
Yeni Ebeveynler İçin 

TAVSİYELER

www.bebekurunleristandartlari.com

Standartlar
Bebeğinizi ve sizi korur!



2

Ebeveynler için hazırlanmış olan bu 
kitapçık bebeğiniz ile ilgili doğumdan 
emeklemesine kadar bilmeniz 
gerekenleri kapsamaktadır.

İçindekiler

Bebeğinizin gelişimindeki aşamaları öngörmeye 
çalışmalısınız. Bebekler İlk aylarda bile kıvrılarak 
açıklıklardan sıyrılabilir, tekme atabilir hatta ters 
dönebilir. Bu hareketlerin doğurabileceği risklerin 
farkında olmalısınız. Bebeğiniz oturacak ve 
emekleyecek güce eriştiğinde farklı potansiyel 
tehlikelerle karşı karşıya kalabilirsiniz.

Doğum öncesi ve doğumdan sonraki ilk 
birkaç ay

Bebek sahibi olmak ciddi bir maddi yük altına 
girmeniz anlamına gelebilir ancak güncel Türkiye 
ve Avrupa Standartlarına uygun üretilmiş ve 
uygunluk testleri yapılmış güvenli ürünleri 
tercih etmeniz bebeğiniz için en sağlıklı ortamın 
oluşturulmasına yardımcı olacaktır. Aşağıdaki 
tavsiyeler hangi ürünleri seçeceğiniz ve ürünleri 
nasıl güvenle kullanacağınız hakkında sizlere 
yardımcı olacaktır.

3  Bebek karyolaları, beşik ve sepet beşikler
4 Bebek arabaları
5 Kanguru ve sırt çantaları
6 Mama sandalyeleri
7 Ana kucağı - Oto koltukları
8 Bebek oto koltukları
9 Bebeğinizin bakımı
10 Uyku
11 Bez değiştirme - Yıkama
12 Biberon
13 Emzik
14 Oyun Saati
15 Oyuncaklar - Giyim



3

Bebek karyolaları, beşik ve sepet beşikler

Bir karyola, beşik veya sepet beşik muhtemelen 
yeni doğan bebeğiniz için ilk büyük alış veriş 
olacaktır.

Karyolalar doğumdan itibaren yaklaşık olarak 18 
ay ile iki yıla kadar kullanılabilir. Yeni bir karyola 
satın alırken TS EN 716 standardına uyduğuna 
emin olun. Bu standardı karşılayan karyolalar, 
bebeğinizin kolayca dışarı düşmemesini 
veya elinin sıkışmamasını sağlamak üzere 
tasarlanmış olacaktır. İkinci el bir karyola 
alıyorsanız veya aileniz ya da bir yakınınız size 
bir karyola veriyorsa önemli ölçüleri kendiniz 
de kontrol edebilirsiniz. Karyola bebeğinizin 
dışarı tırmanmasını önlemek için en az 49,5 cm 
derinliğinde olmalı ve aralarında 4,5 cm ile 6,5 
cm boşluk bulunan dikey parmaklıklara sahip 
olmalıdır.

BS 1877 standardına uygun olarak üretilmiş bir 
karyola yatağı tercih edin. Seçtiğiniz yatağın 
düz ve sağlam olup karyolaya sığdığından emin 
olun. Yatağın kenarları ile karyola parmaklıkları 
arasındaki boşluk 4 cm’yi geçmemelidir. Boşluk 
daha büyük olduğu takdirde bebeğinizin kafası 
araya sıkışarak boğulmasına yol açabilir.

Bebeğiniz yatak korumasına tırmanabileceği 
için el ve dizleri üzerinde durabildiği zaman; 
karyoladan düşme riskini ortadan kaldırmak için 
yatak korumasını çıkarın.
Beşikler yalnızca yenidoğanlar için uygundur.  
Bebeğiniz oturmaya, dizleri üzerinde durmaya 
ve emeklemeye başladığında beşikten çıkacak 
güce sahip olur. Bu yüzden bebeğiniz gelişiminin 
bu aşamasına gelmeden beşik kullanmayı 
bırakmanız gerekmektedir. Beşikler sağlam 
bir zemine konmalı ve sallanma mekanizması 
kilitlenebilir olmalıdır. Beşik seçerken TS EN 1130 
standardına uygun modelleri tercih edin.

Sepet beşiklerini bebeğinizin doğumundan, 
yüzüstü dönmeye başlayana kadar (genellikle üç 
ile dört aya kadar) kullanabilirsiniz. Bu aşamadan 
itibaren sepet beşik yerine karyola kullanmaya 
başlamalısınız.

