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Kişisel Koruyucu Donanım, motosiklet, scooter ve moped sürücülerinin kazalardan daha az
etkilenmelerini sağlar. Ne var ki, motosiklet kıyafetlerinin sağladığı faydalar Halen daha
hafife alınmaktadır. Özellikle sıcak iklim bölgelerinde bulunan ülkelerdeki moped
sürücüleri ve banliyö çalışanları, bu kıyafetlerin güvenlik ve konfor bakımından sağladığı
faydaları önemsememe eğilimindedir.
İki Tekerlekli Motorlu Araçların (ITMA) tasarımı ve sürücü güvenliği noktasında önemli
gelişmeler sağlanmış olsa da, yol güvenliğinin geliştirilmesi aşamasında , koruyucu
kıyafetlere yönelik tutum ve algıların biraz daha değiştirilmesi gerekmektedir. Moped ve
motosiklet sürücülerine koruyucu donanım hakkında güncel ve kapsamlı bilgiler
sağlanması gerekmektedir.. Sürücülerin uygun kıyafet tarzının kendilerine sağlayacağı
faydalar hakkında bilgilendirilmesi, seçim yapmalarını kolaylaştıracak ve güvenliklerini
arttıracaktır..
Her ITMA sürücüsünün doğru donanıma sahip olması gerekir, ayrıca ilgili kişi ve
kuruluşlar da (ITMA endüstrisi, bayiler, şehir makamları, sürücü organizasyonları
vb.) sürücülerin bilgilendirilmesi ve kaliteli motosiklet donanımı kullanımı
noktasında farkındalıklarının artırılmasında önemli rol oynayabilirler.
Bu kılavuzun amacı, bilimsel kanıtlarla desteklenmiş bazı temel bilgiler sağlayarak, uygun
koruyucu kıyafet kullanan motosiklet sürücüsü sayısını artırmaktır.
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Neden her ITMA sürücüsü koruyucu donanım kullanmalıdır?

•

Moda ve görünüm, motosiklet kıyafeti satın alma noktasında kullanıcıyı etkileyen önemli
unsurlardır. Motosiklet kullanıcılığı, özgürlük, heyecan ve güçlü kimlik imajı ile yakından
ilişkilidir.

•

Bu duygu kaynaklı unsurların yanı sıra, her motosiklet, scooter ve moped sürücüsü önem
verilmesi gereken bazı önemli güvenlik öğeleri bulunduğunun da farkında olmalıdır.
Güvenlik meseleleri sürücüleri eğlence, konforlu sürüş veya yoğun şehir trafiğindeilerleme
zevkinden mahrum bırakmamalıdır.
Etrafı bir koruyucu çelik kafes ile sarılmış otomobil sürücülerinin aksine, motosiklet
sürücüleri, açık havada sürüş keyfinin tadını çıkarırlar. Fakat ne yazık ki bu özgürlük hissinin
özellikle sürüş güvenliği bakımından bazı dezavantajları vardır. Ayrıca aşırı sıcak veya
soğuk havalar, yağmurlu havalar, uçuşan böceklerin çarpması veya diğer araçlar tarafından
sıçratılan kir ve taş parçaları da motosiklet sürücülerini etkileyebilecek olumsuz durumlardır.
Koruyucu donanımlar ise bu gibi olumsuz etkenleri engellemek ve sürücünün asfalt ile temas
etmesi gibi karşılaşacağı her türlü şart için geliştirilmiştir.
Koruyucu donanımın iki ana görevi vardır: koruma ve konfor. Koruyucu donanım olası kaza
durumlarındaki yaralanmaları önler veya etkilerini azaltır.
Bu kitapçık ITMA kullanıcılarının şu noktalarda doğru seçim yapabilmelerine yardımcı
olmak için tasarlanmıştır: doğru uyum, doğru korunma, doğru malzeme ve doğru
kombinasyon.
Her bir sürüş tarzı için uygun olan rahat bir kıyafet giyilmesi önemlidir ve bu kıyafet
aşağıdakileri sağlamalıdır:

•

Kaza durumlarında belirli bir seviyede
koruma sağlamak
Sürücülere sıcak ve soğuk havalarda konfor
sağlamak
Diğer
sürücüler
tarafından
fark
edilebilmelerini
sağlamak
(göze
çarpmalarını sağlamak)

