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Onsöz 
1999 yılının Kasım ayında, OMM'yi kuran ve bugün yıllanmış bir grup olarak, motosikletli polislerin kitabı 
olan "Motosiklet Yol Sanatı"nı Türkçe'ye çevirme fikrini ortaya attığımızda, bu girişimin taşıdığı potansiyel 
hakkında hiçbir fikrimiz yoktu. 

O zamanlar aklımızdaki fikir gayet basitti; motosikletin tepesinde saatler geçiriyorduk ve daha ehil 
sürücüler olmak istiyorduk. Ve yol sürüşüne bu kadar uygun olan başka yazılı sistem mevcut değildi. 
Yol Sanatı Sistemi, bilhassa "ileri seviye" yol sürüşü için tasarlanmıştır. Mümkün mertebe hızlı ve güvenli 
gitmek isteyen motosiklet kullanıcıları ve trafiğe çıktığından dolayı risk altında olan diğer tüm motosiklet 
kullanıcıları için "Motosiklet Yol Sanatı" makul ve akıllıca bir çözümdü. Sonrasında yaşananlar ise büyük 
bir sürprizdi. Muhtemelen büyük etkileri olan bir oyun. 

ONE MORE MiLE GRUBU, TÜRKİYE'YLE İLERİ SEVİYE MOTOSİKLET SÜRÜŞÜNÜ TANIŞTIRAN İLK TOPLULUK 
OLDU. Kendi programımızı (A.R.A. Advanced Riding Academy), Türkiye'de HD EDGE'nin gelişimini, 
İstanbul'da BMW RIDER'S ACADEMY'nin oluşumunu, HONDA MOTOSİKLET EGİTİM MERKEZİ'nin açılışını 
ve Türkiye genelinde gelişmekte olan özel eğitim kurumlarını destekledik. Bunların hepsi de (bir şekilde) 
YOL SANATI programını kullanıyorlar. 

Bizlerin 'ileri seviye, ehliyet sonrası motosiklet sürüş eğitimleri'nden bahsetmeye başladığımız zaman
larda, ehliyet sınavları şaka gibiydi ve bugün kendilerine "eğitim uzmanı" diyenler motosiklet kullanmayı 
ancak hayal ediyorlardı veya doğru çizgi, viraj alma, acil durum frenajı veya engelden kaçış gibi kavram
lardan bi'haber olarak motosiklet kullanıyorlardı. Sistemle birleştirilmiş "eğitim oyunlarımıza" yıllarca 
devam ederken bir yandan da "güvenlik peygamberleri"nin sözlerini duymazdan geldik. Sadece HONDA, 
BMW ve HD yaptıklarımızı desteklediler ve tüm mali yardımlar bu cömert sponsorlardan ve OMM üyeler
inin katkılarından geldi. 

"üne More Mile - Advanced Riding Academy'', geçtiğimiz 12 sene içerisinde 3.000'den fazla Türk 
motosiklet kullanıcısını Sistem'le tanıştırarak motosiklet sürmenin keyfini ve tutkusunu yaydı. 
• Yol güvenliği açısından bakıldığında: Yetkililer motosiklet kullanıcılarını dikkate almıyorsa ve saygı gös
termiyorsa, motosikletli polis ekibi tarafından yine motosikletli polisler için tasarlanmış olan Motosiklet 
Yol Sanatı; iki teker kullanıcılarının farkındalığını ve itibarını artırıyor. 
• İnsanların gözünden bakıldığında: Motosiklet kullanan herkes "Motosiklet kullanmak bir düşünme 
yoludur" demese de gittikçe daha fazla kullanıcı OMM'nin çağrısına uyarak pozitif farkındalığa giriş için 
bu sistemi kullanmakta. 
• Motosiklet kullanıcılarının gözünden bakıldığında: Artık motosiklet kulüplerinin web sayfalarında 
konuşulan güncel konular; eğitim ve ileri seviye (pistte, yolda ve arazide)sürüşler, üzerine en çok sohbet 
döndürülen başlıklar ise Türkiye'ye ilk defa OMM tarafından tanıştırılan I.A.M., California Superbike School 
ve BMW Enduro Park gibi tecrübeler bilinç seviyesini arttırıyor. Ve bu konular hem eski hem de yeni 
motosiklet kullanıcılarının vizyonlarını genişletiyor 
Tüm bunlar, şu an okuduğunuz bu kitapla başla8ı. Tüm bunlar HONDA MOTOSİKLETLERİ TÜRKİYE VE 
İNGİLTERE POLİS VAKFl'nın cömertliği, adanmışlığı ve bilgisiyle başladı. Tüm bunlar bir kilometre daha 
sürmeye kararlı ufak bir grupla başladı. 

Şu an ÜÇÜNCÜ BASKIDAYIZ ve I.A.M.'de tüm bu (INSTITUTE of ADVANCED MOTORISTS) çabalarımızı 
desteklemeye devam ediyor. Ve elbette daha kat etmemiz gereken pek çok kilometre var. 
Bu tecrübeyi yaşamak için bize katılın. Motosikletçiliğin geniş ve derin dünyasını keşfederken bizimle 
olun. Okuyun ve sürün, düşünün ve sürün . . .  
Ve sonra bir kilometre boyunca daha düşünün. 

Paolo Volpara 
üne More Mile Riders Grubu'nun kurucusu ve Motosiklet Yol Sanatı Kitabı'nın öğrencisi 

www.ommriders.com 



"Motosikleti her 

sürüşünüzde ne 

yaptığınızı düşünüp 
kendinizi geliştirdiğiniz 

keyifli kilometreler dileriz'
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Motosiklet Yol 

Sanatı Hakkında 

Motosiklet Yol Sanatı Sürücüye Nasıl Yardım Eder? 
Motosiklet Yol Sanatı'nın amacı yol ve trafik ko ullarını en 
iyi biçimde değerlendirebilmesi için sCırücLinCın becerilerini 
ve motosiklet üzerindeki güvenliğini geliştirmesine yardımcı 
olmaktır. Sürüş güvenliği ve sürüş becerileri, yol Cızerindeki her 
unsuru dikkate alarak, motosikletin yol üzerindeki konum ve 
hızını denetleme yeteneğine bağlıdır. Bir kaza geçirmek ya da 
kaza olasılığı anında kontrolün yitirilmesi, sCırüş becerisinde bir 
bo·luk olduğu anlamına gelir. Motosiklet Yol Sanatı'nın amacı 
sürCıcü yeterliliği, motosikletin özellikleri, yol ve trafik ko utları 
gibi motosiklet kullanmayı etkileyen unsurlar hakkında daha 
fazla bilgi sahibi olarak sürücünün becerilerini artırmaya yardımcı 
olmaktır. 

Motosiklet Yol Sanatı, İngiltere'cle motosikletli polislerin eğitiminde 
kullanılan bir rehberdir. Polis eğitiminde bu kitap uygulamalı 
eğitimle birle ·tiri lir. Bu baskı hem keneli kendinizi eğitirken hem 
bir kurs süresince kullanabileceğiniz hem ele daha sonra ba vuru 
kitabı olarak yararlanabileceğiniz biçimde düzenlenmiştir. 

Motosiklet Yol Sanatı Günümüz Motosikletlerini 
Göz Önüne Alarak Hazırlanmıştır 

Ama içerdiği öneriler daha eski ve küçük motosikletler için ele 
geçerlidir. Ancak okurun sürüşünü bu motosikletlerin farklı 
özelliklerine uyarlaması gerekir. 

Motosiklet kullanımında temel tasarım ve donanımının etkisi 
büyCıkt(ir. Bu özellikler rnotosikletten motosiklete o kadar farklılık 
gösterir ki hu boyutlarda bir kitabın motor geometrisindeki, 
çekiş gücündeki, düz ya da ABS fren sistemindeki her farklılığı 
kapsaması mümkCın değildir. İyi bir sürücü olabilmek için 
hu özelliklerin neler olduğunu çok iyi kavramak gerekir. 
Bu nedenle hem üre:ticinin el kitabının kapsamını hem 
ele eğitmenin görü !erini bilmek ve uygulamak önemlidir. 



lt"&M,&iiı+ı:!iN:ffi@i:i·d 
Motosiklet Yol Sanatı Neyi Kapsamaz? 

Motosiklet Yol Sanatı okurun karayolları ve trafik işaretleri 

konusunda her şeyi bildiğini varsayar. Bu kitaplarda 

bulunan tavsiye ve yönetmelikler Yol Sanatı Kitabı'nda 

tekrarlanmamıştır. 

Ayrıca acil durum ya da izleme gibi özel teknikler de 

Motosiklet Yol Sanatı'nda yer almaz. Sürücülerin bu konularda 

hem eğitmenlerine danışmalarını hem de gerekli yayınları 

okumalarını öneririz. Güvenliğinin sağlanması yüksek 
düzeyde bilgiye dayalı rehberlik gerektiren teknikler de 
kapsam dışı bırakılmıştır. Motosiklet eğitmenleri uygun 
gördüklerinde bu teknikleri sürücülere ayrıca gösterirler. 

Kendi Kendine Eğitimde 

Motosiklet Yol Sanatı Nasıl Kullanılır? 

Motosiklet Yol Sanatı'nın hem kullanımını kolaylaştıran hem 
de öğrenilenlerin kontrolünü sağlayan bir düzeni vardır. 

Her bölümün başında, bu bölümde öğrenilecek alt 
başlıklar vardır. Bunlar o bölümün temel öğrenim 
noktalarını belirler. 

Bu; alt başlıklara göz atmak ve üzerinde zaman harcanması 
gereken bölümleri seçmeye yardımcı olacaktır. 

Karmaşık fikirleri açıklamak için çizim ve resimler 
kullanılmıştır. Bunlar kitabın ana noktaları olup, başka 
yerde açıklanmayan bilgileri içerirler. 

Ana noktalar sarı renkle uygulanmıştır. 

Metin içinde sorular ve alıştırmalar bulunur. Bunlar neyin 
ne kadar anlaşıldığının kontrolü ve gelişimin izlenebilmesi 
ıç_ın h�zırlanmıştır. Alıştırmaların çoğu kitaptan öğrenilenlerin 
gundelık süıiişe kolayca uygulanabileceği biçimdedir. 

Her_ �öl���ün_ so�unda ana noktaların bir kez daha gözden g�çın ldı _gı bır ozet ve neyin ne kadar anlaşıldığının gorulebıleceği sorular bulunur. 

Yazı_lı al'.ştırmaları tamamlamak ve rahatça notlarınızı alabılmenız için defter kullanmanızı öneririz. Bu hem k cı· çalı manızın düzenlemesine hem de k d
. ' 

en ı 
d - 1 d 

en ı gelişiminizi eger en irmenize olanak sağlayacak yöntemd· 
• 

ır. 



•·meı=ı 11B'M1t·iıı,m, 

Her Bölümde Yapılacak Çalışmalar 
Birinci, ikinci ve üçüncü bölümler daha sonraki bölümlerin üzerine 
yapılandığı temel ilke ve bilgileri kapsar. Önce bu üç bölümü 
okumak, en idealidir. Kitabı bir sürüş kursunda kullananlar; farklı 
bir okuma sırası için eğitmenlerine danışmalıdır. 

Uygulamanın Önemi 
Yalnızca Motosiklet Yol Sanatı'nı okumak, sizi daha iyi bir 
sürücü yapmayacaktır. Uygulama yapmak herhangi bir beceriyi 
kazanmanın en önemli süreçlerindendir. Önemli olan bu kitapta 
yazılanların ne kadar iyi hatırlandığı değil, öğrenilenlerin sürüşe 
ne kadar iyi uygulandığıdır. 
Kitapta açıklanan tekniklerin çoğu basittir. İnsanın sürüş 
becerilerini geliştirmesi ise bu teknikleri sürekli uygulamasına 
bağlıdır. Tüm teknikler bir kuralda buluşur. Bu da öğrenmenin 
ancak uygulama yaparak olduğudur. Tekniklerin uygulanmasına 
yardımcı olacak biçimde düzenlenmiş alıştırmaların çoğu gündelik 
sürüşlerde de yapılabilir türdendir. Amaç kitaptaki teknikleri 
sistemli bir biçimde uygulayarak, gündelik sürüşün bir parçası 
haline getirmek olmalıdır. 

Motosiklet YolSanatı'ndaki tüm bilgiyi, bir okuyuşta sindiremezsiniz. 
Size önerimiz; bir bölümü okumanız, bir tekniği seçmeniz; onu 
uygulamanız, gelişiminizi izlemeniz ve tekrar kitaba dönerek 
kazandığınız bu yeni tekniği daha da iyileştirmenizdir. Metinler 
buna olanak sağlayacak biçimde yazılmıştır. 

Bir Rehber Olarak Motosiklet Yol Sanatı 
Her bölümde diğer bölümlerdeki ilgili bilgiye ulaşan çapraz 
göndermeler ve istenen bilgiye kolay ulaşmayı sağlayan bir dizin 
bulunur. Ayrıca alışık olunmayan terimleri açıklayan bir sözlük 
de vardır. 

Öğrenmek, Bitmeyen Bir Süreçtir 
İyi bir sürücü olmak, öğrenmeye hiç ara vermemek anlamına gelir. 
Becerilerin artması için öğrenimin sorumluluğunu üstlenmek gerekir. 
Bu yapılanların sürekli gözden geçirilmesi ve gerekli görüldüğünde 
standartları korumak ve tekniği iyileştirmek için sürüşü yeni koşullara 
uyarlayabilmek dernektir. Motosikletler ve sürüş koşulları devamlı 
değişmektedir ve becerilerin de bu eleği imlere uyum sağlaması 
gerekir. Bunu yapamayanların becerileri paslanmış, uyumsuz ve 
tehlikeli olur. 

Ancak bilgi ve bilincin sürekli geli tirilrnesiyle, güvenli ve etkin sürüş 
sorumluluğu gerçek olabilecektir. 
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Sürüs Hırsını Tanıma 
ve Mücadele Yolları 

Uygunsuz Davranısları 
Degistirmek için 
Yapılması Gerekenler 

Dinç Kalma ve 
Yorgunlukla Basa 
Çıkma Yolları 

Güvenli Sürüsün 
Önemi 

Sürüs Becerisi 
Kazanmanın Yolları 

1. Bölüm 

Daha iyi Bir 
Sürücü Olmak 
İyi Bir Sürücünün Zihinsel Özellikleri 
Bu bölüm; nasıl daha iyi bir sürücü olunacağı hakkın dadır. SLirüş 
becerilerinin yalnızca fiziksel değil, zihinsel yanına da değinilecek; 
davranış biçimlerinin ve konsantrasyonun da sürüş performansı 
üzerindeki etkisine odaklanılacaktır. 

Araştırmalar davranışın sürüş güvenliğini etkilediğini kanı tlamıştır. 
Ancak uygun davranışları geliştirmek basit bir iş değildir. Davranış 
biçimlerinin önemli olduğunu kabullenmek ve güvensiz davranış 
biçimlerini değiştirmek için ki 'ise! özvericl bulunmak gerekir. 
Bu bölümün ilk yarısında nasıl iyi bir sCırücü olunduğuna 
bakacağız. Daha sonr a  İngiltere'cleki trafik kazalarını inceleyerek 
araştırma sonuçlarının daha fazla kaza yapma riskine sahip olanlar 
hakkında ne söylediğini göreceğiz. Bu araştırma sonuçlarını 
anlamanın, uygun olmayan davranışları tanımak ve değiştirmeye 
başlamak konusunda önemli bir adım olacağını umuyoruz. 

İyi Bir Sürücü Olmanın Koşulları Nelerdir ? 

İyi sürücCılerin eylemleri oldukça etkindir. 

Bu şunlardan kaynaklanır ; 

Yüksek derecede konsantre olabilme yeteneği, 

Doğru gözlem, 

Motosikletin hızını ve yönünü duruma göre ayarlamak, 

Yol ve trafik koşullarındaki ri:ıklerin farkında olmak, 

Tanımlanmış riskleri en aza indirecek biçimde davranmak, 

Hem kendi sınırlarının hem ele motosikletin ve yolun sınırlarının 
farkında olmak, 

Motosikleti beceriyle kontrol etmek, 

Yol güvenliğine katkıda bulunacak davran, lar. 

Güvenli bir sürücü olup olmamanız, yalnızca tepkilerinizin hızına 
bağlı değildir. Trafik veya yolda meydana gelebilecek tehlikeden 
tanımlayabilmek ve tepki gösterebilmek ele gerekir . 

• 
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Gürültü ya da ışık gibi basit bir uyarıcıya çabuk tepki verebilme 
becerisi kaza tehlikesini azaltmaz. Genç ve deneyimsiz sürücüler 
basit uyarılara çok çabuk tepki verebilirken, trafikte meydana 
gelen durumlara tepki vermekte yavaş kalırlar. 