Sepet Beşik satın alırken TS EN 1466 
standardına uygun modelleri tercih edin. 
Standarda uygun üretilmeyen taşınabilir bebek 
yataklarında bebeklerin özellikle merdivenlerden 
inerken kayarak düştüğü kazalar yaşanmıştır.
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Bebek arabaları

Yeni doğan bebeğiniz için bir bebek arabası 
(yenidoğanlar için uygun, bebeğinizi oturur 
pozisyonda taşıyan standart bebek arabalarının 
aksine yatay pozisyonda taşımanıza imkân 
sağlayan) portbebe, standart veya baston bebek 
arabasına ihtiyaç olacaktır. Seçtiğiniz ürünün TS 
EN 1888 standardına uyduğundan emin olun. 
İkinci el bir bebek arabası alıyorsanız aşağıdaki 
tavsiyelere uyun.

Yeni doğan bebeklerin düz olarak taşınması 
gerekir. Bebek arabaları ve portbebeler 
genellikle doğumdan itibaren kullanılabilir 
ancak tüm standart bebek arabaları ve baston 
bebek arabaları bebeğinizin düz taşınması için 
ayarlanamaz.

Satın alacağınız ürünü seçerken uygun bir modeli 
tercih ettiğinizden emin olmak için bir yetkiliye 
danışın. Standart veya baston bebek arabasını 
nasıl kullanacağınızı da önceden düşünmelisiniz. 
Toplu taşımayı sıklıkla kullanıyorsanız veya sık 
sık merdiven inip çıkmanız gerekiyorsa bunları 
rahatça yapabilmenize imkân tanıyacak bir model 
seçmelisiniz.

Bebeğiniz için doğru bebek arabasını 
seçerken aşağıda bulunan, tüm marka ve 
türler için geçerli güvenlik uyarılarını 
dikkate alınız:

 Yeni bebek arabası modellerinin tümü   
 5-nokta kemer sistemine sahiptir. İkinci el  
 bir bebek arabasına sahipseniz emniyet
 kemerini ayrıca temin etmeniz gerekebilir.
 Bu durumda TS EN 13210 standardına uygun
 emniyet kemerlerini tercih edin, yandaki
 çizimi referans alabilirsiniz.

 Bebek arabasının frenlerini bebeğiniz
 içindeyken hem düz zeminde hem de eğimli
 yüzeylerde düzgün çalışıp çalışmadığını
 kontrol edin.

 Bebek arabasının bebeğiniz içindeyken
 katlanmadığına emin olun, bebek arabası
 bunu önleyen bir mekanizmaya sahip
 olmalıdır.
 
 Çocuğun elleri̇ni̇n ve parmaklarının  
 ulaşabi̇leceği̇ yerlerde sıkışabi̇leceği̇
 açıklıkların deli̇kleri̇n olup olmadığı kontrol  
 edi̇lmeli̇di̇r.
 
 Bebeğinizin ayaklarının yere
 sürtmeyeceğinden emin olun. Ayak
 desteğinin altında bulunan koruma veya
 alışveriş sepetleri bunun önlenmesine
 yardımcı olabilir.

 Bebek arabanızı aşırı yüklemeyin, özellikle de
 tutacaklara torba asmaktan kaçının. Bu,
 bebek arabasının dengesini bozabilir ve
 çocuğunuz otururken bile önün kalkmasına
 sebep olabilir.

 Karşıdan karşıya geçerken özellikle
 etrafınızda park halinde araçlar bulunduğunda
 dikkat edin. Bebek arabasını kaldırımdan
 indirmeden önce size doğru gelen bir araç
 olmadığından emin olun. Yansıtıcı çıkartmalar
 bebek arabanızın geceleri veya kötü
 havalarda daha görünür kılacaktır.

 İkinci el bir bebek arabası satın alıyorsanız
 kumaş bölgeleri bebeğinize batabilecek
 keskin metal veya plastik parçalar tarafından
 delinmediğinden emin olmak için inceleyin.
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Kanguru ve Yan taşıma Şalı (Sling)

Kanguru ve çarpraz taşıma aparatı (sling) 
bebeğinizi taşımak için tercih edebileceğiniz 
popüler seçenekler arasında yer almaktadır. 
Bunlardan birini satın alırken seçtiğiniz modelin 
TS EN 13209 standardına uygun olmasına 
dikkat edin. Seçtiğiniz kangurunun sağlam 
ve rahat olmasının yanı sıra kayış yerine klips 
kilit mekanizması kullandığından emin olun. 
Bebeğiniz henüz üç aylık değilse kullanacağınız 
kangurunun kafa desteğine sahip olmasına dikkat 
edin.

