 

kask takmaya dair 

anket 

Ebeveynlerin kaska 

dair olumlu tutumları 

ve kask takmaya dair 

olumlu düşünceleri 

tetiklemektedir. 

Bruhwiler ve ark., 

2005a 

Kasklardaki ısı 

değişimi  

 Niceliksel deney Kasklar arasında ısı 

transferinde farklılıklar 
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gözlenmiştir.  

Tüketici raporu, 

2004 

Kaska dair genel 

bilgi 

 Tarama Çoğu kask ilgili 

testlerden kalmıştır.  

Bruhwiler ve ark., 

2005b 

Yekpare motosiklet 

kasklarında CO2 

birikimi 

4 Deney Hareketsizken %2’nin 

üstünde; 50 km/s 

civarında hızlar için 

%1’in altında CO2 

birikimi oluşmaktadır. 

Lin ve ark., 2003 Motosiklet 

kazalarına dair risk 

faktörleri 

4729 kişi  Boylamsal çalışma; 

Anderson Gill artan 

yoğunluk modeli 

kullanılmıştır. 

Kask takma, kaza 

riskinden bağımsız 

değildir.  

Meadows-Oliver, 

2007 

Kask, çocukları 

nasıl korur?  

 Tarama Kask, çocukları 

yaralanmalardan 

korumak için yeterli 

değildir.  

Tetrick, 2007 Motosiklet hakkında 

genel bilgi 

 Tarama Kaskın kafaya tam 

oturması çok 

önemlidir.  

Kasantikul ve 

ark., 2005 

Motosiklet 

kazalarında alkolün 

rolü  

1082 sürücü Olay mahallinde 

yapılan ileriye 

dönük çalışma   

Alkollü olanlar ve 

olmayanlar arasında 

fark bulunamamıştır. 

Kloss ve ark., 

2006 

Bisiklet 

sürücülerinin 

travmatik yaralanma 

biçimleri 

 Tarama Kask, koruyucu 

olmuştur. 

Skalkidou ve ark., 

1999 

Kask takmayı 

etkileyen psikolojik 

faktörler  

1331 kişi (982 

sürücü & 349 

yolcu) 

Mülakat Kask takma oranı: 

%20.2 

Chiu ve ark., 

2000 

Motosiklet kaskıyla 

ilgili kanunların 

kafa yaralanmaları 

üzerindeki etkisi  

8795 kafa 

yaralanması 

vakası  

Hastane verisinin 

geriye dönük olarak 

gözden geçirilmesi 

Kanun koyulduktan 

sonra, kafa 

yaralanmalarında % 33 

oranında azalma 

olmuştur.   

Kenan & Bratton, 

2004 

Kanunların çocuklar 

üzerindeki etkileri  

16 yaşın altında 

1080 hasta  

Ekolojik çalışma Kanunlar etkilidir ama 

yeterli değildir.  
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Yu ve ark., 2002 Evde konuşulan 

dilin, sağlığa dair 

konular ve sosyal 

konularla olan 

ilişkisi  

785 tane Asyalı-

Amerikan ergen 

DSÖ verisinin ikili 

ve çoklu lojistik 

regresyon analizleri 

yoluyla incelenmesi  

Düşük kask takma 

oranları  

Everett ve ark., 

2001 

Riskle ve güvenliğe 

dair davranışlarla 

ilgili eğilimler ve 

gruplar arası farklar  

55734 kişi Gençliğin Riskli 

Davranışları 

Araştırması verisi 

kullanılarak yapılan 

lojistik regresyon 

analizleri  

Alkollü sürücülerin 

araçlarındaki yolcular 

kask takmaktadır.   

Dandona ve ark., 

2006 

Hindistan’daki 

bisiklet 

sürücülerinin riskli 

davranışları  

16 yaşın altında 

olan 4183 

sürücü 

Mülakat %69.8 oranında kişi, 

kaskı hiç takmamakta 

ya da çok nadir 

takmaktadır.  

Schootman ve 

ark., 1993 

Lise öğrencilerinin 

güvenliğe dair 

davranışları   

Anket   Erkek ve daha büyük  

olanlar, daha az kask 

takmaktadır.  

 
 

Tüm bu çalışmalar incelendiğinde; Thompson, Sleet ve Sacks (2002, p. 192) tarafından 

önerilen aşağıdaki modelin bu çalışmaları özetlemek için iyi bir çerçeve oluşturduğu 

görülmektedir (bkz Figür 6. Karşılıklı belirlemecilik). Buna göre; bireysel özellikler (örn., 

beceri, yaş vb.), sosyal çevre (örn., akran grubu, sosyal normlar vb.), fiziksel çevre 

(ulaşılabilirlik, erişilebilirlik ve fiyat) kask satın alma ve kullanma davranışlarını 

belirlemektedir. Bölüm III’te bu konuların önemli bir bölümü Türkiye ve diğer Avrupa 

ülkelerinde derinlemesine incelenecektir. 
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BÖLÜM IV *Bu bölüm, araştırmacıların yer aldığı COST 357 Çalışma Grubu 1’in Taslak Rapor çevirisidir. 

1. Giriş: COST 357 Motosiklet Kaskı Takmaya dair Avrupa Alan Verisi; COST 357 
kapsamında Motosiklet Kaskı Takma Avrupa Veritabanı  

1.1.Projenin Tanımı ve Amacı  

İki tekerlekli motorlu araçlar, Avrupa Birliği’nde meydana gelen trafik kazalarının % 14’ünde 

yer almaktadır. Bu durum, her yıl 6000’den fazla insanı doğrudan etkilemektedir. İstatistikler, 

yüzü tamamen koruyan yekpare kaskın kaza anında hayat kurtarıcı ve ciddi kafa 

yaralanmalarına karşı koruyucu olabileceğini göstermektedir. Böylesi kazalara yol açan 
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faktörlerin çeşitliliği dikkate alındığında, bu proje; motosiklet sürücüsünün görüş alanının 

kaskın olumsuz özelliklerinden zarar gördüğünde veya kaskta herhangi bir üretim hatası 

mevcut olduğunda kaza riski oluşturan durumları göz önünde bulundurmaktadır. Geçmiş kaza 

analizleri, kaskın kullanıcının bilişsel ihtiyaçları için en uygun hale getirilip getirilmediğine 

veya kaza olayını etkileyip etkilemediğine dair genellikle hiçbir bilgi sağlamamaktadır. Sürüş 

esnasında kaskın aero-akustiğinin, sıcaklığının ve havalandırma sorunlarının yanı sıra 

psikofizyolojik performans özelliklerinin üzerine yapılan bir literatür araştırmasını içeren iyi 

yapılmış bir çalışma; 2007 yılında, Bundesanstalt für Straßenwesen (Federal Karayolları 

Araştırma Enstitüsü - 1) adına, Heidelberg Üniversitesi tarafından yayınlanmıştır. Bu yayında, 

bilhassa kasklardaki ses basıncının ve havalandırmanın sürücünün iyilik haline büyük ölçüde 

etki ettiğine yönelik atıflar vardır, ama kazalarla herhangi bir ilişki bulunamamıştır. Daha 

yüksek hızlarda ses basıncı daha yüksek olmaktadır (Hüttenbring - 2). Vizör, gürültü yayımını 

oldukça artırmaktadır (Lower M.C. ve ark. - 3). Siren gibi akustik sinyallerin algılanmasında 

herhangi bir azalma yok gibi görünmektedir, aslında zayıf yekpare kasklarda bu frekans 

aralığındaki sinyal niteliği artmaktadır (Van Moorhem ve Mc Knight - 4). Ayrıca, 5°C’ye 

kadar bir sıcaklık farkı ve % 35’e varan nem farkı olası gözükmektedir (Jung ve Schenk - 5). 

Brühweiler, deneysel bir araştırmada, kapalı kasklarda nemi gidermenin açık havalandırmayla 

benzer olduğunu, ama bundan güçlü bir şekilde ayrıldığını saptamıştır. Bu durum, motosiklet 

sürücülerinin psikomotor etkinlikleri üzerindeki sıcaktan kaynaklanan fizyolojik etkilerin 

sorgulanmasını ön plana çıkarmıştır (Brühweiler - 6). Auckland’ta (Yeni Zelanda), 1993 ve 

1996 yılları arasında gerçekleşen 463 motosiklet kazası üzerinde yapılan ve sonuçları mülakat 

yapılmış 1233 motosiklet sürücüsünden oluşan bir kontrol grubunun verisiyle karşılaştırılan 

bir analizde kasklar kazalarla ilişkilendirenmiştir (7). Kaskın rengi, kaza olayında rol 

oynamaktadır; beyaz kask takanların siyah kask takanlara göre % 24 oranında daha düşük bir 

kaza riski vardır (Wells ve ark. - 8). Ayrıca, BAST çalışması, birbirinden farklı 12 koruyucu 

kask üzerinde deneyler yürütmüştür ve 15°C’den 36°C’ye kadar ölçülmüş olan dış sıcaklık 

değerlerine karşılık gelen 20°C’den azami 37°C’ye kadar iç sıcaklık değerleri bulmuştur ve 

işlev ve dizayn hatalarından dolayı kaskların geliştirilmesi gerektiğini göstermiştir. 24°C’den 

27°C’ye kadar olan sıcaklık değerleri uygun/rahat olarak değerlendirilmektedir (Deetjen ve 

ark. - 9). Kaskın renginin kaskın içindeki sıcaklık üzerinde etkisi vardır. Yazın güneşe maruz 

kalındığında, siyah renkli kasklarda 37 °C’ye varan sıcaklıklar oluşurken, açık renkli olan 

kasklarda sıcaklıklar sadece 30°C’ye kadar varmaktadır. Bu durum, bilhassa daha düşük 

hızlarda fizyolojik olarak istenmeyen koşullara yol açabilir. Şimdiye kadar yürütülen 
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psikofizyolojik araştırmalar esnasında, anlamlı olarak etkilenen nabız sıklığı haricinde, 

EEG’de ve ECG’de herhangi bir özellik ve/veya ilişki saptanamamıştır. Dolayısıyla, bu konu 

hakkında herhangi bir talep oluşturulamamıştır.  

Ergonomik faktörler, gürültü veya aşırı sıcaktan oluşan dikkat dağıtıcı şeyleri 

azaltmayı; yararlı görsel bilgiyi, vizörden gelen kısıtlı görüş alanını ve vizör ve havalandırma 

için kasktaki açıklığı artırmayı içermektedir. Araba ve motosiklet sürücüleri, sırayla kazaların 

üçte ikisi (2/3) ve üçte birinden (1/3) sorumluyken, aslında kask algıyı artırmada anlamlı, ama 

yine de henüz bilinmeyen bir role sahip olabilir. Bir motosiklet sürücüsünün tepe noktası 

genellikle kask olmaktadır ve dolayısıyla her yönden görülebilmektedir.   

"PRO HELMET" kısa adlı, COST357 “Motosiklet Kaskıyla Kaza Önleme 

Seçenekleri” araştırma projesi bağlamında, motosiklet sürücüleri için koruyucu kaskların hava 

şartları ve bununla ilgili gereklilikler incelenmiştir. Proje, motosiklet sürücülerinin ve diğer 

yol kullanıcılarının bilişsel becerilerinin kaskın yapılandırılmasından nasıl etkilendiğine dair 

iç görü sağlamayı hedeflemiştir. Bu kapsamda, karmaşık faktörler arasındaki etkileşimleri 

çalışmada gereken alt yapı bilgisini bilim insanlarına sağlamak için, motosiklet sürücü 

kasklarıyla ilgili çeşitli parametreler ilk kez sayısallaştırılmıştır. Bu çalışmada yer alan 

katılımcı ülkelerin çeşitliliği, ilgilenen araştırmacılara coğrafi ve iklimsel farklılıklara dair ek 

veri sağlamaktadır. 

Bu 4 yıllık proje (2005-09), tüm imza sahibi ulusları [COST357] temsil eden bir 

yönetim komitesi tarafından yönlendirilmektedir. Faaliyetler, dört çalışma grubu tarafından 

yerine getirilen 10 göreve bölünmüştür. Bu çalışma, ÇG 1 tarafından yapılmaktadır. ÇG 1, 

motosiklet kasklarıyla ilgili bilişsel niteliklerin verisini toplamaktan ve bu koşulların 

motosiklet kazalarını nasıl etkilediğiyle ilgili olası bir çalışma yürütmekten sorumlu 

tutulmuştur. 

 

2.Çalışmanın Yaklaşımı ve Yöntemi  

Bu çalışmanın amacı, motosiklet kasklarının hangi zamanlarda en uygun biçimde işlev 

göstermediğini anlamaktır; bu gibi vakalar, sürücünün kaskın içindeki elverişsiz sıcaklık, 

görüş veya akustik koşullardan ne zaman etkileneceğiyle veya trafik ortamını görmek için 

kaskın vizörünün yetersiz bir görüş alanı sağlamasıyla ilgili olabilir. Bu konular hakkında 

bilgi edinmek için iki pratik yaklaşım izlenmiştir. Önce, bilgi kaynağı olarak kazalar 

taranmıştır; daha sonra, kask takmaya dair sorunlar ve hatalar hakkında bilgi toplamak için 
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hiç kazaya karışmamış motosiklet sürücüleri üzerine bir anket çalışması yapılmıştır. Kaskın 

görüş alanına etki eden aşağıdaki önemli faktörler göz önünde bulundurulmuştur:  

• Sıcaklık, nem ve konfor  

• Havalandırma, kaskın ağırlığı, sürücünün görüşü gibi fizyolojik özelliklere yönelik 

sınırlılıklar  

• Dikkat çekici olması için kaskın bütün yönlerden görünürlüğü  

Herhangi bir kaza durumunun yanı sıra genel kullanıcılar için kaskların güncel durumunu 

belirlemek amacıyla, farklı Avrupa ülkelerinde bir anket alan çalışması başlatılmıştır ve buna 

uygun bir anket geliştirilmiştir. Anket; kişisel veriyi, genel kask verisini, kaskın özellikleri, 

durumu, kaska dair duyumlar ve kullanımına dair veriyi ve kaskın vizörünün görüşü 

kısıtlamasının kapsamlı bir ölçümünü içermektedir. Şekil 6, anketi tanımlamaktadır. Ankette, 

toplam olarak  87-95 tane farklı madde kullanılmıştır.  

 

     Şekil 6. Pan-Avrupa çalışması için kask şartlarına dair anket  

 

Motosiklet sürücülerine herhangi bir kazaya karışmadan sürüş esnasında kask takarken 

edindikleri deneyimleri sorulmuştur (“alan çalışması”). Aynı sorular, kazaya karışan 

sürücülere de sorulmuştur ve kazayla ilgisi olan kasklar incelenmiştir (“kaza çalışması”).  

Motosiklet sürücüleri; görüş, sıcaklık, belirginlik ve havalandırmaya dair herhangi olumsuz 

Anketle toplanan veride; 

Motosiklet sürücüleriyle yapılan ankette toplam 87 değişken vardır. 
Veri, bir motosiklet kazasından sonra toplanmışsa toplam 95 değişken vardır.  

• Kişisel veri :  20 değişken
• Genel kask verisi: 11 değişken 
• Kask  özellikleri   :  5 değişken
• Kaskın durumu:  5 değişken
• Kaskla  ilgili duyumlar : 14 değişken 
• Kask kullanımı:   : 13 değişken
• (Kaza durumu :  8 değişken)
• Uzman    bulgularındaki/  ölçümlerindeki 

ek bilgi:19 değişken 
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bir etki varsa bildirmişler ve kaskların geliştirilmesi için önerilerde bulunmuşlardır. Bu kişisel 

bilgiler, kaza yerinde anket yapılırken kullanılması için ayrı bir form geliştirilmiş olan 

ölçümlerin sonuçlarıyla aynı anda kaydedilmiştir. 

Kesin yöntem, her bir ülkedeki araştırma faaliyetlerine ve prosedürlere bağlı olarak 

değişim göstermiştir. Almanya’nın ve İtalya’nın kazadan hemen sonra olay yerine ulaşan  

derinlemesine-araştırma takımları vardır; Yunanistan geriye dönük bilgi almak için sürücülere 

evlerinde anket uygulamıştır ve bazı ülkeler sadece alan çalışması yapmıştır (İrlanda ve 

Türkiye). Bu takımlardan İrlanda, Portekiz ve Türkiye’dekiler, faaliyetlerini diğer ulusal 

araştırma kaynaklarıyla (örn; polis anketleri, adli uzman faaliyetleri) aynı yöntemi izleyerek 

yürütmüşlerdir. COST357 araştırma birimleri, 2007 yılının Mart ayında yöntemi uygulamak 

ve araştırmalara başlamak için ekseriyetle hazır olmuşlardır. 2008 yılının Nisan ayında 6 

farklı ülkenin hepsinde tüm araştırmalar başlamış ve yürütülmüş bulunmaktadır. 2008 yılının 

Eylül ayının sonu, veri toplamayı tamamlamak için planlanmış son tarih olmuştur.  

2.1.Anketin ve Ölçümlerin Tanımları  

Uygun bir anket geliştirmenin yanı sıra, görüş aralığının ve yatay ve dikey görüş alanlarının 

azami geometrisini belirlemek için bazı ölçüm araçları hazırlanmıştır. Şekil 7’de gösterildiği 

gibi, açıölçer veya çevreölçer olarak adlandırılan özel bir aygıt  bu amaç için geliştirilmiştir. 

Testi yapan kişi, katılımcının çevresel (periferik) görüşünün sınırlarını belirlemek için ibreyi 

hareket ettirirken, katılımcı gözlerini açıölçerin yarı çemberinin orta noktasına sabitler.  

Kask vizörlerinin ışık geçirgenliklerini ölçmek için gerçek vizörler kullanılarak 

birbirinden farklı örnek lens setleri hazırlanmıştır. Şekil 8’de gösterildiği gibi bu durum, 

öncelikle camı kesip, bunu geçirgenliği ölçen bir aygıtta test etmeyi gerekli kılmıştır. 

İncelenen vizörleri örnek lenslerle karşılaştırarak,  = %14-%91 aralığındaki ışık geçirgenlik 

değerlerini ölçmek mümkün olmuştur. Aynı yöntem, farklı bir örnek lens setiyle, ışık 

yayınımını ölçmek için kullanılmıştır. Vizörlerin veya gözlüklerin ışık yayınımı farklı örnek 

lenslerle karşılaştırılmıştır. Vizör veya gözlüklerin ışık yayınım değerleri, örnek lenslerin 

yayınım değeriyle en yakın eşleşen değer olarak kaydedilmiştir. Işık yayınımı için D = % 

2’den % 25’e doğru değişen 4 farklı örnek lens kullanılmıştır.   
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Şekil 7.  Açıölçer in kullanım şekli. Açıölçer, yatay görüş alanı testi için sürücünün burnuna 

dik olarak yerleştirilir. Sürücünün aygıtın merkezindeki ibreye odaklanması istenir. Testi 

yapan kişi, açıölçerin ibresini sırasıyla her iki yöne görünemez oluncaya kadar yatay olarak 

hareket ettirir. Her iki yönün görüş alanının açısı kaydedilir.  

 

Şekil 8.  Işık yayınım lens örnekleri (Işık geçirgenliği değerleri τ = 14%, 57%, 64%, 81%, 

83% ve 91% olan 6 farklı örnek lens vardır. Ayrıca, ışık yayınım değerleri D = 2%, 8%, 16% 

ve 25% olan 4 farklı örnek lens de mevcuttur)  
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2.2.Farklı Ülkelerde Araştırma Takımları Tarafından Verinin Seçilmesi  

Belirtilen vakalar, takımlar tarafından farklı ülkelerde aynı ölçeği ve ölçüm gereçlerini 

kullanarak toplanmıştır ve bütün ülkelerde benzer bir veri seçme işlemi kullanılmıştır. 

Böylece, COST357 veritabanı geliştirilmiştir; veri Almanya’da Hannover Tıp Üniversitesinde  

depolanmıştır. Verinin tümü, Microsoft Access 2003 formatında teslim edilmiştir.  

2.2.1.Yunanistan’a ait Veri  

Araştırma, Girit adasının başkenti olan Heraklion şehrinde Girit Teknoloji ve Eğitim 

Enstitüsünde yürütülmüştür. Örneklem, 100 katılımcıdan oluşmaktadır. “Kaza çalışması” için 

enstitü tarafından geliştirilen bir ön anket çalışması kullanılmıştır. Bu çalışma, 2006 yılında 

yapılmıştır ve 300 kişiyi kapsamaktadır. Kask takmışken kazaya karışmış olan ve hala bir 

kaskı bulunan motosiklet sürücüleriyle gerekli ölçümleri almak için iletişime geçilmiştir. 

Yunan COST 357 çalışması, bahsedilen çalışmadan geriye dönük olarak 50 vaka kullanmıştır.  

2.2.2.İtalya’ya ait Veri  

İtalya’daki çalışma, iki CORSS (Centro Interdipartmentale di Studi e Ricerche sulla Sicurezza 

Stradale) takımı tarafından yürütülmüştür. Bu takımlar, Pavia Üniversitesinde İtalya’ya ait 

belgelemeyi yapmışlar ve geliştirilen COST357 anlaşmasını ve anketini temel alarak veri 

toplamışlardır.  

“Kaza çalışması” için kazaya karışmış olan kask kullanıcılarından veri toplanmıştır.  

Takım liderinin polis güçleriyle (Polizia Locale, Polizia Stradale, Carabinieri) iletişime 

geçmesinden ve kaza çalışması için işbirliği sağlamasından sonra, kazanın birkaç gün 

ardından katılımcılarla mülakat yapılmıştır. Takımın lideri, polis güçlerine Etik Komite 

onayının özetini ve araştırma projesinin tanıtımını temin etmiştir. Çalışmanın anlamı ve 

bilimsel değeri de polis güçleriyle tartışılmıştır. Polis de bir kaza olduğunda takımı 

bilgilendirmiş ve polis raporlarından kazalara ve sürücülere dair bilgileri çıkartıp takıma 

vermiştir. Telefon aracılığıyla motosiklet sürücülerine ulaşılmış ve mülakat yapmak ve 

kasklarını ölçmek için sürücülerden randevu alınmıştır. Araştırma, 40’tan fazla vakanın 

incelenmiş olduğu Pavia bölgesinde yapılmıştır.  

“Alan çalışması”ndaki vakalar, İtalya’nın kuzeyindeki Pavia ve güneyindeki Messina 

olmak üzere iki bölgesinden alınmıştır. Pavia takımı, Pavia bölgesindeki 4 petrol 

istasyonundan veri toplamıştır. Araştırma takımı, her bir petrol istasyonunun müdürüyle 
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iletişime geçmiş ve ona çalışmayı açıklamıştır. Buradaki sürücüler, bu bölgedeki popülasyonu 

temsil etmemektedir.  Messina’daki takım, hem petrol istasyonlarından hem de iki liseden 

veri toplamıştır. Petrol istasyonunu veri toplama alanı olarak kullanmak için istasyon 

müdürleriyle iletişime geçmişler ve işbirliği yapmak ve öğrenciler arasında anketi dağıtmak 

amacıyla izin almak için okulların müdürlerlerine ulaşmışlardır. Oğullarının (eğer 18 yaşın 

altındaysa) çalışmaya katılmasına dair izin almak için, öğrencilerin ebeveynlerinden gönüllü 

katılım formu alınmıştır.  

2.2.3.Almanya’ya ait Veri  

Çalışma, Almanya’da Hannover Tıp Üniversitesindeki Kaza Araştırma Biriminde (HTÜ-

KAB) iki farklı yaklaşım uygulanarak yürütülmüştür. Kask takmış olan motosiklet 

sürücülerinin yaralandığı vakaları seçmek, sürücülerin ankete katılıp katılamayacağını ve 

kaskın ilgili COST değişkenlerini ölçmek için müsait olup olmadığını belirlemek için ADKÇ 

(Alman Derinlemesine-Kaza-Çalışması) kaza raporları kullanılmıştır. Hannover Tıp 

Üniversitesindeki Kaza Araştırma Birimi (KAB), kazaları belgeleme, derinlemesine araştırma 

ve kazaları yeniden yapılandırma konusunda yılların deneyimine sahiptir (Otte - 10). 