Koruyucu donanım olmadan yola çıkmak asla
alınmaması gereken bir risktir. Çoğu sürücü,
özellikle banliyö sürücüleri, masraf, elverişsizlik,
konfor ve bilgi eksikliği nedeniyle motosiklet
kıyafeti giymemekte ısrar etmektedir. Çoğu
scooter sürücüsü, düşük hızlarda seyretmenin
ciddi yaralanma riski taşımadığı anlamına
gelmediğinin farkında değildir. 50 km/sa hızla
seyreden bir scooter ile aynı hıza sahip bir
motosiklet arasında hiçbir fark yoktur.
Scooter kullanıcıları da kol ve bacak kırılması
ve deri nakli veya daha da etkili müdahale
gerektiren ağır deri sıyrılmaları noktasında tam
olarak aynı riske sahiptir. Kişisel tarz ve
zevklere uygun koruyucu donanım bulmak
oldukça kolaydır.

Bilimsel kanıtlara göre Koruyucu
Donanımın sağladığı faydalar

ÜST GÖVDE VE KOLLAR :
CEKETLER

Motosiklet kazalarına yönelik bu güne kadar gerçekleştirilmiş en doğru ve
ayrıntlı araştırma olan MAIDS’ten* elde edilen kanıtlara göre, doğru
koruyucu kıyafet giyen sürücüler olası kaza durumlarında daha az yaralanma
riski altındadır. MAIDS yaralanma istatistikleri uygun koruyucu kıyafet
giymenin faydalarını göstermek ve sürücülere daha etkili tavsiyelerde
bulunmak için donanımın koruma etkisini gösteren ifadelerle ile özetlenmiştir.
“Koruma Faktörü” MAIDS araştırmasında incelenen kazalarda, koruyucu
kıyafetin hem yaralanma etkilerini azalttığını, hemde yaralanmaları daha
etkili bir şekilde engellediğini oransal olarak belirtir.

Korumalı Ağır Ceket

Korumalı Ağır Ceket

Koruma faktörü : 93 %
Hafif ve orta ağırlıkta ceket

Koruma faktörü : 92 %
Hafif ve orta ağırlıkta ceket

Koruma faktörü : 73 %
moped sürücüleri

Koruma faktörü : 69 %
motosiklet sürücüleri

Açıklamalar : Hafif ceket=ince pamuk | Orta ağırlıkta ceket= kot, hafif deri veya
naylon | Ağır ceket= Kevlar®, taklit veya ağır deri
*Motorcycle Accidents In-Depth Study (Ayrıntılı Motosiklet Kazaları İncelemesi), bkz. sayfa 15.
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ALT GÖVDE VE BACAKLAR :
PANTOLONLAR

moped sürücüleri

Hafif ve orta ağırlıkta pantolonlar
Koruma faktörü : 54 %

Ağır pantolonlar
istatistikler gösterge niteliğinde değildir

Açıklamalar : Hafif pantolon=ince pamuk | Orta ağırlıkta pantolon = kot, hafif deri
veya naylon Ağır pantolon = Kevlar®, taklit veya hafif deri

motosiklet sürücüleri

Hafif ve orta ağırlıkta pantolonlar
Koruma faktörü : 65 %

Ağır pantolonlar
Koruma faktörü : 96 %

Bilimsel kanıtlara göre
Koruyucu Donanımın Sağladığı Faydalar

>

Ayak Donanımı

Motosiklet botları

motosiklet sürücüleri

Koruma faktörü : 89 %
Hafif ayak donanımı

Motosiklet botları
Koruma faktörü : 93 %

Koruma faktörü : 50 %
moped sürücüleri

Hafif ayak donanımı
Koruma faktörü : 46 %

Açıklamalar : Hafif ayak donanımı = sokak ayakkabısı, spor ayakkabı, jimnastik
ayakkabısı
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ELDİVENLER

moped sürücüleri

motosiklet sürücüleri

Kalın eldivenler
Koruma faktörü : 87 %

Kalın eldivenler
Koruma faktörü : 95 %

Orta kalınlıkta eldivenler
Koruma faktörü : 77 %

Orta kalınlıkta eldivenler
Koruma faktörü : 93 %

Açıklamalar : Orta ağırlıkta eldivenler = kot, hafif deri veya naylon | Ağır
eldivenler = Kevlar®, taklit veya ağır deri