Bebeğinizi taşımak için sling kullanacaksanız 
şunları unutmayın:
 
 Sling bebeğinizi vücudunuza yakın tutacak
 kadar sıkı olmalıdır.
 
 Bebeğinizin yüzü her zaman kolayca görünür  
 olmalıdır.
 
 Bebeğiniz size başının üst kısmını
 öpebileceğiniz kadar yakın olmalıdır.
 
 Bebeğinizin kolayca nefes alabilmesi için
 çenesi ve göğsü arasında her zaman en az bir
 parmak genişliğinde bir boşluk bulunmalıdır.

 Bebeğinizin sırtı, karnı ve göğsü size
 yaslanacak şekilde doğal pozisyonunda
 desteklenmelidir.

 Bebeğinizi kanguru veya sling ile taşırken
 yağışlı havalar gibi kayma riskinizin
 bulunduğu durumlarda kaygan zemine uygun
 ayakkabılar giydiğinizden kesinlikle emin olun
 ve bebeğinizi taşırken düşmemek için çok
 dikkatli olun.
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Mama sandalyeleri

Bebeğiniz yaklaşık altı aylıkken mama sandalyesi 
kullanmaya başlayabilirsiniz. Mama sandalyesi 
satın alırken TS EN 14988 standardına uygun 
olarak üretilmiş bir mama sandalyesi tercih 
edin. Mama sandalyeleri düzgün kullanıldıkları 
takdirde bebeğinizin yemek saatlerinde güvenli 
bir şekilde oturmasını sağlayan araçlardır. Mama 
sandalyesi kazaları yaygın olmamakla birlikte 
en ciddileri bebeklerin sandalyeden düşmeleri 
ile gerçekleşenlerdir. Bu nedenle 5 nokta kemer 
sistemine sahip bir mama sandalyesi satın 
almanız ya da kendinizin bir kemer eklemeniz 
büyük önem taşımaktadır. Eğer kendiniz ayrı bir 
kemer satın alıyorsanız tercih ettiğiniz modelin 
TS EN 13210 standardına uygun olmasına dikkat 
edin. Kemeri sandalyeyi her kullandığınızda 
takınız. Yalnızca kasık kayışı bebeğinizi güvenli 
bir şekilde sabitlemek için yetersiz kalacaktır.

Tepsi kısmının keskin köşeleri olmadığından emin 
olun ve düzenli aralıklarla vidaların ve diğer küçük 
parçaların gevşemediğini kontrol edin. Plastik 
kısımların parçalandığı ve herhangi bir kısımdaki 

köpük dolgunun açığa çıktığı durumlarda 
sandalyeyi kullanmaktan kaçının.
Çocuğunuzu mama sandalyesinde gözetimsiz 
bırakmayın, özellikle de bir masaya yakınsa. 
Sandalyeyi ayaklarıyla rahatça geriye itip yere 
düşebilir.

Katlanabilir bir mama sandalyesi kullanıyorsanız 
dikkatli olun. Yaralanma riskine karşı ürünü 
katlayıp açarken çocuğun uzak tutulmasına 
dikkat ediniz. Bebeğinizin ağırlığının sandalyenin 
açık kalmasını sağladığından emin olun.

Masaya monte edilmiş bir sandalye 
kullanıyorsanız TS EN 1272 standardına uygun 
ürünleri tercih edin ve sandalyeyi her zaman düz 
bir masa üzerinde kullanın. Masaya monte edilen 
sandalyenin, çocuğun parmağının sıkışabileceği 
yarık, delik, açık uçlu borular, vida yuvası vb. 
özellikleri olmamalıdır. Üst tablası, cam, zayıf 
malzemeli masalarla, tek ayaklı masalar, portatif 
masalar ve oyun veya piknik masalara monte 
edilmemelidir.
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Ana kucağı

Ana kucakları bebeğinizin ilk koltuğu olarak 
kullanışlı bir seçenektir. Bebeğiniz için bir ana 
kucağı seçiyorsanız bebeğinize sağlam sırt 
desteği sağlayan, TS EN 12790 standardına 
uygun ürünleri tercih edin. Ana kucağını 
sadece yerde kullanın ve kullanım süresinin 
uzun olmamasına dikkat edin. Yeni doğmuş bir 
bebek bile tekmeleyecek ve kıpırdayacaktır; bu 

ürünün hareket etmesine sebep olabilir. Ana 
kucaklarının masa ve mutfak tezgahlarından 
düşerek bebeklerin yaralandığı kazalar 
yaşanmıştır. Eğer ana kucağı bebek arabasına 
monte edilebilecek formda ise, TS EN 1888 
standartlarına uygun bir ürün seçtiğinizden emin 
olun. 