Almanya’da Hannover ve Dresden’deki uzman takımlar, detaylı kaza yeniden 

yapılandırmasını tamamlamak için gerekli olan bilginin yanı sıra kazaya karışanların nasıl 

yaralandığı ve bu kişilere nasıl müdahale edildiği hakkında tıbbi veri toplamak amacıyla 

doğrudan kaza yerine gitmişlerdir. COST 357 takımının üyesi, gerçekleşen kaza hakkında 

bilgi toplamış, motosiklet sürücüsüyle mülakat yapmış ve kaskı incelemiştir. İkinci olarak, 

kazaya karışmayan motosiklet sürücülerine anket verilerek bir “alan çalışması” (vaka kontrol 

çalışması)  yürütülmüştür. Test edilen kişilere petrol istasyonlarında ve motosikletçilerin 

buluştuğu noktalarda ulaşılmıştır veya bu kişiler polis tarafından durdurulmuştur. Bu 

kişilerden, mülakata katılmaları ve kasklarının ölçülmesi ve incelenmesi için izin vermeleri 

istenmiştir. Araştırma alanı, Hannover bölgesidir. Vakalar, Hannover bölgesinin farklı 

yerlerindeki trafik kazalarına karışmış motosiklet sürücülerinden rasgele seçilmiştir.  

2.2.4.Portekiz’e ait Veri  

Portekiz’deki çalışma, IDMEC IST Lizbon Teknik Üniversitesi tarafından yürütülmüştür. 

Örneklem alanı, Lizbon bölgesidir. Haftaiçi gün içerisinde 08.00-18.00 saatleri arasında polis, 

daha sonra COST takımının üyeleri tarafından mülakata alınacak olan motosiklet sürücülerini 

rasgele durdurmuştur. Sürücülere, kontrol çalışmasına katılmak isteyip istemeyecekleri  
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sorulmuştur. Mülakatlar, motosiklet sürücüleri buluşma noktalarında ve petrol istasyonlarında 

yapılmıştır.  

2.2.5.İrlanda’ya ait Veri  

İrlanda’da araştırma, 2007 yılının Eylül ayında başlamıştır ve University College Dublin 

(UCD)’de Elektrik, Elektronik ve Makine Mühendisliği Bölümü tarafından yürütülmüştür. 

Kentleşmiş bir alandan (Dublin şehri) ve kırsal bir alandan (Co. Donegal) anket verisi 

toplanmıştır. Katılımcılarla 4 farklı yöntem aracılığıyla iletişime geçilmiştir:  

a.Motosiklet hayranları için çevrimiçi internet siteleri 

Kişilerin ankete katılımını rica eden konu başlıkları, İrlanda’daki bazı popüler hayran internet 

sitelerinin (www.biker.ie; www.irishbikerforum.com; www.ukgser.com (İrlanda kısmı)) ilgili 

kısımlarına yerleştirilmiştir. Veri toplamak için uygun bir mekanda buluşmadan önce 

ilgilenen kişilerle e-posta vasıtasıyla iletişime geçilmiştir. Mekan, genellikle katılımcının evi, 

iş yeri, okulun  kampüsü (UCD) veya ortak başka bir alan olmuştur. 

b.Araştırmacının tanıdığı motosiklet sürücüleri 

Araştırmacının şahsen tanıdığı az sayıdaki motosiklet sürücüsüne anket uygulanmıştır. Bu 

durum, bölgedeki diğer sürücülerle de iletişime geçmeyi olanaklı kılmıştır. Bu sürücüler 

telefonla aranmış ve çalışmaya katılmaları için davet edilmişlerdir. Genel mekan, büyük 

ölçüde kırsal bir alan olan Donegal’ın ortasından güneyine kadardır.  

c.İrlanda M.A.G.  

İrlanda Motosiklet Aksiyon Grubu (M.A.G.), İrlandalı motosiklet sürücülerini temsil eden 

gönüllü bir topluluktur. Grubun web sitesinin URL adresi www.magireland.org’dur. Bunun 

yanı sıra grup, yaklaşık 2000 üyeye hitap eden, üç ayda bir çıkan “Roadrunner” adlı bir dergi 

yayınlatmaktadır. Roadrunner dergisine COST 357’yi tanımlayan ve okuyucuları ankete 

katılmaya davet eden bir ilan verilmiştir. Bu ilana cevap verenlerle işyerlerinde, evlerinde, 

okulun  kampüsünde (UCD) veya ortak başka bir alanda buluşulmuştur. Bu katılımcılar 

Dublin civarından gelmektedir. 

d.Gardaí (Ulusal Polis) 

Gardai’ye dağıtılması için 200 tane mektup verilmiştir. Bu mektupların yarısı, Trafik 

şubesindeki sürücülere verilmiştir ve diğer yarısı da trafik kazasına karışmış sivil sürücülere 
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çalışma hakkında bilgi verilerek ve kişilerin katılmaları için davet edilerek gönderilmiştir. 

Dublin’deki Pearse Street ve Blackrock adlı iki ana Gardai merkezindeki trafik şubeleriyle 

doğrudan iletişime geçilmiştir. Her iki şube de çalışmaya katılmayı kabul etmiştir. Sürücüler, 

vardiya usülü çalıştığı için her iki durumda da pek çok kez merkezlere gidilmiştir. İncelenen 

kasklar standart olduğundan, hepsi aynı modeldedir. Aynı zamanda, pek çok Gardai sürücüsü 

geçmişte kaza geçirmiştir ve son zamanlarda hasar görmüş olan kasklar inceleme için 

mevcuttur. 

 

2.2.6.Türkiye’ye ait Veri  

İki tür veri toplama prosedürü kullanılmıştır. İlk olarak, Ankara’da iki farklı motosiklet 

mağazasında profesyonel olmayan sürücülere ulaşılmıştır. Mağazalara gelen müşteriler ve 

müşterilerin tanıdıkları arasında ölçümler ve mülakatlar yapılmıştır. İkinci olarak, profesyonel 

olmayan sürücülerin yanı sıra, Ankara’daki karakol, pizza dağıtım şirketleri ve postanelerden 

profesyonel sürücülere ulaşılmıştır. Motosiklet sürücüsü olan polisler, postayı motosiklet 

vasıtasıyla dağıtan postacılar ve pizzacı motosiklet sürücüleri arasında ölçümler ve mülakatlar 

yapılmıştır.  

 

2.3.Verinin Kullanılabilirliği 

Aşağıdaki tablo, analiz için COST 357 veritabanında depolanan veriyi göstermektedir. 
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Katılımcı / 

Beklenen 

vaka sayısı 

 Toplam vaka sayısı Toplam vakaların 

içindeki  kaza 

vakalarının sayısı 

Almanya/92 ALM 92 7 

Yunanistan/100 YN 100 48 

İrlanda/54 İR 54 11 

İtalya/192 İT 192 91 

Portekiz/39 PT 40 14 

Türkiye/121 TR 120 37 

Toplam 598  598 208 

Tablo 5. 2008 yılının Mayıs ayı sonunda veritabanındaki vakaların toplam sayıları ve “kaza 

çalışması” vakaları (“alan çalışması” = toplam – “kaza çalışması”). 

COST 357 veri seti, “kaza vakaları” ve alan çalışması sonucunda toplam 598 katılımcıyı 

kapsamaktadır. Sonuçları analiz etmek için öncelikle motosiklet sürücülerinin yaşı, sürücülük 

deneyimleri ve kullanılan koruyucu kaskın türü (yekpare kasklar, jokey tipi kasklar veya açık 

kasklar) gibi epidemiyolojik verinin yanı sıra, farklı Avrupa ülkelerindeki nispi sıklık, sürücü 

davranışları ve koruyucu kıyafet ve kask taşıma alışkanlıkları gibi değişkenleri göz önünde 

bulundurmak bilhassa önemli gözükmektedir.  

Motosiklet sürücülerinin yaşları dikkate alındığında, Almanya’da neredeyse bütün yaş 

gruplarının nispeten eşit dağıldığı görülürken (krş. Figür 2), İtalya’da katılımcıların % 37’si 

15-25 yaş; İrlanda’da % 35’i 26 - 35 yaş; Portekiz’de % 43’ü ve Türkiye’de % 50’si 26 – 35 

yaş arasındadır. Yunanistan’da 15 - 25 ve 26 – 35 yaş aralıklarındaki iki grup yaklaşık % 30 

olmak üzere neredeyse aynı sıklıkta yer almışlardır. Yaşı daha büyük olan motosiklet 

sürücülerinin (45 yaştan daha büyük) en yüksek oranı % 36 olmak üzere Almanya’da 

görülmüştür. 

Araştırmada yer alan motosiklet sürücüleri genellikle pek çok yıllık sürüş deneyimine 

sahiptir. Dolayısıyla, % 40’lık bir kısım 10 yıl veya daha uzun süredir motosiklet 

kullanmaktadır (Figür 3). Almanya’daki motosiklet sürücüleri, sürüş konusunda en çok 

deneyime sahip gibi görünmektedir. Bu kişilerin % 55’i 10 sene veya daha uzun süredir 

motosiklet sürmektedir ve % 35’e yakını 20 seneden daha uzun süredir motosiklet 

kullanmaktadır. Türkiye ise zıt bir eğilim göstermektedir: Sürücülerin sadece % 25 civarı, 10 



48 
 

sene veya daha uzun bir süredir motosiklet sürmektedir. Buna rağmen, sürücülerin % 45’ten 

fazlası 3 yıl veya daha az motosiklet sürme deneyimine sahiptir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4. Riders' age distribution of interviewed motorcyclists. 
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 Figür 2. Mülakat yapılan motosiklet sürücülerinin yaşlarının dağılımı  

   ALM (n=92)       YN (n=100)       İR (n=54)   İT (n=192)     PT (n=40)   TR (n=115)  
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Figür 3: Farklı ülkelerdeki sürücülerin deneyimleri 

Bilhassa, silindir hacmi büyük motosikletleri olan sürücüler daha fazla deneyime sahiptir; 

yani 10 bin km’den daha fazla sürücülük deneyimi olan sürücülerin % 56’sının 

motosikletlerinin silindir hacimleri 400 cc’nin üzerindedir (Tablo 6).   

 

Deneyim* Cc Toplam 

 

<=50 

>50 

<=12

5 

>125 

<=40

0 >400 

 

<1 yıl 

%23,

9 

%28,

3 

%13,

0 

%34,

8 
46 

1-3 yıl 

%22,

5 

%35,

3 

%17,

6 

%24,

5 
102 

3-5 yıl 

%21,

6 

%27,

0 

%18,

9 

%32,

4 
74 

Ülke 
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5-10 yıl 

%15,

8 

%25,

0 

%14,

2 

%45,

0 
120 

10-20 yıl 
%5,4 

%22,

3 

%23,

2 

%49,

1 
112 

>20 yıl 
%3,4 

%15,

1 

%31,

9 

%49,

6 
119 

Toplam 

%13,

8 

%24,

8 

%20,

8 

%40,

7 
573 

      

Eğitim durumu* 

                                            Cc 

Toplam <=50 

   >50 

<=125 

  >125 

<=400 >400 

Okur-

yazar/ilköğretim 
%27,5 %25,2 %19,8 %27,5 131 

Lise %13,0 %29,2 %22,1 %35,7 154 

Yüksek okul %7,0 %23,0 %24,0 %46,0 100 

Üniversite %7,9 %22,6 %18,4 %51,1 190 

Toplam %13,6 %25,0 %20,7 %40,7 575 

      

Yıllık km* 

Cc 

    Toplam <=50 

>50  

<=125 

>125 

<=400 >400 

          <3000       %32,1      %26,6      %20,2         %21,1             109 

3000-4999       %20,6      %27,5      %26,5         %25,5 102 

5000-9999       %7,9      %23,8      %22,0         %46,3 164 

>=10000       %5,6      %21,4      %16,8         %56,1 196 

Toplam       %14,0      %24,2      %20,7         %41,2 571 

 

Tablo 6. Sürücülerin deneyim, eğitim durumu ve gittikleri yıllık kilometrenin silindir hacmine 

göre sınıflandırılması   
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Figür 4’de gösterildiği gibi, araştırmaya katılan motosiklet sürücülerinin yarıdan fazlasının 

(55%) geçmişte bir kazaya karışmış olduğu söylenebilir. Bunun yanında, Yunanistan ve 

Portekiz’de geçmiş kaza sayısı daha yüksektir (Yunanistan: %73, Portekiz: %69).  

 

 

 

Figür 4. Farklı ülkelerde geçmiş kaza yüzdeleri 

 

Araştırma yapıldığı sırada, İrlanda, Yunanistan ve Türkiye’de motosiklet sürücülerinin % 

80’den fazlasının 3 yıldan daha az bir süredir kaskları varken, Almanya ve Portekiz’de kaskın 

“yaş”ı diğer ülkedekilere göre daha yüksek görünmektedir: Sadece % 60 civarındaki 

motosiklet sürücüsü 3 yıldan daha yeni olan kasklara sahiptir (bkz. Figür 5).  
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   Figür 5. Farklı ülkelerde kaskın “yaş”ı.  

 

 

Yekpare kasklar; Türkiye’de % 45’ten Almanya’da % 66 ve İrlanda’da % 80’e varacak 

şekilde Avrupa kıtası boyunca genellikle kullanılmaktadır (Figür 6). Buna rağmen, İtalya’da 

motosiklet sürücülerinin % 20’den daha azı yekpare kask takmakta, % 70’den daha fazlası jet 

kask kullanmaktadır. 
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Figür 6. Farklı ülkelerdeki kask türleri  

 

3. Sonuçlar  

3.1.Motosiklet Sürücüleriyle Yapılan Mülakatların Sonuçları  

Anket; koruyucu kask, kask takma durumları ve genel motosiklet kullanma özellikleri ile 

ilgilidir. Motosiklet kazalarıyla ilişkili olarak koruyucu kaskın durumunu kaydetmek için 

yaklaşık 30 nitelik mülakata dahil edilmiştir: Bu bilgiler, mülakatı yapanlar yani uzmanlar 

tarafından toplanmıştır. Bilgiler; koruyucu kaskın vizörünün yatay ve dikey açılma açısı, 

görüş alanı, ışık geçirgenlik dereceleri ve yayınım değerleri gibi ölçülen değişkenleri de 

içermektedir. Anket ve ölçüme dair yönerge Ek 1’de verilmiştir.  

3.1.1.Kaza Durumundaki Motosiklet Kaskları  

Kaza geçirmiş olarak kaydedilen kaskların % 73’ünün dış kısmı aşınmıştır ve % 14’ü kısmen 

kırılmıştır. Sadece, kazaya karışmış olan % 18 civarındaki koruyucu kask tamamen sağlamdır 

(Tablo 7).  

        Ülkelere göre kask türleri 
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Kaskın durumu (n=202) % 

Sağlam  18,3 

Aşınmış 72,8 

Şekli bozulmuş  1,0 

Kırılmış  13,9 

Tablo 7. Kazadan sonra kaskın durumu  

Kaskların % 55’i yanlardan, % 23’ü arkadan, % 11’i önden ve sadece % 10’u üstten hasar 

görmüştür (bkz. Tablo 8).  

 

Başlıca darbe alanı 

(n=198) % 

Hasar görmemiş  22,2 

Ön  10,6 

Arka  22,7 

Sağ taraf  25,8 

Sol taraf  29,3 

Üst  9,6 

Bilinmiyor  4,0 

 Tablo 8. Kazalardaki kasklara yönelik başlıca darbe alanları 

 

Vakaların % 7.7’sinde motosiklet sürücüsünün kaskı kaza sırasında kaybolmuştur. Kasklar, 

yanlardan ve önden alınan darbeler sırasında ortalamanın üstünde bir sıklıkta kaybolmuştur 

(krş. Figür 7).  
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Figür 7. Kaza esnasında kaskın kaybolması 

Tüm kaza vakaları için kaskın arka kısmındaki darbe alanı sıklığının (22%), kaza sırasında 

çıkmış olan kasklarınkine nispeten sadece biraz daha yüksek olduğu göze çarpmaktadır. Bu 

durum, kaskın kaybolmasına sebep olan ve başın arkası haricindeki yerlere gelen başlıca bir 

darbe olasılığını akla getirmektedir (örn; önden gelen darbelerde %14,3’e karşılık %10,3; 

yüksek sıklıkta sol taraftan gelen darbelerde %42,9’a karşılık % 28,4). ECE 22 kriterine 

uygun olarak, kaskın başın arka tarafından çekilip çıkarıldığı durumların aksine, gerçek 

hayattaki kazalarda başın yanlara ve arkaya doğru olan nispi hareketi söz konusudur ve bu 

hareketler kaskın çıkmasına ve kaybolmasına sebep olabilir.  

  

3.1.2.“Alan Çalışması”ndaki Koruyucu Kasklar 

Motosiklet sürücülerinin %17.7’si, kaskın ciddi anlamda görüş alanlarını daralttığını 

belirtmiştir. Sürücülerin % 27’si, vizörlerinin kendi kendiliğinden sık sık açıldığını 

bildirmiştir. %33.9 oranında kişi kasklarının çok gürültülü olduğunu ve %14’ün üzerinde kişi 

çene kayışının rahatsızlık verdiğini rapor etmiştir (Tablo 9). Figür 8, gürültülü kaskların 

sebeplerinin üçte ikisini (2/3) rüzgarın gürültüsünün oluşturduğunu (%66.5 oranında hava 

akımından kaynaklanan gürültü) göstermiştir; bunun yanında gürültünün %13.2’sinin hava 

Kasklara yönelik başlıca darbe alanlarının yüzdeleri 
 

(Tüm kaza vakaları ve kaza sırasında kaskın çıktığı vakalar için) 

Darbe yok Ön Arka Sağ taraf Sol taraf Üst Bilinmiyor 

Tüm kaza vakaları (n=204) Kaskın çıkmış olduğu kaza vakaları (n=14) 
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türbülansından, %3’ünün takırdamadan ve %10’dan fazlasının uğuldamadan kaynaklandığına 

işaret etmiştir. 

 

Kaskın türü Kaskla ilgili duyumlar 

  

Rahatsızlık 
İşitmede 

sorun 

Daralmış 

görüş 

alanı* 

Gürültü* 

Uzun 

yolculuktan  

sonra baş  

ağrısı 

Kask 

kayışının 

rahatsızlık 

vermesi 

 Yekpare kask (n=264) %8,3 %16,2 %22,1 %39,5 %12,3 %13,0 

Jet kask (n=215) %7,0 %8,9 %7,6 %21,0 %9,9 %15,9 

Motocross kask (n=12) %0,0 %0,0 %16,7 %41,7 %8,3 %8,3 

Çenesi açılabilen kask 

(n=86) 
%9,3 %12,8 %29,1 %47,7 %20,0 %16,3 

Toplam (n=577) %7,8 %12,6 %17,7 %33,9 %12,5 %14,5 

 

Tablo 9. Farklı kask türleri için kaskın yarattığı sorunlar. 

 

 

Figür 8. Kasktan kaynaklanan gürültünün farklı nedenlerinin yüzdeleri 

 

Kasktan kaynaklanan gürültünün temel nedenleri 

Hava akışı 
Hava türbülansı 

Zangırdama 
    Uğuldama Diğer sesler Hava akımı Takırdama 
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Bilhassa daha uzun boylu olan kişilerin gürültüden şikayet ettiği göze çarpmaktadır. Figür 9, 

kasktan kaynaklanan gürültünün oranlarının 170 cm’den daha kısa boylu kişiler için % 30, 

175-179 cm arasında olan kişiler için %35 ve 189 cm’den daha uzun boylu olanlar için   % 42 

olduğunu göstermektedir.  

 

Figür 9. Farklı boydaki sürücüler için kasktan kaynaklanan gürültü yüzdeleri (boy uzunlukları 

cm olarak verilmiştir). 

Kaskların ölçülen görüş alanları, ülkeler arasında hayli farklı bir dağılım göstermiştir. 

Portekiz’deki kaskların %35’ten fazlasının soldan sağa 160 ve 170 dereceler arasında değişen  

görüş açıları vardır. İrlanda’da katılımcıların %50’ye yakınının görüş açısı 170 ve 180 

dereceler arasındadır. Türkiye’de %40’ın üzerinde kask, soldan sağa 140- 150 derece arasında 

görüş alanı açılarına sahipken, Yunanistan’da yaklaşık %25’lik bir oran 190 derecenin 

üzerinde açıya sahip olarak ölçülmüştür. Bu durum, aynı ülke içinde ölçüm alan çeşitli takım 

üyeleri tarafından açıölçerin farklı şekillerde kullanılmış veya yorumlanmış olmasından 

kaynaklanabilir. Rapor edilen değişimi sadece teknik bir yaklaşımdan yola çıkarak açıklamak 

mümkün değildir. Her bir ülkede sağ ve sol taraflar için nispeten birbirine benzer görüş 

alanları rapor edildiğinden, her ülkedeki ölçüm alan takımların tutarlı bir prosedür izlemiş 

olması olası görünmektedir. Bütün ülkelerden alınan görüş açıları, en çok 150 ve 160 derece 

arasında değer alan normale yakın bir dağılım göstermektedir. Bu açıların %5’i 180 ve 190 

Farklı boy aralığındaki sürücüler için kasktan kaynaklanan 

gürültü yüzdeleri 



58 
 

derece arasındadır. Figür 10, ölçülen bütün kaskların yatay görüş alanının dağılımını 

göstermektedir. 

 

Figür 10. Farklı ülkeler için yatay görüş alanı derecelerinin frekansları 

 

Her bir vizörün ışık geçirgenlik derecesi; ışık geçirgenlik derecesi bilinen onaylanmış lensler 

ile vizörün karşılaştırılması sonucunda belirlenmiştir. %90 ve %92 arasında olan 

geçirgenlik değerleri genellikle tüm ülkelerde rapor edilmiştir (krş. Figür 11). Böyle 

yüksek geçirgenlik değerlerinin İrlanda’da çok sık (%89 civarında) ve %64-%72 arasında  

geçirgenlik değerlerine sahip vizörlerin rapor edildiği Portekiz’de çok nadir bildirilmesi göze 

çarpmaktadır. Ne var ki, bu uç değerler ülkeler arasındaki doğal iklimsel farklılıklardan 

kaynaklanabilir.  

     Soldan sağa görüş alanı  
 

             Soldan sağa doğru dereceler 

V
ak

a 
yü

zd
el

er
i ALM(n=86) 

YN(n=100) 

İR(n=54) 

İT(n=190) 

PT(n=39) 

TR(n=107) 

Hepsi 
(n=576) 
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Figür 11. Vizörlerin ölçülen ışık geçirgenlik değer frekansları  

Vizörlerin ışık yayınım değerleri, onaylanmış lens setleriyle yapılan benzer bir 

karşılaştırmayla belirlenmiştir. İtalya, Türkiye ve Yunanistan’daki kasklarda nispeten daha 

zayıf olmasına rağmen, bütün ülkelerde genellikle yüksek kalitede olan kasklar, D = 2% gibi 

çok küçük ışık yayınım değerlerine sahiptir (krş. Figür 12). Almanya, Yunanistan, İtalya ve  

Türkiye’de vizörlerinin ışık yayınım değeri D = 25% olan kasklar da mevcuttur.  

     Vizörün ışık geçirgenliği 

Geçirgenlik 

   
ALM(n=77) 

     
YN(n=72) 

   
     iR(n=54) 

  İT 
(n=144) 

    PT 
 (n=35) 

    TR 
(n=101) 

  Hepsi 
(n=483) 
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Figür 12. Vizörlerin ölçülen ışık yayınım değer frekansları 

 

 

4.Tartışma 

COST357 araştırma projesi çerçevesinde, motosiklet sürücülerinin koruyucu kasklarına 

yönelik çevresel gereklilikler incelenmiştir. Bu amaç, kaska dair mevcut sorunlu alanları 

belirlemek için motosiklet sürücüleriyle mülakatlar yapılarak gerçekleştirilmiştir. Kaskın 

rahatlığını, “yaş”ını ve koşullarını belirlemek ve özel bir gereçle kaskın vizörünün görüş 

alanını, ışık geçirgenliğini ve ışık yayınımını ölçmek için yapılan mülakatlar ve ölçümler 

esnasında yüz farklı maddeden oluşan kapsamlı bir anket kullanışmıştır.  