Trafikte meydana gelen durumlara tepki vermek de diğer beceriler 
gibi öğrenilebilir ve kısmi olarak deneyimle pekiştirilebilir. Deneyimli 
sürücüler, meydana gelebilecek bir sorunun işaretlerini önceden 
sezebilirler. Bir riskle karşılaşıldığında o risk bilinçaltında gözlenir 
ve değerlendirilir. Bu da tehlikeli bir duruma karşı tepki vermeye 
hazır olmayı sağlar. Potansiyel tehlikelerin farkında olanlar, sürüş 
sırasında daha dikkatlidirler ve dikkatleri dağılmaz. (Konsantrasyon 
ve dikkat için sonraki bölümde daha fazla bilgi bulunmaktadır.) 

Trafik Kazaları 

Pek çok sürücü ortalama motosiklet kullanıcısından daha güvenli 
ve yetenekli olduğunu düşünür. Ama hepsinin haklı olması 
mümkün değildir. Trafik kazalarının %90'ından fazlasının nedeni 
insan hatalarıdır. Kazalar rastlantı sonucu değil, güvenli olmayan 
sürüş sebebiyle olur. Sürüş güvenliği ilave bir unsur olarak 
düşünülmemeli, sürüş biçiminin bir parçası olmalıdır. 

Yol Kazaları 

Trafik kazaları, İngiltere'deki kazalara bağlı ölümlerin neredeyse 
yarısını olu turur. 

��-
zaya _bağlı olsun olmasın, 30 yaşın altındaki genç, yetişkin 

olumlerınin dörtte birinin ölümünde en büyük etken yine trafik 
kazalarıdır. 

Kaza Olasılıkları 

Ortalama bir otomobil sürücüsü yılda on altı bin kilometre yol 

:�par:Bu
. s_ıracla kaza yapma olasılığı yedide birdir. Motosiklet 

suruculerı ıse çok daha büyük bir risk altındadır. 

Motosiklet sürücüsünün bir kazada ölme ya da cidd' b' . 1 
Y'lrala 1 1 - . ı ıçım e 

< nma o ası ıgı otomobıl sürücüsünden 35 kat daha fazladır. 
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yla sonuçlanacak bir kaza yapma olasılığı ise 8 kat 

c a a az a ır. 
Kendilerini yaralama olasılığı da 20 kat daha fazladır Ot 1 kaza olasılıöından el h f . · 1 a ama 

b a a azla rısk altında bulunan s .. .. .. 1 . ·unlardır ; 
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Daha İyi Bir Sürücü Olmak 

Yıl boyu ortalamadan daha uzun süre motosiklet kullananlar. 

Genç; özellikle de erkek sürücüler. 

Deneyimsiz sürücüler. 

Motosiklet Kazası Yapma Olasılığı Fazla Olanlar 
İstatistikler genç ve deneyimsiz erkeklerin motosiklet kazası yapma 
riskinin daha fazla olduğunu ortaya koyuyor. 

Yaralanmayla sonuçlanan kazaları yapanların %93'ü erkek, 

Motosiklette en fazla can kaybı olan yaş 17, 

Aynı deneyime sahip 20 yaşında ve 30 yaşında sürücüler 
kıyaslandığında, gençlerin 3 kez daha fazla kaza riski altında 
oldukları görülüyor, 

Aynı yaştaki sürücüler arasında, ilk yıl kaza yapma riski 6. yıldan 
3 kez daha fazla, 

17 yaşında motosiklet kullanmaya başlayan sürücü 35 yaşına 
gelene kadar en az 8 kaza yapacaktır. 

En Çok Rastlanan Kaza Türleri 
İstatistikler en çok rastlanan motosiklet kazalarını şöyle sıralıyor; 

Kazaların 3/4'ü kentsel yerleşim alanlarında meydana geliyor, 

Ölümle sonuçlanan kazaların yarısından fazlası kırsal alanlarda 
oluyor, 

Kazaların %15'i öndeki aracı sollarken yapılıyor, 

Kazaların %12'si viraj alırken yapılıyor, 

Kazaların %30'u ıslak yolda kaymadan dolayı oluyor. 

Hatalardan Ders Alınıyor mu? 

Risk Altındaki Sürücüler 

Ne yazık ki veriler hatalardan yeterince ders alınmadığını gösteriyor. 
Cinsiyet, ya , yıllık sürü mesafesi ve sürüş deneyimi göz önüne 
alındığında, bazı sürücüler hala daha fazla risk altında. 

3 yıl içinde bir kaza yapmış sürücülerin bir sonraki yıl kaza 
yapma olasılıkları oıtalamanın 3 kat üzerinde. 

Otomobil sürücülerinin aynı tip kazalar yapmaya olan eğilimleri bilinir. 
Bu durum motosiklet sürücüleri için de geçerlidir. Bir kaza yapan ya da 
neredeyse yapacak duruma gelen, bu durumdan kaçınmak için neler 
yapabileceğini çok ciddi olarak dü ünmelidir. Kendi deneyiminden bir 
eyler öğrenmeyenler, aynı hataları yinelerler. 
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Öndeki Araca Çok Yakın Seyir 
öndeki araca çok yakın gitmek kazaların nasıl olduğu hakkında 

bize iyi bir fikir verebilir. Yapılan hatalar cezasız kaldığı için - yani 

mutlaka bir kazaya neden olmadıkları için - kötü alışkanlıklara 

dönüşür ve sürücünün günün birinde bir kazaya karışma riskini 

artırır. 

Öndeki araca çok yakın gitmek, motosiklet sürücüsü açısından 
iki riskin bir arada alınması anlamına gelir. Arkadan gelen 
araç da motosiklete gereğinden fazla yakınsa, ona ela durumu 
toparlayacak alan verilmemiş olur. Öndeki araca yakın sürmek 
en çok rastlanan kaza nedenlerindendir. Motosiklet sürücülerinin, 
bunu bilip öndeki araçla aralarında yeterli mesafe bulundurmaları 
gerekir. Arkadan çarpmak motosikletin hızı ne olursa olsun, 
motosiklet sürücüsü için çok tehlikelidir. 

Deneyim Kazanarak Öğrenmeye Direnmek 
Bu olgular, deneyimlerden bir şeyler öğrenme konusunda 
pek de iyi olmadığımızı gösteriyor. Kazaya karışan pek çok 
sürücü kendisinin de hatası olduğunu kabul etmez. Bir kazaya 
neden olduğunu düşünmeyenler, bu kazadan öğrenecek bir şey 
olduğunu da düşünmezler. Böylece ne sürüş teknikleri iyileşir ne 
de kazanın yinelenmesine neden olacak hata giderilmiş olur. 

Öndeki araca çok yakın gitmek 
en fazla rastlanan kaza 
nedenlerinden biridir. Bu o 
kadar sık yapılan bir hatadır ki 
pek çok sürücü böyle gitmekt� 
bir sakınca görmez. Arkadan 
çarpmaların nedenlerinin 
yarısından fazlası öndeki 
aracın aniden durması ve arkadaki 
aracın zamanında duramamasıdır. 



Daha iyi bir sürücü olabilmek için sorumluluğu üstlenmeye karşı 
bir direncimiz olduğunu kabul etmek ve bunu aşacak adımlar 
atmak gerekir. Bu adımların ilki öğrenmeye direndiğimizi kabul 
etmektir. Rutin olarak bir şeyi yapmaya başladığımızda, yaptığımızın 
işe yaramadığına ilişkin ne kadar kanıt olursa olsun, bu rutinden 
vazgeçmekten çekiniriz. 

İyi bir sürücü olabilmenin anahtarlarından biri ele kendini 
eleştirebilmek ve deneyimden ders çıkarmaktır. İkinci bölümde, 
sürüş becerileri üzerinde etkili diğer davranışları da göreceğiz. 

Yaptığınız her kaza ya da kazadan son anda kurtulduğunuz her durum, 

sürüş tekniğinizi yeniden değerlendirip düzeltmek için bir fırsattır 

Kaza Yapma ya da Atlatma Deneyimi Yaşadınız mı? 

Son üç yıl içinde bir kaza yaptınız ya da bir kaza atlattıgınız oldu mu ? 
O Evet O Hayır 

Yanıtınız evetse asagıdakilerden biri söz konusu muydu? 

O arkadan çarpma 

O öndeki araca yakın gitme 

O bir aracın sizin hakkınız olan yolu alması 

O sürüs kontrolünü yitirmeniz 

Olayda ortalama risk kategorilerinden daha yüksek riske sahip sürücü 
(siz dahil) var mıydı? 

O yılda ortalamanın üzerinde yol yapan bir sürücü ? 

O erkek sürücü mü ? 

O gençnsürücü mü ? 

O rıraneyimsiz sürücü mü ? 

Bu deneyim size ne kazandırdı ? 
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Davranış Biçiminin İyi Sürüşe Etkisi 

Davranıslarınızı nasıl tanımlarsınız ? 

yoldaki diger sürücülere karsı 

hız bakımından mı ? 

risk alırken mi ? 

Ara tırmalar, sürücülerin, hız, risk ve yoldaki diğer sürücüler 
karşısındaki tutumlarının kaza olasılığı hakkında doğru fikirler 
verdiğini ortaya koymuştur. Bu araştırmalarda kullanılan davranış 
testlerinden ikisini ilerideki bölümlerde görebilirsiniz. 

Yoldaki Diğer Sürücülere Karşı Tutum 
İyi bir sürüş; yapıcı davranışları ve diğer sürücüleri göz önünde 
bulundurmayı gerektirir. Bencil ve saldırgan davranışlar olmadan 
da yollarda yeterince sorun vardır. Bu tür davranışlar diğer 
sürücülerin stres seviyesini ve kaza riskini artırır. Pek çok sürücü 
yolları kesildiği zaman gereğinden fazla sinirlenir. Hatta son 
derece mantıklı bir davranış bile kızgınlık nedeni olabilir. Ayrıca 
motosiklet sürücülerinin yavaş ilerleyen bir trafikte aralardan 
gitme olanağına sahip olmaları da kimi otomobil sürücülerini 
sinirlendirebilir. Daha hoşgörülü olarak ve gereksiz gerginlik 
yaratan davranışlardan kaçınarak hem kendiniz hem de başkaları 
açısından kaza riskini azaltabilirsiniz. Başkalarına özen gösteren 
sürücülerin kazaya karışma ihtimalleri de düşüktür. 

Hıza Olan Tutum 
Motosikletin hızı, kaza yapma riskini belirleyen en önemli 
etmenlerdendir. Çok hızlı gitmek sürücülerin ölümle sonuçlanan kaza 
ihtimalini anırır. Ne kadar hızlıysanız, hatadan kaçınacak hareketi 
yapabilme imkanınız da o kadar kısıtlıdır. Hız genellikle bir tercihtir 

�ünkü hızlı gitmenin gerçekten kaçınılmaz olduğu durumlar kısıtlıdır. 
iyi bir sürüş için koşullara uygun hızda gitmek gerekir. 

Risk Alma Biçimi 
Motosiklet sürmek zaten belli bir derecede risk almaktır. Ancak 
bu riski büyük ölçüde etkileyen sürücünün davranışıdır. Genel 
olarak riski kabullenmek motosiklet sürerken daha fazla kaza 
yapma olasılığıyla bağlantılıdır. Sizi risk altına sokacak davranış biçimleri şunlardır 

.. 
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Tehlikeden hoşlanmak, 

Diğer sürücüleri etkilemekten ho !anmak, 

Kişisel güvenliğini gözardı etmek, 

Kontrolü elinde bulundurduğunu 
yetenek seviyesinin farkında olmamak, 

" oylu bir nedenle" risk almak. 

sanmak ya da 

Genç ve deneyimsiz sürücülerin kaza yapma riski daha fazladır. 
Çünkü hem riski aramaya hem ele tehlikeyi göz ardı etmeye 
eğilimleri vardır. Ayrıca trafikle ilgili pek çok durumda deneyimli 
sürücülerden daha az risk görürler. 

Kuralları bilmeyen ve riskli bir biçimde motosiklet kullanan 
sürücüler kaza yapma ihtimallerinin başkalarından daha az 
olduğunu zanneder. Aslında bu gruba girenlerin kaza yapma riski 
diğerlerinden daha fazladır. 

Pek çok sürücü başkalarını etkilemek için risk alır. Örneğin genç 
erkek sürücüler erkek bir yolcu taşırken; yalnız ya da bayan yolcu 
taşırken gittik! rinclen daha hızlı giderler. 

Sürücüler kontrolün kendilerinde olduğu hayaline kapılır ve 
becerilerini abartırlar. Bu ela riski doğru algılayamamalarını 
doğurur. Acil hizmetlerde çalı an motorize ekiplerin birine 
yardım etmek, bir suçluyu yakalamak gibi soylu bir nedenle de 
olsa risk almaktan kaçınmaları gerekir. Güvenli sürüş herkesin 
sorumluluğudur. Acil bir durumda bile bunu gözden kaçırmamak 
gerekir. Bir kaza yapıp gideceği yere varamayan görevli, kimseye 
yardım edemez. Yaralanır ya ela bir ba kasını yaralar, acil bir 
durumu bir trajediye clönüştürmü olur. 
Kimseye bir yardımı ela olmaz. Amaç gidilecek yere en çabuk ve 
en güvenli biçimde ulaşmaktır. Motosiklet Yol Sanatı da size bu 
konuda yardımcı olmak için hazın-arımı 'tır. 

Zaman Baskısı ve Yolculuk Amacı 

Motorize ekipler acil çağrılara kendilerini riske atmadan yanıt 
vermek üzere eğitilir. Arıcak yolculuklarırıırı acil olduğunu 
bilenler yolculuğun amacı ya da zaman baskısı yüzünden yol 
durumuna daha az özen gösterip, daha fazla risk alma eğiliminde 
olabilir. Aciliyet duygusu kimseye daha fazla risk alma hakkını 
vermemelidir. Hiç bir aciliyet kötü motosiklet sürerek birini 
yaralamayı ya da öldürmeyi haklı çıkarmaz. Geç varmak hiç 
varmamaktan her zaman daha iyidir. 

il 
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Sürüş Hırsı .. .. .. . . 
··Sürü· hırsı" bir amaca ula ·mayı kafaya koymu suruculer ıçın 

İngilizcede "Reci Mist" (gözünü hırs bürüme) terimiyle ifade edilen 

bir kendini kaybetme durumudur. Öndekini yakalamak, bir yere 

hemen varmak ya ela öndekini geçmek gibi hallerde görülür. Bu 

durumdaki sürücü yoldaki tehlikeleri gerçekçi değerl endiremez. 

Kafası sürüşte değil, ba ka bir amaçtaclır. Duygusal ve fizyolojik 

bir av peşindedir. Sürü hırsı tüm sCırücüleri etkiler ama aciliyet 

gerektiren hizmetlerde çalı ·anların özel olarak dikkat etmesi 

gereken bir durumdur. Bu konu özellikle motorize ekiplerle 

ilgilidir ama diğer sürücüler için ele yararlı olacağı ku ku götürmez. 

Sürü· hırsına kapılmı sürücü; ıslak yol, sıkı ık trafik, kent 
koşulları gibi olağan risk unsurlarını göz ardı eder. Ve bu da 
trafik kazalarında artışa neden olur. Bu durum hızlı otoyol 
izlemelerinde olduğu kadar kısa mesafeli düşük hızlı izlemelerde 

de meye.lana gelir. ürücü bu sorunu çözmek için gerekli adımları 
unutmamalıdır. 

Bunun yolu sürücünün hırstan kaçınmasıdır. Acil bir duruma 
yanıt verirken sükunet ve özen yitirilmemeliclir. Temel nokta; 
söz konusu olaydan çok o anki sürüş görevine odaklanmaktır. 
En önemlisi de olay yerinde meydana gelmiş olabilecek! ri 
düşünmemek ve izlemeyi kişiselle tirmemektir. 

Bireylerin hu durumlarda motosiklet sürerken kendilerine yardımcı 
olması İ<.iin seçtiği farklı stratejiler olabilir. Bazı sürücüler yalnızca 
sürüş üzerine c.lü ·ünür. Bazıları risk almanın korkunç sonuçlarını 
anırnsar ya da olayın gerçekleştiğini, olay yerine ne kadar hızlı 
varırsa varsın, hir şey eleği ·meyeceğini düşünür. Her sürücünün 
sakin olabilmek ve dikkatini dağıtmamak için keneli yöntemini 
bulması gerekir. 

