
Arabada güvenlik
- çocuklar ve yetişkinler 

TYRKISK



Norveç’te yetişkinlerin 
emniyet kemeri 
kullanması ve  arabada 
bulunan bütün çocukların 
güvenliğini sağlaması 

zorunludur. 135 cm altındaki 
çocukların güvenliği  çocuğun 
ağırlığına uygun bir güvenlik 
donanımı ile sağlanmalıdır.15 
yaşın altındaki çocukların 
yasalara uygun olarak 
korunması sürücünün 
sorumluluğudur ve herhangi bir 
denetlemede cezaya tabi 
tutulabilir.

135 cm altındaki 
çocukların arabada 
kendi güvenlik 
donanımları 
olmalıdır.

Hızı düşük olsa bile, güvenliği olmayan 
veya yanlış korunan bir kişi ağır 
yaralanabilir. Bunun için her zaman, kısa 
yolculuklarda bile, örneğin anaokula ya 
da okula giderken, çocukların ve 
yetişkinlerin güvenliği sağlanmalıdır.
 
Çocuk koruma sistemleri:
Çocuk koruma sistemleri çocuğun 
ağırlığına göre bölünür. Çocuk 
koltuğunun arabaya doğru monte 
edilebilmesi için kullanım kılavuzunu 
dikkatle takip etmek çok önemlidir. Bu 
ürünleri aldığınız mağazadan montaj için 
yardım isteyebilirsiniz.
 
Kullanılmış ürünler 
Eğer kullanılmış bir çocuk koltuğu satın 
alırsanız aldığınız koltuk beş yaşından 
büyük olmamalı, ve bir çarpışmaya 
maruz kalmadığından emin olmanız 
gerekir.

135 cm



Bebekler
0-13 kg arası (0 ila   
yaklaşık 12 ay)
Arkaya doğru bakan (sırtı arabanın gidiş 
istikametine doğru gelen) bebek koltuğu 
en iyi güvenliği sağlar ve çocuğun 
doğumundan itibaren kullanılması tavsiye 
edilir. 

Küçük çocuklar
9-18 kg arası (yaklaşık 
1 ila 4 yaş)
Küçük çocuklar bir çocuk koltuğu ile 
korunmalıdır. Arkaya doğru bakan bir 
çocuk koltuğu en iyi güvenliği sağlar, 
ancak bu ağırlık grubu için öne dönük 
çocuk koltukları da kullanılabilir. 

Biz mümkün olduğunca uzun bir süre, 
tercihen çocuk dört yaşına gelinceye 
kadar, çocuğunuzu arkaya dönük 
oturtmanızı öneririz. Çocuğun başı 
gövdesine oranla büyük ve ağır olur, 
arkaya dönük bir koltuk boyundan ciddi 
yaralanma riskini azaltır.

Koltuğun emniyet kemerini çocuğunuzun 
etrafına sıkıca bağlayınız.



Büyük 
çocuklar
15-36 kg arası 
(yaklaşık 4 -11 yaş 
arası)
 
Daha büyük çocuklar arkası yüksek 
çocuk koltuğu veya destek koltuğu ile 
korunmalıdır. Arkası yüksek bir çocuk 
koltuğu çocuğun başını ve gövdesini 
destek koltuğundan daha iyi korur, 
özellikle yan çarpışmalarda. Her ikisi de 
emniyet kemeri ile birlikte kullanılmalıdır. 
Sadece bir kalça kemerinin bulunduğu bir 
araba koltuğunda destek koltuğu veya 
arkası yüksek çocuk koltuğu 
kullanılamaz. Ayrıca çocuk hiç bir zaman 
emniyet kemerini kolunun altında 
tutmamalıdır, aksi halde ciddi yara 
alabilir.



Arabada 
yetişkinler
Emniyet kemeri hayat kurtarır
Arabalarda emniyet kemeri kullanmak 
her zaman zorunludur, arka koltuklarda 
da. 15 yaş üzeri yolcular emniyet kemeri 
kullanmıyorsa cezaya tabi tutulur. 
 
Her zaman emniyet kemeri kullanın 
- kısa yolculuklarda bile
Emniyet kemeri yoksa, araba hızlı 
hareket etmese bile bir çarpışmada ciddi 
yaralanma riski büyüktür. Düşük hızlarda 
bile (50 km/h altı) direksiyona, ön cama 
veya aracın diğer bölümlerine sert bir 
şekilde atılırsınız. Sonucu ciddi 
yaralanmalar veya ölüm olabilir. 
 
Hamile misiniz?
Hamileler herkes gibi emniyet kemeri 
kullanmalıdır, bu kadın ve karnındaki 
çocuk için en iyi güvenliği sağlar. 
Kemerin kalça bölümü, iyice sıkılmadan 
önce, karnın aşağısına, bacaklara doğru 
alınmalıdır.



Hava yastığı Hava yastığı yetişkinler için fazladan 
koruma sağlar. Hava yastığının düzgün 
işlemesi için emniyet kemeri her zaman 
kullanılmalıdır.
  
Çocuk koltuğunda oturan çocuklar 
için hava yastığı önünde oturmak 
hayati tehlike arz edebilir.
Hava yastığı yetişkinler için uyarlanmıştır 
ve çok büyük bir hız ve güç ile çıkar, 
çocuklara ciddi zararlar verebilir. 140 cm 
altındaki çocuklar bu yüzden hava yastığı 
varsa ön yolcu koltuğunda oturmamalıdır. 
 
Koltuk çocuklar tarafından kullanılacaksa, 
bazı yeni arabalarda hava yastığı 
bağlantısı kesilebilir. Diğer arabalarda ise 
hava yastığı bağlantısı atölyelerde 
kesilmelidir. Yanlarda ve tavanda bulunan 
küçük hava yastıkları doğru korunmuş 
çocuklar için tehlikeli değildir. 

Arabada 
kalabalık 
mısınız?

Arabada bulunan herkesin kendi koltuk 
ve emniyet kemeri olmalıdır. Arabada, 
arabanın kayıtlı ruhsatından daha fazla 
yolcu olması yasal değildir. Arabada 
çocuğu kucağa oturtmak  hem yasalara 
aykırı hem de son derece tehlikelidir. 
Ayrıca birden fazla çocuğun veya bir 
yetişkin ile bir çocuğun aynı emniyet 
kemerini paylaşması da yasal değildir.



Daha  
fazla bilgi 
internette:

www.vegvesen.no
Statens vegseven’in (Karayolları İdaresi) 
web sayfaları, sürücü eğitimi, yurt 
dışında alınan ehliyetlerin değişimi, araç 
tescili vb konular hakkında bilgi 
içermektedir.

www.tryggtrafikk.no
Trygg Trafikk’in (Güvenli Trafik) web 
sayfaları, çocuk güvenliğini doğru 
sağlamak, emniyet kemeri, trafik eğitimi, 
çocuklar ve bisiklet, okul yolu vb konular 
hakkında daha fazla bilgi içermektedir.
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