Baş ve yüz koruması
İstatistiklere göre baş yaralanmaları ITMA sürücülerinin maruz kaldığı
sakatlanma ve ölümlerin ana nedenidir.
Kasklar
Kasklar en önemli koruyucu donanımlardır, bu nedenle doğru kask seçimi
önemlidir. Kasklar ölümcü baş yaralanması vakalarını %50 oranında azaltır
(kaynak : Dünya Sağlık Örgütü).
Kask kullanımı AB Üyesi Ülkelerde zorunludur, bununla birlikte ciddi kazaların
yaklaşık %20'sinde kaskların kaza sırasında sürücünün başından çıktığı
belirlenmiştir. Bunun iki ana nedeni vardır :
• Kaskın sürücünün başına uygun olmaması ;
• Kaskın tam olarak bağlanmaması veya gevşek bağlanması.
Yola çıkmadan önce kask, başa doğru bir şekilde oturtulmalı ve bağlanmalıdır.
Kask kontrol listesi :
• Açık bir şekilde görülen ECE tip onayı
etiketini taşımalıdır.
• Sürücünün alın ve kaş bölgesini sarmalıdır
• Hareket etmemeli, kayarak sürücünün
gözlerini kapatmamalı veya sürücünün
alnına baskı uygulamamalıdır
• Sürücünün görüş açısını engellememelidir
• Gözlük kullanan sürücülerin gözlüklerine
baskı uygulamamalı veya görmelerini
engellememelidir
• Hepsinden önemlisi, konforlu olmalı ve
doğru bir şekilde bağlanmalıdır.
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Kasklar sürücünün başını çeşitli şekillerde korur. Dış kaplama delinme ve aşınmaya
karşı dayanıklıdır. Dış kaplama içerisinde bulunan ve aynı derecede öneme sahip
darbe sönümleyici iç katman, darbe altında yavaşça çökerek darbeyi soğurur. Başı
saran yumuşak astar sürücüye rahatlık verir ve kaskın güvenli bir şekilde
oturmasını sağlar.
Şiddetli bir darbeye maruz kalan bir kask mutlaka değiştirilmelidir.

Sürücüler için Koruyucu Donanımlar

Sürücüler bir tam yüz kaskının sürüşü daha da konforlu bir hale getireceğini unutmamalıdır.
Bu kask, kulakların maruz kaldığı rüzgar gürültüsünü, yüz ve gözleri etkileyen rüzgar basıncını
keser. Havada uçuşan böcek ve diğer nesnelerin yüze çarpmasını engeller. Kask ayrıca kötü hava
şartlarında ekstra koruma sağlar ve sürücü yorgunluğunu azaltır.
Kask camı ve gözlükler
Kaliteli bir kask camı veya gözlük de motsiklet sürücüleri için önemli bir donanımdır. Sürücünün
her türlü hava ve ışık şartlarında daima iyi görüş açısına sahip olması önemlidir. Sürücüler ayrıca
siperlik veya gözlüklerin ortam şartlarına (gün ışığı, gece, yağmur) uygun olduğundan emin
olmalıdır.
Motosiklet sürücülerinin sık karşılaştığı sorunlardan biri de kask camının buğulanmasıdır. Bu
durum çeşitli şekillerde azaltılabilir ve giderilebilir. En sık aranan özellik cam bölgesinde kask
havalandırmasıdır ve bazı kasklarda buğu giderici siperlik kaplamaları ve/veya çift kaplama görevi
üstlenen ek cam bulunur. Ek cam, tıpkı sprey benzeri buğu giderme ürünleri ve diğer kask camı
aksesuarları gibi genellikle ek olarak satılmaktadır.
Koruyucu gözlük takan sürücüler bu şekilde gözlerini korurlar, fakat yüzlerinin diğer bölgeleri
olası yaralanmalara karşı korunmalı değildir.
Yerinden çıkmamaları için koruyucu gözlükler kaska sıkıca bağlanmalıdır. Daha önce de
belirtildiği gibi, tam yüz kaskları ve yüz koruyucular çok daha etkili bir tam yüz koruması sağlar.