Ana kucağı



8

Bebek oto koltukları

Bebek oto koltukları
Oto koltuğu  günümüzde bir ihtiyaçtan ziyade 
yasal bir zorunluluk haline gelmiştir. Konu 
bebeğiniz olduğunda en önemli öncelik tabii ki 
güvenlik. Oto koltuğu bebeğin doğumundan 
12 yaşına kadar kullanması gereken olmazsa 
olmaz bir üründür. Oto koltuklarında Avrupa 
Birliği tarafından ürünlerin üzerine ECE R44 
veya R129 sertifika etiketleri olması standartı 
getirilmiştir. Bu standartlara sahip olmayan oto 
koltuğunu kesinlikle kullanılmamalıdır. 

Yenidoğan bebekler arkaya dönük oto 
koltuklarında taşınmalıdır. Bebeklerin mümkün 
olduğunca uzun süre arkaya dönük bir şekilde 
seyahat etmeleri güvenlik açısından önerilir. 
Bununla birlikte, oto koltukları arabanın 
aktif yolcu hava yastığının bulunduğu ön 
koltuğunda asla kullanılmamalıdır.

Bebek oto koltuğu satın alırken seçiminizi 
aceleye getirmeyin. Her oto koltuğu her arabaya 
düzgünce sığmaz. Oto koltuğunu satın almadan 
önce mümkünse kendi arabanızda deneyin ve 
üretici talimatlarına uygun bir şekilde monte 
edildiğinden emin olun. Bebek oto koltuğu 
emniyetli olmalıdır, koltuk yerinden oynuyorsa 
yanlış yerleştirilmiştir ya da arabanıza uygun 
değildir.

Yerleştirmesi zor bir koltuk seçmeyin çünkü 
uğraştırıcı bir koltuk kısa yolculuklarda 
kullanmaya üşenmenize neden olabilir. Bebek oto 
koltuğunuzu her yolculukta kullanmanız hayati 
önem taşımaktadır, kazaların çoğu sürücülerin 
evine yakın mesafede gerçekleşir.

Satın aldığınız koltuğun aracınızın arka 
koltuğuna sığdığından emin olun, çocuğunuzun 
arka koltukta seyahat etmesi genellikle daha 
güvenlidir. İki arabanız varsa veya bebeğiniz 
düzenli olarak bir başkasının arabasında seyahat 

ediyorsa seçtiğiniz koltuğun her iki araca da 
uyumlu olduğundan emin olun.

İlk görüşte cazip gelse de ikinci el pazarından 
veya küçük bir ilandan kullanılmış bir bebek 
oto koltuğu satın almaktan kaçının. Kusursuz 
görünen bir koltuk bile kazaya karışmış 
veya düşürülmüş olabileceğinden yapısını 
güçsüzleştiren görünmez bazı hasarlara sahip 
olabilir.

Aileniz veya arkadaşlarınız tarafından size verilen 
bir bebek oto koltuğunu kullanmak daha güvenli 
bir seçenektir ancak başkasının size verdiği bir 
koltuğu yalnızca geçmişini bildiğiniz ve kazaya 
karışmadığından emin olduğunuz takdirde kabul 
edin.

Koltuğun tüm parçalar ve kullanım talimatlarının 
tam olduğundan emin olun. Eski modellerin yeni 
modellerde bulunan bazı güvenlik özelliklerine 
sahip olamayabileceğini ve aracınıza kolayca 
yerleştirilemeyebileceğini de aklınızdan 
çıkarmayın.