Yine de sürü· hırsını engellemenin bazı genel önlemleri vardır · ' 

İz_l�ncn kişiyle ki ·ise\ bir çatışmaya girmemek. Görev hakkında 
kışıscl olmamak, dikkati kişiliğe değil davranışa vermek . 

. '.)iğer kişiyi kendine ve başkalarına tanımlarken tarafsız, Scıldırgan olmayan bir dil kullanmak. 
Olay yerine varınca ne görüleceğini hayal etmeye kalkışmamak Olayla oraya varınca karşıla ·mak. 
D_i_kkati, motosikleti sürmeye vermek. Bunu yapmak z 1·. vuksnk s,·ı k 

or ge ııse , . '- . ts e onu arak sürüş hakkında keneli k ı· yapmak. 
ene ıne yorum 

• 



Risk Almanın Diğer Nedenleri 
Risk değerlendirmeleriyle ilgisi olmayan davranı lar da riske neden 
olabilir. Sabırsız, saldırgan ve bencil davranışlar hem aşırı hız hem 
de riskli biçimde kural çiğnemeyle bağlantılıdır. Ayrıca toplumsa] 
değerlere önem vermemek (sigorta irketlerini dolandırmak, 
yasadı ·ı park, vergi kaçırmak ve genel anlamda yasaları göz 

ardı etmek) kaza riskini artıran nedenlerdir. Bunlar herkes gibi 

motosiklet sürücüleri için de geçerlidir. Yasaları çiğneyen ve riskli 
motosiklet sürenler ortalamaların üzerinde kaza yaparlar. 

Ani karar vermek ele kaza riskini artırır. Kararınızın tüm yönlerini 
göz önüne almıyorsanız, eylemleriniz önceden kestirilemez ve 
trafik koşullarına uygun davranmakta yetersiz kalırsınız. 

Ruhsal Durum ve Kaza Riski 
Sürücüler, sürüş biçimleriyle hislerini ifade etmeye kalkıştıklarında 
çok tehlikeli olabilirler. SCırüşten kısa bir süre önce tartışma 
yaşamı· olan bir sürücü normalden daha saldırgan, daha hızlı ve 
öndeki araca daha yakın sürer. ABD'cle yapılan araştırmalar stresli 
dönemlerde, örneğin boşanmak üzere olanların daha sık kaza 
yaptığını gösterir. 
Trafik sıkışıklığı da stres ve kızgınlık için bir nedendir. Pek çok 
sürücü kızgınlıklarını daha hızlı sürerek ve daha fazla riske 
girerek gösterirler. Bunu oıtak bir sorun olarak kabul eder ve 
stresle mücadele edecek başka yollar bulursanız, sürüşünüzü 
geli tirebilirsiniz. Yolculuğun amacından çok o ana odaklanmak 
bir stres aza,ltnıa yöntemi olarak kullanılabilir. 
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Ruh Haliniz ve Stres Sürüşünüzü Nasıl Etkiliyor? 

Geçen hafta motosiklet sürerken ruh halinizi etkileyen unsurları 
belirleyebilir misiniz ? Örnegin 

O yasamınızda uzun süreli ve ciddi bir stres kaynagı var mı ? 

O kısa süreli stres yaratan bir tartısma ya da benzeri bir olay yasadınız mı ? 

O yaptıgınız gündelik yolculuk sırasında bir kızgınlık, hayal kırıklıgı yasadınız mı ? 

Baska sürücülere ne sıklıkta öfkelenirsiniz ? 

O asla O seyrek O arada bir O sık sık 

Kızgınlık davranısınızı nasıl etkiliyor? 

Kızgınlıgınızın sürtüsmeye yol açtıgı oldu mu ? 

O çok sık 

Geçmiste kızgınlıgınızı kontrol etmek için ne yaptınız ? 
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Davranışlar ve Toplum 
Davranışları büyük ölçüde içinde yaşanan toplum, ait olunan 
grup ve arkadaşlıklar belirler. Neyin normal neyin kabul edilebilir 
ve arzulanır olduğunu tanımlamaya da bu gruplar yardım eder. 
Kendimizi özdeşleştirdiğimiz kişinin davranışlarını benimseriz. 
Bunun bir nedeni kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlaması, diğer 
nedeni ele değer verdiğimiz ki ilerin onayını almak istememizdir. 

Büyük organizasyonlar, eğitim ve reklam çalışmaları sayesinde, 
yol güvenliğiyle ilgili davranışlarımız üzerinde etkili olabilir. 
Güvenli sürüşü ödüllendiren ve güvensiz sürüşü cezalandıran 
politikalar hep doğruları ortaya koymak için vardır. Bu nedenle 
motorize ekiplerin örnek sürücü olması gerekir. Onların suruş 
sırasındaki davranışları toplum tarafından gözlenecek ve diğer 
sürücüleri etkileyecektir. 

Arkadaşlarınızın davranışları ve dahil olduğunuz organizasyonun 
tutumu sürüşünüzü etkilediğine göre, bu davranışların neler 
olduğuna da dikkat etmek gerekir. 

Bazı davranışlar, örneğin; hedefe zamanında varmayı gereğinden 
fazla vurgulamak, hız ve rekabete önem vermek, saldırgan ya da 
klişe bir dil kullanmak güvenli sürüş uygulamasına zarar verir. Bu 
tür sorunlarla organizasyon düzeyinde mücadele etmek gerekse 
ele ilk adım sorunun varlığını ve kişilerin üzerinde etkili olduğunu 
kabullenmektir. 

İyi bir sürücü toplumsal etkilenmelerin davranış biçimleri ve 
güvenlik üzerindeki önemini kabul etmeli. Sonuçta kişinin 
kendisinin ve başkalarının güvenliğini sağlama sorumluluğunun, 
yalnızca kendine ait olduğunu unutmamalıdır. Bir topluluk 
içinde motosiklet sürerken ele güvenliği sağlamak için bireysel 
sorumluluğun farkında olmak gerekir. Motosiklet sürücülerinde 
lideri izlemek ve sürüş risklerini !G9nclince değerlendirmemek gibi 
genel bir eğilim vardır. Bu tehlikelidir çünkü ancak siz nasıl ve 
hangi hızda gitmeniz gerektiğinin değerlendirmesini yapabilirsiniz. 

İnsan davranışlarının çoğu tepkiseldir. Başka bir sürücünün 
kibar davrandığı ve güvenliği önemsediği görülürse, benzer 
bir yaklaşımın benimsenmesi için ortam doğar. Sürüş güvenliği 
konusunda profesyonel tutuma sahip surucu diğerlerinin 
davranışlarını ela olumlu yönde geli tirebilir. 
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Olumsuz Davranışları Değiştirmek 

Olumlu Davranışlar Geliştirmek 

Kaza riskini azaltan davranı biçimleri olumlu davranışlardır ; 

Diğer sürücülere hoşgörülü ve özenli davranmak, 

Yeteneklerinin değerlendirmesini gerçekçi bir şekilde 

yapabilmek, 

Bir sürücü olarak ne kadar savunmasız olunduğunun 
farkında olmak, 

Kendisinin, yolcunun ve diğer sürücülerin güvenliğini gözetmek. 

Sınırlarını bilen ve güvenlik söz konusu olunca kişisel çıkarlarını 
bir yana koyabilen, (örneğin; saldırgan bir sürücüye saldırganlıkla 
kar ılık vermeyen) kararlarını dikkatli alan, trafik koşullarını 
göz önünde bulunduran ve tahmin edilemeyecek davranışlarda 
bulunmaktan kaçınan sürücü olumlu davranış özelliklerine 
sahiptir. 

Davranış Biçiminin Güvenliğe Etkisi 
Davranış biçiminin güvenliğe etkisini kabul etmek insanın kendi 
davranışlarını değerlendirmesi ve kaza riskini azaltacak biçimde 
değiştirmesi zor bir iştir. Bunun ilk adımı davranışların güvenlik 
üzerindeki etkisini kabul etmektir. 
Bu konuda nitelik kazanmanın yollarından biri davranış testi 
yapmaktır. Birkaç basit soruya yanıt vererek davranışlarınız 
hakkında fikir sahibi olabilir ve kaza riskinizi ölçebilirsiniz. 

Araştırmalar iyi tasarlanmış bir davranış testinin kişinin olası 
kaza yapma yüzdesi hakkında doğru bir gösterge olduğunu 
kanıtlamı tır. A ağıda bu tür bir test örneği vardır. Herhangi bir 
sürücünün yaptığı kaza sayısı pek çok şeye bağlıdır ama bu tür 
bir test kişinin nasıl motosiklet sürdüğünü gösterir ve kaza yapma 
riskini doğru olarak ortaya çıkartır. 

Kendi Davranışlarınızı Değerlendirin 
A 'ağıda ki testi kullanarak motosiklet sürüşü konusundaki 
davra�.

ışla
.
rınızı değerlendirin. Olabildiğince doğru yanıtlar verip, 

gerçegı dı le getirdiğiniz oranda test sonucu da doğru olacaktır. 
Tablo, yüksek kaza grubuna girdiğinizi gösteriyorsa, sizi riske at

.
an

. 
davranışlarınızı d

.
eğiştirmek için ne yapacağınızı ciddi olarak 

�luşunmenız gerekir. !kinci bölümde bu davranışların bazılarının ıncelemesini ve mücadele konusunda önerileri bulacaksınız. 
49 
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Sürücü Davranışları 

Asagıda motosiklet sürmek hakkında bir takım yargılar bulacaksınız. Her biriyle ne 

denli aynı kanıda oldugunuzu ya da olmadıgınızı birden bese kadar not vererek 

belirtin. 

1 (bir) yargıyla kesinlikle hem fikir oldugunuzu gösterir. 

Kesinlikle aynı Onay- Onayla- Kesinlikle 

kanıdayım lıyorum Kararsızım mıyorum karsıyım 

Otobanlarda hız sınırını 
2 3 4 5 azaltmak iyi bir düşüncedir 

Sakin bir yolda, gece 
giderken bile hız limitine 1 2 3 4 5 
uymak önemlidir 

Dikkatsizlik yüzünden kaza 
yapan sürücüler yaşamboyu 

1 2 3 4 5 
motosiklet sürmeme cezası 
almalı 

Yağmur yağdığı zaman 
1 2 3 4 5 daha yavaş gidilmeli 

Sol şeridi tıkayan yavaş bir 
sürücü varsa bile asla sağdan 
geçilmemelidir 

1 2 3 4 5 

Hız sınırı aşıldığında trafik 
1 2 3 4 5 cezaları daha sert olmalı 

Çok fa� ııaya olan yerlerde 
1 2 3 4 5 hız hnırı 40km/s olmalı 
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Değişime Karşı Direnç . . . . 

Pek çok sürücü, güvenli bir davranış biçimı gelıştırmenın 

önemini kabul eder. Ama asıl sorun kendi davranışlarımızı doğru 

sanmamız ve onları değiştirmemiz gerektiğini gösteren kanıtları 

kabul etmememizdir. insanların değişmeye en çok direndikleri 

konuysa hızdır. Hızla ilgili tutumunuzu değerlendirmek için 

aşağıdaki testi yapın. 

Testte on ikiden (12) fazla puan almışsanız, bir kaza yapma 

riskinizin daha fazla olduğunu kabul ediyor musunuz? Yoksa 

sizin durumunuz açısından hafifletici nedenler olduğunu mu 

düşünüyorsunuz? 

Bu durumu, nedenlerin bir listesini yapıp değerlendirin. Bu 
sonucun gerçekten hafifletici nedenlerden mi, yoksa değişimi 
kabul etmeye olan direncinizden mi kaynaklandığına karar verin. 
Bu değerlendirmeyi bir arkadaşınızla birlikte yapmanız daha 
nesnel davranmanızı sağlayabilir. 
Hızlı, saldırgan ve düşüncesiz pek çok sürücü sürüş biçiminden 
memnundur ve bunun güvensiz olduğunu aklına bile getirmez. 
Davranışlarının olağan olduğunu zanneder ama gerçekte bu böyle 

değildir. Bu durum genellikle kendi seçimlerinden çok dışarıdan 
gelen baskıdan kaynaklanır. Bu tür kendini haklı çıkarma 

teşebbüsleri değişim karşısında engeller oluşturur ve değişimin 
sağlanması için bu durumla mücadele edilmelidir. 

Sürüş Hızı 

Gündelik normal sürüs sırasında davranısınıza uydugunu 
düsündügünüz sayıları isaretleyin. 

Asla ya da Çok 
çok seyrek seyrek Seyrek Sık sık 

Otobanda giderken hız 
sınırını ne sıklıkta aşarsınız ? 1 2 3 4 

Kentsel alanlarda hız sınırını 
ne sıklıkta aşarsınız ? 1 2 3 4 

Ne sıklıkta hızlı gidersiniz ? 
1 2 3 4 

Her 
zaman 

5 

5 

5 
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Kendi İncinebilirliğinizin Farkında Olun 
Motosiklet sürerken doğru olmayan, uygunsuz davranışlar 

içindeyseniz ve bunun farkındaysanız, sizin için bir sonraki 

adım; güvenliği en önemli konu olarak ele almaktır. Güvenli 

olmayan sürüş alışkanlıklarını destekleyen öğeleri ve bunları nasıl 

değiştireceğinizi düşünmelisiniz. Bunların en önemlileri: 

incinmeyeceğinize dair yanlı hissin varlığı 

kontrolün sizde olduğunu sanmanız. 

Bu davranı lar motosiklet sürüş risklerinin başkaları ıçın olduğu 

kadar kendiniz için de geçerli olduğunu kabul etmenizi engeller. 

Kendine Eleştirel Bakış - Sürüşteki Becerinin Anahtarı 
Davranışları değiştirme gereğini kabul etmek zordur. Çünkü 

bu gerçeği istatistikler ortaya koyar. Oysa insan istatistiklerden 

çok kendi deneyimlerine güvenir. Hızlı ve saldırgan bir sürücü, 

daha önce kaza yapmış olsa bile davranışlarıyla sürüş biçimi 

arasında bağlantı kuramayabilir. Araştırmalar sürücülerin neden 

oldukları kazalarda ya yol koşullarını ya da diğer sürücüleri 

suçlamaya eğilimli olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu durum, 

sürücülerin hatalarını yineleme ve aynı tür kazalar yapma 

nedenini de açıklamaktadır. 

Motosiklet sürmeye tam anlamıyla profesyonelce yaklaşan 

bir sürücü, olaylara nesnel bakmayı, hazırlıklı olmayı, 

bir kanıt bulduğunda uygun olmayan davranışından 

kurtulabilmeyi, kendi yetenek ve davranışlarına eleştirel bir 

gözle yaklaşabilmeyi bilendir. 

Kişinin böyle bir eleştirel bakışa sahip olabilmesi için ; 

Davranışlarının sürüş performansını etkilediğini kabul 

etmesi gerekir, 

Kendi davranışlarının farkmda olması ve bunun kaza 

riski üzerinde etkisi olduğunu bilmesi gerekir, 

Bir motosikletin üzerinde daha savunmasız olduğunun 

farkında olmalıdır, 

Tüm sürüş kararlarında, önceliği güvenliğe vermelidir, 

Kazalarını ya da kaza atlattığı durumları gözden geçirip 

bunlardan gereken dersleri çıkarmalıdır, 

Sürüş performansını etkileyen davranış değişikliklerini 

motosiklete her binişte uygulayarak içselleştirmelidir. 
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Konsantrasyon ve Tetikte Olmak 
Konsantrasyon ve tetikte olmak sürüş becerilerinin ana 
zihinsel özelliklerindendir. Bu bölümde bu konularda 
sürücüye destek ya da köstek olabilecek etkenleri ele 
alacağız. 

Çevre hakkındaki veri değerlendirme kapasitemiz sınırlıdır. 
Bunu yapabilmek için çevrede olup bitenlerden bazılarına 
daha fazla dikkat etmek gerekir. Bu sürüş açısından 
önemlidir çünkü dikkat çevrenin hangi bölümüne 
odaklanmışsa, o alanda meydana gelen olaylara daha hızlı 
tepki verilir. 

Bunu görmenin yollarından biri, goruş alanının bir resim 
olduğunu düşünmektir. Tüm bir resmi görebilirsiniz, ama 
bir kerede yalnızca bir parçasına dikkat edebilirsiniz. 

Görüş küçük bir 

na odak lanırsa 
resmin daha 
farkında olunur. 

Çevredeki farklı al, 

lara od aklanı 

sa, resmin bir büt 

olarak daha fa: 

farkına varılır. 

ka 
motc 
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Arabalara ve 

kamyonlara bakan 

motosiklet sürücüleri 
daha küçük ve 

beklenmeyen 

yol kullanıcılarını 
göremcırebilir. 