Kulak tıpaları
Motosiklet sürücüleri sadece trafik ve
motor gürültüsüne değil, ayrıca birçok
farklı gürültüye de maruz kalır.
Kasklar etraftaki havanın oluşturduğu
gürültü seviyelerini azaltsa da, sürücüler
herhangi bir ek koruma olmaksızın uzun
süre seyahat ettiklerinde kendilerini çok
çeşitli
kulak
koruyucuları
ile
önlenebilecek işitme rahatsızlığı riskine
atabilirler.
Kulak tıpaları mükemmel koruma sağlar,
fakat belirli aralıklarla değiştirilmelidirler.
Farklı ebat ve gürültü önleme seviyeleri ile
çeşitli markalar altında satılmakla birlikte,
sadece motosiklet sürücüleri için özel
olarak
üretilen
kulak
tıpalarının
kullanılması tavsiye edilir.

Gövde koruması

kıyafet
Sürücüler daha ziyade floresan ve/veya yansıtıcı malzemeler içeren kıyafetler satın
almaya yönlendirilmelidir. Yansıtıcı kıyafetler gece şartlarında farlar vurduğunda
daha kolay görünür ve floresanlı kıyafetler şiddetli yağmurlu havalarda yoğun
karayollarında sürücüyü daha belirgin bir hale getirir. Sürücülerin güvenliği için,
düz siyah ve kamufle olan kıyafetler yerine, yol ortamına zıt renkler içeren
kıyafetlerin tercih edilmesi önemlidir.
Yüksek seviyede görünürlük sağlayan yansıtıcı yüzeyli ceketler de aynı işlevi görür.
Motosiklet sürücünün imajını ortaya koymaları bakımından önemlidir, fakat asıl
önemli olan kaza sırasında sürücüye sağlayacaklarıdır. seçimi sırasında sürücüler
güvenliğin moda ve görünümden daha önemli olduğuna dair ikna edilmelidir.

eldivenler
Ceket kontrol listesi:
• Diğer sürücülerin daha iyi fark edebilmeleri
için parlak renklerde olmalıdır
• Konfor sağlayacak kadar gevşek, fakat darbe
koruyucuların doğru yerde olması ve
kaymamasına yetecek kadar sıkı olmalıdır
• Kıyafet tasarlandığı şartlara bağlı olarak,
sürücüye konfor sağlamalıdır.
• Kolların yukarıya kaymasını önleyen bilek
tokaları olmalıdır (yaralanmaların %56’sına
bilekler maruz kalır).
• Normal kıyafetin üzerine düzgün bir şekilde
oturabilmelidir
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Motosiklet eldivenleri çok çeşitli tarz, ağırlık ve kalınlıklarda satılmaktadır. Dolgu
takviyesiz ve belirli bir seviyede havalandırmalı eldivenler yaz ayları veya sıcak
iklimler için, daha ağır, astar takviyeli ve/veya yalıtımlı eldivenler ise kış aylarında
ek koruma sağlamak için oldukça rahat ve uygundur. Motosiklet eldivenleri
sürücünün el ve bileklerini aracı kullanım kabiliyetlerini engellemeyecek şekilde
korumalıdır. Parmakların tamamını kaplayan motosiklet eldivenleri elleri su
toplamaya karşı ve rüzgar, güneş ve soğuğun etkilerinden korur, ayrıca olası kaza
durumlarında kesilme, ezilme ve sıyrılmaları engeller.
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Eldiven kontrol listesi:
• El ve bilekleri tam olarak sarmalıdır
• Ele güvenli bir şekilde oturmalıdır
• Ellerin tehlikeli derecede soğuk almamasını
sağlayacak derecede su geçirmez olmalıdır
• Eldivenler sürücünün aracı tam olarak kontrol
edebilmesini sağlamak için özel olarak
tasarlanmıştır

Bot kontrol listesi:
• Ayağın tamamını, bileği ve bacağın alt kısmını
kaplamalıdır
• Botlar sürücünün ayağının rahatsız edici – ve
tehlikeli – derecede soğuk almasını önlemek için
su geçirmez olmalıdır
• Plastik veya metal koruyuculu botlar olası kaza
durumlarında daha etkili koruma sağlar.

