S‹SL‹ HAVADA ARAÇ KULLANIMIN PÜF NOKTALARI
Sürücüler sisli havalarda yola ç›kmadan önce mutlaka far ve stop lambalar›n› iyice temizlemelidir.
Sisli havalarda tafl›t yol çizgilerine göre de¤il, yol kenar›nda bulunan iflaretlere göre yönlendirilmelidir. Çünkü sisli havalarda silinmifl olan yol çizgileri sürücüleri yan›lt›p tehlikelere yol açabilir.
“Gör ve görül” kural› siste tafl›t kullan›rken dikkat edilmesi gereken en önemli iki noktaya iflaret eder. Sürücü hem iyi
görmeli, hem de baflkalar› taraf›ndan iyi görülmelidir.
Sise girildi¤inde k›sa hüzmeli farlar›n ve ön sis farlar›n›n yak›lmas› gerekir. Siste araç kullan›rken yap›lan yanl›fllardan
biri uzun hüzmeli farlar›n yak›lmas›d›r. Uzun hüzmeli farlar yak›ld›¤›nda öndeki sisli bölge bir ›fl›k duvar› haline gelecek
ve görüflü engelleyecektir.
Sisli havalarda sürücülerin yapt›¤› di¤er bir yanl›fl ise tüm farlar›n kapat›l›p sadece ön sis lambalar›n›n yak›lmas›d›r. Bu
durum karfl›dan gelen sürücülerin arac›n boyutlar›n› tam olarak görmesini engelleyecek ve kazalara neden olabilecektir.
Siste tafl›t kullan›rken sürücülerin yapt›¤› baflka bir hata da dörtlü flaflörlerin görülmek için yak›lmas›d›r. Dörtlü flaflörler sadece bir tehlike durumunda ve tafl›t durdu¤unda yak›lmal›d›r.
Cam› aç›n›z: Siste tafl›t kullan›rken yap›lmas› gerekenlerden biri tafl›t›n bir cam›n› hava ne kadar so¤uk olursa olsun
açmakt›r. Böylelikle di¤er tafl›tlar›n sesli uyar›lar›n› kolayl›kla duymak mümkün olacakt›r.
Takip mesafesine dikkat ediniz: Siste tafl›t kullan›rken takip mesafesine de dikkat etmek gerekir. Çünkü sis, su buhar›ndan olufltu¤u için yolu ›slatacakt›r. Bu yüzden fren mesafesi kuru zemindekine göre daha uzun olacakt›r. Normal
zemide 100 km/s süratle giden bir araç fren yapt›¤›nda 44-50 metrede dururken, siste bu mesafe 100 metreye kadar
ç›kabilir. Sisli havalarda öndeki araçla normalden daha fazla mesfe b›rak›lmal›d›r. Örne¤in 60 km/sn süratle giden bir
tafl›t›n öndeki araçlarla aras›nda h›z› kadar, yani 60 metre mesafe b›rakmas› gerekir.
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Sollama yapmay›n›z: Siste tafl›t kullan›rken kesinlikle sollama yap›lmamal›d›r. Çünkü sisli havalarda görüfl mesafesi
ve buna ba¤l› olarak sürat düflece¤inden karfl›daki tafl›tla burun buruna gelme olas›l›¤› artacakt›r. Ancak yine da sollama yapmak gerekiyorsa mutlaka ›fl›k ve klaksonla gerekli uyar› yap›lmal›d›r.
Durmak gerekirse flaflörleri yak›n›z: Sisli havalarda herhangi bir problemden ötürü yol kenar›nda durmak gerekirse mutlaka dörtlü flaflörler yak›lmal› ve mutlaka arkadan gelen sürücülerin fark edebilmesi için araçtan 100 metre
geriye reflektör yerlefltirilmelidir.
Yavafl gidiniz: Sis özellikle flehiriçi yollarda yayalar›n görülmesini de engelleyecektir. Bu yüzden sisli havalarda özellikle flehiriçi yollarda yavafl gidilmeli, kavflaklarda mutlaka durulmal› ve kimsenin gelmedi¤inden emin olduktan sonra
hareket edilmelidir. Sisli havalarda yayalar›n da üzerlerine uzaktan rahatl›kla görülebilecek fosforlu giysiler giymelerinde fayda vard›r.
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