F,JKınız 
Gu'{enİı jrüs 

Sayfa 21 
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Çevreyi Tarama 
Etrafında meydana gelen olaylara bakarak çevresını tarayan 
sürücünün, dikkatini tek bir noktada toplayan sürücüden daha az 
kaza riski vardır. Bu beceriyi geliştirmede pek çok yol izlenebilir: 

Gözlerle aynalar da dahil tüm yönleri taramak 

Herhangi bir yönden gelebilecek herhangi bir biçim veya 
boyuttaki tehlikeyi araştırmak 

Farklı sürüş durumlarındaki farklı tehlike olasılıklarına karşı 
duyarlılığı geliştirmek. Bu; öğrenmeye, deneyime ve duyarlılığı 
geliştirmeye olan kararlılığa bağlıdır. 

Motosiklet sürücülerinin otomobil sürücülerine göre daha fazla gözlem 
avantajı vardır. Daha yüksekte otururlar ve araçlarının konumunu daha 
kıvrakça değiştirip olanı biteni daha iyi görebilirler. Bu avantaj gerektiği 
gibi kullanılırsa, motosiklet sürücülerinin otomobil kullananlara oranla 
daha savunmasız olma dezavantajı da ortadan kalkabilir. 

Bakmak Ama Görmemek 
Neyi gördüğümüz büyük ölçüde neyi görmek istediğimize bağlıdır. 
Tam da baktığınız yönden gelen bir bisikleti son anda savuşturduğunuz 
mutlaka olmuştur. Bu tür hatalara çok rastlanır, çünkü tüm sürücüler 
genellikle arabalara ya da kamyonlara bakar ama bisiklet veya 
motosiklet gibi daha küçük şeyleri gözden kaçırırlar. Dikkatimizi 
topladığımız zaman, sadece bir sahnenin özel bir yerine bakmayız, o 
sahnedeki özel nesnelere ele bakarız. Görmeyi umduğumuz nesneleri 
ayırt etmemiz daha kolaydır ve onlara daha çabuk tepki veririz. Görmeyi 
beklemediğimiz nesneleriyse çoğunlukla görmeyiz. Bunun bir motosiklet 
sürücüsü olarak güvenliğimiz üzerinde büyük etkisi vardır. 

Tehlikeye Karşı Duyarlılığı Geliştirmek 
Bilginin bir kısmı bilinçaltına işlenir, ancak ani bir şey dikkati bu bilinçaltı 
sürecine yöneltebilir. Örneğin, adını çaıyan kişi hemen kulaklarını diker. 
Deneyimli sürücü hızlı ve otomatik olarak dikkatini keneli ilgi alanı 
dışındaki olaylara yöneltebilir.Bunun nedeni bilinçaltısal ya ela sezgisel 
olarak trafikte oluşan durumları anlayabilmesidir. 

Motosiklet Yol Sanatı'nın sonraki bölümlerinde pek çok tehlikeli trafik 
durumları incelenecek. Kendi kendinize neden bunca örneğin gerekli 
olduğunu sorabilirsiniz. Örneklerin amacı her durumdaki potansiyel 
tehlikeyi anlayabilmeyi sağlamaktır. Amaç sizin farkındalığınızı "önceden
duyarlı" bir hale getirerek karşılaşıbileceğiniz tehlikenin neler olduğunu 
bilecek ona karşı daha çabuk tepki verebilmektir. 
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Tetikte Olmak 

Tetikte olmak işleyebileceğiniz bilgi miktarını belirler. Bilgiyi zihinsel 

enerji sayesinde işlersiniz. Akılsal enerji olarak düşünülebilir ve 

bunun tersi... Bunun tersi dikkatsizlik ya da yorgunluk halidir. 

Tetikte olmak pek çok etkene bağlıdır. Ama motosiklet sürmek gibi 

rutin bir iş yaparken, harcanan zamanla ters orantılı olarak giderek 

azalır. Ayrıca tetikte olmak bir dereceye kadar kişilikle de ilintilidir. 

Dışa dönük insanlar (dış uyarıcılara daha fazla gereksinme duyanlar) 

içe dönüklere oranla (yüksek seviyede uyarılardan kaçınanlar) 

yorgunluğa karşı daha duyarlıdır. İyi bir motosiklet sürücüsü 

olmak için tetikte olmak gerekir. Tehlike önceden görülebilmeli, 

tanımlanabilmeli ve bertaraf edilebilmelidir. 
Ancak sürüş işleminin büyük bölümü rutindir. Fazla yetenek 
gerektirmez ve kaza riski azdır. Dışarıdan gelen uyarıların düşük 
seviyede olduğu hallerde dikkat kolayca dağılır. 
Bu yüzden dikkati dağıtmamak için bazı adımlar atmak gerekir. 
Kalabalık kent trafiğinde dışarıdan gelen uyarılar yeterlidir ama uzun 
otoyol yolculuklarında ya da kırsal alanlarda başka uyarılara ihtiyaç 
vardır. 

Tetikte Olmak ve Kaygı 
Tetikte olmak kaygı seviyesine bağlıdır ve her iş için en uygun bir 
kaygı seviyesi bulunur. Risklerin neler olduğunu bilerek az miktarda 
kaygı duymak tetikte ve tepki vermeye hazır olmayı sağlar. Hiç 
kaygı duymamak yanıt verme yetimizi körelterek yeterince hızlı tepki 
verememeye yol açar. Çok fazla kaygı da gelen bilgiyi gerektiği gibi 
işleyip gereken biçimde yanıtlayamamaya sebep olur. 
Tetikte olmak için şunlar yapılabilir ; 

Bilinçli olarak çevredeki risk seviyesini değerlendirmek, 
Değerlendirmeyi sürekli yenilemek, 
Trafik durumu riskleri hakkında kendi kendine konuşmak. 

Bu biçi
�

�e etken olarak risklerin farkında olabilirseniz, kaygınızı en 
uygun duzeyde tutabilirsiniz. Böylece tehlikeleri ihmal etme olasılığı 
azalır. 

Yorgunluk 
:?rgunluk, yalnızca motosikletin üzerinde harcadığınız zamana değil gün ıçınde 

.
har�a�ığınız toplam zamana bağlıdır. Bir yolculuğa çıkmadan 'önce l

f
-:ıaşka 

.
ışlerınız nedeniyle zaten yorgunsanız, yolculuk sırasında çok daha azla rısk altındasınız demektir. Gürültü titreşim ha .. A 

kal k ... .. .. 1 . ' , va ve ruzgara maruz ' ma ' surucu erın yorgunluğunu artırır Özell'kl c 1 .. .. .. 
dah k hl'k 1 

· 1 e pro,esyone suruculer 
1 , .; ço te ı 

.
e a tı�dadır çünkü üzerlerindeki profesyonellik ve toplum )as ısı onları guvenlık sınırlarını aşmaya zorlar. 
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Daha iyi Bir Sürücü Olmak 

Sağlık, İlaç Kullanmak ve Duygusal Durum 
Kendini iyi hissetmeyen bir kişi motosiklet kullanmamalıdır. 
Bu kural özellikle otoyol yolculuğu için geçerlidir. Çünkü hem 
yüksek hızın getirdiği tehlikeler söz konusudur hem de kendini iyi 
hissetmeyen bir sürücünün durup dinlenebileceği yerler sınırlıdır. 

Uyku halinin bilinen nedenlerinden biri de ilaç kullanmaktır. İlaç 
kullananlar araç sürme hakkında ilacın prospektüsünde yazanlara 
ya da doktorunun tavsiyesine uymaya özen göstermelidirler. 
Ayrıca duygusal durumun da tehlikelerin farkına varma, uygun 
kararı alma ve etkili biçimde uygulama kapasitesi üzerinde etkileri 
vardır. Duygusal bir sarsıntı içindeki birinin motosiklet sürüşü 
üzerindeki olası etkileri göz ardı etmemesi gerekir. 

Tekdüze Koşullar 
Uzun süre düşük yoğunluktaki bir trafikte gitmek, sisli havada, 
otoyolda gece yolculuğu gibi tekdüze koşullarda motosiklet 
sürmek, uyarılma derecesini azaltır ve yorgunluğu artırır. 

Yorgunlukla Nasıl Mücadele Edilir ? 

Yorgunluk riskini azaltmak için şunlar yapılmalıdır ; 

Motosiklete binmeden önce yorgun olup olmadığından emin 
olmak, 

Sürüş pozisyonunun rahatlığı için gerekli tüm ayarlamaları 
yapmak, 

Motosiklet üzerinde rahat bir pozisyonda olup, ayaklıklara ayak 
topu kısmı ile basmak, 

Gürültüyü azaltmak için kulak tıkaçı kullanmak, 

İklim şartlarına uygun ve fiziksel korunma sağlayan giysiler 
giymek. 

Sıcak da soğuk da yorucudur. Sıcn;:_: havalarda açık renkli giysiler 
serin tutar ve daha çok göze çarpmayı sağlar. Yağışlı havalarda 
suya dayanıklı giysiler giymek önemlidir. Çünkü ıslak giysiler 
hareket halindeki motosikletin çevresinde oluşan hava akımı 
nedeniyle sürücünün beden ısısını çabucak dışarı verir. Ayrıca 
eldiven ve botların da suya dayanıklı olması gerekir. 

Soğuk havalar tehlikelidir. Çünkü beden ısı kaybettikçe surucu 
uyuşur ve dikkatini yitirir. El, ayak gibi organlar bedenden daha 
çabuk soğur. Soğuk havada sürücünün el sıcaklığı ortalama 
14-15°C'dir. Bu ısıda ellerin duyarlılığı büyük ölçüde azalır . 

• 
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·· şümeye kar ı şu önlemleri alabilirsiniz ; 

k k · ·z o kadar sıcak 
Çok kat giyinin. e kadar ço at gıyersenı 

olursunuz, 

b · · u· ·zeı·ı ·ne ru· ·zgar geçirmeyen bir giysi daha Kalın ir giysının 
giyin, 

Giysinizin şişmemesi için tüm fermu�rl_
a�_

ın
_�
' 
.. 

düğmelerini, 
kapatın. Giysi içinde hareket eden hava sızı uşutur, 

Terletici giysiler giymeyin. Ter kururken ısı kaybettirir, 

Ba mızı, el ve ayaklarınızı iyi yalıtın. 

Motosiklet üstündeki olacağınız yanlı konum adale yorulmasına 
da neden olur. Bu da zihinsel yorgunluk yaratır. Acil sürüşler 
genellikle motosiklet üzerindeki konumda bir gerilime yol açar 
ve yorucudur. Acil sürüş sırasında konumunuzun mümkün 
olabildiğince rahat olmasını sağlayın. 

Gece sürü ·!erinde göz kama ması ve goruş koşullarının sürekli 
deği ·imi insanı hemen yorar. Gece sürüşleri gözleri zorlar ve 
en ufak görüş bozukluğu bile stres ve yorgunluğa neden olur. 
Beklenmedik bir bitkinlik duyarsanız, özellikle de gece meydana 
gelmişse , gözlerinizi koı-ıtrol ettirin. Yaşlandıkça gözler bozulur ve 
doğru numaralı gözlük kullanmak gerekir. 

Gürültü ve titre ·im de yorgunluk yaratır. Gürültüyü ve titreşımı 
azaltabilmek için elinizden geleni yapın. Sizi tetikte tutuyorsa 
kaskınızın havalandırma deliklerini açın ama üşütüyorsa ve daha 
fazla gürültüye neden oluyorsa kapatın. Dinlenmek yorgunlukla 
mücadelede önemlidir. 

Pek çok kişi dikkatini geri kazanabilmek için 20 dakikalık 
dinlenmeye ihtiyaç duyar. Uzun yolculuklarda bir dizi dinlenme 
planlanmalı, ancak birbirini izleyen her molanın bir öncekinden 
daha az dinlendirici olacağı da unutulmamalıdır. Fiziksel etkinlik 
kendini torlamaya yardım- eder. O yüzden bu molalarda oturup 
gevşemenin yanı sıra yürümek de iyidir. 

45 ya ·ın üzerindeki sürücülerin daha fazla risk taşıdıkları ve gençlere 
oranla yorgunluktan daha zor kurtuldukları unutulmamalıdır. 

Biyolojik Ritimler 
1 0rn:alde uyumak gereken zamanlarda motosiklet süren ya da yeterınce uyumamı olan sürücüler yeterince tetikte olamazlar. Bu durum günün saatlerine göre de farklılık gösterir. 

E: 
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Gozlem ve 

h � Konum 

i·IMM=i+ftli+l·)IP 
Tepkiler akşam saatlerinde sabahtan daha hızlıdır. 

Öğle yemeği sonrası dikkat azalır. 

Yorgunluğa bağlı kazalar gece yarısıyla sabah 08.00 arasında 
daha fazla olur. 

Düzensiz çalışma ko ·ulları ve vardiya koşulları da yorgunluk 
riskini artırır. 

Kendini uykulu hisseden, gözleri kapanan ve önündeki aracın 
, arka farlarının bulandığını fark eden sürücü uyumamak için bir 

şeyler yapmalı ve ilk güvenli noktada mola \·ermelidir. 

Güvenli Sürüş 
Motosiklet sürücüleri tehlikelere karşı son derece savunmasızdır. 
Otomobil sürücüleri gibi çevrelerinde koruyucu hir kabuk yoktur. 
Dengeleri büyük ölçüde yol kalitesine bağlıdır. Fazla göze çarpmazlar 
ve motosikletli sürücüler sollamak için sola çıktıklarında daha fazla 
risk alırlar.Buna karşın, motosiklet sürücülerinin daha iyi gözlem 
yapabilme, daha çabuk komım ve hız d ği.·tirehilme gibi avantajları 
da vardır. 

Görünebilirlik (daha kolay göze çarpma) 
Gündüz aydınlığında bir motosikletle çarpışan otomobil sürücülerinin 
1/3\i motosikleti görmediklerini iddia etmi ·tir. Bu oran geceleri 
yarıdan fazlaya çıkar. Motosiklet sürücüsünün görünehilirliği 
motsikletin hızı göz önüne alındığında oldukça azdır. Trafik yoğunsa, 
motosikleti ve sürücüsünü arka planlarından ayırt etmek zorlaşır. 
Ayrıca otomobil sürücülerinin motosikletler için kör noktaları vardır. 
Geceleri sürücüler daha fazla güclükle kanla ·ır. Ön farlarının 
parlaklığı yeterince dikkat çekmez, diğer ışıklar arasında kaybolabilir. 
Çünkü tek hir ışıkları vardır ve hu ışık aracın hızıyla aradaki mesafeyi 
kestirmekte yeterli olmaz. 

Sürücü kendini görünür kılmak için her şeyi yapmalıdır: 

Fosforlu ve yansıtıcı işaretleri ( reflektör özellikli) olan ceket veya 
yelek giyin 

Gündüz farınızı yakın 

Parlak hir xenon veya halojen ön far kullanın. 

Araştırmalar yansıtıcılı hir ceketin ve 55W xenon veya halojen ön farın 
motosiklet sürücülerini daha görünür kıldığını kanıtlamı ·tır. 
Sürü· planınızı yaparken görünehilirliği ve arka planın ne kadar dikkat 
çekici olduğunu her zaman göz önünde bulundurun. Bunun çabucak 
eleği ·ebileceğini de unutmayın. Kara a�faltta beyaz hir motosiklet 
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plan içinde gözden kaybolur. Görünebilir ol�ak g
_
ü�en�e olmak 

demek değildir. Güvenlik her zaman oldugu gıbı gozle� v� 
planlamanın kalitesine bağlıdır. Oto�obi_\ s?rücüsünün motosıkletı 

görmediğini iddia ettiği kazaların dortte uçu kavşakla�da m
_
eydana 

gelir. Bir aracın beklediği ya da yaklaştığı kavşakta �ıkkatlı olm�k 

gerekir. Otomobilin varlığınızdan haberdar oldugu
_
��an �mm 

olana kadar hızınızı düşürün ve gözlem, konum bolumlerınde 

belirtilen tavsiyelere uyun. 

Giysiler 
Bir kaza sırasında motosiklet sürücüsünün başlıca koruyucusu giysileridir. 
Kaskınız iyi durumda olmalıdır. En küçük bir zedelenme bile direncini 
büyük ölçüde azaltabilir. Başınıza uymalı ve bir kez bağlandıktan sonra 
yerinden oynamamalıdır. 