Tekrar tekrar kullanılmış bir koltuğun özellikle 
kemer veya tokalarında aşınma belirtileri 
bulunacaktır. Kullanmadan önce koltuğun genel 
durumunu kontrol edin.
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Bebeğinizin bakımı
Bu noktada bebeğiniz için gerekli temel araç gerece sahip olmalısınız ve 
bu araç gereçleri nasıl güvenli kullanacağınız konusunda da kendinizden 
emin olmalısınız. Sıradaki bölüm sizleri bebeğiniz doğmadan veya 
büyüyüp, gelişip, yeni beceriler edinerek oyun oynamaya başladığında 
edinmek isteyeceğiniz diğer oyuncak, mobilya ve güvenlik araç gereci 
hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Unutmayın ki güvenli davranışlar sergilemeniz, bebeğinizin gözetimine 
özen göstermeniz ve bebeğinizin kabiliyetleri hakkında bilgi sahibi olmanız 
en az doğru güvenlik araç gerecine sahip olmanız kadar önemlidir.
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Yalnızca bebeğinize ait bir odaya sahip 
olabilirsiniz veya bebeğiniz sizinle ya da abla 
ve abileriyle aynı odayı paylaşıyor olabilir. 
Eğer yeterli alanınız varsa, bebeğinizin ilk altı 
ay boyunca sizinle aynı odada uyuması tercih 
edilir. Bebeğiniz sizin yatağınızda uyuyorsa, ona 
yanlışlıkla zarar verebileceğinizi veya bebeğinizin 
yuvarlanıp yaralanabileceğini bilmelisiniz.
Bebekler vücut sıcaklıklarını düzenleyemezler 
ve kolaylıkla sıcaklayabilir veya üşüyebilirler. 
Bebeğinizin odasının uygun sıcaklıkta (16-20ºC 
arasında) olduğundan emin olun. Bebeğinizin 
uyuduğu odada kimseye sigara içirmeyin. 
Bebeğiniz kardeşleri ile aynı odayı kullanıyorsa 
onları oyuncaklarını ortada bırakmamaları 
ve bebeğinizin karyolasına herhangi bir şey 
koymamaları konusunda uyarın.

Doğru karyola seçimi hakkında tavsiye için 
kitapçığın birinci bölümüne bakabilirsiniz. 
Karyola kalorifer peteği veya ısıtıcıların yanına 
konmamalıdır, bebeğiniz aşırı ısınabilir. Yine aşırı 
ısınmaya yol açabileceğinden bir yaşından küçük 
bebekler için asla yorgan kullanmayın, çarşaf ve 
battaniyeler bebeğiniz için çok daha güvenli bir 
tercihtir. Bebeğiniz bir yaşından küçükse
 yastık kullanmanız da sakıncalıdır. Bebeğinizi 
her zaman sırtüstü yatırın. Bebeğinizi 
ayakları yatağın sonuna dayanacak ve örtünün 
altında kalacak şekilde yatırmanız uyurken 
kıpırdamasını engellemek açısından faydalı 
olacaktır. 

Maalesef bebek ve çocukların perde iplerine 
dolanarak kazayla boğulduğu vakalar yaşanmıştır. 

Çocuğunuzun karyolasının pencere yanında 
bulunmamasına özen gösterin. Şerit bantlı perde 
iplerini bağlayın veya ipsiz perdeler satın alın.
Camdan düşmeleri önlemek için pencere kilitleri 
kullanın veya pencerelerin açılmasını kısıtlayın ya 
da önleyin.

Bebeğiniz emeklemeye veya ayakta durabilmeye 
başladığında yatak koruması kullanmayı bırakın. 
Bebekler bu korumaları kullanarak karyolalarının 
dışına çıkabilirler.

Dönence oyuncakları bebeklerin hayal 
güçlerini canlandırmak için iyi bir yöntemdir 
ancak bebeğiniz kendi başına oturabilmeyi 
veya emeklemeyi öğrendiği anda kullanımı 
bırakılmalıdır. Bebeğiniz bu oyuncakları 
kullanarak karyolalarından dışarı çıkabilir hatta ipli 
dönence oyuncakları çocuğunuzun boğulmasına 
yol açabilir. Bebeğinizin güvenliği için dönence 
oyuncaklarının iplerinin uzunlukları asla 22 cm’yi 
geçmemelidir. 

Bir çok ebeveyn bebek telsizi kullanmayı tercih 
etmektedir. Bu tür cihazlar bebeğiniz uyurken 
içinizi rahatlatmak için kullanışlı olmalarına 
rağmen bir emniyet aracı olarak görülmemelidir. 
Boğulma veya karyola ölümü gibi ciddi kazaların 
çoğu sessizce gerçekleşir. Bebek telsizi 
kullanıyorsanız bile bebeğinizi düzenli olarak 
kontrol edin.

Gün içerisinde asla bebeğinizle birlikte kanepede 
uyuya kalmayın, bu bebeğinize zarar vermenize 
veya ezmenize yol açabilir.

Uyku
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Bebeğinizin altını evinizde değiştirmek için en 
güvenli seçenek yere koyduğunuz bir değiştirme 
minderi üzeri olacaktır. Bebeğinizin altını alt 
değiştirme masası veya herhangi bir yüksek 
yüzeyde değiştiriyorsanız ihtiyacınız olan her 
şeyi başlamadan önce hazırlayın ki bebeğinizi bir 
saniyeliğine bile gözünüzün önünden ayırmanız 
gerekmesin, yoksa bebeğiniz kolayca yuvarlanıp 
düşebilir.