İlk olarak, beklenildiği gibi, değişik ülkelerde çoğunlukla bu ülkelerdeki iklimsel farklardan 

kaynaklanan değişimler görülmüştür. Bu yüzden, Almanya ve İrlanda’yı içeren kuzey 

ülkerine nispeten İtalya, Yunanistan, Portekiz ve Türkiye gibi güneydeki ülkelerde yekpare 

kasklardan çok, yüzü açıkta bırakan kasklar sıklıkla kullanılmaktadır.   

Mülakata alınan kaza geçirmemiş 424 sürücünün ve kaza geçirmiş 134 sürücünün olduğu 

çalışma, sürücülerin kasklarının ve vizörlerinin durumuna dair önemli parametreler 

         Vizörlerin ışık yayınımı 

  ALM(n=79)   YN(n=72)      iR(n=54)   İT 
(n=144) 

    PT 
 (n=35) 

    TR 
(n=101) 

  Hepsi 
(n=485) 
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sunmuştur. İlk olarak incelenen kaskların çoğu iyi durumdadır. Tüm kaskların %68.3’ü, 

%83’ün üzerinde ışık geçirgenlik değerlerine sahiptir, ki bu durum mevcut kaskların ışık 

geçirgenliğinin yüksek kalitede olduğunu göstermiştir. Bütün ülkelerde, genel olarak yüksek 

kalitede olan kasklar (tüm vakaların %60.4’ü) çok düşük olan D < %8 ışık yayınım değerine 

sahiptir; ama İtalya, Türkiye ve Yunanistan’daki kasklarda bu durum nispeten daha azdır. 

%80’den daha düşük ışık geçirgenlik değerine ve %25’ten daha yüksek ışık yayınım değerine 

sahip olan zayıf kasklar, güneydeki ülkelerde daha sık görülmüştür; Kuzey Avrupa’daki 

ülkelerde ise anlamlı olarak daha düşük yayınım değerleri ölçülmüştür. Yine de, motosiklet 

sürücülerinin üçte bire yakın bir oranı, kasklarının çok gürültülü olduğunu ve %18.6’sı görüş 

alanlarının çok dar olduğunu belirtmiştir. Kask üzerine yapılan ölçümler, bu beyanları 

doğrulamıştır. Kaskların ölçülen görüş alanları, ülkeler arasında çok farklı bir dağılım 

göstermiştir. Portekiz’deki kaskların %80’den çoğu, 140 ve 180 derece arasında görüş açısına 

sahiptir. İrlanda’da da kaskların %80’e yakın bir oranının görüş açısı, 160 ve 180 derece 

arasındadır. Türkiye’deki kaskların %65’i, sadece 140-160 derece arasında görüş açısına 

sahiptir. Bu durum, aynı ülke içinde ölçüm alan çeşitli takım üyeleri tarafından açıölçerin 

farklı şekillerde kullanılmış veya yorumlanmış olmasından kaynaklanabilir. Rapor edilen 

değişimi sadece teknik bir yaklaşımdan yola çıkarak açıklamak mümkün değildir. Her bir 

ülkede sağ ve sol taraflar için nispeten birbirine benzer görüş alanları rapor edildiğinden, her 

ülkedeki ölçüm alan takımların tutarlı bir prosedür izlemiş olması olası görünmektedir. 

Almanya için ölçülen görüş alanı değerleri, en sık 130-170 derece arasında olacak ve 170 

derecenin üzerinde olmayacak şekilde normale yakın bir dağılım göstermektedir. Ölçülen bu 

görüş alanı değerleri, ECE 22 kriterleriyle uyumludur. Mevcut ECE 22 kriterleri [ECE 22-

05)], kasklar için yatay olarak 105 derece minimum açılma açısı belirlemiştir (krş. Figür 13). 

Işık yayınım kriterine dair varsayılan değerler (ECE 6.15.3.5), D < 2.5% (aşınma < 20%) 

olarak belirtilmiştir. Kaskların %60’a yakını bu kriteri karşılamıştır, %40’ının vizörünün ışık 

yayınım değerleri ise varsayılan değerdedir. ECE kriterlerine göre (ECE 6.15.3.4) en az 

%50’den %80’e kadar olması gereken berrak ışık geçirgenlik değerleri, kullanılmış olan 

kaskların yaklaşık %70’inde pratikte her zaman elde edilemez gibi görünmektedir.   
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Figür 13. ECE 22 kriterine göre çevresel (periferik) görüş açıları 

 

Çalışmanın başka ilginç sonuçları da vardır. Motosiklet sürücülerinin kullandığı kaskların 

beklenildiği kadar eskimemiş olduğu aşikardır (örn; kaskların İrlanda’da 2.8 ve Portekiz’de 

5.1 yaşlarında olması gibi). Güneydeki ülkelerin zayıf kask kullandıklarına dair algılanan bir 

imajları olsa da, yarım veya yüzü açıkta bırakan kasklardan daha iyi koruma sağlayan yekpare 

kaskların, İtalya haricinde (sadece %20) ağırlıklı olarak bütün ülkelerde kullanıldığı 

görülmektedir, ki kullanım oranları %50’yi aşmaktadır. Çalışma, kaza sırasında kaskın 

nispeten yüksek oranda kaybolduğunu (%7.7) gösterdiğinden, kaskın bağlanmasını 

geliştirmeye özel bir önem vermek gerekmektedir. Darbelerin detaylı olarak incelenmesi, 

yanlardan ve önden gelen darbelerin en büyük hasarlara neden olduğunu göstermiştir. Bu 

durum, ECE 22 kriterlerinin gerçek hayatta oluşan kazaları daha çok temsil etmesi gerektiğini 

göstermektedir.   

 

İki düzlemli açı α’nın kenarlarının 
izdüşümü  

İki düzlemli açı β’nın kenarlarının 
izdüşümü  
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Aynı zamanda bu araştırma, nispeten birbirine yakın toleransı (müsaade edilen hata veya fark 

derecesi) olan farklı veri toplama yöntemleri ve temel imkanlar kullanıp, değişik ülkelerden 

karşılaştırılabilir sonuçlar elde etmenin zorluğunun altını çizmektedir. Uluslararası ortak bir 

anlaşmayla geliştirilen standart bir anket ve test prosedürü kullanılmasına rağmen, sonuçlar 

yine de büyük farklılaşmalar göstermiştir. Geliştirilen ölçüm gereçlerinin standart kullanımını 

sağlamak için, test etme ve ölçmeye aktif olarak katılan tüm kişilere yoğun bir eğitim vermek 

zorunlu görünmektedir. COST 357 programının gösterdiği gibi bu çalışma, farklı ülkelerdeki 

mevcut Derinlemesine-Araştırma-Takımları arasındaki işbirliğinin, kısa zamanda başarılı bir 

biçimde veri toplayabilmeyi ve yeni veri toplama sistemleri uygulayabilmeyi artıracağını 

göstermiştir. Katılan 6 ülkenin hepsinde (Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Portekiz ve 

Türkiye) “derinlemesine” veri toplamayla ilgili birtakım ön deneyimler mevcuttur.  

 

Burada sunulan sonuçlar, COST 357 projesinin ilk ileri düzeydeki sonuçları olarak 

düşünülmelidir. Nihai sonuçları ileriki bir yayında ve/veya nihai raporda verilecek olan 

ÇG1’in bu çalışması, 2008 yılının Eylül ayının sonuna kadar devam edecektir (Web sitesi: 

www.cost357.org).  

Teşekkür  

Bu proje, COST Aksiyon Programı (COST357) vasıtasıyla Avrupa Bilim Kurumu tarafından 

desteklenmiştir. Yerel ek destek, katılan 6 ülkenin her birinde çeşitli ulusal kurumlar 

tarafından cömetçe sağlanmıştır. 
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EK 1 (ÇG 1 Çalışması Anketi ve Ek İstatistiksel Bilgi) 
 

COST 357 

ANKET   V1.0 
Kişisel veri 
Kaç yaşındasınız? 
 
 
  yaş 

Boyunuz kaç? 
 
 
               cm 

Kaç kilosunuz? 
 
   
                                 kg 

Kaç yıldır motosiklet 
kullanıyorsunuz? 

Cinsiyetiniz nedir? 
 
O erkek 
O kadın 

Eğitim seviyeniz nedir? 
O eğitimsiz                          O ilköğretim 
O lise                                  O  yüksek okul 
O üniversite  
 

Mesleğiniz nedir? Buranın yerlisi misiniz? 
 
O Evet  O Hayır 

Daha önce hiç motosiklet kazası 
geçirdiniz mi? 
 
O Evet,_____kez         O Hayır 

Eğer kaza geçirdiyseniz, 
kaza ne zaman olmuştu? 

Son kazada kask 
kullanıyor muydunuz? 
 
O Evet       O Hayır 

Kış mevsiminde de motosiklet 
kullanıyor musunuz? 
 
O Evet  O Hayır 

Bir yılda toplam kaç km motosiklet 
kullanırsınız? 

İlaç kullanıyor musunuz? En 
son ne zaman ilaç kullandınız? 

Herhangi düzeltici bir mercek kullanıyor musunuz? 
  O Evet, gözlük        O Evet, kontakt lens 
  O Hayır 

Eğer gözlük kullanıyorsanız: 
O miyop 
O hipermetrop O diğer 

Eğer düzeltici bir 
mercek kullanıyorsanız, 
dereceleri nedir? 

Hangi tür motosiklet 
kullanıyorsunuz (markası 
nedir)? 
                        cc: 

Motosikletinizin motor gücü nedir? 
 
________bhp _________kW 

Hangi koruyucu kıyafetleri giyiyorsunuz? 
O Deri ceket                                 O Naylon ceket (CORDURA, vs.)            
O Deri pantolon   O Naylon pantolon 
O Deri tulum                   O Motosiklet eldiveni 
O Bel kemeri   O Motosiklet çizmesi 

Kıyafetinizin nerelerinde koruyucu ped var? 
O Omuz          O Dirsek          O Kolun alt kısmı  
O Omurga          O Göğüs          O Kalçalar 
O Dizler          O Bacağın alt kısmı   O Eldiven 
 

  
Kask hakkında genel bilgiler 
Kaskın üreticisi 
 
             yıl: 

Kaskın modeli Kask nasıl boyanmış? 
 
O tek renkli   
O çok renkli 

Kaskın rengi (renkleri) nedir? 

Kaskınızı ne zaman satın 
aldınız? 

Kaskın ebadı (üretici firmaya göre): 
 
Ebat:     cm: 

Kaskınızın türü nedir?  
O Yekpare kask                  O Jet kask  
O Motocross kask                O Çenesi açılabilen kask 
O Diğer kask türleri: ______________________________________
   Kaskın hangi tür vizörü vardır?  

 
O açılır kapanır vizör  O sabit  vizör O Motosiklet gözlükleri 
O vizör yok 

Vizör veya gözlüklerin tasarımı: 
 
O saydam  O renkli  O hologramlı 
O dioptrili/numaralı  

Kaskınızı nasıl bağlıyorsunuz? 
O Pratik bağlanan kilitli çene kayışı  O Çenesi açılır mekanizma 
O Çift D halkalı çene kayışı   
O Sürgülü tokalı çene kayışı  O Diğer 

Lütfen kaskın ECE onay kodunu buraya not ediniz:    
R _______ /   E ______    Kod: _________________________ 
  

Kask onaylanmış mı? Yasal gereklilikleri karşılıyor mu? 
O evet  O hayır  O bilinmiyor 
 

ECE onayı yanlış/yasa dışı mı? 
O evet  O hayır  O bilinmiyor 
 

Kaskın özellikleri 
Lütfen kaskın nasıl bir havalandırma sistemi olduğunu belirtiniz: 
 
O çene havalandırması  O tepe havalandırması 
O havalandırma yok 

Kaskın çene kısmında ped 
var mı?  
O Evet  O Hayır 

Kaskın iç astarı çıkarılabilir mi? 
 
O Evet  O Hayır 

İletişim için kaskın içine yerleştirilmiş kulaklık seti var mı?   
 
O Evet  O Hayır 

Kaskın dahili güneşliği var mı?   
(örn; güneşlik, siper, renkli vizör) 
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Kazadan önce kaskın durumu      Kaskın şimdiki durumu 
Kazadan önce kask genel olarak ne durumdaydı? 
O Yeni gibi iyi durumdaydı.      O Kullanımdan kaynaklanan 
                                                       ufak izler vardı. 

O Kullanımdan kaynaklanan büyük izler vardı. 
 

Kask genel olarak ne durumdadır?  
O Yeni gibi iyi durumda           O Kullanımdan kaynaklanan ufak 
                                                       izler var. 

O Kullanımdan kaynaklanan büyük izler var. 

Kazadan önce kaskta hasar var mıydı?  
O Hayır 

O Evet: ____________________________________________ 

Kaskta hasar var mı?  
O Hayır 

O Evet: ______________________________________________ 
 

Kazadan önce vizör veya motosiklet gözlükleri çizilmiş miydi? 
O Çizik yoktu (yeni gibiydi) 

O Evet, bazı çizikler vardı O Evet, çok çizik vardı. 

O Evet, kırıktı                             O Evet, kırık ve çizilmişti. 

Vizör ve motosiklet gözlükleri çizik mi? 
O Çizik yok (yeni gibi) 

O Evet, bazı çizikler var. O Evet, çok çizik var. 

O Evet, kırık.                              O Evet, kırık ve çizilmiş. 

Bu kask daha önceden kazaya karışmış mıydı?  
 

O Evet  O Hayır 

Bu kaskın vizörü/gözlüğü hiç yenilendi mi?  
 

O Hayır                  O Evet, ____________________________ 

Kask yeniden boyanmış mıydı?  
O Evet  O Hayır  
Evet ise, ne zaman?: 

Kaskın üstünde yapıştırmalar var mı?  
O Evet  O Hayır 

  

Kaskla ilgili duyumlar 
Kask sizin mi, yoksa ödünç mü 
aldınız? 
O Kendi kaskım 

O Kaskı ödünç aldım. 

Kaskın ölçüleri uygun mu? 
O Evet, kask iyi oturuyor. 

O Hayır, kask çok bol. 

O Hayır, kask çok dar.  

Kask rahat mı?  
O Evet  

O Hayır, çünkü:________________________________ 

Neden bu modeli aldınız?  Kaskı kullanırken işitmede sorun yaşıyor musunuz?  
 

O Evet  O Hayır 

Kask görüş alanınızı daraltıyor mu?  
 

O Hayır O Evet, _________________________ alanlarında 

Vizör/gözlükler çok sık buğulanıyor mu?  
 

O Evet  O Hayır 

Vizör/gözlükler görüşü bozuyor mu? 
O Hayır  

O Evet, _________________________ gibi bölgelerde (örn; sol 
taraf, alt taraf, vs.) 
 

Havalandırma sistemi yeterince çalışıyor mu?  
O Evet O Hayır, çok cereyan yapıyor 

 O Hayır, yeterince değil (yine de  terliyorum) 

 O Hayır, çünkü: __________________________ 

Sürüş esnasında kask çok mu gürültülü oluyor?   
O Hayır O Evet, hava akımı sesi    O Evet, hava türbülansı 

 O Evet, takırdama sesi      O Evet, uğuldama sesi 

 O Evet: __________________________________ 
  
 

Uzun bir yolculuktan sonra kulağınızda uğuldama sesi oluyor 
mu?  
O Evet           O Evet, işitme koruyucu kullanmama rağmen  

O Hayır, çünkü işitme koruyucu kullanıyorum  

O Hayır, işitme koruyucu kullanmamama rağmen  
 

Uzun bir yolculuktan sonra baş ağrısı 
veya  tatsız başka semptomlarınız 
oluyor mu?  
O Hayır  

O Evet, ____________________ 

Çene kayışı veya sabitleyici rahatsızlık 
veriyor mu?  
O Hayır  

O Evet:_______________________ 

Bu kaskta sizce neler geliştirilmelidir? 
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Kask kullanımı 
Bugün/kaza olduğu gün bu kaskla 
toplam kaç km motosiklet 
sürdünüz? 

Bu kaskı toplam kaç km 
boyunca taktınız? 

Eğer birden fazla kaskınız varsa, neden bunu kullandınız?  

Motosiklet sürerken her zaman kask takıyor musunuz?   
O Evet, her zaman 

O Bazen takmıyorum   

O Hayır, çok nadir kask takarım 

Eğer bazen kask takmıyorsanız, bunun sebebi nedir? 

Çene kayışını her zaman bağlıyor musunuz?  
O Evet, her zaman  

O Bazen bağlamıyorum   

O Hayır, çene kayışını nadiren bağlıyorum  

Çene kayışını bazen bağlamıyorsanız, bunun nedeni nedir? 

Kaskın içini ne sıklıkla temizliyorsunuz?  
 
O Her hafta  O Ayda bir kez 

O Yılda birkaç kez                 O  Yılda bir kez veya daha az 

Kaskın dışını ne sıklıkla temizliyorsunuz?  
 
O Her hafta  O Ayda bir kez 

O Yılda birkaç kez                 O  Yılda bir kez veya daha az 

Kaskın vizörünü/gözlüğünü ne sıklıkla temizliyorsunuz?   
O Her sürüşten önce  

O Her hafta  O Ayda bir kez 

O Yılda birkaç kez    O  Yılda bir kez veya daha az 

Sürüş esnasında vizörü genellikle ne kadar açarsınız?  
O Vizörü hiç açmıyorum        O Vizörü biraz açıyorum  

O Vizörü yarısına kadar açıyorum    O Vizörü tamamen açıyorum 

Çene kısmı açılıp kapanabilen bir kaskınız varsa, genellikle 
çene kısmını yukarı kaldırmış olarak mı motosiklet sürersiniz? 
O Evet, çoğunlukla yukarı kaldırmış biçimde  

O Bazen aşağıya indirmiş, bazen yukarıya kaldırmış biçimde 

O Hayır, çoğunlukla aşağıya indirmiş biçimde  

Kaskla birlikte düzeltici mercek kullanıyor musunuz?   
 

O Evet, gözlük    O Evet, kontakt lens 

O Evet, güneş gözlüğü  O Hayır 

  

Kaza Durumu  
Kaza sırasında kaskınız çıktı mı? 
 

O Hayır 

O Evet___________________________________olduğu zaman 

Kazadan önce çene kayışı 
bağlanmış mıydı? 
 

O Evet  O Hayır 

Kaza sırasında çene kayışı 
açıldı mı? 
O Hayır O Evet, kilidi açıldı 

O Evet, çene kayışı koptu   

Kazadan önce vizör ve gözlükler  
buğulandı mı?   
O Evet  O Hayır 

Kaza sırasında kasktan dolayı 
işitmede sorun yaşadınız mı?  
O Evet  O Hayır 

Eğer açılır kapanır çene kısmı olan kaskınız 
varsa, kaskın çene kısmı kazadan önce aşağı 
indi mi? 
O Evet  O Hayır 

Kazadan sonra kask ne durumdaydı?  
 

O sağlam  O çizilmiş 

O şekli bozulmuş O kırılmış 

Sizce, kaska gelen başlıca darbe alanı neresiydi?  
(üst, sol taraf, arka …)  

 

UZMAN BULGULARI 
Kaskın ebadı  (etikete göre): 
 
 
cm bazında: ______________________ 

Başın çevre uzunluğu 
(kulağın üstü): 
  
         cm 

Buraya kaskın ECE onay kodunu yazınız: 
 
R _______ /   E ______    Kod: _________________________
   

Kask onaylanmış mı? Yasal gereklilikleri karşılıyor mu? 
O evet  O hayır  O bilinmiyor 
 

ECE onayı yanlış/yasa dışı mı? 
O evet  O hayır  O bilinmiyor 
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Kaskın dış yüzeyinin yapıldığı 
materyal: 
O Termoplastik 
O Curable plastics 
O GRP         
O Bilinmiyor 
 

Kaskın ağırlığı 
 
 
   
 g 

Kaskın türü nedir?   
O Yekpare kask   O Jet kask  
O Motocross kask                    O Çenesi açılabilen kask  
O Diğer kask türleri: ______________________________________ 

Çene kayışı sisteminin geometrisi (parmaklarınızla 
ölçün): 
 
O dikey  O arkaya doğru eğimli 
 

Kaskı nasıl bağlıyorsunuz/ sabitliyorsunuz? 
O Pratik bağlanan kilitli çene kayışı  O Çenesi açılır mekanizma 
O Çift D halkalı çene kayışı   
O Sürgülü tokalı çene kayışı  O Diğer 
 

Kazadan önce kask genel olarak ne durumdaydı? 
O Yeni gibi iyi durumdaydı.  
O Kullanımdan kaynaklanan ufak izler vardı. 
O Kullanımdan kaynaklanan büyük izler/hasar vardı. 
 

Kaskın yanlış kullanımı 
O Yapıştırmalar  O Eski çizikler 
O Boyanmış 
O Diğer:________________________________________________
   

Kaskın ne tür bir havalandırma sisteminin olduğunu 
belirtiniz:  
O Çene havalandırması O Tepe havalandırması
  
O Havalandırma yok 

Kaskın çene kısmında ped var 
mı?  
 
O Evet  O Hayır 

Kaskın iç astarı çıkarılabilir mi? 
 
O Evet  O Hayır 

Kaskın dahili güneşliği var 
mı? 
 
O Evet  O Hayır 

Kask üzerinde yansıtıcı 
öğeler var mı? 

Çene kısmı koruyucu değil mi? 
O Evet O Bilinmiyor 
O Hayır O Soru uygun değil 

  

Vizör / Gözlük 
Kaskın ne tür bir vizörü var?  
 
O Açılır kapanır vizör   O Sabit vizör   O Motosiklet  
                                                                gözlükleri 
O Vizör yok 

Vizör veya gözlükler sadece gündüz 
kullanımı için mi tasarlanmış?  
O Evet O Bilinmiyor 
O Hayır O Soru uygun değil 

 

Vizör veya gözlüklerin tasarımı: 
 
O Saydam   O Renkli  O Hologramlı 
O Dioptrili/numaralı 

Kazadan önce vizör veya gözlüklerin genel durumu nedir?   
 
O Yeni gibi iyi durumda  O ufak çizikler 
O büyük çizikler / hasar 

 

Ölçümler / İşlevsellik 
Yatay görüş aralığı 
  
  
   
                                   cm 

Dikey görüş aralığı 
  
 
                            
                                     cm 

Yatay görüş alanı testi   
Sürücünün görüş alanı:_____________________ derece sol 
    
        _____________________ derece sağ 

Vizör / Gözlük geçirgenlik testi 
 
İlgili geçirgenlik lensi:   % 

Işık yayınım testi  
 
İlgili yayınım lensi:   % 

Vizör mekanizması yeterince 
çalışıyor mu?  
O Evet O Bilinmiyor 

O Hayır O Soru uygun değil 

Havalandırma yeterince 
çalışıyor mu?  
O Evet   O Bilinmiyor 

O Hayır  O Soru uygun değil 

Kaskın diğer işlevsizlikleri: 
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Kaskın dış yüzeyi ve vizöründeki çizikler ve hasarlar  

Vizördeki çizikler – alan ve tanım: 
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Anketin Açıklanması    V1.0 

KASKLA İLGİLİ TERİMLER 

Çene kayışı 

Çene kısmındaki 

ped 

Çene kısmı 

İç astar 

Vizör 

Kask pedi 

Kaskın dış yüzeyi 

ANKET TERİMLERİ DİZİNİ  

Kask türleri: 

Kask ebadı: 

Vizör türleri: 

Yekpare kask       Jet kask Motocross kask Çenesi açılabilen kask 

Lütfen her ikisini de belirtiniz: Belirtilen ebat (örn; xs, s, m, l, xl, xxl) 
Cm bazında çevre uzunluğu 

Açılır kapanır vizör        Motosiklet gözlükleri 
 

(resim yok) 

Sabit vizör 
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Kaskın bağlanması: 

Havalandırma sistemi: 

Çene kısmındaki ped: 

Dahili güneşlik: 

Kaza geçirmiş katılımcılara yöneltilen sorular : 

 

 

Pratik bağlanan kilitli çene kayışı 

* Çene havalandırması: Hava çene kısmından içeri girer. 