Dış giysileriniz esnek ve surtunmeye dayanıklı olmalıdır. Belli bir 
dereceye kadar bedeninize destek sağlamalıdır. Dirsekler, dizler ve 
omuzlar gibi önemli noktalarda koruyucuları olmalıdır. Derinin en uygun 
malzeme olduğu düşünülür. Ayakları, bilekleri ve bacakları korumak için 
bot giyilmeli, ellerde eldiven olmalıdır. Yansıtıcı panelleri olan parlak ve 
fosforlu renkli giysiler görünürlüğü artırır. 

Motosikletin gürültüsü kısa vadede sizi yorarken uzun vadede duyuşunuza 
da zarar verir. Yorgunluğu azaltmak ve duyuşla ilgili zararlara engel 

olmak için kulak tıkaçları kullanmak faydalıdır. 

Güvenli Sürüş Yeteneklerini Geliştirmek 
Bir sürücü olarak bilmeniz gereken en önemli şey güvenliğin sızın 
davranışınıza ve öbür araçlarının yapacaklarını önceden tahmin edip 
bunlardan kaçınmanıza bağlı olduğudur. Çok dikkatli olmak, olabilecekler 
konusunda tetikte bulunmak ve kusursuz gözlem yetenekleri gerekir. 
Motosikletin yükseklik, yolda konumlanma esnekliği ve hız avantajları 
kullanılmalıdır. Bir tehlikeyi sezebilmek ancak deneyimle mümkün 
olur. Bundan ötürü herzaman becerileriniz dahilinde sürünüz. Otomobil 
sürücülerinin üçte birinin sizin farkınızda olmadığını unutmadan 
kulland ığınız yolun güvenli olduğundan emin olun. 

Öğrenme Becerileri 
Güvenli sürüş alışkanlıklarının gelişmesi uygun davranışlara içinde bu�unduğunuz duruma uygun algı ve motosiklet kontrol bec�rilerine baglıdır. Becerileri nasıl öğrendiğimizi ve talimatların bu becerilerin ka�a�ılmasında nasıl bir rol oynadıklarını bilirsek, onları iyileştirip gelıştırmek daha kolay olur. 



-

Herhangi bir işi yapmada gösterdiğimiz becerinin performansı üç 
ana öğeye bağlıdır ; 

İlgili bilginin doğru ve hızlı algılanması, 

Uygun tepkinin süratle seçilmesi, 

Seçilen tepkinin doğru verilmesi. 

Daha önce de gördüğümüz gibi, davranış biçimi neyin uygun 
olduğunu tanımlama ve seçmede çok önemlidir. Bu becerinin hız 
ve doğruluk gibi diğer öğeleri de alıştırma yapmaya, öğrenmeye 
devam etmeye ve öğrenilen bilgileri tazelemeye bağlıdır. 

Alıştırma ve Geri Besleme 
Becerileri geliştirmenin en temel iki yolu alıştırma yapmak ve 
eylemlerimizin etkileri konusunda geri-besleme almaktır. Bu geri
besleme ne kadar iyi olursa, bir konuda o kadar iyi öğrenilir. 
Motosiklet sürme gibi karmaşık bir beceri küçük becerilerin bir 
araya gelmesiyle öğrenilir. Eğitimimizin ilk zamanlarında her öğe 
hakkında yeterli geri besleme alırız. Daha sonra bir becerinin 
farklı öğeleri bir araya gelip de otomatikleştiğinde ise, kendi 
bireysel davranışlarımızın giderek daha az farkında olmaya 
başlarız. Bunun iki sonucu vardır: ilk olarak her karar daha büyük 
bir işi kapsar ve daha az karar vermemiz gerekir. İkinci olarak da 
eylemlerimiz daha yumuşak, daha sakin bir hale gelir. 

Temel kontrol ve becerilerin ustası olduğunuzda dikkatinizin 
daha fazlasını yola ve trafik koşullarına verebilirsiniz. Bu olayları 
önceden görmenize ve vereceğiniz tepkiye katkı sağlar. Bu ikisi 
de ileri motosiklet sürüşünün ana noktalarıdır. Performansınız 
daha rahat ve verimli hale gelir, dünyanın tüm zamanları sizinmiş 
size aitmiş gibi görünür. 

Bu kitapta motosiklet kontrol sistelni gibi sürüşünüzü daha çok 
iyileştirmek için tasarlanmış pek çok uygulama bulacaksınız. 
Önceleri çok dikkat etmeniz, düşünmek için çok zaman 
harcamanız gerekirmiş gibi görünen bu uygulamalar, onları 
kullanmaya alıştıkça refleks haline dönüşecekler. Sürüşle ilgili 
bu beceriler öğrendiğiniz temel becerileri yansıtacak. Önceleri 
vites değiştirmek ya da dönmek tüm dikkatinizi alırken uygulama 
yaptıkça otomatik hale gelecek, böylece siz de dikkatinizi yolu 
okumaya ayırabileceksiniz. 

Özellikle de motosiklet sürmeyi mekanik bir etkinlik olarak ele 



Motosiklet Yol Sanatı Bölüm 1 

Bir uygulamayı öğrendikten s�nra, perfor�1ansını� de_ğişen 
ko ·ullara duyarsız hale gelebilir. Insanın kenclı deneyımlerınde� 
ders çıkarmaya karşı nasıl direndiğine biraz değinmdik. Bu eskı 
sorunlara yeni yaklaşımlar geli tirirken gözden kaçırılmaması 
gereken bir noktadır. 

Eğitim 
Temel ve ileri derecelerde motosiklet suruş eğitimi öğrenim 

sürecini hızlandırır ve ba ·ka türlü edinemeyeceğiniz bilgiler 

edinmeyi sağlar. Eğitim olaylara bakı ınızı geliştirerek farklı trafik 

çevrelerinde potansiyel tehlikeli durumları algılamaya olanak 

tanır ve bu gibi durumların daha rahatça farkına varacak beceri 

kazanılır. Ancak kendi öğreniminizi geli tirmede etkin bir rol 
oynamanız gerekir. Hepimiz farklı biçimlerde öğreniriz. 

Hangi yöntemin sizin için daha uygun olduğuna yine sızın 
karar vermeniz gerekir. Verimli bir öğrenim süreci için eğitim 
ve pratik arasındaki dengeyi bulmak gerekir. Eğitim dikkatinizi 
yapacaklarınıza yöneltir ve nasıl yapacağınızı bilmenizi sağlar, 
ancak bu bec rileri kazanmanın ve otomatik hale getirerek 
ihtiyacınız olduğunda el altında olmalarını sağlamanın tek yolu 
uygulama - alıştırma yapmaktır. 

Eğitimden Sonra Oluşan Aşırı Güven 
Eğitimden sonraki süreçte motosiklet sürücüleri ciddi zorluklarla 
karşılaşır. Çünkü yeni kazandıkları becerilerini abartırlar. İyi 
bir eğitmenin gözetiminde bir kurs bitirdiğinizde kendinize 
güveninizin sürüş becerilerinizle aynı seviyede olması gerekir. 

Öğrendiğiniz becerilerin uygulamasını yaparken, motosiklet sürüş 
beceriniz ve kendinize güveniniz arasında bir uyumsuzluk 
yaratabilirsiniz. Kendinize güvenin sizi başa çıkamayacağınız 
durumlara sürüklemesi muhtemeldir. Bu da bir kazaya yol açabilir. 
Bunun her yeni beceriyi edindiğinizde baş etmeniz gereken bir 
sorun olduğunu unutmayın. Kendi sürüşünüze eleştirel yaklaşın 
ve aracınızı kapasiteniz dahilinde sürün. 

Bir sonraki bölümde motosikletinizi su" ı·erken ·· 1· - · · · , . , ., , , . . . . , , guven ıgınızı aıtı��ıc:ık v� k�ıza ns�ınızı azaltacak tekniklerden söz edeceğiz. A�cak hu teknıklerın sıze yardımcı olabilmesi için olumlu bir tutum ıçınde olmanız gerekir. Dikkatinizi i inize vermetı· ve h el ·· , ı· .· k . . . er ey en onem ısı endı kendınıze ele ·tire! bir gözle yaklaşab·1 ı · . . , ı nıe ısınız. 



Bu Bölümde İncelenen 
Konular 

Kaza Yapma Riski 

Motosiklet sürücülerin 
deneyimlerinden ders 
almadığı durumlar 

İyi bir sürücünün özellikleri 

Davranışlarınız sürüşünüzü 
nasıl etkiler ? 

Sürüş hırsını tanımanın ve 
mücadele etmenin yolları 

Güvensiz davranışları 
düzeltme yolunda atılacak 
adımlar 

Tetikte olmak, 
konsantrasyon yorgunluk 

Gü�İ\li sürüşün önemi 

Sürüş becerilerini 
geliştirme yolları. 

Neyi Ne Kadar Anladığınızı 

Kontrol Edin 

Ortalamadan daha fazla kaza yapma 
riskleri olan üç sürücü tipi hangileridir ? 

Kaza yapan sürücüler sonuç olarak 
sürüşlerini düzeltme konusunda bir şey 
yaparlar mı ? 

Sizi riske sokan davranışlar nelerdir ? 

Sürüş hırsına kapılmış sürücülerin kaza 
yapma riski neden daha fazladır? 

Sürücülerin sürüş hırsından kaçınmak için 
neler yapmaları gerekir ? 

Tetikte olmak için neler yapmalısınız ? 

Yorgunlukla mücadele etmek için 
neler yapmalısınız ? 

Görünürlüğünüzü nasıl artırabilirsiniz ? 

Yeni becerileri nasıl öğrenebilirsiniz ? 
Bu soruların herhangı birini yanıtlamakta 
güçlük çekiyorsanız, belleginizi tazelemek 
için ilgili bölümü tekrar okuyun. 

il 



Bu Bölümün İçeriği 

Motosıklet Kontrol 
Sıstemının Amacı 

Meydana Gelebilecek 
Tehlikeler 

Motosıklet Kontrol 
Sistem, Nedır? 

Sistem Nasıl 
Kullanılır? 

Sistem, Tehlike 
Anlarında 
Uygulamanın Yolları 

2 Bölum 

Motosiklet 

Kontrol Sistemi 

Motosiklet Sürerken Neden Bir Sisteme Gerek 
Duyulur? 

Bu bölümde motosıkle t kontrol w,temının a(ıkLıma-.,ını 

bul..ıc,ık, d}TtCa bu ..,,stemın kJr-.,ı kdr�t\,l kJldığınu ıdılıkelerı 

değerlendınrken n,ısıl kullJnıldığını dJ gore<.ebınız Yoll,ınLı 

me'y<.Lına gelen k,ız.Jl,ınn nerede\ ..,e tumu. ın-.,,ın h,ıt.ıLmnd,ın 

k.1yn,1kl,ınır Moto-.,ıklet kulLınırken hır ..,,..,tem geJı..,tırmenın 

am.ıcı, oLıytıra yöntemlı ve guvenlı hır hıçımde hıçhır �C\ ı �,m..,,ı 

hırakm.ıd,ın pkLı�,ıhılmekıır Doğru hır ııhın..,eJ ı_cr<_e,cde, 

gerektığı gıhı goılem y,ıp,ır,ık , c moto-.,ıkletın uıcrındc 'y uk-.,ck 

duıeyde kontrol becerisı ı<,,·eren ..,urü!;;lerde hem kendinıı k.ız,ı\ ,ı 

neden olm,ız...,ınıı hem de dığer -.,urüculerın neden ol.ıhılc<. cğı 

k,ıı:.ıLırı onceden <.,t'l'ehılır..,ınıı 

Sürü Beceril ri 

Sürü.;, s,HJc<.e moto..,ıkletle h.ı.;,.ı ı_ıknuk dcğıldır Bunun ıc.ın d.ıh,l 

fazLN gere kır �urunılt'rın k,ır�ıLı�tığı pek <,,ok otı\ ı on<. eden 

..,ezmek ol.ın,ık...,ııdır Bu olayl.ırı t.ınıml.ı1,ıhılrnek H' onLırı 

güvenlı hır .;,ekil de değerlendırmck t<,, ın sorgul,ıy t( ı hır v,ıkLı�ını 

gelı..,tırmd.. gerekır Bun.ı ··unıulm,ıydnı umm,l'y ı ogrennwk 

dıyehılını 1v1oto<.,ıklet surerken hem ııhın...,el hem de tıııbcl 

be( enler hır .ıracLı kullanılnulıdır 

Zihinsel beceriler--------.• 

Çevreyı tarayabilme, 

tehli elen ya da 

meydana gelebılece 

olayları sezebılme, 

neyın önceli lı 

olduğuna arar 

verebılme ve 

gerçekçı bır surı..iş planı 

gelışt rme 

dönuşturebılm 

yeten gı 
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Bu becerileri kullanırken dikkat edilmesi gerekenler ; 
Algılanan yeterlilik karşısında gerçek yeterliliğin (yapabileceğinizi 
düşündüğünüz karşısında gerçekten yapabileceğinizin) hesaplanması. 
Ortalama bir sürücünün gerçek yeterliliğiyle sahip olduğunu sandığı 
yeterlilik arasında bir boşluk vardır. Motosiklet sürüş eğitiminin ana 
amaçlanndan biri bu iki algıyı dönüştürmektir, 

Motosikletin kapasitesi, 

Yol ve hava koşullarını tahlil etme. 

Motosiklet sürerken önceden tahmin edilmesi ve dü ·ünülmesi 
gereken pek çok şey vardır. Yol ve trafik koşulları durmadan 
deği�erek, motosikletinizin hızını ve konumunu sıkça yeniden 
ayarlamanızı gerektirir. Bu da pek çok etkeni göz önLinde 
bulundurma zorunluluğunu doğurur: Diğer sürücülerin davranışları, 
nerede ve ne yapabileceklerini kestirme, diğer araçların yakınlığı, 
niyetinizi helli edebilme ihtiyacı, yol ve yüzey ko ulları, hava, 
motorun özellikleri bunlar arasında yer alır. İşte motosiklet kontrol 
sistemi hu işleri kolaylaştırır. 
Sürüşünüze sürekli ve basit bir yöntem kazandırır, ayrıntıları görüp 
ve hiçbir ·eyi şansa bırakmamanızı sağlar. 

Motosıklet kontrol sıstemı güvenlı motosiklet sürmenin ana unsurunu 

temın eder tepkı verme zamanlamasını ayarlamayı sağlar. 

Karşılaşılabilecek Tehlikeler 
Tehlikelerden kastımız kazaya sebep olabilecek durumlardır. 
r_�u hemen o anda meydana gelen ve görünür bir olay olabilir. 
Orncğin yo _lun ters tarafından gelen bir araç göze çarpmaz 
anıa pot;m�'.yel olarak tehlikelidir. Ya da dönen bir kamyonu 
:,aklayan kor _ hır viraj olabilir. Yol sanatı becerilerinin çoğu 
hu ol,ıyları onceden tahmin edehilmekle ilgilidir. Tehlikeli bir 
durumu <)nceden sezebilmeli ve kaçınmak için tam zamanında 
L?�un l'y lemde bulunahilmelisiniz. Kazaların ana nedenlerinden hırı, hu nları fark edememektir. Potansiyel hir tehlikeyi 
"�·ıenıcyrn, ondan kaçınmak için gerekli eylemde de hulunamaz. 'ı' old.ı h..ır�ıla�ılabilecek tehlikeler üç ana gruha ayrılır: 

K:ı\�,ıkl.ır, dönü ·ler, virajlar ve tepe üstü noktala ·o· r·-
.k 1 .. 

ıı·kı 
· rı gı ı ızı se 

oıe I erın yarattığı tehlikeler, 
Itı�h..ı �ürücülerin konumlarından ya da hareketlerinden k.ıy n.ıklanan riskler, 

,
Yol ), üıey indeki eleği ·imlerden , hava ve görü. 
ı-..,1') n,ıkLınan �orunlar. 

ko ullarınclan 

• 

8:!K' R 

Daha lyı Bır St. 

Olmak P 

Gözlem 
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Bir sonraki yolculugun sonunda yolda meydana gelen olaylara nasıl 

yaklastıgınızı ve onları nasıl degerlendirdiginizi düsünerek kendinize 

su soruları sorun 

Yön ya da hız değiştirirken arkanızda ne olup bittiğinin her zaman 

farkında mıydınız ? Konum, hız ve vites bu durumlara uygun muydu ? 

Karşınıza çıkan durumu sakin ve yumuşakça, son anda ayarlamalara 

gerek kalmadan çözebildiniz mi ? 

Kendinize tepki vermek için yeterli zamanı her seferinde tanıdınız mı ? 

Olası tehlikeleri tanımlamakta ne kadar yetkinsiniz ? Düzenli olarak 

kullandıgınız yolda - örnegin ise - giderken tehlikeli olabilecek durum

lar açısından yolu dikkatle gözden geçirmeli ve geçmiste yeterli önlem 

almadıgınız noktaları saptamalısınız. Gelecekte bu noktalarda tehlike

li durumlar olustugunda nasıl davranacagınıza iliskin önceden plan 

yapmanız yararlıdır. 