Bebek bezleri için üretilmiş çöp torbaları doğal 
olarak eşyaları kavrayan ve ağzına götüren fakat 
sonrasında bırakmakta zorlanan bebekler için 
ciddi bir tehlike arz eder. Bu torbalar küçük ve 
ince olup bebeğinizin yüzüne yapışarak nefes 
almasını engelleyebilir. Bu çöp torbalarını da 
diğer poşetler gibi bebeğinizin erişemeyeceği bir 
yerde muhafaza edin ve asla karyola şiltesinin 
altına koymayın.

Bebekler yıkanırken gerçekleşen en ciddi 
kazalar boğulma ve yanma vakalarıdır. Bebekler 
sadece birkaç santimetre derinliğindeki suda bile 
boğulabilirler. Banyo sırasında bir saniyeliğine 
bile gözünüzü bebeğinizden ayırmayın. Kaymaz 
bir paspas bebeğinizin küvette sabit durmasına 
yardımcı olacaktır ancak tek başına yeterli 
değildir, bebeğinizin banyo esnasında onu 
desteklemek için daima yanında bulunmanıza 
ihtiyacı vardır. Küvet oturağı kullanıyorsanız 
bunun bir emniyet aracı olmadığını aklınızdan 
çıkarmayın. Abisi veya ablası bebeğinizin 
yıkanmasına yardım etmek isteyebilir ancak 
bebeğinizin kardeşlerine asla yanlarında siz 
olmadan ona bakma sorumluluğu verilmemelidir.
Daima kovaya önce soğuk su koyun, ardından 
sıcak su ekleyin. Çocuğunuzu yıkamadan önce 
her zaman suyu dirseğinizle kontrol edin. Su, 
sıcak veya soğuk olmamalıdır.
Bebeğinizi küvete koyarken ve küvetten 
çıkarırken iki elinizi de kullanın.

Bez değiştirme Yıkama
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Biberon

Biberon seçerken TS EN 14350-1/2 standardına 
sahip olmasına dikkat edilmelidir. Bebeğinizin 
biberonunu mikrodalga fırında ısıtmaktan kaçının, 
sütün tamamı eşit ısınmayarak bebeğinizin ağzını 
yakabilecek çok sıcak noktalar oluşabilir. Bunu 
önlemek için biberon ısıtıcı veya bir kap sıcak 
su kullanın. Hangi yöntemi kullanırsanız kullanın, 
biberonu ısıttıktan sonra iyice çalkalayın ve 
bilek içinize birkaç damla süt damlatarak sütün 
sıcaklığını kontrol edin. Doğru sıcaklıktaki süt 
sıcak değil ılık hissettirecektir.

Mama için elektrikli çaydanlık veya tencerede 
su ısıtırken dikkatli olun. Çocuğunuzun elektrikli 
çaydanlığın kablosuna yetişemediğinden 
emin olun, kısa veya kıvrık kablolu bir elektrikli 
çaydanlık en güvenli seçenek olacaktır. 
Tencereleri ocağınızın arka tarafında ısıtın ve 
mümkünse tutacakları içe doğru çevirin. Bu 

özellikle tutacaklara uzanabilecek başka küçük 
yaşta çocuğunuz varsa önemlidir.

Mamayı bir kaba koyduğunuz sıcak suyu 
kullanarak ısıtıyorsanız bu kabı başka eşyalara 
erişirken üzerinden uzanmamak için mutfak 
tezgahının en arkasına koyun.
Bebeğinizi ağzında biberon varken yalnız 
bırakmayın.

Bebeğiniz katı gıda tüketmeye başladığında 
yemeklerini ısıtmak için mikrodalga fırın 
kullanabilirsiniz ancak yemeğin sıcaklığını kontrol 
etmeden iyice karıştırmalısınız, tabağın dışı 
soğuk olsa bile yemeğin içinde bebeğinizin ağzını 
yakabilecek sıcak noktalar bulunabilir.
Bebeğiniz beslenirken yanından 
ayrılmamalısınız.
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Emzik 

Emzik Bağlayıcılar

Emzik seçimi yaparken ambalajında TS EN 
1400 standardına sahip olduğunu gösteren 
ibare olduğundan emin olun. Emzik, biberon, 
biberon başlığı, alıştırma bardağı gibi ürünlerin 
ambalajları, tüketiciye bu ürünler hijyenik 
şartlarda ulaştırabilecek özellikte olmalıdır.
Her kullanımdan önce besleme emziğini bütün 
yönlere çekmek sureti ile gözle muayene edilmeli 

ve  hasar veya incelme belirtileri görüldüğünde 
kullanılmamalıdır,

Yıpranmaya neden olabileceğinden besleme 
emziğini tavsiye edilenden daha uzun 
süre dezenfektan içerisinde, doğrudan güneş 
ışığı altında veya direkt ısıya maruz 
bırakılmamalıdır.