Botlar
Motosiklet botları ayakları, parmakları ve
bilekleri sürücünün manevra kabiliyetini
etkilemeden korur. ‘Spor ayakkabıları’
kolay ve hızlı giyilebilir, fakat önemsiz
düşmelerde dahi ciddi yaralanmalardan
korumaz. Sürücüler daha fazla ödeme
yaparak su geçirmez botlar almak veya
parmak
ve
bilek
koruyucular
(aşındıklarında değiştirilebilirler) gibi
ekstra özellikler aramak arasında seçim
yapmalıdır.

Pantolonlar
Bacaklar sürücülerin kaza sırasında darbe alma ihtimali en yüksek olan uzvudur.

Pantolon kontrol listesi:
• Konfor sağlayacak kadar gevşek, fakat darbe
koruyucuların yerinde tutulmasına yetecek kadar
sıkı olmalıdır
• Kıyafet tasarlandığı şartlara bağlı olarak, sürücüye
konfor sağlamalıdır.
• Sadece sürüş sırasında değil yürürken de rahat
olmalıdır
• Daha kapsamlı güvenlik için bazı modellerde
CE-işaretli sökülür-takılır koruyucular bulunur.
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Gövde Koruyucular
Darbe koruyucular motosiklet kıyafeti olarak kullanılmak üzere tasarlanmış olup,
ayrı olarak satın alınabilecekleri gibi, kıyafet takımının parçası olan orijinal bir
donanım olarak da bulunabilirler. Koruyucular, motosiklet kazalarında zeminden
veya yol yüzeyinden alınan darbeler nedeniyle oluşan yaralanmalara karşı koruma
sağlar. Koruyucular AB standartlarına uygun olduklarını belirten CE işaretini
taşımalıdır.
Darbe koruyucuların faydaları :
• Olası kaza durumlarında sürücü ITMA'dan düşerek zemine veya yol yüzeyine
çarptığında oluşan bazı yırtılma ve sıyrılmaları önler.
• Sıyrık, kırılma, soyulma veya eklem hasarlarını önler veya etkilerini azaltır.
Koruyucu tipleri :
• Kol koruyucu – dirseği ortalar ve dirseğin yaklaşık 5 cm üzerinden üst kol
kemiği hattı boyunca serçe parmağa doğru uzanır
• Omuz koruyucu – omuz noktası ve boyunun orta kısmından üst kol boyunca
aşağıya doğru iner ve hafifçe öne doğru sarkar
• Sırt koruyucu – kürek kemiklerinden bele doğru uzanarak sırtı ortalar
• Göğüs koruyucu - göğüs kafesini korur
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•
•
•
•

Kalça koruyucu – kalça kemiği üzerine simetrik olarak yerleşir ve kalça kemiğinin üst kısmını
kaplayacak kadar yukarı uzanır
Uyluk koruyucu – dizin 10 cm yukarısından uyluğun ön ve arka kısmını kaplar
Diz ve bacak koruyucu – diz ve kaval kemiği üzerinde bulunur ve dizin yaklaşık 10 cm
yukarısından uzanır.
Boyun desteği – başın aşırı ileri, geri ve yana hareket etmesini ve omurganın kask üzerine
uygulanan kuvvet nedeniyle sıkışmasını engeller.

ITMA sürücülerine daima motosiklet kullanımı
için özel olarak tasarlanan koruyucu kıyafetleri
satın almaları tavsiye edilmelidir.
Koruyucu Donanım kaza ve yaralanmaları tek
başına engellemez. Tehlike arz eden durumlar
içerisine girmeyi önleyen, sürücünün trafikteki
dikkatli tutumu ve tehlikelere karşı sürekli olarak
uyanık olmasıdır.

eSUM projesi – Avrupa güvenli Kent İçi motosiklet kullanımı
Avrupa Güvenli Kent İçi Motosiklet Kullanımı (eSUM) Projesi, kent ortamında daha güvenli
motosiklet kullanımının sağlanmasında etkili olacak geniş kapsamlı önlemler belirlemek,
geliştirmek ve bu önlemleri tanıtarak uygulamak için Avrupa’nın en önde gelen motosiklet
kentlerinin yerel otoriteleri, motosiklet endüstrisi ve üniversiteler arasında yürütülen bir
işbirliği girişimidir. Proje Avrupa Komisyonu ile ortak olarak finanse edilmektedir.
eSUM’un bültenlerinden biri olan bu kitapçık, Kişisel Koruyucu Donanımın etkili bir şekilde
seçilebilmesi için açık genel bilgiler vererek ITMA kullanıcılarının güvenliklerinin
artırılmasına katkıda bulunmayı amaçlar.
eSUM projesi, kişisel koruyucu donanım da dahil olmak üzere iyi uygulama projelerine
dünyanın altı önemli bölgesinde kılavuzluk ederek yol güvenliği uygulayıcıları için eşsiz bir
web-tabanlı İyi Uygulama Kılavuzu oluşturulmasına öncülük edecektir.
eSUM’un ana hedefi yerel otoritelere yardım etmek ve onları teşvik etmektir.
AB üyesi ülkelerden özellikle ITMA’larla ilgili
yol güvenliği sorunlarını işaret eden eylem
planları tasarlamaları beklenmektedir.