* Tepe havalandırması: Hava genellikle kask vizörünün üzerinden içeri girer.  

                     Çene kısmında ped var.             Çene kısmında ped yok. 

   Renkli vizör    İç güneşlik       Siper 

Bu anket, kaza sonrasında motosiklet sürücüleriyle mülakat yapmak için de kullanılacaktır. Kazayla 

ilgili sorular gri bölgelerde belirtilmiştir. Bu sorular sadece kaza geçirmiş motosiklet sürücülerine 

yöneliktir.      

Çift D halkalı çene kayışı   

 

Çenesi açılır mekanizma                 Sürgülü tokalı çene kayışı   
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ECE onayı: 

Kaskın dış yüzeyinin yapıldığı materyal: 

Çene kayışının geometrisi: 

Çene kısmı işlevsel mi?: 

 

UZMAN BULGULARINA YÖNELİK DİZİN  

Lütfen Not Edin: R22/ E13  Kod: 05 88545-330   

Bu örnekte verilen işaretlerin anlamları aşağıdadır:   

R 22:   Kask, ECE R 22 Avrupa standardına uygundur; onaylanmıştır.   

E 13:   Ülke kodu (örn; 1=Almanya, 3= İtalya, 13=Lüksemburg)    

88545:   Onay kodu    

330:               Üretim kodu    

05:  Test standardında yapılan 5.  revizyon    

Dikey çene kayışı sisteminde kayış, daha çok kaskın önüne doğru tutturulmuştur; çene kayışı dik olarak 

inmektedir.  

Eğimli çene kayışı sisteminde kayış, daha çok kaskın arkasına doğru tutturulmuştur; çene kayışı arkadan öne doğru 

gelmektedir (bkz. resimler). 

Çene kayışının nasıl indiğinden emin değilseniz, kaskın dış yüzeyi ve çene kayışı arasına parmaklarınızı sokunuz ve 

kayışı takip ederek dik veya eğimli olarak inip inmediğini bulunuz.  

Dikey    Eğimli    

Bazı kaskların çene kısımları, herhangi bir darbeye karşı çeneyi yeterince koruyamayabilir.  

 

• Termoplastik 

• Curable plastics (thermo setting polymers) 

• Fiberglas ile güçlendirilmiş plastik (GRP)/ karbon fiber ile güçlendirilmiş plastik 
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Vizör veya gözlükler sadece gündüz kullanımı için mi tasarlanmış?  

Bu durumda: 
 

Çene koruyucu üzerinde bunu 

belirten bir resim olmalıdır. 

Ayrıca, ECE kodunun sonunda “NP” işaretinin olması gerekmektedir. 

(“NP (non protective)”= “koruyucu değil”)   

Bazı renkli kask vizörleri, sadece gündüz kullanımı için tasarlanmış olabilir.   

(ışık geçirgenlik derecesi: %80 > t > %50) 

 
Bu durumda: 

 

Vizör üzerinde bunu belirten 

bir resim olmalıdır, 

veya vizör üzerinde “DAYTIME USE ONLY” yazısı olmalıdır. 

(“DAYTIME USE ONLY”= “SADECE GÜNDÜZ KULLANIMI İÇİNDİR”) 

ÖLÇÜMLER VE İ�LEVSELLİK  

Yatay görüş aralığı 

Dikey görüş aralığı 

Görüş alanı testi  

Görüş aralığının azami genişliğini ölçünüz. 

Görüş aralığının azami yüksekliğini ölçünüz. 

Sürücüye kaskı takmasını söyleyiniz. 

Yekpare kask için: Sürücüden vizörü açmasını isteyiniz.  

Motosiklet gözlüğüyle kullanılan kask için: Sürücüden motosiklet gözlüğünü takmasını isteyiniz. 

 

Yatay görüş alanı testi için açıölçeri sürücünün burnuna dik olarak yerleştiriniz (aşağıdaki resme bakınız). 

Sürücüden açıölçerin merkezindeki ibreye odaklanmasını isteyiniz ve açıölçerin diğer ibresini yatay 

olarak önce bir tarafa, daha sonra diğer tarafa sürücünün artık göremeyeceği yere kadar hareket 

ettiriniz. Lütfen her iki tarafın görüş alanı açılarını not ediniz.    
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Merkezdeki ibre Açıölçerin ibresi 

Vizör ve gözlüklerin geçirgenlik testi  

Vizör ve gözlüklerin ışık geçirgenliklerini birbirinden farklı örnek lenslerin ışık geçirgenlikleriyle 

karşılaştırınız (çeşitli diskler). Vizör ve gözlüklerin ışık geçirgenlikleriyle en yakın değerde olan 

örnek lens değerini kaydediniz.     

                       6 farklı örnek lens vardır: 
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Işık yayınımı testi  

Vizör ve gözlüklerin ışık yayınımlarını birbirinden farklı örnek lenslerin ışık yayınımlarıyla 

karşılaştırınız. Bu testin uygulanması ışık geçirgenlik testinin uygulanmasıyla benzerdir. Vizör ve 

gözlüklerin ışık yayınımlarıyla en yakın değerde olan örnek lens değerini kaydediniz. 

  

4 farklı örnek lens vardır: D=%2; D=%8; D=%16; D=%25.  
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Ek istatistiksel bilgi  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ALM(n=92) YN(n=100) İR(n=54) İT(n=192) PT(n=40) TR(n=118) Hepsi(n=596) 

Ülke 

ALM 
(n=92) 

YN (n=99) İR (n=54) İT (n=192) PT (n=38) TR (n=114) Hepsi 
(n=589) 

     Ülkelere göre her zaman kask takan kişiler 
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Ülke Koruyucu kıyafet 

  
Deri 

ceket 
Deri 

pantolon 
Naylon 
ceket 

Naylon 
pantolon 

Bel 
kemeri 

Motosiklet 
eldivenleri 

Motosiklet 
çizmeleri 

ALM (n=92) %13,0 %20,7 %56,5 %34,8 %47,8 %71,7 %46,7 
YN (n=100) %19,0 %1,0 %18,0 %10,0 %2,0 %33,0 %10,0 
İR (n=54) %57,4 %55,6 %42,6 %33,3 %5,6 %96,3 %92,6 
İT (n=192) %10,4 %2,6 %20,3 %5,7 %7,3 %30,7 %9,9 
PT(n=40) %40,0 %7,5 %32,5 %7,5 %5,0 %50,0 %15,0 
TR (n=120) %9,2 %1,7 %53,3 %40,0 %15,0 %52,5 %33,3 
Hepsi 
(n=598) %18,2 %10,0 %34,9 %20,4 %13,9 %49,0 %28,1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Ülkelere göre her zaman kaskı bağlayan kişiler      Ülkelere göre her zaman kaskı sabitleyen kişiler 

ALM 
(n=92) 

YN 
(n=96) 

İR 
(n=54) 

İT 
(n=192) 

PT 
(n=38) 

TR 
(n=115) 

Hepsi 
(n=587) 

Ülke 
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Yaş* 

Kazaya 
karışmamış 

(Kontrol) 
(%) 

Kazaya 
karışmış  
(Vaka)  

 (%) 
Toplam 

(%) 
15-17 4,7 1,0 3,4 
18-24 23,1 16,3 20,7 
25-34 30,4 40,4 33,9 
35-44 23,6 22,6 23,3 
45-54 11,9 16,8 13,7 
55-65 6,2 2,9 5,1 
Toplam (n) 385 208 593 

 
 

Geçmiş kazalar* 
Kontrol 

(%) 
Vaka  
(%) 

Toplam 
(%) 

Evet 40,6 80,5 54,6 
Hayır 59,4 19,5 45,4 
Toplam (n) 377 205 582 

 
 

Geçmiş kaza sayısı 
Kontrol 

(%) 
Vaka  
(%) 

Toplam 
(%) 

1 86,3 74,1 80,7 
2 7,8 14,1 10,7 
>=3 5,9 11,8 8,6 
Toplam (n) 102 85 187 

 

Ülkeye göre yıllık km miktarı 

ALM 
(n=88) 

YN 
(n=92) 

İR 
(n=54) 

İT 
(n=191) 

PT 
(n=39) 

TR 
(n=113) 

Hepsi 
(n=577) 

Ülke 
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Yaş Koruyucu kıyafet      

 Deri 
ceket 

Deri 
pantolon 

Naylon 
ceket 

Naylon 
pantolon 

Bel 
kemeri 

Motosiklet 
eldivenleri 

Motosiklet 
çizmeleri 

15-17 (n=20) %10,0 %0,0 %5,0 %5,0 %5,0 %20,0 %0,0 
18-24 (n=123) %13,8 %4,9 %23,6 %11,4 %5,7 %35,0 %12,2 
25-34 (n=201) %19,4 %11,4 %40,3 %26,4 %15,4 %55,7 %34,8 
35-44 (n=138) %21,0 %12,3 %39,9 %23,9 %18,1 %55,8 %36,2 
45-54 (n=81) %21,0 %12,3 %40,7 %18,5 %18,5 %53,1 %28,4 
55-65 (n=30) %16,7 %13,3 %30,0 %20,0 %13,3 %43,3 %33,3 
Toplam (n=593) %18,4 %10,1 %35,1 %20,6 %14,0 %49,2 %28,3 
 
 
 
 
Deneyim Koruyucu kıyafet 

  
Deri 
ceket 

Deri 
pantolon* 

Naylon 
ceket 

Naylon 
pantolon 

Bel 
kemeri* 

Motosiklet 
eldivenleri* 

Motosiklet 
çizmeleri 

<1 yıl (n=46) %19,6 %10,9 %34,8 %13,0 %0,0 %41,3 %17,4 
1-3 yıl (n=103) %11,7 %1,0 %35,0 %26,2 %13,6 %39,8 %25,2 
3-5 yıl (n=75) %17,3 %10,7 %29,3 %12,0 %21,3 %52,0 %28,0 
5-10 yıl (n=123) %22,8 %12,2 %33,3 %21,1 %13,0 %56,1 %35,8 
10-20 yıl (n=113) %19,5 %16,8 %39,8 %25,7 %17,7 %57,5 %33,6 
>20 yıl (n=121) %15,7 %8,3 %38,0 %19,0 %13,2 %43,8 %24,8 
Toplam (n=581) %17,7 %10,0 %35,5 %20,7 %14,1 %49,2 %28,7 
 
 
 
 
Deneyim Koruyucu pedler 

  
Omuz Dirsek 

Kolun alt 
kısmı 

Omurga Kalçalar Dizler 
Bacağın 
alt kısmı 

Eldivenler Çizmeler 

<1 yıl (n=46) %47,8 %45,7 %10,9 %30,4 %17,4 %23,9 %8,7 %39,1 %8,7 

1-3 yıl (n=103) %38,8 %38,8 %15,5 %26,2 %14,6 %24,3 %7,8 %30,1 %2,9 

3-5 yıl (n=75) %42,7 %42,7 %20,0 %32,0 %16,0 %26,7 %10,7 %42,7 %9,3 

5-10 yıl (n=123) %50,4 %49,6 %22,0 %30,1 %17,1 %30,1 %14,6 %43,1 %12,2 

10-20 yıl (n=113) %46,9 %49,6 %21,2 %28,3 %24,8 %31,0 %11,5 %47,8 %10,6 

>20 yıl (n=121) %41,3 %45,5 %17,4 %24,8 %9,9 %22,3 %7,4 %33,1 %5,8 

Toplam (n=581) %44,6 %45,6 %18,6 %28,2 %16,5 %26,7 %10,3 %39,2 %8,3 

 
 
 
 

Boy  (cm) 
Kontrol 

(%) 
Vaka  
(%) 

Toplam 
(%) 

<170 15,9 16,4 16,1 
170-174 24,0 24,2 24,1 
175-179 23,0 29,0 25,1 
180-184 19,1 21,3 19,8 
>=185 18,0 9,2 14,9 
Toplam (n) 383 207 590 
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Kilo (kg) 
Kontrol 

(%) 
Vaka  
(%) 

Toplam 
(%) 

<60 8,3 3,9 6,8 
60-69 18,7 16,9 18,1 
70-79 27,8 32,9 29,6 
80-89 25,5 29,0 26,7 
>=90 19,7 17,4 18,9 
Toplam (n) 385 207 592 

 
 

Vücut Kitle Endeksi (VKE) 
Kontrol 

(%) 
Vaka  
(%) 

Toplam 
(%) 

Zayıf 2,6 1,9 2,4 
Ortalama 52,2 47,3 50,5 
Kilolu 37,1 41,1 38,5 
Toplam (n) 383 207 590 

 
 

Cinsiyet 
Kontrol 

(%) 
Vaka  
(%) 

Toplam 
(%) 

Erkek 86,9 88,9 87,6 
Kadın 13,1 11,1 12,4 
Toplam (n) 388 208 596 

 
 

Motosiklet sürme deneyimi  
Kontrol 

(%) 
Vaka  
(%) 

Toplam 
(%) 

<1 yıl 8,9 6,0 7,9 
1-3 yıl 17,8 17,6 17,7 
3-5 yıl 14,9 9,0 12,9 
5-10 yıl 22,3 19,1 21,2 
10-20 yıl 17,3 23,6 19,4 
>20 yıl 18,8 24,6 20,8 
Toplam (n) 382 199 581 

 
 

Eğitim seviyesi 
Kontrol 

(%) 
Vaka  
(%) 

Toplam 
(%) 

Eğitim almamış 1,1 1,0 1,0 
İlköğretim 24,1 17,1 21,6 
Lise 26,7 27,3 26,9 
Yüksek okul/ üniversite 14,6 22,4 17,3 
Toplam (n) 378 205 583 
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Meslek Kontrol  
(%) 

Vaka  
(%) 

Toplam  
(%) 

Mimar, mühendis, bilim insanı, tarihçi, iş 
adamı, müdür, avukat, öğretmen, profesör 

8,4 6,8 7,9 

Doktor, veteriner, psikolog, terapist, sağlık 
bakanlığı görevlisi, hemşire 

5,3 3,9 4,8 

Sanatçı,teknik ressam, fotoğrafçı, evrak 
memuru,editör asistanı,serbest 
meslek,DJ,paraşütçü asker, pilot, teknik 
direktör,sosyal hizmet çalışanı 

4,2 4,4 4,3 

Muhasebeci, idareci, sekreter, bankacı, 
memur, özelde veya devlette çalışan kişi 

9,5 14,6 11,3 

Bilgisayar operatörü/programcısı, bilgi 
teknolojisi, web tasarımcısı, elektronik, 
teknisyen, laboratuar asistanı 

3,4 2,4 3,1 

Satıcı, esnaf, ticaret, tüccar, yatırımcı, 
mortgage 

3,7 6,8 4,8 

Askeri görevli, er, polis, güvenlik görevlisi, 
liman polisi 

6,3 9,3 7,4 

İşçi,inşaat ustası, boyacı, tamirci, 
elektrikçi, kaynakçı, tornacı, muslukçu, taş 
ocağı işletmesi müdürü, döşemeci, petrol 
satıcısı, müteahhit  

12,6 10,2 11,8 

Apartman görevlisi, can kurtaran, 
bahçıvan, barmen, fast food sektöründe 
çalışan kişi, mağaza/restoran/otelde 
çalışan kişi, aşçı 

2,9 4,4 3,4 

Esnaf, kasap, kuaför, yemek uzmanı, 
market sahibi, çiçekçi, kuyumcu, matbaacı 

3,4 1,0 2,6 

Serbest meslek sahibi, zanaatçı, 
marangoz, anahtarcı, çiftçi 

6,1 10,2 7,5 

�oför, sürücü eğitmeni, sürücü, kurye, 
dağıtımcı, pizza dağıtıcısı 

6,3 7,3 6,7 

Emekli, ev hanımı, işsiz  3,7 5,9 4,4 
Öğrenci 23,2 11,7 19,1 
Diğer: analist, elektrolojist, topoğrafya 1,1 1,0 1,0 

Toplam (n) 380 205 585 

 
 
 
Geçmişteki kaza ne zaman meydana 
gelmişti? 

Kontrol 
(%) 

Vaka 
(%) 

Toplam 
(%) 

1995’ten önce 25,7 9,6 17,3 
1995-2004 33,3 26,3 29,7 
2004’ten sonra 41,0 64,1 53,0 
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Geçmişteki kazada kask kullanmış 
mıydınız?  

Kontrol 
(%) 

Vaka 
(%) 

Toplam 
(%) 

Evet 79,6 82,7 81,1 
Hayır 20,4 17,3 18,9 
Toplam (n) 103 98 201 

 
 
Kış mevsiminde motosiklet 
kullanma* 

Kontrol 
(%) 

Vaka 
(%) 

Toplam 
(%) 

Evet 72,9 91,7 79,6 
Hayır 27,1 8,3 20,4 
Toplam (n) 377 205 582 

 
 

Yıllık km miktarı* 
Kontrol 

(%) 
Vaka 
(%) 

Toplam 
(%) 

<3000 22,6 13,1 19,2 
3000-4999 18,6 16,5 17,9 
5000-9999 29,1 28,2 28,8 
>=10000 29,6 42,2 34,1 
Toplam (n) 371 206 577 

 
 

İlaç kullanımı  
Kontrol 

(%) 
Vaka 
(%) 

Toplam 
(%) 

Evet 8,7 13,0 10,2 
Hayır 91,3 87,0 89,8 
Toplam (n) 390 208 598 

 
 

Düzeltici mercekler 
Kontrol 

(%) 
Vaka 
(%) 

Toplam 
(%) 

Hayır 21,3 25,7 22,8 
Evet, gözlüğüm var 69,2 67,8 68,7 
Evet, kontakt lensim var 9,5 6,4 8,4 
Toplam (n) 367 202 569 

 
 

Mercek türü 
Kontrol 

(%) 
Vaka 
(%) 

Toplam 
(%) 

Miyop 81,6 66,7 75,9 
Hipermetrop 18,4 33,3 24,1 
Toplam (n) 98 60 158 

 
 

Dioptri/numara 
Kontrol 

(%) 
Vaka 
(%) 

Toplam 
(%) 

1 31,7 35,0 32,5 
2 36,7 30,0 35,0 
3 15,0 15,0 15,0 
>=4 16,7 20,0 17,5 
Toplam (n) 60 20 80 
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Motor hacmi (cc) 
Kontrol 

(%) 
Vaka 
(%) 

Toplam 
(%) 

<=50 14,4 12,2 13,6 
>50 & <=125 22,8 27,8 24,5 
>125 & <=400 16,8 28,3 20,8 
>400 46,1 31,7 41,1 
Toplam (n) 382 205 587 

 
 

Deneyim* 

Cc 

Toplam <=50 >50 & <=125 >125 & <=400 >400 

<1 yıl %23,9 %28,3 %13,0 %34,8 46 

1-3 yıl %22,5 %35,3 %17,6 %24,5 102 

3-5 yıl %21,6 %27,0 %18,9 %32,4 74 

5-10 yıl %15,8 %25,0 %14,2 %45,0 120 

10-20 yıl %5,4 %22,3 %23,2 %49,1 112 

>20 yıl %3,4 %15,1 %31,9 %49,6 119 

Toplam %13,8 %24,8 %20,8 %40,7 573 

 
 

Eğitim seviyesi* 

Cc 

Toplam <=50 >50 & <=125 >125 & <=400 >400 

Eğitim almamış/ilköğretim %27,5 %25,2 %19,8 %27,5 131 

Lise %13,0 %29,2 %22,1 %35,7 154 

Yüksek okul %7,0 %23,0 %24,0 %46,0 100 

Üniversite %7,9 %22,6 %18,4 %51,1 190 

Toplam %13,6 %25,0 %20,7 %40,7 575 

 
 

Kış mevsiminde 
motosiklet sürme   

Cc 

Toplam <=50 >50 e <=125 >125 e <=400 >400 

Evet %14,9 %25,0 %20,4 %39,7 456 

Hayır %10,2 %19,5 %22,9 %47,5 118 

Toplam %13,9 %23,9 %20,9 %41,3 574 

 
 

Yıllık km miktarı* 

Cc 

Toplam <=50 >50 & <=125 >125 & <=400 >400 

<3000 %32,1 %26,6 %20,2 %21,1 109 

3000-4999 %20,6 %27,5 %26,5 %25,5 102 

5000-9999 %7,9 %23,8 %22,0 %46,3 164 

>=10000 %5,6 %21,4 %16,8 %56,1 196 

Toplam %14,0 %24,2 %20,7 %41,2 571 

 
 

Motor gücü (KW) 
Kontrol 

(%) 
Vaka 
(%) 

Toplam 
(%) 

<10 21,3 15,8 19,9 
10-39 25,5 34,2 27,7 
40-69 26,0 21,1 24,8 
>=70 27,2 28,9 27,7 
Toplam (n) 235 76 311 
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Kıyafet 
Kontrol 

(%) 
Vaka 
(%) 

Toplam 
(%) 

Deri ceket 18,7 17,3 18,2 
Deri pantolon* 12,8 4,8 10,0 
Deri tulum 3,6 1,9 3,0 
Naylon ceket 35,4 34,1 34,9 
Naylon pantolon 21,3 18,8 20,4 
Bel kemeri 16,7 8,7 13,9 
Motosiklet eldiveni 50,5 46,2 49,0 
Motosiklet çizmesi* 30,8 23,1 28,1 
Toplam (n) 390 208 598 

 
 
 

Pedler 
Kontrol 

(%) 
Vaka 
(%) 

Toplam 
(%) 

Omuz* 47,2 37,5 43,8 
Dirsek 46,2 42,8 45,0 
Kolun alt kısmı 18,2 18,8 18,4 
Omurga* 31,3 20,7 27,6 
Çene 3,3 4,8 3,8 
Kalçalar 16,7 15,4 16,2 
Dizler* 29,0 21,2 26,3 
Bacağın alt kısmı 9,2 11,5 10,0 
Eldiven 39,5 38,0 39,0 
Çizme 9,2 5,8 8,0 
Toplam (n) 390 208 598 

 
 
 
Cinsiyet Koruyucu kıyafet 

  
Deri 

ceket* 
Deri 

pantolon 
Naylon 
ceket* 

Naylon 
pantolon* 

Bel 
kemeri 

Motosiklet 
eldiveni* 

Motosiklet 
çizmesi* 

Erkek (n=522) %19,9 %10,3 %37,9 %22,0 %14,6 %52,5 %29,7 
Kadın (n=74) %6,8 %8,1 %14,9 %9,5 %9,5 %25,7 %17,6 
Toplam (n=596) %18,3 %10,1 %35,1 %20,5 %13,9 %49,2 %28,2 
 
 
 
Eğitim durumu  Koruyucu kıyafet 

  
Deri 

ceket* 
Deri 

pantolon* 
Naylon 
ceket* 

Naylon 
pantolon 

Bel 
kemeri 

Motosiklet 
eldiveni* 

Motosiklet 
çizmesi* 

Eğitimsiz/ilköğretim(n=132) %9,1 %3,0 %23,5 %17,4 %11,4 %33,3 %17,4 
Lise (n=157) %19,7 %11,5 %33,1 %16,6 %11,5 %42,0 %26,8 
Yüksek okul (n=101) %16,8 %13,9 %40,6 %18,8 %17,8 %57,4 %29,7 
Üniversite (n=193) %24,9 %11,4 %41,5 %26,4 %16,1 %60,6 %36,3 
Toplam (n=583) %18,5 %9,9 %35,0 %20,4 %14,1 %48,9 %28,3 
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Yıllık km miktarı Koruyucu kıyafet 