Motosiklet Kontrol Sistemi 

Sistem sürücünün çok dikkatli gözlem yapına yeteneğini, olaya 

erken müdahale etmeyi, plan yapmayı ve motosikletin dengesini 

maksimumda tutabilmek icin kontrolü sistematik hale getirmeyi 

geliştirir. Bu, önceden kestirilemeyen hir çevreyle karşıla�ınca 

yapılması gerekenlerin sistematiğidir ve Jfotosiklet Yol Sanatı 'nın da 

ana konusudur. Yol ve trafik ko�ullarına uyumlu tepki verehilmek 

için diğer becerilerle birlikte kullanılır. Ayrıca size içinde bulunulan 

durumla güvenli ve etkili hiçinıde hasa çıkabilmek için en uygun 

konumu, hızı ve vitesi seçerek, durumu doğru değerlendireceğiniz 

zamanı kazandırır. 

Tehlikeli durumlar hirer hirer de toplu halde de meydana 

gelebilir. f lana hirhirlerinin üzerine hin ip sürekli değisiklik de 

gösterebilirler. Sistem, merkezdeki esnek i>ğe (sürücü) aracılığıyla 

hu değişime uyum sağlar. Kitaptaki diğer beceri türleriyle birlikte 

akıllıca \ e verimli kullanma ,<,orumluluğu sürücüdedir. Bir olaya 

yakla::,ır ve değerlendirirken sistemi kullanır \e olayları gı:henli hir 

ekilde atlatmak için hir dizi mantıklı eylemi göz ününe alırsınız. 

Yeni hir olay meydana gelir'>e durum yeniden değerlendirilir, 

sistem yeni duruma uyarlanır. 



Motosiklet Yol Sanatı Bölüm 2 

Sistemin Beş Aşaması 

Sistem Beş Aşamadan Oluşur ; 

Bilgi hınelennıe 

Her aşama bir öncekine bağlıdır ve bir dizi olarak ele alınması 

gerekir. ormal olarak önce bilgi ihtiyacı göz önüne alınır, sonra 

sırayla her aşama uygulanır. Ancak yol koşulları değişebileceğinden 

yeni bir bilgiyi değerlendirerek sisteme girmek gerekebilir. Sistem 

esnek kullanılmalı ve yol durumuna yanıt vermelidir. Koşullara 

uygun olmadığında diziyi katı bir biçimde izlemeye gerek yoktur. 

Sistemin aşamaları bir olaya yaklaşırken göz önünde 

bulundurulması gereken tehlikeye tüm noktaları kapsar. Her 

safhada değerlendirilmesi gereken noktalar vardır. Ancak bu 

noktalardan yalnızca duruma uygun olanlar uygulanmalıdır. 

Bilgi Aşamasının Önemi 

Bilgiyi alma, kullanma ve verme işlemleri sistemi tanımlar 

ve tüm sistem için geçerlidir. Sürüşü planlamak için devamlı 

bilgi aramak ve başka sürücüler için faydalı olacağı düşünülen 

bilgiyi paylaşmak gerekir. Motosiklet sürücüsü olarak 

savunmasız olduğunuzdan güvenliğiniz hatta kimi zaman 

hayatta kalmanız bile, bilgiyi nasıl aldığınıza, kullandığınıza 

ve verdiğinize bağlıdır. Bilgi, sistemin yol koşullarına 

uyarlanmasını sağlar. Böylece sürekli gelen bilgi birbiri 

üzerine binerek sistemin tüm aşamalarına akar. Bu diğer 

a ·amaların (konum, hız, vites ve ivmenin) bağlandığı çatıdır. 

Bilginin Aşamaları 

Bilgınin süreklı olarak değerlendırilmesı sistemin tüm aşamalarında bulunur. 



Bak,n,z Bolum 3 

Gözlem Sayfa 44 

Gözlem becerılerını 

gelıştırme. 

R 1k ,, z Bol 1m 5 

Sınyaller 

Arkayı Gözleme ve Sinyaller 

Her zaman önünüzdeki durumu değerlendirin ve mevcut 
koşullarda değişme olup olmadığını görmek için yanlara 
bakın. Ayna kullanarak ya da dönüp bakarak arkayı gözlemek 
arkanızda olup bitenlerin tam olarak farkına varmanız için 
gerekli olabilir. Başka bir sürücünün işine yarayacağını 
düşündüğünüz her an sinyal verin. 

Sistemin belli noktalarında bilgiyi özel olarak kontrol etmek 
önemlidir. 

Konumu ve hızı değiştirmeden önce önde, yanlarda ve arkada ne 
olduğunu bilmek gerekir. Bu anlarda aslolan aynaya, yani geriye 
bakmaktır. 

Manevra için şu standart öneriyi izleyin: Arkayı gözlemle - sinyal 
ver - manevra yap. Sinyal gerekmediğini düşünseniz bile buna 
uyun. 

Korna Kullanımıı 
Diğer sürücülerin duyup da yararlanabileceğini düşündüğünüz an 
korna kullanın. Kornanın amacı başkalarına orada olduğunuzu 
bildirmektir. Size ilerleme hakkı vermeyeceği gibi birini azarlamak 
ya da taciz etmek için de kullanılmamalıdır. Korna, sistemin her 
aşamasında kullanılabilir. Bir başka sürücünün kornayla yapacağı 
bir uyarıya da her zaman hazırlıklı olmalısınız. 

Cankurtaran Bakış 
Cankurtaran bakış; bir manevra yapmadan önce 
beklenmedik bir şey olup olmadığını görmek için omuz üzerinden 
kör noktalara son bir kez bakmaktır. Dönerken, dönmek 
istenen yöndeki kör noktaya bakın. Cankurtaran bakış, ivme 
aşamasının ilk bölümüdür. Ne zaman kullanacağınızı doğru 
bilmeniz gerekir. Kalabalık kent alanlarında bu kontrol çok 
önemlidir. Özellikle ele soldaki dar bir yola saparken ya da hızlı 
bir sollama yaparken, arkada olup bitenden eminseniz, gözleri 
önde tutmak daha güvenlidir. 

Cankurtaran bakışı alternatıf bır plana zaman bırakacak kadar erken 

uygulayın. Motosiklet, döndürmeye başladıktan sonra omuz üzerınden 

bakmanın bir anlamı kalmaz 



Motosiklet 

Kontrol Sistemi 

Sistemin aşamaları bu 

sayfada ematik olarak 

belirtilmi tir. Şema, 

sistemin ana hatlarını 

açıklar ve diğer 

bölümlere göndermeler 

içerir. Bu göndermeler 

sistemin bütününü 

anlamak açısından 

önemlidir ve bir arada 

okunmaları gerekir. 

Diğer bölümlerde sistemi 

kullanırken ihtiyacınız 

olacak becerilere 

değinilecektir. Bunları 

nasıl ve ne zaman 

okuyacağınız size 

bağlıdır. Kitabı bir 

kursun parçası olarak 

kullanıyorsanız bu 

konuda eğitmeninize 

danı ·ınız. 

-

Bilgi 

Bu asama sistemin diger 
asamalarında tekrarlanır. 

Bilgiyi Alma 

Çevrenize bakın. Önünüzü ve yan
ları tarayın. Sisteme uygun sekilde 
arka gözlemi uygulayın. Yön ya da 
hız degistirmeden önce mutlaka 
arkaya bakın. Tehlikeye yaklasırken 
yol yüzeyini ve ileriyi gözleyin. 

Bakınız Bölum 3. Gözlem. 

Bilgiyi Kullanma 

Topladıgınız bilgileri kullanarak 
tanımlanmıs tehlikeleri bertaraf 
etmek için sürüs planı yapın ve 
beklenmeyenler için de B planınız 
mutlaka olsun. Sistemi rehber 
olarak kullanmak bir sonraki 
adımınıza karar verir. Yeni bir 
tehlike olustugunda sistemi en 
b a s t a n  ç a lıs t ı r ı p  
çalıstırmayacagınıza karar verir. 

Bakınız Bölum 3 Gözlem, 
sayfa 40. Planlama. 

Bilgiyi Verme 

Baskalarına yardımı olacagını 
düsünüyorsanız, sinyal verin. 
Diger yol kullanıcılarının yaya ve 
bisikletli olabilecegini unutmayın 
Sınyallerinizi, fren lambalarınızı, ön 
farlarınızı, kolunuzu ya da kornanızı 
kullanabilirsiniz. Sistemin neresin
de olursanız olun, bir baskasının 
yararınaysa sinyal verin. 
Bir baskasını ne kadar erken 
uyarırsanız, o kadar faz-
la yardım etmis olursunuz. 

Bakınız Bölum 6. Sinyaller. 

Konum 

Öyle bir konumda o 

ki tehlikelerle güve 
ve akıcı bir sekıl'. 
basedebilesiniz. Kon� 

degistirmeden ön' 
arkanıza bakm,: 
unutmayın. 1 

Bakınız Böl um 7. Konu < 

Zemini ve Y'. 
kullananları; yaya,: 

bisikletliler ve çocur; 
da dahil olmak üzere r� 
göz önünde bulundun( 

� 

C 

\ 

< 



Hız 

o-ehlikeye uygun bir 
ıcıızda gidin. Zemini, 
:ıJörüsü, dönmek için 
1(Jerekli açıyı, yolu diger 
n(ullananları ve gözle 
ı,Jöremediginiz tehlikeleri 
t. ,al etmeyin. Gazı, 
renlerinizi ya da vitesin izi 

J< u 1 1 a n a r a k 
n a n e v r a y ı 

ı:a m a m l a y a 
ı::ak uygun hıza 
fJelin (kaygan zeminde 
h-<ayma tehlikesini 
J)ertaraf edin. Bakınız 
Kaygan Zeminler, 

3ayfa 99) Fren yapma
ıın ileri asamalarında 
.Jygun vitese geçin. 
vmelenme hissinizi 
<Ullanın. Amacınız 
üm bunları dengeli ve 
ıumusak yapmak olma
ıdır. Durumun önceden 
arkına varmak bu 
mlamda çok önemlidir. 

Sak nız Bölüm 4. 
vmelenme, vites c:!8 fren 
<ullanımı ve Bölüm 10. 

-iız ve güvenlik. 

Vites 

Tehlikeli bir durumla 
basa çıkmak için 
gitmek istediginiz hıza 
uygun vitesi seçin. 

Her frenlemenin son 
asamasında blok 
vites degisimi 
yöntemiyle ya da teker 
teker vites küçülterek 
hızınız azaldıkça uygun 
vitese geçin. Kaygan yol 
kosulları haricinde vitesi 
motosiklet freni amaçlı 
kullanmayın. Geç fren 
yapmaktan ya da sert 
vites degistirmekten 
her zaman kaçının . 

Bakınız Bölüm 4. 

ivmelenme, vites ve 
fren kullanımı. 

Motosiklet Kontrol Sistemi 

• 

ivmelenme 

Arka gözlemi düsünün. 

ivme kazanarak hız ve 
dengeyi koruyun. Viraj alır
ken, viraj içinde olusan 
kuvvetlerin azalttıgı hızı 
dengelemek için gazı 
hafifçe açın. 

Hızı, zemin durumu
nu, dönüs açısını, diger 
sürücüleri, arkanızdaki ve 
önünüzdeki yol ve trafik 
kosullarını göz önüne alarak 
akıcı bir sekilde içinde 
bulundugunuz durumdan 
uzaklasmak için hızlanıp 
hızlanmamanız gerektigine 
karar verin. 

Güvenle ve rahatça hızlana
bilmek için akıcı bir sekilde 
uygun bir nokta seçin. ivme 
miktarını kosullara uyacak 
biçimde ayarlayın. 

Bakınız Bölum 4. Hızlanma, 
vıtes ve fren kullanımı ve 
Bölüm 5. Denge ve 
kaymaktan kaçınma. 

Sürekli veri değerlendirmesi sistemin her aşamasında yer alır. 

j il 



Sistemi Esnek Kullanma 

Bu sistemi sorumluluk duyarak, akılcı bir biçimde kullanmanızın 

en önemli nokta olduğunu unutmayın. Bu otomatik bir düzenek 

değildir. Koşullara uyarlanması gerekir. Akılcı biçimde kullanılırsa 

özel durumlarla başa çıkabilmek için mantıklı fakat esnek bir 

yöntem sunar 

Her yeni tehlikeye yaklaşırken sistemin tüm aşamalarını göz 

önüne almalısınız. Ama özel bir durumda tüm aşamaları 

kullanmanız gerekmeyebilir. 

Bilgi aşaması sistemin bütününe yayılarak 

planlarınızı yeniden değerlendirmenizi gerektirebilir. 

Yeni bir tehlike meydana geldiğinde, sistemin daha önceki 

bir aşamasına dönmeniz gerekip gerekmediğini değerlendirin. 

Sistemi öğrendikten 

doğanıza yerleşmeli 

incelikli noktaları bu 

sonra sürekli alıştırma yapın. Bu, 

ve motosiklet sürüşünün daha 

sistemin üzerine inşa edilmelidir. 

Şimdi ise sistemin en çok bilinen üç koşulda nasıl uygulanacağını 

göreceğiz. Bu koşullar; sola dönüş, sağa dönüş, döner kavşak 
dönüşleridir. 

Sistem Uygulama Egzersizi 

�-istemin 5 asamasına da asina olun ve her motosiklete bindiginizde 
tum asama/arı kullanın. Sistemi kosullara uygun olarak, esneklikle 
kullanmayı ıhma! etmeyin. 

Baslangıçta kullandıgınız her asamayı kendinize sesli söyleyin. 

Performansınızı gözden geçirin, asagıdakileri yaptınız mı ? 

• Her asamayı göz önüne almak. 

• Her asamanın her yönünü degerlendirmek 

• Asamalar arasında sistemli ilerlemek. 

Sorunlu alanları tekrar çalısın ve ilkini çözmeden .k. . ı ıncıye geçmeyın. 

Bakınız Bölum 3 

Gözlem, sayfa 44 

Planlama. 



Sola Dönüşlerde Sistemi Uygulamak 

Cankurtaran Bakış 

Yoldaki d iger 
sürücülerin konumları, 
hızları ve niyetleri 
hakkında bi lgi  
toplamak için bu 
manevra boyunca 
arka gözlen··· kullanın, 
bu arada ön·· · ve yan 
tarafı g\ ylerinizle 
tarayın. 
Korna kullanmayı, sin
yal vermeyi ve diger 
sürücülerin yararııra 
olacagını düsündügü
nüz yerde ihmal etme
yin. Otomobil sürücü
leri kadar motosikletleri 
yayaları, bisikletleri de 
kollayın. 

İvmelenme 

Dönüs sırasında hız ve dengeyi 
sürdürmek için gazı kullanın. 
Dönerken etkili olan kuvvetle
rin hızı düsürmemesi için gazı 
yeterince açın. 

Konumunuz diklesmeye basla
dıgında, tehlikeden uzaklasmak 
için uygun bir nokta seçip 
yumusakça ivmelenin. Hızı.yol 
yüzeyini, yatıs miktarını gere
ken, diger sürücüleri, hem ön 
hem arkadaki yol ve trafik kosul
larını göz önüne alın. 

Tehlikeyle basa çıkmak için, seçtiginiz hıza 
uygun vites seçin. 

Frenleme sonrası ister tek tek ister blok vites 
degistirme yöntemi ile ara viteslere geçin ve 
hız kaybettikçe uygun viteste olun. 

Bak rı z Bı 1n .J İvmelenme, 
vıtes ve fren kullanımı 

Hızınızı gerektigi gibi ayarlayın. Gazı, frenle
ri ya da (kaymamak için) vitesleri kullanarak 
manevranızı tamamlayabileceginiz hıza gelin. 
Fren yapmanın son asamasında uygun viteste 
olun. ivme duyunuzu kullanın. Yol isaretlerine ve 
kurallara uyun. 

Manevrayı ıyi zamanlamak için uygun konumu 
alın. Bu genellikle yolun ortasıdır. Ama sunlara 
dikkat etmeniz gerekir; 
• yol genisligi, 
• yol isaretleri, 
• yoldaki engeller, 
• yol yüzeyi ve kosulları, 
• ön ve arkadaki trafigin konumu, hızı, boyutu, 
• trafigin akısı, 
• görüsün iyi olması, 
• niyetinizin diger sürücülerce açıkça 

anlasılması, 
• görünmek için konumlanmak. 



