
Trafik	Vakfı	“Emniyet	Kemeri”	
TVC	60”	

	
Saniye	 Görüntü	 Ses	 Dış	Ses	(Tele-Alışveriş	

kanalındaki	çığırtkan	tonlama)	

 
1”- 3” 

 
Göbekli bir amca. 
Şöför koltuğunda 
oturuyor. Emniyet 
kemerini takmaya 
çalışıyor ama göbeği 
engel oluyor. 
(Görüntünün üstünde 
beliren kırmızı büyük 
çarpı işareti.) 
 

 
Ortam sesi.  

	
Emniyet	kemeri	takmak	
işkence	mi?	

 
4” – 7” 

 
Genç adam. Şöför 
koltuğunda oturuyor. 
Seyir halinde. Yaz 
sıcağı. Tişörtü 
çıkarmış. Ter içinde. 
Emniyet kemerini 
çekiştiriyor. Sonunda 
çıkartıyor.  
(Görüntünün üstünde 
beliren kırmızı büyük 
çarpı işareti.) 
 

 
SFX: Emniyet kemeri 
takılmadığına dair ikaz 
uyarı sesi. 

 
Hiç rahat değil. Çok mu 
terletiyor? 
 
 

 
8” – 12” 

	
Genç	bir	kadın.	Şöför	
koltuğunda.	Torpido	
gözüne	uzanmaya	
çalışır.	Ulaşamaz.	
Emniyet	kemerini	
çözer.	( Görüntünün 
üstünde beliren 
kırmızı büyük çarpı 
işareti.) 

	
Ortam	sesi. 

 
Tak çıkar tak çıkar. 
Hareketinizi kısıtlıyor mu? 

 
13”-16” 

	
Ekran üçe bölünür. Eş 
zamanlı göbekli amca 
tişörtsüz genç ve 
genç kadın emniyet 
kemerlerini 
memnuniyetle 
çözerler.	

	  
Bundan böyle emniyet 
kemeri eziyetine son! 

	
	



 
17”- 19” 

	
Sonsuz	fonda	beyaz	bir	
tişört.	Üzerinde,	giyen	
insanı	emniyet	
kemerini	takmış	gibi	
gösteren	bir	“emniyet	
kemeri”	görseli.		

	  
Çünkü EMNİYET KEMERLİ 
TİŞÖRT…	

 
20”-21” 

	
Tişörtü	giyen	bir	adam.	
Etrafında	döner.		Sonra	
aynı	tişörtü	giymiş	bir	
kadın	ve	bir	çocuk	
belirir.			

	  
…artık Türkiye’de. 
 
 
 
 

 
22”- 24” 

	
Tişörtü	giymiş	bir	
baba.	Kucağında	
tişörtü	giymiş	3-4	
yaşlarında	çocuğu.	
Şöför	koltuğunda	seyir	
halindeler.	(Emniyet	
kemeri	takmamışlar)	
	

	 	
Sıkıştırmaz.		
	
	
	
	
	
	

 
25”-27” 

	
İki	genç	kız.	Aynı	
tişörtden	giyinmiş.	
Cabrio	arabanın	ön	
koltuğunda.	Yüksek	
sesle	müzik	
dinlemekteler.	
(Emniyet	kemeri	
takmamışlar)	
	

	 	
Terletmez.	Bunaltmaz.		
	
	
	
	
	
	
	

 
28”– 32” 

	
Genç	bir	çift.	
Üzerlerinde	emniyet	
kemerli	tişört.	Uzun	
yoldalar.	İlerde	polis	
çevirmesi	var.	Ama	çift	
endişeli	değil.	
Yavaşlarlar.	Polis	genç	
çifte	şöyle	bir	bakar.	
Geç	işaretini	gösterir.		

	 	
En	yakın	mesafede	bile	
gerçek	emniyet	kemeri	hissi	
verir.	Polis	çevirmesine	
takılmaz.	

 
33”- 38” 

	
Emniyet	kemerli	tişört	
giymiş	genç	bir	adam	
seyir	halinde	aracının	
içinde	radio	kanalını	
değiştirir.	Arka	
koltuktaki	su	şişesine	
uzanır.		
	

	 	
İstediğiniz	gibi	hareket	
etmenizi	sağlar,	uzun	yolda	
size	daraltmaz.		



 
39”- 40” 

	
Genç	bir	kız.	Tişörtü	
giyer.	 

	
 
 

 
Giymesi kolay.  

 
41”- 42” 

	
Bir	el	tişörtü	makineye	
atar.	
	

	  
Yıkaması kolay.  

43”- 44” Bir	el	tişörtü	
ütülemektedir.	Tişört	
kolayca	ütülenir.	
Yepyeni		
	

	 Ütülemesi kolay.   
 
 
 
 

 
45”-48” 

 
Beyaz, siyah, mavi ve 
kırmızı dört farklı 
renkte tişörtten 
görürüz. Ekranda, 
“XSmal, Smal, 
Medium, Large, 
XLarge” yazısı belirir. 
	

	  
4 farklı renkte, 5 farklı 
bedende tüm aile fertlerine. 

 
49”- 51” 

	
Aynı	tişörtün	kollu	
kapşonlu	sweetshirt	
seçeneğini	görürüz.	
Sonsuz	fonda.		
	

	
	
	

 
Üstelik kış ayları için 
sweetshirt seçeneği de 
mevcut.  

 
52”- 55” 

	
Emniyet	kemerli	
tişörtlerini	giymiş	bir	
aile	mutlu	mutlu	
araçlarına	binerler.		
Ekranda	900’lü	bir	
telefon	hattı	belirir.		

	  Emniyet kemerli tişörtü 
ekrandaki numarayı arayıp 
hemen satın alın. Hayat 
Tekstil garantisiyle. 

 
56”-60” 

	
Aile	neşeli	neşeli	yolda	
giderken	direksiyon	
konrolünü	kaybetmiş	
bir	kamyonun	
kendilerine	doğru	hızla	
geldiğini	görürler.	
Gözlerinde	ölüm	
korkusu	belirir.	Ekran	
donar.		

	
SFX:	Şiddetli	bir	
çarpışmanın	sesleri.	
Fren	sesleri.	Korna	
sesleri.	Çaresiz	
çığlıklar.		

 
Sürüş ve yol hatalarından 
kaynaklanan yaralanmalar, 
ölümlü kazalar bu garantiyi 
kapsamamaktadır. (Dış ses 
bu cümleyi özensiz, 
savuşturur bir tonlamayla 
vurgular.) 
 
 
 
 

 Ekran	beyaza	döner.	
“Emniyet	kemeri	sizi	
hayata	bağlar”	yazısı	
ve	Trafik	Vakfı’nın	
logosu	belirir.		

	 Emniyet kemeri sizi hayata 
bağlar.   