  
Deri 

ceket* 
Deri 

pantolon 
Naylon 
ceket* 

Naylon 
pantolon* 

Bel 
kemeri 

Motosiklet 
eldiveni* 

Motosiklet 
çizmesi* 

<3000 (n=111) %6,3 %6,3 %24,3 %10,8 %16,2 %32,4 %13,5 
3000-4999 (n=103) %18,4 %5,8 %20,4 %11,7 %11,7 %37,9 %19,4 
5000-9999 (n=166) %21,7 %12,7 %34,9 %19,9 %13,3 %51,8 %31,3 
>=10000 (n=197) %23,4 %12,7 %49,2 %32,5 %14,7 %63,5 %41,1 
Toplam (n=577) %18,7 %10,2 %35,2 %21,0 %14,0 %49,6 %29,1 
 
 
Motor hacmi (cc) Koruyucu kıyafet 

  
Deri 

ceket* 
Deri 

pantolon* 
Naylon 
ceket* 

Naylon 
pantolon* 

Bel 
kemeri* 

Motosiklet 
eldiveni* 

Motosiklet 
çizmesi* 

<=50 (n=80) %5,0 %1,3 %12,5 %5,0 %6,3 %21,3 %5,0 
>50 & <=125 (n=144) %9,7 %0,7 %28,5 %15,3 %6,3 %31,3 %13,9 
>125 & <=400(n=122) %8,2 %2,5 %27,0 %11,5 %9,0 %35,2 %11,5 
>400 (n=241) %33,6 %22,8 %51,5 %33,2 %23,7 %76,8 %53,5 
Toplam (n=587) %18,6 %10,2 %35,4 %20,4 %14,0 %49,4 %28,4 
 
 
Kaskın türü Koruyucu kıyafet 

  
Deri 

ceket* 
Deri 

pantolon* 
Naylon 
ceket* 

Naylon 
pantolon* 

Bel 
kemeri* 

Motosiklet 
eldiveni* 

Motosiklet 
çizmesi* 

Yekpare kask (n=269) %27,5 %18,6 %39,0 %26,4 %20,1 %64,7 %38,7 
Jet kask (n=217) %5,1 %0,9 %18,9 %6,5 %5,1 %21,2 %7,4 
Motocross kask 
(n=12) %25,0 %0,0 %41,7 %16,7 %16,7 %83,3 %33,3 
Çenesi açılabilen kask 
(n=87) %21,8 %6,9 %62,1 %35,6 %17,2 %67,8 %46,0 
Toplam (n=585) %18,3 %9,9 %35,0 %20,2 %14,0 %49,4 %28,0 
 
 
Yaş Koruyucu pedler 

  
Omuz Dirsek 

Kolun alt 
kısmı 

Omurga Kalçalar Dizler 
Bacağın 
alt kısmı 

Eldiven Çizme 

15-17 (n=20) %0,2 %0,2 %0,1 %0,1 %0,0 %0,0 %0,0 %0,2 %0,0 

18-24 (n=123) %0,3 %0,3 %0,1 %0,2 %0,1 %0,1 %0,1 %0,3 %0,0 

25-34 (n=201) %0,5 %0,5 %0,2 %0,4 %0,2 %0,3 %0,1 %0,5 %0,1 

35-44 (n=138) %0,5 %0,5 %0,2 %0,3 %0,2 %0,3 %0,1 %0,5 %0,1 

45-54 (n=81) %0,4 %0,5 %0,2 %0,2 %0,1 %0,2 %0,1 %0,4 %0,1 

55-65 (n=30) %0,4 %0,4 %0,2 %0,3 %0,2 %0,3 %0,1 %0,3 %0,1 

Toplam (n=593) %0,4 %0,5 %0,2 %0,3 %0,2 %0,3 %0,1 %0,4 %0,1 
 
 
 
Cinsiyet Koruyucu pedler 

  
Omuz Dirsek 

Kolun alt 
kısmı 

Omurga Kalçalar Dizler 
Bacağın 
alt kısmı 

Eldiven Çizme 

Erkek (n=522) %47,1 %48,5 %20,1 %30,1 %18,0 %28,5 %11,1 %41,0 %9,0 

Kadın (n=74) %21,6 %21,6 %6,8 %10,8 %4,1 %10,8 %2,7 %25,7 %1,4 

Toplam (n=596) %44,0 %45,1 %18,5 %27,7 %16,3 %26,3 %10,1 %39,1 %8,1 
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Eğitim seviyesi  Koruyucu pedler 

  
Omuz Dirsek 

Kolun alt 
kısmı 

Omurga Kalçalar Dizler 
Bacağın 
alt kısmı 

Eldiven Çizme 

Eğitimsiz/ilköğretim %28,8 %29,5 %10,6 %20,5 %8,3 %15,9 %8,3 %25,8 %1,5 

Lise  %46,5 %45,9 %20,4 %29,9 %15,3 %27,4 %11,5 %36,3 %9,6 

Yüksek okul  %43,6 %47,5 %18,8 %21,8 %15,8 %24,8 %11,9 %40,6 %6,9 

Üniversite  %52,3 %53,9 %22,3 %34,2 %21,8 %32,6 %9,8 %50,3 %11,4 

Toplam (n=583) %43,9 %45,1 %18,5 %27,8 %16,0 %26,1 %10,3 %39,3 %7,9 

 
 
 Koruyucu pedler 

Yıllık km miktarı 
Omuz Dirsek 

Kolun alt 
kısmı 

Omurga Kalçalar Dizler 
Bacağın 
alt kısmı 

Eldiven Çizme 

<3000 (n=111) %26,1 %25,2 %9,9 %17,1 %3,6 %10,8 %4,5 %21,6 %3,6 

3000-4999 (n=103) %28,2 %30,1 %10,7 %13,6 %5,8 %14,6 %3,9 %30,1 %3,9 

5000-9999 (n=166) %45,8 %49,4 %19,9 %28,9 %18,7 %29,5 %11,4 %43,4 %10,2 

>=10000 (n=197) %62,9 %62,9 %27,4 %41,1 %28,4 %41,1 %16,2 %50,8 %11,7 

Toplam (n=577) %44,7 %45,9 %18,9 %28,1 %16,8 %27,2 %10,4 %39,3 %8,3 

 
 
Motor hacmi Koruyucu pedler 

  
Omuz Dirsek 

Kolun alt 
kısmı 

Omurga Kalçalar Dizler 
Bacağın 
alt kısmı 

Eldiven Çizme 

<=50 (n=80) %7,5 %7,5 %2,5 %3,8 %1,3 %1,3 %0,0 %16,3 %0,0 
>50 & <=125 
(n=144) %26,4 %27,1 %13,9 %16,7 %9,0 %15,3 %9,0 %22,2 %0,0 
>125 & <=400 
(n=122) %22,1 %29,5 %11,5 %13,1 %4,1 %7,4 %4,1 %29,5 %0,8 

>400 (n=241) %78,4 %77,2 %30,7 %50,2 %32,0 %51,5 %17,4 %61,4 %19,5 

Toplam (n=587) %44,3 %45,5 %18,7 %27,9 %16,4 %26,6 %10,2 %39,0 %8,2 

 
 
Kaskın türü Koruyucu pedler 

  
Omuz Dirsek 

Kolun alt 
kısmı 

Omurga Kalçalar Dizler 
Bacağın 
alt kısmı 

Eldiven Çizme 

Yekpare kask 
(n=269) %61,3 %61,0 %25,7 %40,1 %24,5 %39,0 %15,2 %54,6 %14,1 

Jet kask (n=217) %11,5 %14,7 %4,6 %6,5 %2,8 %3,2 %1,4 %13,8 %0,5 
Motocross kask 
(n=12) %50,0 %50,0 %25,0 %25,0 %8,3 %25,0 %8,3 %50,0 %8,3 
Çenesi açılabilen 
kask (n=87) %72,4 %73,6 %29,9 %42,5 %26,4 %44,8 %14,9 %54,0 %9,2 

Toplam (n=585) %44,3 %45,5 %18,5 %27,7 %16,4 %26,3 %9,9 %39,3 %8,2 

 
 
 
Genel kask verisi ve kaskın özellikleri  
 
 

Kaskın üretildiği tarih 
Kontrol  

(%) 
Vaka 
(%) 

Toplam 
(%) 

2003’ten önce 17,2 16,4 17,0 
2003-2004 17,2 20,9 18,2 
2005-2006 37,6 38,8 37,9 
2007-2008 28,0 23,9 26,9 
Toplam (n) 211 77 288 
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Kask satın alınalı ne kadar zaman 
oldu?  

Kontrol  
(%) 

Vaka 
(%) 

Toplam 
(%) 

< 6 ay 15,9 7,8 13,1 
6 ay-1 yıl 19,7 19,8 19,7 
1-2 yıl 21,3 30,5 24,5 
2-3 yıl 15,2 16,8 15,8 
3-4 yıl 9,5 9,6 9,5 
4-5 yıl 6,3 6,6 6,4 
>=5 yıl 12,1 9,0 11,0 
Toplam (n) 365 191 556 

 
 

Kaskın ebadı  
Kontrol  

(%) 
Vaka 
(%) 

Toplam 
(%) 

51-56 (XXS veya XS veya S) 14,4 20,2 16,4 
57-58 (M) 30,7 27,4 29,5 
59-60 (L) 30,7 30,4 30,6 
61-64 (XL veya XXL) 24,3 22,0 23,5 
Toplam (n) 355 191 546 

 
 
 

Kaskın çevre uzunluğu  
Kontrol  

(%) 
Vaka 
(%) 

Toplam 
(%) 

<=50 40,1 44,4 41,8 
51-56 16,1 11,9 14,4 
57-58 18,2 23,8 20,4 
59-60 18,2 15,6 17,2 
>60 7,4 4,4 6,2 
Toplam (n) 284 182 466 

 
 

Renk 
Kontrol  

(%) 
Vaka 
(%) 

Toplam 
(%) 

Tek renkli 69,6 74,4 71,3 
Çok renkli 30,4 25,6 28,7 
Toplam (n) 381 207 588 

 
 

Parlaklık 
Kontrol  

(%) 
Vaka 
(%) 

Toplam 
(%) 

Parlak 24,9 15,3 21,6 
Soluk 75,1 84,7 78,4 
Toplam (n) 285 150 435 

 
 

Yaş 

Parlaklık 

Toplam Parlak Soluk 

15-24 %17,0 %83,0 100 

25-34 %19,1 %80,9 136 

35-44 %25,0 %75,0 104 

>=45 %26,1 %73,9 92 

Toplam %21,5 %78,5 432 
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Cinsiyet 

Parlaklık 

Toplam Parlak Soluk 

Erkek %21,4 %78,6 378 

Kadın %21,4 %78,6 56 

Toplam %21,4 %78,6 434 

 
 

Deneyim 

Parlaklık 

Toplam Parlak Soluk 

<1 yıl %34,3 %65,7 35 

1-3 yıl %23,1 %76,9 65 

3-5 yıl %17,3 %82,7 52 

5-10 yıl %18,1 %81,9 83 

10-20 yıl %22,8 %77,2 92 

>20 yıl %21,6 %78,4 97 

Toplam %21,9 %78,1 424 

 
 

Eğitim seviyesi 

Parlaklık 

Toplam Parlak Soluk 

Eğitimsiz/ilköğretim %16,5 %83,5 103 

Lise %18,7 %81,3 107 

Yüksek okul %17,8 %82,2 73 

Üniversite %28,6 %71,4 140 

Toplam %21,3 %78,7 423 

 
 

Kış mevsiminde 
motosiklet sürme 

Parlaklık 

Toplam Parlak Soluk 

Evet %21,2 %78,8 345 

Hayır %24,1 %75,9 79 

Toplam %21,7 %78,3 424 

 
 

Yıllık km miktarı 

Parlaklık 

Toplam Parlak Soluk 

<3000 %13,1 %86,9 84 

3000-4999 %20,6 %79,4 68 

5000-9999 %20,0 %80,0 120 

>=10000 %26,2 %73,8 149 

Toplam %20,9 %79,1 421 

 
 
 

Kaskın türü 
Kontrol  

(%) 
Vaka 
(%) 

Toplam 
(%) 

Yekpare kask 49,0 40,4 46,0 
Jet kask 34,3 42,4 37,1 
Motocross kask 2,1 2,0 2,1 
Çenesi açılabilen kask 14,7 15,3 14,9 
Toplam (n) 382 203 585 
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Yaş* 

Kaskın türü 

Toplam 
Yekpare, motocross, 

çenesi açılabilen Jet 

15-24 %56,1 %43,9 139 

25-34 %71,1 %28,9 197 

35-44 %66,2 %33,8 136 

>=45 %51,9 %48,1 108 

Toplam %62,8 %37,2 580 

 
 

Cinsiyet 

Kaskın türü 

Toplam 
Yekpare, motocross, 

çenesi açılabilen Jet 

Erkek %64,4 %35,6 509 

Kadın %51,4 %48,6 74 

Toplam %62,8 %37,2 583 

 
 

Deneyim* 

Kaskın türü 

Toplam 
Yekpare, motocross, 

çenesi açılabilen Jet 

<1 yıl %66,7 %33,3 45 

1-3 yıl %64,7 %35,3 102 

3-5 yıl %68,0 %32,0 75 

5-10 yıl %69,5 %30,5 118 

10-20 yıl %60,4 %39,6 111 

>20 yıl %50,0 %50,0 118 

Toplam %62,4 %37,6 569 

 
 

Eğitim seviyesi* 

Kaskın türü 

Toplam 
Yekpare, motocross, 

çenesi açılabilen Jet 

Eğitimsiz/ilköğretim %40,6 %59,4 128 

Lise %64,5 %35,5 152 

Yüksekokul %60,6 %39,4 99 

Üniversite %75,9 %24,1 191 

Toplam %62,3 %37,7 570 

 
 

Kış mevsiminde 
motosiklet sürme * 

Kaskın türü 

Toplam 
Yekpare, motocross, 

çenesi açılabilen Jet 

Evet %59,4 %40,6 453 

Hayır %75,9 %24,1 116 

Toplam %62,7 %37,3 569 
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Yıllık km miktarı* 

Kaskın türü 

Toplam 
Yekpare, motocross, 

çenesi açılabilen Jet 

<3000 %50,5 %49,5 109 

3000-4999 %59,2 %40,8 98 

5000-9999 %61,4 %38,6 166 

>=10000 %72,8 %27,2 191 

Toplam %62,8 %37,2 564 

 
 

Vizör 
Kontrol  

(%) 
Vaka 
(%) 

Toplam 
(%) 

Evet 80,9 85,6 82,6 
Hayır 19,1 14,4 17,4 
Toplam (n) 388 208 596 

 
 

Vizörün türü  
Kontrol  

(%) 
Vaka 
(%) 

Toplam 
(%) 

Açılıp kapanabilen vizör 96,2 97,2 96,5 
Sabit vizör 2,6 1,1 2,0 
Motosiklet gözlükleri 1,3 1,7 1,4 
Toplam (n) 313 178 491 

 
 

Vizörün tasarımı 
Kontrol  

(%) 
Vaka 
(%) 

Toplam 
(%) 

Saydam 91,1 93,8 92,1 
Renkli, hologramlı   8,9 6,2 7,9 
Toplam (n) 314 178 492 

 
 

Sadece gündüzleri kullanılan vizör 
Kontrol  

(%) 
Vaka 
(%) 

Toplam 
(%) 

Evet 6,3 11,0 8,0 
Hayır 93,7 89,0 92,0 
Toplam (n) 285 155 440 

 
 

Kaskın bağlanması/sabitlenmesi 
Kontrol  

(%) 
Vaka 
(%) 

Toplam 
(%) 

Pratik bağlanan kilitli çene kayışı 74,1 75,5 74,6 
Çift D halkalı çene kayışı    19,9 14,4 18,0 
Sürgülü tokalı çene kayışı 2,1 5,3 3,2 
Çenesi açılır mekanizma 3,9 4,8 4,2 
Toplam (n) 382 208 590 

 
 

Çene kayışı 
Kontrol  

(%) 
Vaka 
(%) 

Toplam 
(%) 

Dikey 42,0 41,8 42,0 
Arkaya doğru eğimli 58,0 58,2 58,0 
Toplam (n) 371 208 579 



91 
 

Kask onaylanmış mı? 
Kontrol  

(%) 
Vaka 
(%) 

Toplam 
(%) 

Evet 97,9 98,9 98,2 
Hayır 2,1 1,1 1,8 
Toplam (n) 187 95 282 

 
 

Havalandırma sistemi* 
Kontrol  

(%) 
Vaka 
(%) 

Toplam 
(%) 

Yok 21,3 25,0 22,6 
Çene havalandırması 3,9 5,3 4,4 
Tepe havalandırması 15,3 28,8 20,1 
Çene ve tepe havalandırması 59,5 40,9 53,0 
Toplam (n) 385 208 593 

 
 

Çene kısmında koruyucu ped var mı? 
Kontrol  

(%) 
Vaka 
(%) 

Toplam 
(%) 

Evet 57,2 60,8 58,3 
Hayır 42,8 39,2 41,7 
Toplam (n) 304 130 434 

 
 

Çıkarılabilir iç astar  
Kontrol  

(%) 
Vaka 
(%) 

Toplam 
(%) 

Evet 53,7 49,3 52,2 
Hayır 46,3 50,7 47,8 
Toplam (n) 387 207 594 

 
 

Kask içi kulaklık seti 
Kontrol  

(%) 
Vaka 
(%) 

Toplam 
(%) 

Evet 4,4 4,8 4,6 
Hayır 95,6 95,2 95,4 
Toplam (n) 385 207 592 

 
 

Kaskın dahili güneşliği 
Kontrol  

(%) 
Vaka 
(%) 

Toplam 
(%) 

Evet 14,0 14,6 14,2 
Hayır 86,0 85,4 85,8 
Toplam (n) 385 206 591 

 
 

Kaskın yapıldığı materyal* 
Kontrol  

(%) 
Vaka 
(%) 

Toplam 
(%) 

Termoplastik 50,9 69,9 57,5 
Curable plastics 22,0 9,8 17,7 
GRP 27,2 20,3 24,8 
Toplam (n) 232 123 355 
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Ağırlık 
Kontrol  

(%) 
Vaka 
(%) 

Toplam 
(%) 

500-1000 7,3 8,3 7,7 
1000-1500 56,0 63,2 58,7 
1500-2000 36,7 28,5 33,7 
Toplam (n) 248 144 392 

 
 

Kaskın yanlış kullanımı 
Kontrol  

(%) 
Vaka 
(%) 

Toplam 
(%) 

Evet 26,7 55,8 37,3 
Hayır 73,3 44,2 62,7 
Toplam (n) 324 188 512 

 
 

Kask üzerindeki yansıtıcı öğeler  
Kontrol  

(%) 
Vaka 
(%) 

Toplam 
(%) 

Evet 9,0 7,3 8,4 
Hayır 91,0 92,7 91,6 
Toplam (n) 366 193 559 

 
Kaskın Durumu 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cinsiyete göre kaskın durumu 

Erkek (n=469) Kadın (n=63) Toplam (n=532) 

Cinsiyet 
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Sürüş deneyimine göre kaskın durumu 

Sürüş deneyimi (yıl) 

Toplam 
(n=521) 

Eğitim seviyesine göre kaskın durumu 

Eğitim seviyesi 

Eğitimsiz/ 
ilköğretim 
(n=126) 

Lise 
(n=143) 

Yüksekokul 
(n=89) 

Toplam   
(n=522) 

Üniversite 
(n=164) 
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Yaş gruplarına göre kaskın durumu 

Yaş (yıl) 

Toplam 
(n=530) 

Yıllık km’ye göre kaskın durumu 

Yıllık km 

Toplam (n=522) 
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Silindir hacmine göre kaskın durumu 

Silindir hacmi 

Toplam (n=528) 

Yaş gruplarına göre kaskta hasar 

Yaş (yıl) 

Toplam(n=526) 
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Silindir hacmi 

Silindir hacmine göre kaskta hasar 

Toplam (n=524) 

Yaş gruplarına göre vizörde çizikler 

Yaş(yıl) 

Toplam (n=453) 
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Kaskın durumu 
Kontrol  

(%) 
Vaka 
(%) 

Toplam 
(%) 

Yeni gibi iyi durumda. 43,9 50,9 46,4 
Kullanımdan kaynaklanan ufak 
izler var. 42,9 40,6 42,0 
Kullanımdan kaynaklanan büyük 
izler var. 13,3 8,6 11,6 
Toplam (n) 301 175 476 

 
 

Hasar 
Kontrol  

(%) 
Vaka 
(%) 

Toplam 
(%) 

Evet 26,7 16,7 23,0 
Hayır 73,3 83,3 77,0 
Toplam (n) 300,0 174,0 474 

 
 

Vizördeki çizikler 
Kontrol  

(%) 
Vaka 
(%) 

Toplam 
(%) 

Çizilmemiş (yeni gibi). 42,5 41,8 42,2 
Evet, bazı çizikler var. 50,9 52,9 51,7 
Evet, çok çizik var. 6,5 5,3 6,1 
Toplam (n) 275 170 445 

 
 

Silindir hacmine göre vizörde çizikler 

     Silindir hacmi 

 Toplam(n=452) 
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Kazaya karışmış* 
Kontrol  

(%) 
Vaka 
(%) 

Toplam 
(%) 

Evet 6,2 27,9 14,7 
Hayır 93,8 72,1 85,3 
Toplam (n) 321 204 525 

 
 

Vizör daha önce yenilendi mi? 
Kontrol  

(%) 
Vaka 
(%) 

Toplam 
(%) 

Evet 13,4 9,8 12,0 
Hayır 86,6 90,2 88,0 
Toplam (n) 277 173 450 

 
 

Vizör ne zaman yenilendi? 
Kontrol  

(%) 
Vaka 
(%) 

Toplam 
(%) 

<6 ay 26,5 17,6 23,5 
6 ay - 1 yıl 38,2 58,8 45,1 
> 1yıl 35,3 23,5 31,4 
Toplam (n) 34 17 51 

 
 

Kask tekrar boyandı mı? 
Kontrol  

(%) 
Vaka 
(%) 

Toplam 
(%) 

Evet 1,8  1,1 
Hayır 98,2 100,0 98,9 
Toplam (n) 325 203 528 

 
 

Kaskta yapıştırmalar var mı? 
Kontrol  

(%) 
Vaka 
(%) 

Toplam 
(%) 

Evet 12,8 22,4 16,5 
Hayır 87,2 77,6 83,5 
Toplam (n) 329 205 534 
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Cinsiyete göre kaskta hasar 

 
 
Cinsiyet 

Kadın (n=63)    Erkek(n=465) Toplam(n=528) 

Sürüş deneyimine göre kaskta hasar 

Sürüş deneyimi (yıl) 

Toplam  
(n=517) 
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Eğitim seviyesine göre kaskta hasar 

Eğitim seviyesi 

Eğitimsiz/ 
ilköğretim 
(n=125) 

Lise 
(n=141) 

Yüksekokul 
(n=88) 

Toplam 
(n=518) 

Üniversite 
(n=164) 

Yıllık km’ye göre kaskta hasar 

Yıllık km 

Toplam (n=518) 
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     Cinsiyete göre vizörde çizikler 

Erkek (n=401) Kadın (n=54) 

Cinsiyet 

Toplam (n=455) 

Sürüş deneyimine göre vizörde çizikler 

 
        Sürüş deneyimi (yıl) 

Toplam   
(n=446) 
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Eğitim seviyesine göre vizörde çizikler 

Eğitim seviyesi 

Eğitimsiz/ 
ilköğretim 

(n=97) 

Lise 
(n=122) 

Yüksekokul 
(n=72) 

Üniversite 
(n=154) 

Toplam 
(n=445) 

Yıllık km’ye göre vizörde çizikler 

Yıllık km 

Toplam (n=446) 
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Kaskla ilgili duyumlar  
 
 
Yaş Kaskla ilgili duyumlar 

  