Emzik bağlayıcı kordon veya zincirler, bebeğin 
boynuna dolaşabilecek uzunlukta olmamalıdır. 
Ürünlerin TS EN 12586 satandardını taşıması 
gerekir.
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Oyun saati

Bebek salıncakları

Bebek yürüteçleri

Hoppala seçerken TS EN 14036 standardına 
uygun olan ürünler tercih edin. Kapıya takılan 
hoppalalar yalnızca kafa kontrolü iyi ve güçlü 
sırta sahip bebekler için uygundur. Bebeğiniz 
uzun süre kendi başına oturamıyorsa hoppala 
kullanmayın, bunun için bebeğinizin yaklaşık altı 
aylık olması gerekir. Hoppalayı bebeğiniz için 

doğru yüksekliğe ayarlayın ve üretici talimatlarına 
uygun olarak kapı çerçevesine sağlam bir şekilde 
takıldığından emin olun. Hoppalada oynarken 
bebeğinizin yanında kalın ve hoppalayı sadece 
kısa süreli kullandığından emin olun.

Geniş, sağlam tabanlı bir salıncak seçin ve devrilme ihtimaline karşı fayans veya beton 
gibi sert bir yüzey üzerinde kullanmayın. Daima ürünün kemerini kullanın. Yakınlarda koşan 
büyük çocuklar varsa kullanmayın. Bebeğinizi bir salıncakta yalnız bırakmayın. TS EN 
1130 standardına uygun ürünleri tercih edin.

Bazı ebeveynler bebeklerin yürümeyi öğrenmesine 
yardımcı olduğunu düşünerek bebek yürüteci 
kullanmak isterler. Yuvarlanmak, oturmak, 
emeklemek ve yerde oynamak, yürümeyi 
öğrenmeden önce güç geliştirmede önemli 
aşamalardır. Yürüteç kullanacaksanız bunun bazı 
kazalara yol açabileceğini bilmelisiniz. 
Bu nedenle:
 
 Yalnızca güncel standarda uygun modelleri  
 kullanın* TS EN 1273
 
 Yürüteci yirmi dakika gibi kısa zaman   
 aralıklarında kullanın. 
 
 Bebeğinizi asla yürüteçteyken yalnız   
 bırakmayın.
 
 Bebeğinizin normalde olduğundan daha
 yükseğe yetişebilmesini sağlayacağından

 yürüteci mutfakta kullanmayın. Aksi taktirde  
 bebeğiniz ortalıktaki tutacaklara (dolap,
 çekmece sapları vs.) masa örtülerine hatta
 sıcak fırın kapaklarına tutunabileceğini   
 unutmayın.
 
 Merdivenlerin üst kısmına yürütecin
 düşmesini önlemek için bir güvenlik kapısı  
 kurun.
 
 Evinizde bulunabilecek şömine gibi açık
 ateşlerin önünde yangından koruyucu ızgara
 bulunmasına özen gösterin.
 
 Bebek yürütecini bahçenizdeki süs havuzları
 ve su birikintilerinden uzak tutun.

*Bu yeni standart -bebeklerin eski standartlara uygun yürüteçlere 
göre daha yavaş hareket etmelerini sağlar ve ayrıca bir tekerin 
merdivenden aşağı indiği durumlarda düşme riskini azaltmayı 
hedeflemektedir- bebeklerin yürüteçlerde yaşadığı kazaların sayısını 
azaltmıştır.
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Oyuncaklar

Giyim

Evcil hayvanlar

Bebekler için TS EN 71-1 standardına uygun 
üretilmiş oyuncakları tercih edin. Bu oyuncaklar 
bebeğiniz için daha güvenli seçimdir ve hayal 
gücünü canlandırmada daha etkilidir. 36 aydan 
küçük çocuklar için uygun olmayan oyuncaklar 
bebek ve çocukların boğulmasına yol açabilecek 
küçük parçalar içerir. Bebeğin teninde kesiklere 
veya yaralanmalara neden olabilecek tehlikeli 
sivri kenar veya sivri uç içerebilir. Oyuncağın 
bu tip tehlikeler içermediğinden emin olunmalı 
ve standarda uygun ürünler seçilmelidir. Başka 
çocuklarınız da varsa bebeğinizin onların 
oyuncaklarıyla oynamayacağından emin olun. 
Büyük çocuklarınıza o anda kullanmadıkları 

oyuncaklarını ortalıktan kaldırmaları gerektiğini 
öğretin ve bunun küçük kardeşleri için tehlikeli 
olduğunu onlara açıklayın. 