Avrupa yollarına gündelik bir bakış :
koruyucu kıyafetler giyen sürücülerle gereken donanıma sahip olmayanlar yan
yana.

Sürücüler için Koruyucu Donanımlar

Bir iyi uygulama kılavuzu ve model
uygulamaların da desteği ile on-line Eylem
Paketi, yerel yetkililerin eSUM projesi ile
elde edilen modeli baz alarak ITMA’lar
için bir genel kent içi yol güvenliği
Standardı ortaya koymalarını sağlayacak
bir süreç takip etmelerine olanak
tanıyacaktır.
Daha fazla bilgi için:
www.esum.eu

Sürücüler için Koruyucu Donanımlar

Bilimsel kanıtlara göre Koruyucu Donanımın Sürücülere sağladığı
faydalar:
Kaynak: MAIDS : Ayrıntılı Motosiklet Kazaları İncelemesi
ITMA kazalarının doğasını ve nedenlerini daha iyi anlamak için, ACEM ITMA kazalarına yönelik
bilgileri artırmak için çalışmalar yürütmektedir.
ITMA sürücüleri araç kullanıcıları arasında en kolay yaralanabilen gruptur ve yol kazaları gittikçe
artmakta olan bir sosyal sorundur. Avrupa Birliği ülkelerinde kaza sonucu ITMA sürücüsü
ölümlerinin azalması ve Avrupa Yol Güvenliği Sözleşmesinin hedeflerine ulaşılması için, ITMA’nın
mobilite planları ile tam olarak bütünleşmesini amaçlayan çözüm ve politikalar yürütülmesi
gerekmektedir.
ITMA’ların karıştığı yol kazalarının nasıl olduğu hakkında doğru bilgilere sahip olmak, doğru
önceliklerin belirlenmesinde çok önemlidir. Avrupa Komisyonunun da finansmana katkı
sağlamasıyla, ACEM Avrupa’daki ITMA kazaları hakkında günümüze kadar gerçekleştirilmiş en
kapsamlı çalışmayı gerçekleştirmiştir : MAIDS - Ayrıntılı Motosiklet Kazaları İncelemesi. Araştırma
3 yıl süreyle 5 ülkeden 921 kaza üzerinde gerçekleştirilmiştir.
Her bir örnek alma bölgesinden toplanan verilerin tutarlılık göstermesi için, MAIDS ekibi Ekonomik
İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından motosiklet kaza mahallerinin ayrıntılı olarak
incelenmesi için geliştirilen yöntemi benimsemiştir. Araştırma her bir kaza için yaklaşık 2000
değişken ortaya koymuştur.

MAIDS veritabanı daha fazla analiz için dış
araştırmacı ve kurumların da kullanımına
açılmıştır. MAIDS raporunun yayınlanmasından
bu yana bazı analistler MAIDS’e başvuruda
bulunmuşlar ve MAIDS takımı tarafından
toplanan verilerin daha iyi işlenmesi için yeni
ortaklıklar kurulmuştur.
Daha fazla bilgi için:
www.maids-study.eu

eSUM - Avrupa Güvenli Kent İçi motosiklet kullanımı - www.esum.eu
eSUM Ortakları :
Ajuntament de Barcelona (Koordinatör) - İSP | Transport for London - İNG | ATAC, Mobility Agency for the city of Rome - İT
| Mairie de Paris - FRANSA | Dirección general de Tráfico - İSP | BMW Motorrad - ALM | Piaggio Group - İT | ACEM,
Association des Constructeurs Européens de Motocycles - B | Altran DSD
- İSP | University of Florence - İT | CEREPRI (University of Athens) - YUN