Rahatsızlık 
İşitmede 

sorun 

Daralmış 
görüş 
alanı 

Gürültü 

Uzun 
yolculuktan  
sonra baş  

ağrısı 

Kask 
kayışının 

rahatsızlık 
vermesi 

15-17 (n=20) %0,0 %15,0 %0,0 %20,0 %5,0 %20,0 
18-24 (n=123) %12,2 %13,2 %19,2 %32,2 %14,8 %17,2 
25-34 (n=200) %9,5 %14,5 %18,9 %39,0 %14,6 %16,0 
35-44 (n=138) %5,1 %9,6 %15,6 %35,8 %13,4 %11,7 
45-54 (n=79) %7,6 %16,7 %23,1 %28,2 %10,4 %9,0 
55-65 (n=30) %0,0 %3,3 %10,0 %16,7 %3,3 %23,3 

Toplam (n=590) %8,0 %12,8 %17,6 %33,6 %12,9 %14,8 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Farklı boy aralığındaki sürücüler için kasktan kaynaklanan gürültü 
yüzdesi 
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Farklı türdeki kasklar için kasktan kaynaklanan gürültü yüzdesi 

Yekpare kask 
(n=261) 

Jet kask 
(n=214) 

Motocross 
kask 

(n=12) 

Çenesi 
açılabilen kask 

(n=86) 

Farklı aralıktaki silindir hacimleri için kasktan kaynaklanan gürültü 

yüzdesi 

>50 ve <=125 ccm 
(n=143) 

>125 ve <=400 ccm 
(n=121) 
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Özel/ödünç kask* 
Kontrol  

(%) 
Vaka 
(%) 

Toplam 
(%) 

Özel  96,6 93,2 95,4 
Ödünç  3,4 6,8 4,6 
Toplam (n) 382 206 588 

 
 

Doğru ebat 
Kontrol  

(%) 
Vaka 
(%) 

Toplam 
(%) 

Evet 92,4 91,7 92,2 
Hayır 7,6 8,3 7,8 
Toplam (n) 384 206 590 

 
 

Rahatlık 
Kontrol  

(%) 
Vaka 
(%) 

Toplam 
(%) 

Evet 93,0 90,2 92,0 
Hayır 7,0 9,8 8,0 
Toplam (n) 385 205 590 

 
 
Kask neden rahat değil? % 
Aşırı sıcak, terletiyor. 26,5 
Aşırı dar, kulaklar için ufak bir alan kalıyor. 23,5 
Düşük görüş 2,9 
Aşırı ağır 11,8 
Tamamen kapalı (yekpare) bir kask  2,9 
Sık görülen boyun ağrısı  2,9 
Gürültülü 2,9 
Pedler düzgün yerleştirilmemiş 2,9 
Aşırı derecede hava akımı var  2,9 
Güvenli değil 2,9 
Kasksız daha iyi; özel bir nedeni yok; rahatsız edici  11,8 
Diğer: Giydikçe bollaştı; bol, nemli, rüzgar alıyor 5,9 
Toplam (n) 34 

 
 

Kask takarken işitmede sorun yaşıyor musunuz?  
Kontrol  

(%) 
Vaka 
(%) 

Toplam 
(%) 

Evet 13,1 12,3 12,8 
Hayır 86,9 87,7 87,2 
Toplam (n) 381 204 585 

 
 

Kask görüş açınızı daraltıyor mu?    
Kontrol  

(%) 
Vaka 
(%) 

Toplam 
(%) 

Evet 18,3 16,3 17,6 
Hayır 81,7 83,7 82,4 
Toplam (n) 377 202 579 
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Vizör çok sık buğulanıyor mu?  
Kontrol  

(%) 
Vaka 
(%) 

Toplam 
(%) 

Evet 27,4 31,2 28,8 
Hayır 72,6 68,8 71,2 
Toplam (n) 303 173 476 

 
 

Vizör görüşü bozuyor mu? * 
Kontrol  

(%) 
Vaka 
(%) 

Toplam 
(%) 

Evet 13,8 24,3 17,6 
Hayır 86,2 75,7 82,4 
Toplam (n) 305 173 478 

 
 

Havalandırma sistemi yeterli derecede çalışıyor* 
Kontrol  

(%) 
Vaka 
(%) 

Toplam 
(%) 

Evet 76,1 65,1 72,4 
Hayır 23,9 34,9 27,6 
Toplam (n) 297 152 449 

 
 

Kask aşırı gürültülü mü? 
Kontrol  

(%) 
Vaka 
(%) 

Toplam 
(%) 

Evet 36,0 29,1 33,6 
Hayır 64,0 70,9 66,4 
Toplam (n) 383 203 586 

 
 

Uzun bir yolculuktan sonra kulakta uğultu   
Kontrol  

(%) 
Vaka 
(%) 

Toplam 
(%) 

Evet 14,4 18,2 15,7 
Hayır, işitme koruyucu kullanmamama rağmen  70,6 74,4 72,0 
Hayır, çünkü işitme koruyucu kullanıyorum   15,0 7,4 12,3 
Toplam (n) 380 201 581 

 
 

Uzun bir yolculuktan sonra baş ağrısı  
Kontrol  

(%) 
Vaka 
(%) 

Toplam 
(%) 

Evet 11,0 16,4 12,9 
Hayır 89,0 83,6 87,1 
Toplam (n) 381 201 582 

 
 

Rahatsız edici kayış   
Kontrol  

(%) 
Vaka 
(%) 

Toplam 
(%) 

Evet 15,4 13,8 14,8 
Hayır 84,6 86,2 85,2 
Toplam (n) 384 203 587 
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Yaş Kaskla ilgili duyumlar 

  

Rahatsızlık 
İşitmede 

sorun 

Daralmış 
görüş 
alanı 

Gürültü 

Uzun 
yolculuktan  
sonra baş  

ağrısı 

Kask 
kayışının 
rahatsızlık 
vermesi 

15-17 (n=20) %0,0 %15,0 %0,0 %20,0 %5,0 %20,0 
18-24 (n=123) %12,2 %13,2 %19,2 %32,2 %14,8 %17,2 
25-34 (n=200) %9,5 %14,5 %18,9 %39,0 %14,6 %16,0 
35-44 (n=138) %5,1 %9,6 %15,6 %35,8 %13,4 %11,7 
45-54 (n=79) %7,6 %16,7 %23,1 %28,2 %10,4 %9,0 
55-65 (n=30) %0,0 %3,3 %10,0 %16,7 %3,3 %23,3 

Toplam (n=590) %8,0 %12,8 %17,6 %33,6 %12,9 %14,8 
 
 
Cinsiyet Kaskla ilgili duyumlar 

  

Rahatsızlık 
İşitmede 

sorun 

Daralmış 
görüş 
alanı* 

Gürültü* 

Uzun 
yolculuktan  
sonra baş  

ağrısı 

Kask 
kayışının 
rahatsızlık 
vermesi 

Erkek (n=518) %7,9 %13,1 %19,1 %35,4 %12,7 %14,8 
Kadın (n=72) %8,3 %11,1 %6,9 %20,8 %14,1 %15,3 

Toplam (n=590) %8,0 %12,8 %17,6 %33,6 %12,9 %14,8 
 
 
Deneyim Kaskla ilgili duyumlar 

  

Rahatsızlık 
İşitmede 

sorun 

Daralmış 
görüş 
alanı 

Gürültü 

Uzun 
yolculuktan  
sonra baş  

ağrısı 

Kask 
kayışının 

rahatsızlık 
vermesi* 

<1 yıl (n=46) %13,0 %24,4 %13,3 %50,0 %15,6 %15,6 
1-3 yıl (n=103) %12,6 %10,9 %14,0 %37,3 %13,9 %19,4 
3-5 yıl (n=75) %6,7 %10,8 %22,2 %32,0 %13,5 %2,7 
5-10 yıl (n=123) %7,3 %13,0 %18,2 %31,7 %15,6 %22,8 
10-20 yıl (n=112) %4,5 %13,4 %17,0 %35,4 %10,7 %12,4 
>20 yıl (n=120) %6,7 %10,9 %18,6 %25,2 %11,0 %11,9 

Toplam (n=579) %7,9 %12,9 %17,4 %33,5 %13,1 %14,7 
 
 
Eğitim durumu Kaskla ilgili duyumlar 

  

Rahatsızlık 
İşitmede 

sorun 

Daralmış 
görüş 
alanı 

Gürültü 

Uzun 
yolculuktan  
sonra baş  

ağrısı 

Kask 
kayışının 

rahatsızlık 
vermesi 

Eğitimsiz/ilköğretim (n=132) %11,4 %15,5 %17,5 %30,0 %14,0 %16,7 
Lise (n=156) %6,4 %13,6 %13,7 %31,2 %13,2 %16,2 
Yüksekokul (n=101) %9,0 %7,9 %14,9 %31,0 %11,0 %16,2 
Üniversite (n=193) %6,2 %13,5 %22,6 %38,9 %13,5 %10,9 

Toplam (n=581) %7,9 %13,0 %17,7 %33,4 %13,1 %14,5 
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Yıllık km Kaskla ilgili duyumlar 

  

Rahatsızlık 
İşitmede 

sorun 

Daralmış 
görüş 
alanı* 

Gürültü* 

Uzun 
yolculuktan  
sonra baş  

ağrısı 

Kask 
kayışının 

rahatsızlık 
vermesi* 

<3000 (n=111) %10,8 %10,0 %7,5 %23,6 %11,2 %14,5 
3000-4999 (n=103) %7,8 %11,8 %13,9 %35,3 %15,7 %10,8 
5000-9999 (n=165) %7,9 %12,8 %22,1 %32,7 %11,5 %10,9 
>=10000 (n=196) %6,1 %14,9 %22,8 %40,2 %14,0 %21,0 

Toplam (n=575) %7,8 %12,8 %18,1 %34,0 %13,1 %15,0 
 
 
Silindir hacmi Kaskla ilgili duyumlar 

  

Rahatsızlık 
İşitmede 

sorun 

Daralmış 
görüş 
alanı* 

Gürültü* 

Uzun 
yolculuktan  
sonra baş  

ağrısı* 

Kask 
kayışının 
rahatsızlık 
vermesi 

<=50 (80) %8,8 %15,2 %9,0 %26,6 %12,8 %13,8 
>50 & <=125 (144) %11,1 %11,2 %12,9 %32,9 %13,4 %19,0 
>125 & <=400 (121) %10,7 %11,7 %14,9 %25,6 %20,0 %16,5 
>400 (238) %4,6 %13,6 %24,9 %40,7 %8,9 %12,2 

Toplam (583) %8,1 %12,8 %17,7 %33,7 %12,9 %15,0 
 
 
Kaskın türü Kaskla ilgili duyumlar 

  

Rahatsızlık 
İşitmede 

sorun 

Daralmış 
görüş 
alanı* 

Gürültü* 

Uzun 
yolculuktan  
sonra baş  

ağrısı 

Kask 
kayışının 
rahatsızlık 
vermesi 

Yekpare kask (n=264) %8,3 %16,2 %22,1 %39,5 %12,3 %13,0 
Jet kask (n=215) %7,0 %8,9 %7,6 %21,0 %9,9 %15,9 
Motocross kask (n=12) %0,0 %0,0 %16,7 %41,7 %8,3 %8,3 
Çenesi açılabilen kask (n=86) %9,3 %12,8 %29,1 %47,7 %20,0 %16,3 

Toplam (n=577) %7,8 %12,6 %17,7 %33,9 %12,5 %14,5 
 
 
Kask kullanımı  
 
 

Sıklık 
Kontrol  

(%) 
Vaka 
(%) 

Toplam 
(%) 

Her zaman 87,3 87,8 87,5 
Her zaman değil 12,7 12,2 12,5 
Toplam (n) 383 206 589 

 
 
Kask takmamanın en yaygın 5 nedeni: 
Neden kask takmadınız?  % 
Kısa mesafe 29,5 % 
Saç stili/ jöle, vs. 22,7% 
Aşırı sıcak 13,6% 
Kasksız daha eğlenceli  11,4% 
Kasksız daha rahat 6,8% 



109 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Ülkelere göre her zaman kask takan kişilerin 
yüzdeleri 

ALM (n=92) YN 
(n=99) 

İR (n=54) İT 
(n=192) 

PT(n=38) TR 
(n=114) 

Toplam 
(n=589) 

Ülke 

 
    Yaş gruplarına göre her zaman kask takan kişilerin yüzdeleri 

    
Yaş (yıl) 

Toplam 
(n=589) 
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Silindir hacmine göre her zaman kask takan kişilerin yüzdeleri 

    
Silindir hacmi 

Toplam 
(n=582) 

>125 ve 
<=400 

(n=121) 

>50 ve 
<=125 

(n=143) 

       Ülkelere göre kaskı her zaman sabitleyen kişilerin yüzdeleri  

     ALM (n=92) İT  
(n=192) 

TR  
(n=115) 

     
Ülke 

Toplam 
(n=587) 

PT (n=38) İR (n=54) YN 
(n=96) 
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  Yaş (yıl) 

Toplam 
(n=587) 

Yaş gruplarına göre kaskı her zaman sabitleyen kişilerin 
yüzdeleri 

Cinsiyete göre her zaman kask takan kişilerin yüzdeleri 

Erkek (n=517) Kadın (n=72) Toplam (n=589) 

     Cinsiyet 
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    Sürüş deneyimine göre her zaman kask takan kişilerin yüzdeleri 

       Sürüş deneyimi (yıl) 

Toplam  
(n=578) 

    Eğitim seviyesine göre her zaman kask takan kişilerin yüzdeleri 

            Eğitim seviyesi  

Toplam (n=580) Lise 
(n=154) 

Yüksekokul 
(n=132) 

Üniversite 
(n=193) 

Eğitimsiz/ 
ilköğretim 
(n=132) 
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         Yıllık km’ye göre her zaman kask takan kişilerin yüzdeleri 

        Yıllık km  

Toplam (n=574) 

         Cinsiyete göre her zaman kaskı sabitleyen kişilerin yüzdeleri 

     Cinsiyet  

     Erkek (n=515)       Kadın (n=72)   Toplam (n=587)  
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Sürüş deneyimine göre kaskı her zaman sabitleyen kişilerin 
yüzdeleri 

     Sürüş deneyimi (yıl)  

Eğitim seviyesine göre her zaman kask takan kişilerin yüzdeleri 

Toplam 
(n=576)  

Toplam 
(n=578) 

Eğitimsiz/ 
ilköğretim 
(n=132) 

Lise 
(n=154) 

Yüksekokul 
(n=99) 

Üniversite 
(n=193) 

Eğitim seviyesi 
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Kask takarken bugün gidilen toplam km  
Kontrol  

(%) 
Vaka 
(%) 

Toplam 
(%) 

0 37,3  25,8 
1-9 12,1 47,4 23,0 
10-49 34,7 34,7 34,7 
>=50 15,9 17,9 16,5 
Toplam (n) 389 173 562 

 
 
 

 Yıllık km’ye göre kaskı her zaman sabitleyen kişilerin yüzdeleri 

 
Yıllık km 

Toplam  
(n=572) 

 Silindir hacmine göre kaskı her zaman sabitleyen kişilerin yüzdeleri 

    
Silindir hacmi 

Toplam  
(n=580) 

>50 ve 
<=125 

(n=142) 

>125 ve 
<=400 

(n=121) 
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Kask takarken gidilen toplam km  
Kontrol  

(%) 
Vaka 
(%) 

Toplam 
(%) 

<5000 37,3 31,5 35,3 
5000-10000 21,3 19,5 20,6 
>=10000 41,4 49,0 44,1 
Toplam (n) 367 200 567 

 
 

Kaskı bağlama/sabitleme 
Kontrol  

(%) 
Vaka 
(%) 

Toplam 
(%) 

Her zaman 83,1 83,2 83,1 
Her zaman değil 16,9 16,8 16,9 
Toplam (n) 384 203 587 

 
 

Kaskın içini ne sıklıkla temizliyorsunuz?  
Kontrol  

(%) 
Vaka 
(%) 

Toplam 
(%) 

Her hafta veya daha sık 7,9 9,3 8,4 
Ayda bir kez 15,7 24,7 18,9 
Yılda birkaç kez  27,8 28,0 27,9 
Yılda bir kez veya daha nadir 48,6 37,9 44,8 
Toplam (n) 383 206 589 

 
 
Kaskın dışını ne sıklıkla 
temizliyorsunuz? 

Kontrol  
(%) 

Vaka 
(%) 

Toplam 
(%) 

Her hafta veya daha sık 33,8 32,4 33,3 
Ayda bir kez 29,6 30,2 29,8 
Yılda birkaç kez 15,4 17,0 16,0 
Yılda bir kez veya daha nadir 21,1 20,3 20,9 
Toplam (n) 383 206 589 

 
 

Vizörü ne sıklıkla temizliyorsunuz? 
Kontrol  

(%) 
Vaka 
(%) 

Toplam 
(%) 

Her sürüşten önce  40,2 44,6 41,8 
Her hafta 33,0 26,0 30,4 
Ayda bir kez 14,4 17,5 15,5 
Yılda birkaç kez 5,6 4,0 5,0 
Yılda bir kez veya daha nadir 6,9 7,9 7,2 
Toplam (n) 306 177 483 

 
 
Sürüş esnasında vizörün pozisyonu 
/açılması * 

Kontrol  
(%) 

Vaka 
(%) 

Toplam 
(%) 

Vizör kapalı 25,8 16,2 22,2 
Vizörü sadece biraz açık  39,3 37,6 38,7 
Vizör yarı açık  10,2 11,0 10,5 
Vizör tamamen açık  24,7 35,3 28,6 
Toplam (n) 295 173 468 
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Sürüş esnasında kaskın çene kısmı 
yukarıda mı?* 

Kontrol  
(%) 

Vaka 
(%) 

Toplam 
(%) 

Hayır, çoğunlukla aşağıda  66,1 42,2 56,1 
Bazen yukarıda, bazen aşağıda  22,6 35,6 28,0 
Evet, çoğunlukla yukarıda  11,3 22,2 15,9 
Toplam (n) 62 45 107 

 
 
Sürüş esnasında düzeltici mercek 
kullanımı   

Kontrol  
(%) 

Vaka 
(%) 

Toplam 
(%) 

Hayır 59,6 67,0 62,2 
Evet, gözlük  16,1 18,2 16,8 
Evet, kontakt lens  9,7 5,4 8,2 
Evet, güneş gözlüğü  14,7 9,4 12,8 
Toplam (n) 361 203 564 

 
 
Kaza Durumu 
 
 
Kaza sırasında kaskın çıkması  % 
Evet 6,9 
Hayır 93,1 
Toplam 204 

 
 
Kazadan önce kayışı bağlamış 
mıydınız?  % 
Evet 89,2 
Hayır 10,8 
Toplam 203 

 
 
Kaza esnasında kayış açıldı mı?  % 
Evet, kilidi açıldı 2,1 
Hayır 97,9 
Toplam 188 

 
 
Kaskın durumu  % 
Sağlam  37,0 
Çizikler var  47,0 
�ekli bozulmuş  2,0 
Kırılmış  28,0 
Diğer  1,0 
 
 
Kazadan önce kaskın durumu   % 
Yeni gibi iyi durumdaydı  18,9 
Kullanımdan kaynaklanan ufak izler vardı.   45,3 
Kullanımdan kaynaklanan büyük izler 
vardı.  35,8 
Toplam 159 
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Kazadan önce hasar  % 
Evet 53,2 
Hayır 46,8 
Toplam 156 

 
 
Kazadan önce vizörde çizikler var 
mıydı?  % 
Evet, bazı çizikler vardı   54,7 
Çizik yoktu (yeni gibiydi) 20,4 
Evet, çok çizik vardı 21,2 
Kırılmıştı 1,5 

Evet, kırık ve çizik vardı  2,2 
Toplam 137 

 
 
Kazada vizör buğulanmış mıydı?   % 
Evet 5,8 
Hayır 94,2 
Toplam 173 

 
 
Kaza durumunda işitme sorunu var 
mıydı?   % 
Evet 4,4 
Hayır 95,6 
Toplam 203 

 
 
Kaza durumunda kaskın çene kısmı 
aşağıdaydı/yukarıdaydı % 
Evet 59,6 
Hayır 40,4 
Toplam 52 
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Ölçümler / Uzman bulguları 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ALM(n=86) YN(n=100)   İR(n=54)   İT(n=190)  PT(n=21)    TR(n=107) 
  Toplam 
  (n=576) 

   
  S

o
ld

an
 s

ağ
a 

d
er

ec
el

er
 

Ülkelere göre toplam görüş alanı ortalamaları 
(Sol ve sağ görüş alanları toplanmıştır) 

   
  S

o
ld

an
 s

ağ
a 

d
er

ec
el

er
 

Yaş gruplarına göre toplam görüş alanı ortalamaları 
(Sol ve sağ görüş alanları toplanmıştır) 

  Toplam 
  (n=576) 



120 
 

 
 
 

 
 
 

   
  S
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er
 

Kaskın türüne göre toplam görüş alanı ortalamaları 
(Sol ve sağ görüş alanları toplanmıştır) 

  Toplam 
  (n=565) 

Yekpare kask 
(n=260) 

Jet kask 
(n=211) 

Motocross 
kask (n=10) 

Çenesi 
açılabilen kask  

(n=84) 

    Soldan sağa görüş alanı 

V
ak

a 
 y

ü
zd

el
er

i 

         Soldan sağa dereceler 



121 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

      Soldan sağa görüş alanı 

  V
ak

a 
 y

ü
zd

el
er

i 

         Soldan sağa dereceler 

       Vizörün ışık geçirgenliği 

Yüzde olarak vizörün ışık geçirgenliği 

 T
o

p
la

m
 f

re
ka

n
s 
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Yatay görüş aralığı  
Kontrol  

(%) 
Vaka 
(%) 

Toplam 
(%) 

<25 45,7 15,2 35,0 
25-29 6,1 15,2 9,3 
30-34 33,8 42,4 36,8 
35-39 11,9 21,5 15,3 
>40 2,4 5,7 3,5 
Toplam (n) 293 158 451 

 
 

Dikey görüş aralığı 
Kontrol  

(%) 
Vaka 
(%) 

Toplam 
(%) 

<10 12,7 16,6 14,1 
10-14 76,0 67,5 73,0 
>=15 11,3 15,9 13,0 
Toplam (n) 283 157 440 

 
 

Sol yatay görüş alanı  
Kontrol  

(%) 
Vaka 
(%) 

Toplam 
(%) 

<70 11,1 14,6 12,3 
70-79 43,9 37,9 41,8 
80-89 34,4 33,3 34,0 
>=90 10,6 14,1 11,8 
Toplam (n) 378 198 576 

 
 
 

Yüzde olarak vizörün ışık yayınımı 

   
  T

o
p

la
m

 f
re

ka
n

s 
 

       Vizörün Işık Yayınımı 
(Tüm katılımcılar; kaza vakaları kaza olmayan vakalarla karşılaştırıldı) 
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Sağ yatay görüş alanı  
Kontrol  

(%) 
Vaka 
(%) 

Toplam 
(%) 

<70 13,5 21,7 16,3 
70-79 45,0 37,4 42,4 
80-89 31,7 29,3 30,9 
>=90 9,8 11,6 10,4 
Toplam (n) 378 198 576 

 
 

Toplam görüş alanı  
Kontrol  

(%) 
Vaka 
(%) 

Toplam 
(%) 

<130 5,5 6,3 5,8 
130-139 9,7 15,5 11,7 
140-149 21,0 17,2 19,7 
150-159 25,5 24,1 25,0 
160-169 18,8 13,8 17,1 
170-179 12,5 13,8 12,9 
180-189 4,9 4,0 4,6 
>=190 2,1 5,2 3,2 
Toplam (n) 378 198 576 

 
 

Vizörün ışık geçirgenliği* 
Kontrol  

(%) 
Vaka 
(%) 

Toplam 
(%) 

<=22 4,8 0,6 3,3 
50-57 3,8 5,7 4,5 
64-72 5,8 7,5 6,4 
77-81 6,1 9,2 7,2 
83-85 10,3 3,4 7,8 
90-92 69,2 73,6 70,8 
Toplam (n) 312 174 486 

 
 

Vizörün ışık yayınımı 
Kontrol  

(%) 
Vaka 
(%) 

Toplam 
(%) 

