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ARAÇLARDA ÇOCUK KOLTUĞU
KULLANIMI
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İstanbul, 2010

ARAÇLARDA ÇOCUK KOLTU⁄U
KULLANIMI

EMN‹YET KEMER‹N‹N DO⁄RU
KULLANIMI

1 Haziran 2010’dan itibaren emniyet kemeri
bulundurulması zorunlu olan araçlarda, 1.35
metreden kısa ve ve 36 kilogramın altındaki
çocuklar için de, a¤ırlıklarına uygun oto güvenlik
koltukları kullanılması zorunlu hale gelecek.

Emniyet kemeri ile ilgili ;
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Kemeri ba¤larken üzerinizde palto vs. gibi kalın
giysiler olmamalıdır, kalın giysiler kemerin
etkinli¤ini azaltır.
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4-12 arasında (15-36 kg arası)
çocuk, boy ve kilo olarak
hareketli koltukları kullanamayacaktır ve henüz emniyet kemeri de kullanmaya
hazır olmadı¤ından yükseltici
çocuk güvenlikli oto koltukları
kullanılmalı.

fieritler gergin olmalıdır.
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4 yaflına kadar (10-18 kg) hareketli çocuk güvenlik
koltukları kullanılmalı. Bunlar arka koltu¤a öne
bakacak flekilde monte edilebilir.

Alt flerit göbe¤in üstünden de¤il, kalçaların
hizasından, çapraz flerit ise omuzun üzerinden ve
gö¤sün ortasından geçirilmelidir.
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0-12 aylık (0-9 kg) bebekler
için yapılmıfl olan ana kuca¤ı
modeli tercih ediliyor. Arka
koltu¤a, bebe¤in yüzü arka
cama bakacak flekilde
yerlefltiriliyor.

Kemeri kurallara uygun olarak takın.
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Çocukların kilolarına göre ise öneriler;

Ön ve arka koltuklardaki tüm yolcuların emniyet
kemerlerini mutlaka takmalarını sa¤layın.
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50 km. hızla giden bir araçta kaza meydana
geldi¤inde 18-20 kg a¤ırlı¤ındaki bir çocuk 500
kg’lik bir a¤ırlı¤a eflit hızla ileri do¤ru fırlıyor.

Gidece¤iniz mesafe hangi uzunlukta olursa olsun,
mutlaka emniyet kemeri kullanın.

UNUTMAYALIM K‹ !
Bir kaza sonrası araçtan çıkabilmenin ilk flartı
bilincimizin yerinde olmasıdır. 30, 50, 90 km/h
hızlardaki çarpıflmalarda alaca¤ınız darbenin
bilincinizi ne kadar etkileyebilece¤ini düflünün !!!
Kemeriniz yoksa, en düflük hızlarda bile
vücudunuzu araç içerisindeki sert bölümlere
çarpar, yaralanır ve bilinç kaybı olur.
Bir kaza sonrası olmanız gereken yer yine
aracımızın içidir.
Kemer takmadıysanız bulunaca¤ınız yer araç
dıflıdır.
Gerek araçtan çıkıfl gerekse yere düflme sırasında
ölümcül darbeler alırsınız.
Emniyet kemeri kullanmadı¤ımızda karıfltı¤ımız
bir kazada, araç dıflına fırlamanız halinde ölüm
riskiniz tam 25 kat artar.
Emniyet kemeri kullanmıyorsanız, 30 km/s hızda
çarptıflınızda bile, a¤ır yaralanma riski çok fazladır.
Emniyet kemeri takmamıfl yaralıların % 70'i, 50
km/s'dan daha düflük bir hızda yol alırken
yaralanmıfltır. 50 km/s hızdaki bir çarpma, 4. kattan
düflmeyle eflde¤erdir!
LÜTFEN EMN‹YET KEMER‹N‹Z‹ TAKINIZ!
S‹Z‹ KAYBETMEK ‹STEM‹YORUZ!
ÇÜNKÜ S‹Z B‹Z‹M ‹Ç‹N DE⁄ERL‹S‹N‹Z!