Tüm bebek oyuncaklarının özellikle dolgulu 
oyuncakların TS EN 71-2 standardına uygun 
yanmazlık kriterlerini sağlayan oyuncaklar 
olmasına dikkat edilmelidir. Bebeğin çevresinde 
yanabilir tehlikeli bir durum oluştuğunda, 
oyuncağın, bebeğin yaralanmasına sebep 
olabilecek hızlı tutuşma özelliğinde olmaması, 
yani yanmazlık kriterlerini karşılaması çok 
önemlidir.

Bebeğinizi asla evcil hayvanınız ile yalnız bırakmayın. 
Kediler ve köpekler yeni bir bebeğe verilen ilgiyi 
kıskanabilirler. Evcil hayvanınızın sevgi gösterileri bile 
sizin gözetiminiz olmadan riskli olabilir.
Bebeğinize sarmaş dolaş uyuyan bir kedi ya da köpek 
çocuğunuz için boğulma riski oluşturabilir. Evcil 
hayvanlarınızın mama ve su kaseleri veya kumluklarının 
bebeğinizin erişebileceği yerlerde bulunmadığından 
emin olun.

Bebek giysi seçiminde TS EN 14682 (Çocuk 
giysilerinde kullanılan kordon ve büzme ipleri), 
TSE CEN/TR 16792, TS EN 14878 standartlarına 
uygun olarak üretilmiş ürünleri tercih edin.

Bebeğinize gevşek örgü yün veya naylon 
kıyafetler giydirmekten kaçının. Bebeğinizin el 
ve ayak parmakları ipliğe yakalanabilir ve bu 
da bebeğinizin uzuvlarına kan akışını kesebilir. 
Bebeğinizin kıyafetlerindeki düğmelerin gevşek 
olup olmadıklarını düzenli olarak kontrol edin çünkü 
kopan veya çıkan düğmeler bebeğiniz 

tarafından yutulabilir. Bebeğinizi yaz aylarında dışarı 
çıkartıyorsanız kollarını ve bacaklarını kaplayan 
rahat ve bol kıyafetlerin yanı sıra boynunu ve 
arkasını kapatan bir güneş şapkası giydirdiğinizden 
emin olun. Bunlar aşırı ısınmayı ve güneş yanıklarını 
önler.

Ayrıca emziğin küçük parçalarının koparak bebeğin 
ağzına kaçmasını önlemek için sıklıkla emziğin iyi 
durumda olduğunu kontrol edin.



Sonraki

ADIMLAR

bebek ürünleri
standartları

Bebeğiniz büyüdükçe ve yeni beceriler edindikçe farklı kaza riskleriyle karşı karşıya kalacaksınız. 
Hazırlıksız yakalanmamak için bebeğinizin gelişimindeki aşamaları öngörün ve bu doğrultuda tedbirler alın.
Özellikle bebeğinizin emeklemeye başlaması birtakım yeni riskler doğurur. Bebeğiniz emeklemeye 
başladığı anda merdivenlerinizin en üst ve alt kısımlarına güvenlik kapıları koymanız gerekir. Ayrıca mutfak 
kapınıza da bir bebek güvenlik kapısı eklemek isteyebilirsiniz. Evinizin düzenine bağlı olmakla birlikte 
bebeğinizi şömine gibi açık ateşlerden korumak için yangın koruma ızgarası edinmeniz, alçak dolaplara 
emniyet mandalları takmanızın yanı sıra yere yakın kapı ve pencerelerinizde dağılmaz cam kullanıldığından 
emin olmanız gerekebilir.

Bebeğiniz kendi başına uzun süre oturur vaziyette durabildiğinde bir üst seviye bebek oto koltuklarından 
kullanmaya başlayarak çocuğunuzun öne dönük oturmaya başlamasını değerlendirebilirsiniz.
Bebeğinizin gelişimindeki bu önemli dönüm noktalarına ulaştıkça güvende kalmasını sağlamak için 
yapabilecekleriniz hakkında daha fazla bilgiye www.bagider.org web sitesinden ve BAGİDER üyesi 
firmaların sayfalarından ulaşabilirsiniz.

www.bebekurunleristandartlari.com