-Bölüm2 

Sistemi Sağa Dönerken Uygulamak 

Sag tarafınızda hızla hareket etmekte olabilecek 

bisiklet ve motosikletleri düsünün 

Dönüs sırasında hız ve dengeyi ayarlamak için 

gaz verin. Dönerken etkili olan kuvvetlerin hızı 

düsürmemesi için gazı yeterince açın. 

Hızı, yol yüzeyini, yapılması gereken dönüsün 

sertligini, sürücüleri, ön ve arkadaki yol ve 
trafik kosullarını göz önüne alın ve dönüsten 
uzaklasmak için uygun bir nokta seçin. 

Yavasça ve güvenli hızlanma için uygun bir 
nokta seçin, ivmenizi kosullara göre ayarlayın. 
Konumunuz diklesmeye baslamadan önce 
hızlanmayın. 

Bakınız Bölum 4, İvme, vites ve fren kullanımı 
sayfa 69 Dönüşlerde ivme kazanma. 

Dönmeye niyetlendiginiz hıza uygun vitesi 
seçin. Bir tehlike meydana gelmemesi için 
kontrolleri yapın 

Hızı gerektigi gibi ayarlayın. Gaz verin, frenleri 
ve (kaymayı engellemek için) vitesi kullanarak 
dönüsü tamamlama hızına ulasın. Frenin son 
asamasında uygun vitese takın. ivme duygunu
zu gerektigi gibi kullanın. 

Saga dönüsler genel olarak sola dönüslerden 
daha yavastır çünkü döneceginiz yay daha 
dardır. Vıraıı genis almaktan kaçının. Çünkü 
karsıdan gelen trafikle sorun yasayabilirsiniz 

Yolun sagına konumlanın. 
Dikkat edilmesi gerekenler: 
• yolun genisligi, 
• yol isaretleri, 
• yoldaki engeller, 
• yol yüzeyi ve kosulları, 
• ön ve arkadaki trafigin konumu, hızı, boyutu • trafıgın akısı, 
• iyi bir görüs olması, 
• niyetinizi diger sürücülere açıkça anlatmanız • gorulebılecek bir konumda olmanız. 

, 

Her zaman çevrenizdı 

olup bitenin farkında 

olun Aynalarınızı kon; 

edin, arkaya bakın ve : 
hayat kurtaran kontra, Te 
yapmayı ihmal etmey lar 
Diger sürücülerin yöı 
niyetinizin ne olduğur. gö 
anladıklarından emin ca, 
olun Yön ya da hız haı 
değiştirmeden önce ön< 
mutlaka bilgiyi alman: yin 
kullanmanız ve boı 
aktarmanız gerekir ya 

Bu manevra sıras 

hem arkayı gözle

hem de diger sürüc 

rin niyetleri hakkında: 

sahibi olmak için ya' 

ve önü kollamak geri 

Diger sürücülerin yari 

nacagını düsündügL 

her noktada sinyal 1 

ya da korna çalın, on 

arasında motosiklet, ı 

ve bisikletli de olabil, 

gini unutmayın 

ca� 
olu 
ya� 
bir 

Sirı 
gö; 
Her 
dek 
ten 

Kav 
olur 
dun 
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Sistemi Bir Döner Kavşağa Yaklaşırken Uygulamak 

kurt 
b 

Tehlikeleri hesaplayın. Ön, yan-
lar ve arkayı tarayın. Hız ve 
yön degistirmeden önce arkayı 
gözleyin. Hangi çıkıstan çıka
cagınıza ve döner kavsaga 
hangi seritte yaklasacagınıza 
önceden karar verin. Yol yüze
yini dikkatle inceleyerek yol 
boyası, yag, akaryakıt akıntısı 
ya da mıcır gibi lastigi kaydıra
cak bir sey olmadıgından emin 
olun. Esnek olun. Sürüs planını 
yaparken her an beklenmedik 
bir sey olabilecegini unutmayın. 

Sinyal vermrııi 

gözönünde be lundurun 

Hem döner k3<Jtagın çevresin
deki trafigi aem de diger giris
ten yaklasan trafigi izleyin. 

Kavşağa gelince durmaıt.a hazır 
olun, fakat ilerlemeye müsait 
durumları da değerlendirin. 

Döner kavsaga dogru 
ve döner kavsagın için
de olan araçları rahat
sız etmeden yavas ve 
yumusakça hızlanacak 
bir bosluk bulun. 

Döner kavsakta ilerleyecek 
uygun vitesi seçin. Bu sizin 
hızınıza, trafik kosullarına ve 
motosikletinizin özelliklerine 
baglıdır. 

Hızınızı azaltarak ya da fren 
yaparak yavasça hız kaybedin. 
Frenlemenin hemen sonrasında 
ya tek tek ya da blok vites 
degistirme suretiyle uygun 
vitese geçin. Döner kavsaga 
yaklasacagınız hız görüsünüze 
ve kavsak içi trafigine baglıdır. 

Durmayı planlayın ama gitme

nin de bir yolunu arayın. 

Döner kavsaga yaklasacagınız konum 
hangi çıkıstan çıkacagınıza, döner 
kavsaga yaklasan serit sayısına ve 
yol isaretlerine baglıdır. Kavsagın 
içindeyse tratigi ve yol yüzeyini 
göze almak gerekir. Genellikle 
giris ve çıkıs arasındaki en kısa yol 
en iyi yoldur. Konum degistirmeden 
önce arkanıza bakın. 

( 



Bu Bölümde incelenen 

Konular 

Tehlikeleri sistemli yaklaş
mak sürüşü nasıl iyileştirir? 

Motosiklet sürerken karşı
laşılabilecek farklı tehlikeler 

Motosiklet kontrol sistemi 
nedir, nasıl uygulanır? 

Bilgi almanın, kullanmanın 
ve vermenin önemi. 

Arkayı gözlemenin ve 
cankurtaran kontrol bakışı
nın önemi 

Sistemi esnek olarak 

kullanmak. 

Neyi Ne Kadar Anladığınızı 

Kontrol Edin 

Yol kazalarına neler neden olur ? 

Motosiklet kontrol sistemi sürüşünüzün 

güvenliğini nasıl artırır ? 

Tehlike nedir- yollarda karşılaşacağınız 

üç ana tehlike hangileridir ? 

Motosiklet kontrol sisteminin beş aşaması neler

dir ? 

Hangi aşama diger aşamaların da içinde yer alır 

ve tüm diger aşamalar süresince geçerlidir ? 

Ne zaman sinyal vermeyi düşünmelisiniz ? 

Ne zaman arkayı gözlem yapmayı 

düşünmelisiniz ? 

Ne zaman can kurtaran bakışı kullanmalısınız ? 

Hangi viteste gidileceği nasıl seçilir ? 

Sistemi esnek olarak kullanmak niçin önemlidir? 

Hızı, vitesi, ivmelenmeyi ve kavşağa giriş ve 

çıkış eğimini seçmeden önce neden yol 

yüzeyinin koşullarını göze almak gerekir ? 

Bu soruların herhangi birini yanıtlamakta 

güçlük çekiyorsanız, belleginizi tazelemek için 

ilgili bölümü tekrar okuyun. 



Bu Bölümün İçeriği 

Neden iyi Gözlem 
Güvenli Bir Sürüs için 
Hayati Önem Tasır? 

Sürüs Planı Yapmak 
için Gözlem Nasıl 
Kullanılır? 

Sürüs Planı Neden 
Önemlidir? 

Gözlem Yetenegi 
Nasıl Gelıstirilir? 

Sürüsü Hıza. Hava 
Kosulları. Yol Yüzeyi 
ve Gece Sarılarına 
Uyumlu Hale Getirme 
Yolları 

ol lsaretleri ve 
abelalardan En iyi 

Yararlanma Yolları 

3. Bölüm 

Gözlem 

Gözlem 
Bu bölümde gözlem becerisinin ne olduğunu ve motosiklet 
sürüşüne nasıl uyguladığınızı göreceğiz. Bölümün başında 
gözlem ve planlama arasındaki bağlantı incelenecek. İyi 
planlamayla gözlem becerilerinizin tümünü kullanarak nasıl 
daha güvenli motosiklet sürebileceğinizi göreceğiz. Daha son
ra gözlem becerilerini ayrıntılı olarak ele alacağız. Trafikteki 
önemli bilgi kaynaklarının üzerinde durarak, gözlem becerisini 
geliştirme ve uygulama yöntemlerini inceleyeceğiz. 

Neden İyi Gözlem Becerilerine Sahip Olmak 
Gerekir? 
Gözlem; koşullar hakkında olabildiğince fazla bilgi edinebil
mek için görüşü, koku alma ve i itme duyularını kullanma 
anlamına gelir. İyi gözlemde bulunabilmek iyi bir motosiklet 
sürücüsü olmanın temelidir ve ya amla ölüm arasındaki çizgiyi 
belirleyecek kadar da hassas bir konudur. Bir :eyin orada 
olduğunu bilmeyen, bir tepki gösteremez. Dikkatli yapılan 
bir gözlem sürücüye düşünme ve tepki verme için ekstra za
man sağlayarak motosiklet sürüşü üzerindeki denetimi artırır. 

Arada bir öylesine giderken, aklınızın sürüşten başka yerde 
olduğunu fark ettiğiniz olmu tur. Yetişmeye çalıştığınız olayı, 
işi ya da başka bir şeyi düşünü5(>1· olabilirsiniz. Bu durumda 
önünüzde olanların farkına hemen varamayabilirsiniz. Yalnızca 
bu bile son derece savunmasız olduğunuz anlamına gelir. Aniden 
ortaya çıkacak bir aciliyetle ba a çıkamazsınız ve ba-ka sürücCı
lerin kurbanı olabilir, diğer sürücülerin neler yaptığının farkında 
olmadığınız için de kendinizi tehlike içinde bulabilirsiniz. 

Motosiklet Yol Sanatı 'nın sunduğu yöntem, aklınızın her zaman 
sürüşte olmasını gerektirir. Hem bilgiyi alma, kullanma ve verme 
becerileriniz hem de motosiklet kontrol sistemini uygulama ba ·a
rınız gözlem ve planlama yeteneklerinize bağlıdır. 



Motosiklet Yol Sana ı Bölüm 3 

.. .. özlüğü vizörünüzü altına takın. 
d .. l "k kullanıyorsanız suruş sırasında g 

Normal e gaz u 

Gecelen koyu renkli gözlük kullanmayın. 

Planlama 
.. 1 Güvenli bir sürüş, gözlemlerden edını

_
en 

bilgileri kullanarak sürüşü en dogru 

biçimde planlamaya bağlıdır. 

· - · · b'ılgileri sürü Gözlem ile elde ettıgınız 

planınıza dahil edin. 

Tehlikeleri öngörün. 

Bunları önem sırasına göre dizin. 

Ne yapacağınıza karar verin. 

Planlamanın amacı; tehlikeleri 

etkin ve güvenli bir biçimde bertaraf 

etmek için doğru konum, hız ve 

viteste ivmeyi sağlamaktır. Ko ullar 

eleği ·tiğinde yeni bir sürü planı gerekir. 

Verimli planlama, planların oluşturulduğu 

ve yeniden olu ·turulduğu dinamik bir 

süreçtir. Bir sürücü olarak tüm gözlem 

ve manevra imkanlarını kullanın. 

Bu sayfadaki çizimler planlamanın üç 

aşamasının, gözlemleri yorumlama ve 

buna göre eyleme geçmeye nasıl olanak 

tanıdığını gösterir. 

Olabilecekleri Öngörmek 
Bir tehlikeye tepki vermek 

için ne kadar zaman varsa, 

onu güvenle savuşturma 

·ansı da o kadar artar. 

Tehlikeyi öngörmek size 

ca 
C 

ca 

-·. --. 
-·· 

artı zaman kazandırır. Bu öngörme yeteneği eğitim 

ve deneyim kazanmak için harcanan çabayla orantılı olarak artar 

veya azalır. Sürüş sırasında sürekli yorum yapmak bu yeteneği 

geliştirmenin en etkili tekniğidir (sürüşte kendiniz hakkında yorum 

yapın, gördüklerinizi ve yapmayı planladıklarınızı kendinize 

söyleyin). 

Gördüğünüzle haşlayıp, sürü· deneyiminizi kullanarak durumun 

Gözlemle 

Öngör 

Önceliğin 
belirle 

Ne 
yapacağın 

karar ver 

Eyleme geı 
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Motoeıklet 
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nasıl gelişebileceğini tahmin edin. Örneğin ilerideki görüş sık sık 
diğer araçlar ve yol konumu nedeniyle engellenir ama deneyim size 
görülmeyen alanlarda tehlikenin var olabileceğini söyler. (bölüm 
sonundaki gözleme dair bağlantılara bakın). Yola bakarak olası 
gelişmeler hakkında ipuçları bulabilirsiniz. Olabilecekleri öngörmek, 
gözlemden gelen tüm bilgiyi clamıtrnaktır. Örneğin yola bir top 
çıkarsa, arkasından bir ele çocuk çıkma ihtimali yüksektir. 

Başka sürücülerin yapabileceklerini öngörmek hem kendinizin hem 
onların güvenliği açısından çok önemlidir. Diğer sürücülerin sizi 
gördüğünü ya ela hep gerektiği gibi davranacaklarını varsaymak 
yanlıştır. Birinin yoldaki clavranı !arını izlemek nasıl bir sürücü olduğu 
hakkında bilgi verir ama en bilinçli sürücü bile hata yapabilir. Ba. ka 
sürücülerin gözlerini, ellerini ve başını izlemek niyetleri hakkında 
fikir verir. Yine ele başkalarının hatalarına kar'ı güvenlik payı olarak 
kendinize hep yeterli zaman ve yer tanımalısınız. Cideli bir kaza sonrası 
haklı olmak çok küçük bir tesellidir. 

Yetenekli sürücüler daha verimli planlama için olayları öngörürler. 

Tehlikeleri Önem Sırasına Göre Dizmek 
Gözlemlediğiniz ya ela öngördüğünüz tehlikelerin hangisinin kayda 

değer, hangisinin daha önemli olduğunu tanımlamak 
gerekir. Riskleri derecelendirip önem sırasına göre 
ele alın. Bir riskin önemi hızla değişebileceğinden, 
öncelikleri eleği tirmeye hazır olmalısınız. Meydana 

geleceklerle ilintili olan tehlike şunlara göre değişir: 

tehlikenin kendisi, 
ne kadar yakın olduğunuz, 
yolun konumu ve zemin şartları, 
tehlikenin hareket edip etmediği, ediyorsa yönü 
tehlikeye ne hızla yaklaştığınız. 

Tehlike ne kadar büyükse o kadar fazla önceliği olmalıdır. 

Ne yapılacağına karar ver 
Gözlemlenen ve öngörülen tehlikeler önemine 
göre sıralandıktan sonra ne yapılacağına karar 
verilmelidir. Planın amacı; hem kendinizin hem de 
diğer sürücülerin güvenliğini sağlamak olmalıdır. 

• Uygun bir eylem planı ,unlara dikkat eder: 

Ne görülebilir ? 
Ne görülemez ? 

• 



t Mantıksal olarak ne olması beklenebilir ? 

En fazla tehdit hangi olaydadır ? Hangi tehlikeler en fazla tehdit 
içerir ? 

Beklenmedik bir olay gelişirse ne yapmak gerekir ? (Destek 
planı) 

Sürüşü planlıyorsanız yöntemli olarak, her an, tereddütsüz 
:::ılarak karar alabilmelisiniz. Motosiklete binerken olabilecekleri 
sürekli öngörmeli, önemine göre sıralamalı ve yapacağınıza karar 
vermelisiniz. Bu üç aşamayı bir arada uygulamak zor gelebilir ama 
alıştırma ve uygulama yaparak bunu hızlı ve güvenli bir rehber 
haline getirebilirsiniz. 

Bir sonraki yolculugunuzda planlamanın üç asamasını uygulayın; 

eöngörmek 

• Olayları önem sırasına göre derecelendirmek 

• Ne yapacagınıza karar vermek 

Yolculuktaki performansınızı gözleyin. Planlamada ne kadar basarılısı
nız ? Olayları öngörmek yerine kaç kez sadece tepki verdiniz ? 

1 

Genellikle olaylar 
bir anda olmaz. 
gelişme süreçten 
vardır. İyi plantarıı 
erken gözlem 
yapmaya ve 
riskleri erken 
öngörmeye bağ/ıo 

Bir 

Aşağı< 
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Bir Olayı içerdiği Riske Göre Derecelendirmek 
Aşağıdaki şema beş değişik risk durumunu göstermektedir. 

Risk derecesi 

O 
Bir araba 
kavşaktan çıkıyor, 
sağa dönüyor ve 
sizin şeridinize 
giriyor. 