2-3 62,4 66,7 63,9 
8-9 22,2 20,1 21,4 
16 10,0 6,3 8,7 
25 5,5 6,9 6,0 
Toplam (n) 311 174 485 

 
 
Vizör mekanizması düzgün çalışıyor 
mu? * 

Kontrol  
(%) 

Vaka 
(%) 

Toplam 
(%) 

Evet 96,0 86,8 92,8 
Hayır 4,0 13,2 7,2 
Toplam (n) 302 159 461 
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Havalandırma düzgün çalışıyor mu?* 
Kontrol  

(%) 
Vaka 
(%) 

Toplam 
(%) 

Evet 93,0 84,1 90,1 
Hayır 7,0 15,9 9,9 
Toplam (n) 284 132 416 

 
 

 
 
 

 
 
 

Ülkelere göre toplam görüş alanı 

   Ülke 

ALM (n=86) YN 
(n=100) 

IR (n=54) İT (n=190) PT (n=39) TR 
(n=107) 

Hepsi (n=576) 

Kaskın türüne göre toplam görüş alanı 

 
 
 
Kaskın türü 

Yekpare, motocross, 
çenesi açılabilen  

(n=354) 

Jet (n=211) Toplam (n=565) 
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  Kaskın türüne göre kaskın yatay olarak açılması 

Yekpare, motocross, 
çenesi açılabilen  

(n=321) 

Jet (n=124) Toplam (n=445) 

 
Kaskın türü 

 
 
 
 
Kaskın türü 

Yekpare, motocross, 
çenesi açılabilen  

(n=322) 

Jet (n=113) Toplam (n=435) 

  Kaskın türüne göre kaskın dikey olarak açılması 
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EK 2 (Sosyal Psikolojik Modellerle ilgili Çalışmanın Anketi) 
 

1- Yaş: ____    2- Cinsiyet:      Erkek     Kadın       3- Meslek: ________________ 
 
4- Eğitim Düzeyi:    _____ Okur –Yazar    _____ İlkokul       _____ Ortaokul        _____ Lise 
                                 _____ Yüksekokul     _____ Üniversite   _____ Yüksek Lisans/Doktora                                  
 
5- Motosiklet ehliyetiniz var mı? ____ Evet     ___ Hayır        
 
6- Kaç yıldır motosiklet kullanıyorsunuz? ______ yıl   

Motosikletin türü/markası: ______________ 
Motosikletin motor gücü nedir?  ________________      

 
7- Geçen yıldan bu yana yaklaşık olarak toplam kaç kilometre motosiklet kullandınız? 
_____________km 
 
8- Bütün hayatınız boyunca yaklaşık olarak toplam kaç kilometre motosiklet kullandınız? 
__________ km 
 
9- Genel olarak, ne sıklıkla motosiklet kullanırsınız?  
a. Her gün       b. Haftada 3-4 gün       c. Haftada 1-2 gün     d. Ayda birkaç kez     e. Çok nadir 
 
10- Son üç yılda kaç kez motosiklet kullanırken aktif olarak (sizin bir araca, bir yayaya veya 
herhangi bir nesneye çarptığınız durumlar) kaza yaptınız? (hafif kazalar dahil) _________ kez 
 
11- Son üç yılda kaç kez motosiklet kullanırken pasif olarak (bir aracın ya da bir yayanın 
size çarptığı durumlar) kaza geçirdiniz? (hafif kazalar dahil)_________________ kez 
 
12- Son üç yılda aşağıdaki trafik cezalarını kaç kere aldığınızı belirtiniz. 
Yanlış park etme_________ Hatalı sollama _________ Hız ihlali_________  Diğer: _______ 
 
13- Son üç yılda kaç kez motosiklet kullanırken aktif ve/veya pasif olarak kaza tehlikesi 
(örn; araçla karşı karşıya gelme) atlattınız?_______ kez  
 
14- Motosiklet kaskınız var mı?  ____ Evet     ___ Hayır         

Evet ise tipi/markası/kodu:______________  Kaç YTL’ye satın aldınız? ______YTL 
 
15- Ne kadar sıklıkla motosiklet kaskı kullanıyorsunuz?  
a. Her zaman     b. Çoğunlukla      c. Ara sıra         d. Nadiren     e. Hiç bir zaman 
 
16- Lütfen aşağıda verilmiş olan durumlarda, motosiklet sürerken ne sıklıkta motosiklet kaskı 
kullandığınızı uygun rakamı daire içine alarak belirtiniz.  
 

1 = Hiçbir zaman 2= Nadiren 3= Bazen 4= Oldukça sık 5= Sık sık 6 = Neredeyse her zaman 
1. Genel olarak tüm yolculuklarda 1 2 3 4 5 6 

2. Şehir içindeki yolculuklarda 1 2 3 4 5 6 
3. Şehirlerarasındaki yolculuklarda 1 2 3 4 5 6 
4. Kısa yolculuklarda 1 2 3 4 5 6 
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5 Uzun yolculuklarda 1 2 3 4 5 6 
6. Gündüz yolculuklarında 1 2 3 4 5 6 
7. Akşam ya da gece yolculuklarında 1 2 3 4 5 6 
8. Yazın 1 2 3 4 5 6 

9. Kışın 1 2 3 4 5 6 
10. Düz yolda 1 2 3 4 5 6 
11. Virajlı yollarda 1 2 3 4 5 6 
12. Sisli havalarda 1 2 3 4 5 6 
13. Yağmurlu havalarda 1 2 3 4 5 6 
 
17- Sizce her sene Türkiye’de motosiklet kazalarında kaç tane motosiklet sürücüsü 
yaralanmaktadır ya da hayatını kaybetmektedir? ____________tane 
 
18- Sizce, kaza anında motosiklet kaskı kullanmayan ve hayatını kaybetmiş kişilerden, ne 
kadarı motosiklet kaskı kullansaydı yaşıyor olabilirdi? 

1               2  3  4  5  
  neredeyse hepsi          çoğu         yarısı               birazı             neredeyse hiçbiri 
 
19. Hangi ilde yaşıyor ve motorsiklet kullanıyorsunuz?  _________________________ 
 
Bu bölümde, sağlık inancına yönelik maddeler bulunmaktadır. Sizden istenen, her bir 
maddede ifade edilen görüşe ne oranda katıldığınızı beş basamaklı ölçek üzerinde ilgili 
rakamın bulunduğu kutucuğu işaretleyerek belirtmenizdir. 
1= Hiç Katılmıyorum   2= Pek Katılmıyorum   3= Biraz Katılıyorum   4= Oldukça 
Katılıyorum   5= Tamamen Katılıyorum 

    H
iç
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at
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ıy
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um

 

P
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K

at
ıl

m
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B
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O
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K
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T
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K
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1. Motosiklet kaskı kullanmadığım için bir kaza anında yaralanma 
olasılığım çok yüksektir.  

1 2 3 4 5 

2. Bir kaza anında motosiklet kaskı kullanmadığım için yaralanma 
olasılığım düşüktür.  

1 2 3 4 5 

3. Motosiklet kaskı kullanmama alışkanlığım bir kaza anında 
yaralanma olasılığımı arttırır. 

1 2 3 4 5 

4. Bir kaza anında motosiklet kaskı kullanmamam sebebiyle 
yaralanma olasılığım beni endişelendiriyor. 

1 2 3 4 5 

5. Gelecekte, bir kaza anında motosiklet kaskı kullanmadığım için 
yaralanacağımı hissediyorum. 

1 2 3 4 5 

1= Hiç Katılmıyorum   2= Pek Katılmıyorum   3= Biraz Katılıyorum 
4= OldukçaKatılıyorum   5= Tamamen Katılıyorum 

6. Motosiklet kullanırken meydana gelebilecek herhangi bir 
kazada, motosiklet kaskı kullanmadığım için yaralanma 
düşüncesi; (7,8,9,10 numaralı soruları bu ifadeye göre 
cevaplayınız) 

1 2 3 4 5 
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7.  beni korkutuyor. 1 2 3 4 5 

8. çok kötü hissetmeme neden oluyor. 1 2 3 4 5 
9. kalbimin hızlı atmasına neden oluyor. 1 2 3 4 5 

10. 
ümitsiz hissetmeme neden oluyor.  1 2 3 4 5 

11. Motosiklet kullanırken meydana gelen bir kaza anında 
motosiklet kaskı kullanmadığım için yaralanırsam; (12-18 
arasındaki soruları bu ifadeye göre cevaplandırınız) 

1 2 3 4 5 

12. kariyerim tehlikeye girebilir. 1 2 3 4 5 
13. evliliğim ve önemli ilişkilerim tehlikeye girebilir.  1 2 3 4 5 
14. 

ekonomik güvencem tehlikeye girebilir.  1 2 3 4 5 

15. kendimle ilgili duygularım değişebilir. 1 2 3 4 5 

16. bütün hayatım değişebilir.  1 2 3 4 5 

17. 
kaza nedeniyle yaşayacağım problemler çok uzun sürebilir.  1 2 3 4 5 

18. aldığım yara, motosiklet kaskı kullanıyor olmam durumunda 
alabileceğim yaradan daha ciddi olurdu. 

1 2 3 4 5 

19. Motosiklet sürerken düzenli olarak motosiklet kaskı 
kullanmam; (20-30 arasındaki soruları bu ifadeye göre 
cevaplandırınız) 

1 2 3 4 5 

20. bir kaza anında yaralanma riskimi azaltır. 
zor olabilir. 

1 2 3 4 5 

21. bir kaza anında bana birçok kazanç sağlar. 1 2 3 4 5 
22. beni bir kaza ihtimaline karşı daha az kaygılı yapar.  1 2 3 4 5 
23. kendimi daha güvenli hissetmemi sağlar. 1 2 3 4 5 
24. benim için utanç verici bir şeydir.  1 2 3 4 5 
25. benim için çok zahmetlidir. 1 2 3 4 5 
26. pratik olmayan bir şeydir. 1 2 3 4 5 
27. ailemin benimle dalga geçmesine neden olabilir. 1 2 3 4 5 
28. rahatımı bozan bir şeydir. 1 2 3 4 5 
29. zor olan bir alışkanlığı başlatmam demektir.  1 2 3 4 5 
30. yapamayacağım bir şeydir.     1 2 3 4 5 
31. Hiçbir şey sağlık kadar önemli değildir. 1 2 3 4 5 
32. Sağlık eğlenceden daha önemlidir.   1 2 3 4 5 
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Sizce aşağıdakilerden hangileri motosiklet sürücülerinin kask kullanma davranışını 
arttırmada önemlidir?  1= hiç önemli değil   2= pek önemli değil 3 = biraz önemli 4= 
oldukça önemli 5 = çok önemli anlamına gelmektedir. Lütfen sizin düşüncenizi en iyi 
yansıtan seçeneği işaretleyiniz.  
 

    H
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1. Ailenizdeki kişilerin size motosiklet kaskı kullanmanızı 
söylemesi 
 

1 2 3 4 5 

2. Arkadaşlarınızın size motosiklet kaskı kullanmanızı 
söylemesi 
 

1 2 3 4 5 

3. Motosiklet kaskı kullanımı ile ilgili güvenlik kampanyaları 
 

1 2 3 4 5 

4. Kazalarla ilgili televizyon ve gazete haberleri 
 

1 2 3 4 5 

5. Motosiklet kullanırken polisin sizi durdurması  
 

1 2 3 4 5 

6. Motosiklet kaskının diğer araç sürücüleri tarafından görünür 
olması 

1 2 3 4 5 

7. 
Kaskın içinde biriken gaz miktarı 

1 2 3 4 5 

8.  
Motorsikletin yaydığı ses/gürültü seviyesi 1 2 3 4 5 

  
 

1. Motosiklet kaskı kullanmak daha az risk almamı sağlar.  
1  2  3  4  5  6               7  

     Hiç olası değil                                                                                               Büyük olasılıkla   
2. Daha az riskte olmak  ................bir şeydir.   

1  2  3  4  5  6               7  
      Çok kötü                                   Çok iyi 

3. Motosiklet kaskı kullanmak kaza geçirme ihtimalimi düşürür. 
1  2  3  4  5  6               7  
     Hiç olası değil                                                                                               Büyük olasılıkla  

 
4.  Kaza geçirme ihtimalimin düşük olması ................ bir şeydir.  

1  2  3  4  5  6               7  
    Çok kötü                                   Çok iyi 

5. Motosiklet kaskı kullanmak trafiğin hızına ayak uydurmayı zorlaştırır.  
1  2  3  4  5  6               7  

     Hiç olası değil                                                                                               Büyük olasılıkla   
6. Trafiğin hızına zor bir şekilde ayak uydurmak ............... bir şeydir.  

1  2  3  4  5  6               7  
    Çok kötü                                   Çok iyi 
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7. Motosiklet kaskı kullanmak utanmama sebep olur/beni utandırır.  
 1  2  3  4  5  6               7  

     Hiç olası değil                                                                                               Büyük olasılıkla    
8. Utanmış hissetmek .......... bir şeydir.  

1  2  3  4  5  6               7  
    Çok kötü                                   Çok iyi 

9. Motosiklet kaskı kullanmak kendimi gülünç hissetmeme sebep olur. 
1  2  3  4  5  6               7  

     Hiç olası değil                                                                                               Büyük olasılıkla  
10. Kendimi gülünç hissetmek.......... bir şeydir.  

1  2  3  4  5  6               7  
    Çok kötü                                   Çok iyi 

11. Motosiklet kaskı kullanmak kendimi mahçup hissetmeme sebep olur. 
1  2  3  4  5  6               7  

     Hiç olası değil                                                                                               Büyük olasılıkla  
12. Kendimi mahçup hissetmek.......... bir şeydir.  

1  2  3  4  5  6               7  
    Çok kötü                                   Çok iyi 

13. Motosiklet kaskı kullanmak kendimi daha çok güvende hissetmemi sağlar.  
1  2  3  4  5  6               7  

Hiç olası değil                                                                                               Büyük olasılıkla  
14. Kendimi daha çok güvende hissetmek ........... bir şeydir.  

1  2  3  4  5  6               7  
 Çok kötü                                   Çok iyi 

15. 
Annem-babam/çocuklarım motosiklet kaskı kullanmam gerektiğini düşünür.   

1  2  3  4  5  6               7  
Hiç                                           Çok fazla 

16. Genellikle, annemin-babamın/ çocuklarımın onayladığı şekilde motosiklet kaskı kullanmayı 
severim.  

1  2  3  4  5  6               7  
Hiç                                        Çok fazla  

17. Eşim/partnerim motosiklet kaskı kullanmam gerektiğini düşünür.  
1  2  3  4  5  6               7  
Hiç                                        Çok fazla  

18. Genellikle, eşimin/ partnerimin onayladığı şekilde motosiklet kaskı kullanmayı severim.  
1  2  3  4  5  6               7  
Hiç                                       Çok fazla 

19. Aynı cinsiyetten arkadaşlarım motosiklet kaskı kullanmam gerektiğini düşünür.  
1  2  3  4  5  6               7  
Hiç                                        Çok fazla 

20. Genellikle, aynı cinsiyetten arkadaşlarımın onayladığı şekilde motosiklet kaskı kullanmayı 
severim. 

1  2  3  4  5  6               7  
Hiç                                        Çok fazla  

21. Karşı cinsiyetten arkadaşlarım motosiklet kaskı kullanmam gerektiğini düşünür.  
1  2  3  4  5  6               7  
Hiç                                         Çok fazla 
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22. Genellikle, karşı cinsiyetten arkadaşlarımın onayladığı şekilde motosiklet kaskı kullanmayı 
severim. 

 1  2  3  4  5  6               7  
Hiç                                        Çok fazla 

23. Trafik polisleri motosiklet kaskı kullanmam gerektiğini düşünür.  
1  2  3  4  5  6               7  
Hiç                                        Çok fazla  

24. Genellikle, trafik polislerinin onayladığı şekilde motosiklet kaskı kullanmayı severim. 
1  2  3  4  5  6               7  
Hiç                                        Çok fazla  

25. Trafikteki diğer motosiklet sürücüleri motosiklet kaskı kullanmam gerektiğini düşünür.  
1  2  3  4  5  6               7  
Hiç                                        Çok fazla  

26. Genellikle, trafikteki diğer motosiklet sürücülerinin onayladığı şekilde motosiklet kaskı 
kullanmayı severim.  

1  2  3  4  5  6               7  
Hiç                                        Çok fazla 

27. Karanlıkta motosiklet sürerken kaskınızı kullanma olasılığınız (ihtimaliniz) nedir? Size en uygun 
olan seçeneği işaretleyiniz.  

     1  2  3  4  5  6               7 
    Düşük                                                       Yüksek  

28. Karanlıkta ne sıklıkla motosiklet kullanırsınız?   
1  2  3  4  5  6               7 
Hiç bir zaman                         Çok sık 

29. Gün ışığında/ gündüzleri motosiklet sürerken kaskınızı daha az olasılıkla mı, daha çok olasılıkla 
mı kullanırsınız? 

 
1  2  3  4  5  6               7 

Düşük olasılıkla                                                  Yüksek olasılıkla 
30. Gün ışığında/ gündüzleri ne sıklıkla motosiklet kullanırsınız?   

1  2  3  4  5  6               7 
Hiç bir zaman                         Çok sık 

31. Yaz boyunca motosiklet sürerken kaskınızı daha az olasılıkla mı, daha çok olasılıkla mı 
kullanırsınız? 

1  2  3  4  5  6               7 
Düşük olasılıkla                                                  Yüksek olasılıkla 

32. Yaz boyunca ne sıklıkla motosiklet kullanırsınız?   
1  2  3  4  5  6               7 
Hiç bir zaman                         Çok sık 

33. Kış boyunca motosiklet sürerken kaskınızı daha az olasılıkla mı, daha çok olasılıkla mı 
kullanırsınız? 

1  2  3  4  5  6               7 
Düşük olasılıkla                                                  Yüksek olasılıkla  

34. Kış boyunca ne sıklıkla motosiklet kullanırsınız?   
1  2  3  4  5  6               7 
Hiç bir zaman                         Çok sık 
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35. Kısa yolculuklarda motosiklet sürerken kaskınızı daha az olasılıkla mı, daha çok olasılıkla mı 
kullanırsınız? 

1  2  3  4  5  6               7 
Düşük olasılıkla                                                  Yüksek olasılıkla 

36. Kısa yolculuklarda ne sıklıkla motosiklet kullanırsınız?  
 1  2  3  4  5  6               7 
Hiç bir zaman                         Çok sık 

 
37. Uzun yolculuklarda motosiklet sürerken kaskınızı daha az olasılıkla mı, daha çok olasılıkla mı 

kullanırsınız? 
1  2  3  4  5  6               7 

Düşük olasılıkla                                                  Yüksek olasılıkla 
38. Uzun yolculuklarda ne sıklıkla motosiklet kullanırsınız?  

1  2  3  4  5  6               7 
Hiç bir zaman                         Çok sık 

 
39. Şehir içi yollarda motosiklet sürerken kaskınızı daha az olasılıkla mı, daha çok olasılıkla mı 

kullanırsınız? 
1  2  3  4  5  6               7 

Düşük olasılıkla                                                  Yüksek olasılıkla  
40. Şehir içi yollarda ne sıklıkla motosiklet kullanırsınız? 

1  2  3  4  5  6               7 
Hiç bir zaman                         Çok sık 

 
41. Şehir dışı yollarda motosiklet sürerken kaskınızı daha az olasılıkla mı, daha çok olasılıkla mı 

kullanırsınız? 
1  2  3  4  5  6               7 

Düşük olasılıkla                                                  Yüksek olasılıkla 
42. Şehir dışı yollarda ne sıklıkla motosiklet kullanırsınız? 

1  2  3  4  5  6               7 
Hiç bir zaman                         Çok sık 

 
43. Genel olarak tüm yolculuklarda motosiklet sürerken kaskınızı daha az olasılıkla mı, daha çok 

olasılıkla mı kullanırsınız? 
1  2  3  4  5  6               7 

Düşük olasılıkla                                                  Yüksek olasılıkla 
44. Genel olarak tüm yolculuklarda ne sıklıkla motosiklet kullanırsınız?  

1  2  3  4  5  6               7 
Hiç bir zaman                         Çok sık 

45. Eğer motosiklet sürerken kask kullanmazsam daha sonra kendimi kötü hissederim. 
1  2  3  4  5  6               7 

Düşük olasılıkla                                                  Yüksek olasılıkla  
46. Motosiklet kaskı kullanmamak benim için çok yanlış olur. 

1  2  3  4  5  6               7 
Düşük olasılıkla                                                  Yüksek olasılıkla  

47. Motosiklet kaskı kullanmak üzerinde düşünmeden yaptığım birşeydir.   
1  2  3  4  5  6               7 
Kesinlikle katılmıyorum                                                        Kesinlikle 
katılıyorum 
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48. Kendimi motosiklet kaskı kullanan biri olarak görmek isterim.  
1  2  3  4  5  6               7 

Kesinlikle katılmıyorum                                                        Kesinlikle katılıyorum  
49. Motosiklet sürerken motosiklet kaskı kullanmaya niyetli misiniz? 

1  2  3  4  5  6               7 
Kesinlikle hayır                           Kesinlikle evet 

50. Motosiklet sürerken motosiklet kaskı kullanmayı ne kadar istersiniz? 
1  2  3  4  5  6               7 
Hiç                                                  Çok fazla 

 
51.          

Motosiklet kaskı kullanmanız ne kadar olasıdır veya olası değildir? 
1  2  3  4  5  6               7 
Hiç olası değil                             Büyük olasılıkla 

52. Motosiklet sürerken ne sıklıkla motosiklet kaskı kullanırsınız? 
1  2  3  4  5  6               7 
Hiç bir zaman                                   Çok sık 

 
Aşağıda verilen durumların her birini ne sıklıkta yaparsınız ? 

 
Aşağıda verilen her bir madde için sizden istenen bu tür şeylerin sizin başınıza NE 

SIKLIKLA geldiğini belirtmenizdir. Değerlendirmelerinizi geçtiğimiz yıl boyunca kendinizin 

motosiklet kullanma davranışlarından ne hatırlıyorsanız onları temel alarak yapınız. Lütfen 

değerlendirmelerinizi size göre doğru olan seçeneği karalayarak (işaretleyerek) belirtiniz.  Her 

bir soru için cevap seçenekleri:  

1= Hiç bir zaman  2= Nadiren   3= Bazen   4= Oldukça sık    5= Sık sık    6= Neredeyse 

her zaman 

 

  1 2 3 4 5 6 

1. Anayoldan bir sokağa dönerken karşıdan karşıya geçen 
yayaları fark edememek 

1 2 3 4 5 6 

2.  Park etmiş bir aracın arkasından çıkan birini neredeyse 
çok geç olana kadar farkedememek 

1 2 3 4 5 6 

3. Trafik ışığı (sizin yönünüze) henüz kırmızıya 
dönmüşken, yaya veya ışıklı yaya geçidinde karşıdan 
karşıya geçmek için bekleyen bir yayayı fark edememek 

1 2 3 4 5 6 

4. Anayolda, fark etmediğiniz ya da hızını yanlış tahmin 
ettiğiniz bir aracın önüne çıkmak 

1 2 3 4 5 6 

5. “Yol ver” işaretini kaçırıp geçiş hakkı olan araçlarla 
çarpışacak duruma gelmek 

1 2 3 4 5 6 

6. Başka bir aracın önünüze çıkabileceğini ve durmakta 
zorlanabileceğini fark etmemek ya da tahmin etmemek 

1 2 3 4 5 6 
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  1 2 3 4 5 6 

7. Anayoldan sola dönmek için kuyrukta beklerken anayol 
trafiğine dikkat etmekten neredeyse öndeki araca 
çarpacak duruma gelmek 

1 2 3 4 5 6 

8. Dikkatiniz dağılmış veya endişeliyken, önünüzdeki 
aracın yavaşladığını ve çarpmamak için güçlükle fren 
yapmak zorunda olduğunuzu geç fark etmek 

1 2 3 4 5 6 

9. Sola dönüş sinyali veren bir aracın sinyalini fark etmeyip 
onu sollamaya çalışmak 

1 2 3 4 5 6 

10. Diğer araçlarla aynı hızda ilerlerken, trafik ışığı sizin 
yönünüze kırmızıya döndüğü zaman durmakta zorlanmak 

1 2 3 4 5 6 

11. Öndeki aracı, acil bir durumda duramayacak kadar yakın 
takip etmek 

1 2 3 4 5 6 

12. Bir köşeyi dönerken virajı geniş almak 1 2 3 4 5 6 
13. Virajı kontrolünüzü kaybedeceğinizi hissedecek kadar 

hızlı dönmek   
1 2 3 4 5 6 

14. Şehir dışı yollarda hız sınırını aşmak 1 2 3 4 5 6 

15. Gecenin geç ya da sabahın erken saatlerinde hız sınırını 
dikkate almamak 

1 2 3 4 5 6 

16. Otobanda hız sınırını aşmak 1 2 3 4 5 6 

17. Şehir içi yollarda hız sınırını aşmak 1 2 3 4 5 6 

18. Yanınızdaki sürücüyü mağlup etmek için trafik 
ışıklarından yarışırcasına çıkmak 

1 2 3 4 5 6 

19. Şehir dışı yollarda gaza sonuna kadar basıp kendinizi 
yollara vurmak 

1 2 3 4 5 6 

20. Hızlı akan trafikte iki şerit ortasından ilerlemek 1 2 3 4 5 6 
21. Diğer sürücülerle resmi olmayan ‘yarış’lara girmek 1 2 3 4 5 6 

22. Kendinizi korkutacak sekilde köşelerde hızlı kullanmak 1 2 3 4 5 6 

23. Ön tekerleği havaya kaldırmak veya kaldırmaya teşebbüs 
etmek 

1 2 3 4 5 6 

24. Çok hızlı hareket etmek ve ön tekerleğin yoldan 
ayrılması 

1 2 3 4 5 6 

25. Kasıtlı olarak tekerlek döndürmek (spin) 1 2 3 4 5 6 

26. Kasıtlı olmayarak tekerlek döndürmek (spin) 1 2 3 4 5 6 

27. Sürüş botları giymek 1 2 3 4 5 6 

28. Koruyucu sürüş pantolonu giymek (deri veya deri 
olmayan) 

1 2 3 4 5 6 

29. Koruyucu sürüş ceketi giymek (deri veya deri olmayan) 1 2 3 4 5 6 
30. Vücut zırhı giymek (dirsek pedleri, omuz pedleri, diz 

pedleri vs.) 
1 2 3 4 5 6 

31. Hiçbir koruyucu kıyafet giymemek 1 2 3 4 5 6 
32. Eldiven giymek 1 2 3 4 5 6 
33. Kıyafetin üzerine parlak/floresan şeritler/yamalar 1 2 3 4 5 6 
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koymak 
34. Farları kısarak motor kullanmak 1 2 3 4 5 6 
35. Bir köşeyi veya virajı dönerken fren yapmak veya gaz 

kesmek 
1 2 3 4 5 6 

36. Bir köşeyi veya virajı dönerken vites değiştirmek 1 2 3 4 5 6 
 
37. Belli bir hızda sürerken motoru kontrol etmekte 

zorlandığınızı fark etmek (örn: titreyen direksiyon) 
1 2 3 4 5 6 

38. Islak yolda veya rögar kapaklarında savrulmak / kaymak 
/patinaj yapmak 

1 2 3 4 5 6 

39. Siperlik veya gözlüklerinizin buğulanmasıyla problem 
yaşamak 

1 2 3 4 5 6 

40. Sizi kasıtlı olarak kızdıran ya da riske atan sürücülere 
kızgınlığınızı bir şekide göstermek 

1 2 3 4 5 6 

41. Yasal alkol limitini geçtiğinizden şüphelenerek motor 
kullanmak 

1 2 3 4 5 6 

42. Tek parça deri kıyafet giymek 1 2 3 4 5 6 
43. Parlak/floresan kıyafet giymek 1 2 3 4 5 6 
44. Kısa yolculuklarda motosiklet kaskı takmamak  1 2 3 4 5 6 
45. Uzun yolculuklarda motosiklet kaskı takmamak  1 2 3 4 5 6 
46. Arka koltuk yolcusu için yedek kask bulundurmak  1 2 3 4 5 6 
47. Standartlara uygun olmayan kask takarak kaza riski 

almak  
1 2 3 4 5 6 

48. Karanlıkta, açık renkli kıyafetler giymemeniz sebebiyle 
görünmediğiniz için başka bir aracın size neredeyse 
çarpması  

1 2 3 4 5 6 

49. Karanlıkta, farlarınızı kullanmadığınız için başka bir 
aracın size neredeyse çarpması  

1 2 3 4 5 6 

50. Dikkat çekmek için gaza aşırı derecede basmak  1 2 3 4 5 6 
51. Ellerinizi direksiyondan çekip motosiklet sürerek 

arkadaşlarınızı veya diğer yol kullanıcılarını etkilemeye 
çalışmak  

1 2 3 4 5 6 

52. Başka bir sürücüye sinirlenip el hareketi çekmek  1 2 3 4 5 6 
53. Birini korkutmak için üstüne motosiklet sürer gibi 

yapmak  
1 2 3 4 5 6 

54. Arkadan gelen araçları, aynaları kullanmak yerine 
kafanızı çevirerek kontrol ettiğiniz için dengenizi 
kaybetmek  

1 2 3 4 5 6 

55. Kavşakta sola/sağa dönerken sinyal yerine el işareti 
kullandığınız için dengenizi kaybetmek  

1 2 3 4 5 6 

56. Arkanızda bir yolcu (yakın arkadaş, aile ferdi, vs.) 
varken, aşırı hız yapmaktan kaçınmak  

1 2 3 4 5 6 

57. Motosikletinize güvenerek sağ şeritte ilerleyen bir aracın 
sağından geçmek 

1 2 3 4 5 6 

58. Çevrede yaşayan insanları veya yol kullanıcılarını 
rahatsız etmemek için gaza aşırı derecede basmaktan 
kaçınmak  

1 2 3 4 5 6 

59. Trafikte, her hangi bir sürücü size yol verdiğinde ya da 1 2 3 4 5 6 
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anlayış gösterdiğinde elinizi sallayarak, korna çalarak, 
vb. şekilde teşekkür etmek  

60. Yayaların karşıdan karşıya geçebilmeleri için geçiş hakkı 
sizde dahi olsa, durarak yol vermek  

1 2 3 4 5 6 

 
 
Bu bölümde, kaza yapmış araç sürücülerinin, yapmış oldukları kazalara neden olarak gösterdikleri 
faktörler liste halinde verilmiştir. Kendi sürüş tarzınızı düşündüğünüzde bu faktörlerin yapmış olduğunuz 
veya olabileceğiniz kazalardaki olası etkisini ilgili yeri karalayarak belirtiniz. Her bir soru için cevap 
seçenekleri:  
1= Hiç olası değil  2= Olası değil  3= Hem olası hem de olası değil  4= Olası  5= Büyük olasılıkla 
(ihtimalle)   
   1   2   3   4   5 
 1. Trafik kazası yapıp yapmayacağım çoğunlukla araç kullanma 

becerilerimin yetersizliğine bağlıdır. 
1 2 3 4 5 

 2. Trafik kazası yapıp yapmayacağım çoğunlukla araç kullanırken 
yaptığım riskli davranışlara bağlıdır. 

1 2 3 4 5 

 3. Trafik kazası yapıp yapmayacağım çoğunlukla diğer sürücülerin 
araç kullanma becerilerinin yetersizliğine bağlıdır. 

1 2 3 4 5 

 4. Trafik kazası yapıp yapmayacağım çoğunlukla diğer sürücülerin 
araç kullanırken yaptığı riskli davranışlara bağlıdır. 

1 2 3 4 5 

 5. Trafik kazası yapıp yapmayacağım çoğunlukla kötü şansa (veya 
şanssızlığa) bağlıdır. 

1 2 3 4 5 

 6. Trafik kazası yapıp yapmayacağım çoğunlukla bozuk ve tehlikeli 
yollara bağlıdır. 

1 2 3 4 5 

 7. Trafik kazası yapıp yapmayacağım çoğunlukla aşırı sürat yapmama 
bağlıdır. 

1 2 3 4 5 

 8. Trafik kazası yapıp yapmayacağım çoğunlukla diğer sürücülerin 
aşırı sürat yapmasına bağlıdır. 

1 2 3 4 5 

 9. Trafik kazası yapıp yapmayacağım çoğunlukla öndeki araçları çok 
yakından takip edip etmememe bağlıdır. 

1 2 3 4 5 

10. Trafik kazası yapıp yapmayacağım çoğunlukla diğer araç 
sürücülerinin kullandığım aracı yakın takip etmelerine bağlıdır.  

1 2 3 4 5 

11. Trafik kazası yapıp yapmayacağım çoğunlukla kadere bağlıdır. 1 2 3 4 5 
12. Trafik kazası yapıp yapmayacağım çoğunlukla kötü hava ve 

aydınlatma koşullarına bağlıdır. 
1 2 3 4 5 

13. Trafik kazası yapıp yapmayacağım çoğunlukla araçtaki mekanik 
bir arızaya bağlıdır. 

1 2 3 4 5 

14. Trafik kazası yapıp yapmayacağım çoğunlukla diğer sürücülerin 
alkollüyken araç kullanmasına bağlıdır. 

1 2 3 4 5 

15. Trafik kazası yapıp yapmayacağım çoğunlukla diğer sürücülerin 
tehlikeli bir şekilde hatalı sollama yapmasına bağlıdır.  

1 2 3 4 5 

16. Trafik kazası yapıp yapmayacağım çoğunlukla tehlikeli bir şekilde 
hatalı sollama yapmama bağlıdır. 

1 2 3 4 5 

17. Trafik kazası yapıp yapmayacağım çoğunlukla tesadüflere bağlıdır. 1 2 3 4 5 

KATILIMINIZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ! 
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EK 3 (Ölçüm cihazının güvenirliğinin test ve iyileştirilmesi ODTÜ 
çalışması)  

 

PİLOT ÇALIŞMA 

 

Açıölçer/çevreölçerin güvenilirliği  

 

Türker Özkan ve Timo Lajunen 

Güvenlik Araştırma Birimi, Psikoloji Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi,Türkiye 

 

 

Giriş  

 

AB üyesi önceki 15 ülkedeki trafik kazası ölümlerinin tümünün %14’ünü, iki-tekerlekli 

motorlu araçların (İMA) sürücülerinin oluşturduğu bilinmektedir. Bu durum, her sene 

6000’den fazla kişiyi doğrudan etkilemektedir; AB’nin genişlemesinden sonra bu oran daha 

da yükselmiştir. Çeşitli sebeplerden dolayı motosiklet sayılarının artması beklenebilir; 

dolayısıyla, AB üyesi ülkelerde İMA sürücülerinin yer aldığı kazaları ve ölümleri azaltma 

çabalarına başlıca önceliği vermek, çok önemli görünmektedir.  

Araştırmalar, kafa yaralanmalarının, İMA sürücülerinin ölümcül yaralanmalarında 

%70-80 oranında payı olduğunu göstermiştir; bu durum, kazanın şiddetini düşürmede kask 

takmayı önemli bir etken haline getirmiştir. Dolayısıyla, kask takmayı teşvik eden veya 

engelleyen faktörler, İMA güvenliğinin kritik unsurları gibi görünmektedir. Buna rağmen, 

kask kullanırken motosiklet sürücülerinin görüş alanlarına yönelik hususlar çalışılmamıştır.  

"PRO HELMET" kısa adlı, "Motosiklet Kasklarıyla Kaza Önleme Seçenekleri” adlı 

COST357 araştırma projesi bağlamında, görüş aralığının ve yatay ve dikey görüş alanlarının 

azami geometrisini belirlemek için ölçüm araçları hazırlanmıştır. Bunun için, 1. Figür’de 

gösterildiği gibi açıölçer veya çevreölçer olarak adlandırılan özel bir araç geliştirilmiştir.  

 



138 
 

 

 

1. Figür. Açıölçer, yatay görüş alanı testi için sürücünün burnuna dik olarak yerleştirilir. 

Sürücünün aygıtın merkezindeki ibreye odaklanması istenir. Testi yapan kişi, açıölçerin 

ibresini sırasıyla her iki yöne görünemez oluncaya kadar yatay olarak hareket ettirir. Her iki 

yönün görüş alanının açısı kaydedilir.  

 

Kısaca, katılımcı gözlerini açıölçerin yarı çemberinin orta noktasına sabitlerken, testi 

yapan kişi katılımcının çevresel (periferik) görüşünün sınırlarını belirlemek için açıölçerin 

ibresini hareket ettirir (bkz. 1. Figür). Bu ölçüm, önden arkaya veya arkadan öne doğru 

ve/veya sol gözden sağ göze veya sağ gözden sol göze doğru yapılabilir. Ölçüm aracını 

kullanarak farklı ölçüm alma yollarının araştırmacılara tutarlı ve doğru sonuçlar verip 

vermediği henüz incelenmemiştir. Dolayısıyla, bu pilot çalışmanın amacı; 1. çalışmada 

açıölçerin güvenilirliğini (zamana ve koşullara bağlı olarak ölçümlerin tutarlılığını) ve 2. 

çalışmada ölçüm aracının güvenilirliğini artırmanın yollarını araştırmaktır.  

 

 

1. Çalışma 

 

Yöntem 

Katılımcılar 

Çalışmaya toplam yirmi üç kişi (17 erkek) katılmıştır. Örneklemin ortalama yaşı 28.47’dir. 
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Ölçümler 

Proje asistanlarından birine, açıölçeri nasıl kullanacağı ve katılımcılar arasında benzer şekilde  

ve koşullarda nasıl  ölçüm alacağı öğretilmiştir. Katılımcı, gözlerini açıölçerin yarı 

çemberinin orta noktasına sabitlerken, asistan, katılımcının çevresel (periferik) görüşünün 

sınırlarını belirlemek için açıölçerin ibresini hareket ettirir (bkz. 1. Figür). Asistan, ölçümleri 

önden arkaya veya arkadan öne doğru ve/veya sol gözden sağ göze veya sağ gözden sol göze 

doğru almıştır; ölçümlerin sıralamaları dengelenmiştir.   

 

Bulgular 

 

Ölçümler; sağ göz için önden arkaya çevresel açının (ÖASaG) ortalaması 70.43 iken, sağ göz 

için arkadan öne çevresel açının (AÖSaG) ortalamasının 70.91 olduğunu  göstermiştir. Benzer 

şekilde, sol göz için önden arkaya çevresel açının (ÖASoG) ortalaması 71.86 iken, sol göz 

için arkadan öne çevresel açının (AÖSoG) ortalaması 72.86’dır.  

Eşleştirilmiş iki grup arasındaki farkların testi (paired-sample t-test), hem sağ hem de 

sol göz için önden arkaya ve arkadan öne alınan ölçümler arasında anlamlı bir fark olduğunu 

göstermiştir [sırasıyla, (ÖASaG): 70.43 & (AÖSaG): 70.91   t= -2.41, p<. 05 ve (ÖASoG): 

71.86 & (AÖSoG): 72.86    t= -2.97, p<. 01]. Ancak, hem sağ hem de sol göz için ölçümlerin 

korelasyonlarının yüksek olduğu not edilmelidir (sırasıyla, ÖASaG ve AÖSaG: r= .81 ve 

ÖASoG ve AÖSoG: r= .84). Ayrıca, varyans analizi, çevresel görüş açısına dair yaş ve 

cinsiyet farkının olmadığını göstermiştir. 

 

Sonuç 

 

Bu çalışmanın sonuçları; ölçümlerin önden arkaya (ÖA) ya da arkadan öne (AÖ) alınmasının, 

bu iki ölçümün hayli tutarlı olmasına rağmen (.70’i geçen korelasyon değeri), bir dereceye 

kadar önemli olabileceğini göstermiştir. AÖ ve ÖA ölçümleri arasında gözler için sadece 

toplam 2 derece fark olmasına rağmen, ÖA ölçümleri AÖ ölçümlerine kıyasla sağ ve sol göz 

için anlamlı olarak daha düşük (daha muhafazakar) değerler vermiştir. Dolayısıyla, 

araştırmalarda ÖA ölçümlerinin kullanılması önerilmektedir. Ancak, ilave araştırmalar 

gerekmektedir.  
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2. Çalışma 

 

Yöntem 

 

Katılımcılar 

Çalışmaya toplam yirmi sekiz kişi (14 erkek & 14 kadın) katılmıştır. Örneklemin ortalama 

yaşı 26.14‘tür.  

 

Ölçümler 

Proje asistanlarından birine, açıölçeri nasıl kullanacağı ve katılımcılar arasında benzer şekilde  

ve koşullarda nasıl  ölçüm alacağı öğretilmiştir. Katılımcı gözlerini açıölçerin yarı çemberinin 

orta noktasına sabitlerken, testi yapan kişi katılımcının çevresel (periferik) görüşünün 

sınırlarını belirlemek için açıölçerin ibresini hareket ettirir (bkz. 1. Figür). Asistan, ölçümleri 

önden arkaya veya arkadan öne doğru ve/veya sol gözden sağ göze veya sağ gözden sol göze 

doğru almıştır; ölçümlerin sıralamaları dengelenmiştir.   

 

 

Bulgular 

 

Ölçümler; sağ göz için önden arkaya çevresel açının (ÖASaG) ortalaması 70.52 iken (1. 

çalışmada bu değer 70.43’tür), sağ göz için arkadan öne çevresel açının (AÖSaG) 

ortalamasının 72.08 olduğunu (1. çalışmada bu değer 70.91’dir) göstermiştir. Benzer şekilde, 

sol göz için önden arkaya çevresel açının (ÖASoG) ortalaması 71.73  iken (1. çalışmada bu 

değer 71.86’dır), sol göz için arkadan öne çevresel açının (AÖSoG) ortalaması 72.17’dir (1. 

çalışmada bu değer 72.86’dır).  

Eşleştirilmiş iki grup arasındaki farkların testi (paired-sample t-test), sadece sağ göz 

için önden arkaya ve arkadan öne alınan ölçümler arasında anlamlı bir fark olduğunu 

göstermiştir, (ÖASaG): 70.52 & (AÖSaG): 72.08   t= -2.09, p<. 05. Ancak, hem sağ hem de 

sol göz için ölçümlerin korelasyonlarının yüksek olduğu not edilmelidir (sırasıyla, ÖASaG ve 

AÖSaG: r= .60 ve ÖASoG ve AÖSoG: r= .78). Ayrıca, varyans analizi, yaşın etkisi yokken 

cinsiyetin çevresel görüş açısı üzerinde anlamlı etkisinin olduğunu göstermiştir. Kadınların 

AÖSaG ve AÖSoG skorları daha yüksektir.  
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Sonuç 

 

1. çalışmayla benzer şekilde bu çalışmanın sonuçları, iki ölçümün hayli tutarlı olmasına 

rağmen (.60’ın üzerinde korelasyon değeri) özellikle sağ göz için asistanın önden arkaya veya 

arkadan öne ölçüm almasının bir dereceye kadar önemli olabileceğini göstermiştir. Ayrıca, 

hem sağ hem de sol göz için ÖA ölçümü AÖ ölçümüne kıyasla anlamlı derecede daha düşük 

(daha muhafazakar) değerler vermiştir. Dolayısıyla, araştırmalarda ÖA ölçümlerinin 

kullanılması önerilmektedir. Kadınların AÖSaG ve AÖSoG değerlerinin daha yüksek olduğu 

da gözden kaçırılmamalıdır.  

Araştırmacılar, 1. ve 2. çalışmanın sonuçlarını göz önünde tutarak, açıölçeri daha da 

geliştirmenin yollarını araştırmaya karar vermiştir.  

 

 

2. Çalışma (Açıölçerin değiştirilmiş versiyonu) 

 

Yöntem 

 

Katılımcılar 

Çalışmaya toplam yirmi sekiz kişi (14 erkek & 14 kadın) katılmıştır. Örneklemin ortalama 

yaşı 26.14‘tür (2. çalışmadaki örneklem kullanılmıştır).  

 

Ölçümler 

Proje asistanlarından birine, açıölçeri nasıl kullanacağı ve katılımcılar arasında benzer 

şekilde ve koşullarda nasıl  ölçüm alacağı öğretilmiştir. Testi yapan kişi katılımcının 

çevresel (periferik) görüşünün sınırlarını belirlemek için açıölçerin ibresini hareket 

ettirirken, katılımcıdan gözlerini açıölçerin yarı çemberinin araştırmacıların yeni 

geliştirilmiş bir numaratör koyduğu orta noktasına sabitlemesi istenir (bkz. 2. Figür). 

Numaratör, katılımcının tekrarlamış olduğu sayıları rasgele üretmektedir.  
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2. Figür. Açıölçerin değiştirilmiş versiyonu 

 

 

Asistan, ölçümleri önden arkaya veya arkadan öne doğru ve/veya sol gözden sağ göze 

veya sağ gözden sol göze doğru almıştır; ölçümlerin sıralamaları dengelenmiştir. 

 

Bulgular 

 

Ölçümler; sağ göz için önden arkaya çevresel açının (ÖASaG) ortalaması 70.28 iken (2. 

çalışmada 70.52; 1. çalışmada 70.43), sağ göz için arkadan öne çevresel açının (AÖSaG) 

ortalamasının 71.68 olduğunu (2. çalışmada 72.08; 1. çalışmada 70.91) göstermiştir. Benzer 

şekilde, sol göz için önden arkaya çevresel açının (ÖASoG) ortalaması 71.66 (2. çalışmada 

71.73; 1. çalışmada 71.86) iken, sol göz için arkadan öne çevresel açının (AÖSoG) ortalaması 

71.19’dur (2. çalışmada 72.17; 1. çalışmada 72.86).  

Eşleştirilmiş iki grup arasındaki farkların testi (paired-sample t-test), açıölçerin 

değiştirilmiş versiyonunda önden arkaya (ÖA) ve arkadan öne (ÖA) alınan ölçümlerin 

arasında anlamlı fark bulunmadığını göstermiştir. Ayrıca, hem sağ hem de sol göz için 

ölçümler arasındaki korelasyon hayli yüksektir (sırasıyla, ÖASaG ve AÖSaG: r= .54 ve 

ÖASoG ve AÖSoG: r= .67). 2. çalışmayla benzer şekilde, varyans analizi yaşın etkisinin 

olmamasına rağmen cinsiyetin çevresel görüş açısı üzerinde etkisinin olduğunu göstermiştir. 

Kadınların AÖSaG ve AÖSoG skorları daha yüksektir.  
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Sonuç 

 

Bu çalışmanın sonuçları, açıölçerin değiştirilmiş versiyonunda, önden arkaya (ÖA) ve 

arkadan öne (AÖ) alınan ölçümler arasında anlamlı fark bulunmadığını göstermiştir. Başka 

bir deyişle, açıölçerin değiştirilmiş versiyonu, orjinal versiyonuna kıyasla katılımcının daha 

iyi odaklanmasını sağlıyor gibi görünmektedir. Dolayısıyla, ölçüm aracı numaratör veya diğer 

gereçler eklenerek geliştirilebilir; böylece gözler uygun bir şekilde sabitlenebilir. Ancak, 

numaratör kullanılmadan ÖA ve AÖ ölçümlerinin arasında sadece 2 derecelik bir farkın 

olduğu gözden kaçırılmamalıdır; ayrıca, AÖ ve ÖA ölçümleri hayli tutarlıdır.           

ÖA ölçümü, AÖ ölçümüne kıyasla hem sağ hem de sol göz için anlamlı olarak daha 

düşük (daha muhafazakar) değerler vermiştir. Bu nedenle, önden arkaya (ÖA) doğru alınan 

ölçümler önerilmektedir. Ayrıca, her iki göz için de kadınların skorları daha yüksektir. 

Dolayısıyla, norm verisi erkekler ve kadınlar için ayrı ayrı hazırlanmalıdır. İleriki 

çalışmalarda veri, değişik örneklemlerden ve ülkelerden toplanmalıdır.  
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