E) Araba kavşakta 
duruyor. Sağa 
dönme açısı var. 
Sürücü geldiğiniz 
yöne bakmıyor. 
Fren ışıkları 
sönüyor ve hareket 
etmeye başlıyor. 

E)Bir araba 
kavşağa yaklaşıyor. 
Duracak gibi 
yavaşlıyor. Ama 
sürücüyle göz 
temasınız yok. 

O Bir araba sağdan 
kavşağa yaklaşarak 
görüş alanınıza 
giriyor. 

0 Kavşakta araç yok. 

Eyleminiz 

Burada bir tehlike var ve 

çarpısmayı önlemek için 

acil bir hareket gerekir. 

Sert bir fren yapın ve 

mümkünse kenara çekilin. 

Korna çalacak zama

nınız yok. Korna araba 

sürücüsüne fren yaptırabilir. 

Bu durumda ciddi risk var

dır. Yapmadıysanız hemen 

konum degistirin ve hız 

kesin. Uzun uzun korna 

çalarak uyarın. 

Arabanın sürücüsü sizin 

farkınızda olmayabilir. Bu 

risktir. Araba yola çıkabilir. 

Araçla aranızdaki mesafeyi 

artırmak için konumunu

zu degistirin. Kısa korna 

çalarak uyarmayı düsünün. 

Arabanın varlıgı az risk 

tasıyor. 

Hızı ve konumunuzu 

degistirmeyi düsünün. 

Her kavsak tehlikelidir. 

Bu kavsakta araba yok ve 

görüs iyi. Riskli bölgeyi 

geçene kadar çevreyi tara

maktan baska bir sey yap

maya gerek yok . 

• 



Gözlem Yeteneğini Geliştirmek 
imdi gözlem yeteneğini geliştirme yollarını göreceğiz. 

Bir Motosikletin Gözlem Avantajları 
Motosiklet sürücülerinin otomobil sürücülerinin çoğuna göre 
gözlem avantajı vardır. Sürücü daha yüksekte oturur ve daha iyi 
görebilmek için konumunu değiştirme esnekliğine sahiptir. Bu 
avantajların farkında olarak hepsi kullanılmalıdır. Ancak asla daha 
iyi bir görü e sahip olmak için güvenlikten ödün verilmez. 

Gözle Tarama 
Gözle görülebilen mesafede ve her yönde çevrenizde olup biteni, 
fotoğraf çeker gibi görün. Bunu yapmanın en iyi yolu gözleri 
kullanarak tüm çevreyi taramaktır. Mesafeyi tartıp merkez, ön, 
arka ve yan planları tarayarak olup biteni görmek isteyen sürücü 
dikkatini yalnızca belli bir alana veren sürücüden daha az kaza 
yapma riskine sahiptir. 

Çevreyi düzenli ve sürekli olarak tarama alışkanlığı edinin. Tarama 
kesintisiz bir süreçtir. Önünüzde yeni bir ortam oluştuğunda, 
muhakkak çevreyi tarayın. Tüm çevreyi tararsanız nerelerin riskli 
olduğunu görebilirsiniz. Gözlerinizle çevrenizi taramaya devam 
ederken bu riskli alanları sürekli kontrol edin. 
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Motor !:ıontrol 
sıstemv "3} ı 31 

cankurtaran 
bakış kontrol 

Sadece belirli risk alanlarını gözlememelisiniz. Bu, sizin o 
alanları daha geniş bir çerçe\·e içinde değerlendirmenizi 
engeller. Aynaları sık kullanın, yalnızca aynaya güvenmek 
yeterli olmadığında, omuz Cızerinc.len arkaya bakın. Örneğin 
yola çıkarken, ka\·şaklarda, otoyola çıkarken, şerit değiştirirken 
ve kavşaktan çıkarken bunu yapmalısınız. 

Arkaya Bakmak 
Arkaya bakmak demek; hem aynaları kontrol ederek hem de 
dönüp bakarak arkada olup bitenlerin tam anlamıyla farkında 
olmayı sağlayan bir kombinasyon demektir. 

Arkaya bakmak önemlidir çünkü bazı motosikletlere.le aynala
rın yansıttığı görüntLi kısıtlıdır \'e görüşte kör noktalar vardır. 
Bu kör noktalara bakarak neler olup bittiğinden emin olmak 
gerekir. 

Arkaya bakmak yana doğru göz atmaktan başı tam olarak 
arkaya çevirmeye kadar bir dizi baş hareketi içerir. 1 Jangisini 
kullanacağınız genellikle koşullara bağlıdır. Bu hareket 
öndeki araca yakınsanız ya da solluyorsanız tehlikelidir. 
Bazen de arkaya bakmamak tehlikelidir. Örneğin sola 
dönerken mutlaka arkaya bakılmalıdır. 

Gözleri öndeki yoldan ayırmak da tehlike içerdiğinden 
arkaya uzun uzun bakmarnak, bir kez, yetmezse iki kez 
bakmak daha uygundur. 

Bir tehlikeye yaklaşırken ya da onu değerlendirirken hızı ve 
konumu değiştirmek Cızereyseniz arkaya bakmayı düşünün. 
Motosiklet kontrol sistemine.le ne zaman cankurtaran bakışı 
yapmanız gerektiğine ili 'kin öneriler bulacaksınız. 

Çevre Görüşü 
Gözün görebildiği bir rnerkezi i,örüşü çevreleyen alana, 
"çevresel görü," denir. Merkezi görü 'e olduğu kadar çevresel 
görüşe tepki vermeyi de öğrenin. Gözün hu alandaki alıcıları 
merkezi alıcılardan farklıdır ve hareketleri hissetmekte 
özellikle iyidir. Bu, bizi daha yakından incelemek gereken 
alanlar konusunda uyarır. 

Hızı ve konumu hissetmeyi, diğer sürücülerin hareketlerini 
kaydetmeyi, merkezi görüş hakkında ipucu edinmeyi sağlayan 
çevresel görü 't(ir. Yorulma ha:,lac.lığında önce çevresel görü� 
yitirilir. 

• 
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Kask ve Vizör Gözlemi Nasıl Etkiler? 

Kask ve vizör çevresel görüşü etkiler. Bununla başa çıkabilmek 
için kafayı hafifçe bir yandan diğer yana çevirmek gerekir. 
Böylece çevrede neler olduğu daha iyi görülebilir. Vizörünüzü ve 

gözlüğünüzün üzerinde su damlası, buğu ya da çizik olmaması 

çok önemlidir. Yağışlı , sisli ya da soğuk havalarda buğu önleyici 
(anti-buğu/anti-su) sprey ya da kremleri kaskınızın vizörüne 
sürmeniz gerekir. Camlar temiz olmalı, çiziklere karşı korunmalıdır. 
Çizilmiş ya da yüzeyi hasarlı vizörler kullanılmamalıdır. Renkli 
vizörler; geceleri ve kötü görüş koşullarında, çevresel görüşünüzü 
kısıtlar. 

Kaskınız takılıyken ve değilken çevresel görüşünüzü kıyaslayın. Kaskınız 
görüşünüzü kısıtlıyorsa, başınızı düzenli olarak hafifçe sağa sola çevirerek 
çevrenizde olan biteni gözlemeyi ihmal etmeyin. 

Hız Gözlemi Nasıl Etkiler? 
Saatte 110 km hızla giderken tepki verip durabileceğiniz en kısa mesafe 100 metredir. Bu mesafe otoyollardaki işaret direklerinin arasındaki mesafe kadardır. Bu hızda olup bitenleri sezebilmek için motosikletinizle ufuk çizgisi arasındaki her noktayı taramanız gerekir. 

• Hızlı giderken titreşim görüşü bozar. 
e kadar hızlı giderseniz o kadar uzağa bakmanız gerekir. Hızını_� a�ttıkça bilinçli olarak gözlerinizin takıldığı mesafenin daha otesıne bakmaya çalışın. Böylece kendinize tepki verecek zaman tanımı olursunuz. 

Yorgunluk görüşü kısıtlar. Bu durumda yavaşlayıp dinlenin. Hı�, 
. tehlikeye

. v_e�ilecek tepki mesafesini artırır. Bu güvenli duıuş mesafesı ıçın göz önünde bulundurulmalıdır. Hız iki katına çıktığında fren yapma mesafesi dört katına çıkar. 
_öndeki ayı�ıntıları _ -�ör�e imkanı hız arttıkça azalır , düştükçe ��ta:. _Ke�t ıçı_ trafıgı yogun yerlerde güvenlik için gerekli tüm ılgıyı edınebılecek hızda gitmelisiniz. 

Hızını:, �örüş�nüzün iyiliğine, durumun karmaşıklığına ve durma mesa enıze göre ayarlayın Her zaman önünüzde görebild' V • • 

boş mesafenin ıçinde durabilmenız gerekir. 
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Görüş Bölgeleri 
Çevrenizdeki yol, farklı görü bölgelerinden oluşur. Bazı alanlarda 

görüş iyidir, bazı alanlarda ise ancak önünüzü görebilirsiniz. 

Görü ün kısıtlandığı yerlerde alternatif bilgi kaynaklarını 

kullanmalısınız. Daha geni bir alana göz atabilme imkanlarını 

olabildiğince değerlendirin. Görü ün kısıtlandığı tipik yerler 

kentsel alanlardaki kav aklar ve kırsal alanlardaki virajlı yollardır. 

Görüşün kısıtlı olduğu riskli bir noktaya yaklaşırken motosikletinizi 

güvenlik sınırları dahilinde yolu en iyi görebileceğiniz biçimde 

konumlandırın. Virajlı yolda da düz yolda da kısa süreli bile olsa 

görüşü iyile tirebilecek her olanaktan yararlanın. 

Açık alanlarda ve çit duvarlarının bittiği noktalarda ya da 

aralıklarda bu olanağı bulabilirsiniz. Ağaçların, çitlerin ya da 

sokak lambalarının konumundan bir virajın ne kadar keskin 

olduğu kestirilebilir. 

Aşağıdaki şekillere bakın; 

Bu şekil, goruşun kısıt

lı olduğu bir kavşağa 

yaklaşan motosikleti 

göstermektedir. Ne kadar 

yaklaşırsa yaklaşsın 

görüşte faz 1o bir düzel
me olm .. m:, .w nedenle 

sürücünün kavşağa son 

derece dikkatle yaklaşması 

gerekir. Ancak X n�tası

na gelindiğinde kavşaktan 

görüş elde edilir ve sürücü 

diğer sürücülerin konumla

rını ve yaptıklarını görebi

lir hale gelir. Şimdi sürücü 

devam etmeye,durmaya, 

yavaşlamaya ya da hızlan-

maya karar verecek durum-
dadır. 



-
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Kör bir viraja yaklaşırken açık alanlar 
ve çitlerin, duvarların aralıkları ya da 

bittiği noktalar 

Dükkanların vitrinlerindeki 
yansımalar 

Bir yolun kavislenmesini sokak 
lambalarından ya da ağaçlardan 

kestirmek 

Yaklaşan arabanın farlarının açısı 

Hareket eden gölgeler, alçak güneşin, farların aydınlatması. 

Siz de asina oldugunuz bir yolda motosiklet sürdügünüzde fazladan bilgi kaynakları kullanma olanaklarını arastırmak için zihninize not alın. 

D 
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Mesafenizi Koruyun 
Başka araçlar da görüşü etkiler. Öndeki araca ne kadar yakınsanız, 
ötesini o kadar az görürsünüz. Özellikle de öne.le geniş bir araç 
varsa ... Yavaş ilerleyen trafikte görüşün en iyi olduğu konumu 
belirleyerek biraz geride kalın, böylece iki Cıç araç önCınüzde neler 
olduğunu görebilirsiniz. 

Geniş bir kamyonu izliyorsanız, epey arkasında 

kalmalı ve aracın iki yanından birden bakmalısınız. 

İşin içine.le hız olduğu için önünüzdeki yolu iyi görebilmeniz 
son derece önemlidir. Görüşünüz yolun ka\·isine, derecesine, 
şeridinize, diğer araçların büyüklüğüne ve konumuna, sizin görüş 
yCıksekliğinize bağlıdır. Önünüzdeki araçtan güvenli bir izleme 
mesafesini koruyacak kadar uzakta olmanız gerekir. Aniden 
sollan1aya yeltenerek ya c.la geride kalarak başka araç-ların kör 
noktalarına düşmeyin. Şerit değiştirirken sizin kör noktanızda 
birisinin olup olmadığını görmek ı<;;ın omzunuzun Cızerinc.len 
arkaya bakın. 

Bindiginiz motosikletin sol ve sag tarafındaki merkezi kör 

noktaların nerelerde oldugunu biliyor musunuz ? Duran 

motosikletin üzerinde güvenli biçimde oturabilme fırsatı ele 

geçirdiginizde aynalara bakın. Aynalardan bakıp da sol ve sag 

tarafta göremediginiz alanları belirleyin. Sag omzunuzun üze

rinden sag taraftaki kör noktayı görene kadar basınızı çevirin. 

Sonra da sol omzunuzun üzerinden sol taraftaki kör noktayı 

görene kadar basınızı çevirin. Omzunuzun üzerinden yapaca

gınız kontrollerin ne kadar önemli oldugunu unutmayın. 
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Ne Kadar İyi Gözlemliyorsunuz ve Plan Yapıyorsunuz? 

Art k .. .... "zü etkili olarak gözlemleyip, plan yapıp yapmadıgınızı kontrol etmenin ı surusunu 
1 .. · d zamanı geldi. Size asina olmayan bir yola ilk �ıkı�ınızda yolcu ugunuzun oncesın eve 

sonrasında asagıdaki soruları yanıtlayarak guçlu ve zayıf yanlarınızı bulun. 

Olup bitenleri sürekli olarak gözlüyor musunuz ? 

Uzakta olanları ? 

Daha yakındakileri ? 

Hemen önünüzdekileri ? 

Her iki yanınızı ? 

Arkanızı? 

Neler olabileceğini önceden kestirip motosiklet sürüşünüzü buna göre ayarlayabiliyor 
musunuz? 

Destekleyici planlar yapıyor musunuz ? 

Karşılaştığınız olayları önem sırasına göre sıralıyormusunuz ? 
Eylemlerinizi planlamak için yaptığınız gözlemleri kullanıyor musunuz ? 

Sürücülerin çogu asina oldukları bir yolda giderken gevserler, bu nedenle 
asina oldugunuz yolda giderken de performansınızı degerlendirin. 

Tanımladıgınız zayıf noktalarınızın kaydını tutun ve bu testi daha sonraki bir tarihte 
yeniden yaparak gelisiminizi inceleyin. 

Hava Koşulları 
Hava; fiziksel ve zihinsel durumunuzu, görebileceğiniz uzaklığı 
ve motosiklet hakimiyetinizi etkiler. Mevcut hava durumunu 
değerlendirmek ve etkilerini önceden kestirmek, hem yapacağınız 
gözlem hem de sürüş planınız açısından çok önemlidir. Hava 
koşulları görüşü kısıtladığı zaman siz de hız düşürmeli ve hız 
göstergesinden düzenli olarak hızı kontrol etmelisiniz. Her 
zaman kimsenin olmadığını görebildiğiniz bir mesafe içinde 
durabilmelisiniz. 

Görüşü kısıtlayabilecek hava koşullanna bazı örnekler şunlardır; 
Soğuk hava, 
Sis ve pus, 

Sağanak yağış, 

Kar ve sulusepken, 

Parlak güneş ışığı. 
Bu hava koşulları çoğunlukla vizörün bug�ula d .. · 

d 
nmasına ya a uzerın e su damlacıkları oluşmasına neden olur H 'k· 

.. d d b � .. 1 . 
. . er ı ı yuz e e ugu on eyıcı (anti-buğu) spreyleri kullanın, aynaları da 

m 

Bakınız Bo,urrı 
Daha ıyı bır süruc 

olmak Sayfa:?, 
Giysıler ve say' 
19 Yorgunluk 

Be. 

Oah, 

olı 
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Daha iyi bir sürücü 

olmak. sayfa 22. 

mı; .. , 
muhakkak spreyleyin. Vizör, nefesiniz yüzünden buğulanıyorsa, 
biraz açarak iç yüzeye hava akımını artırın. Durup temizlemek 
gerekse bile, vizörü mutlaka temiz tutmalısınız. Otoyollarda 
hava koşullarına, hıza ve diğer araçlardan gelen serpintiye kar ı 
daha savunmasız olunduğundan, bu sorunlar artar. Kaskınızın 
vizörünü temiz tuttuğunuz gibi, motosikletinizin camını da temiz 
tutmalısınız. 

Kötü Havalarda Far Kullanma 
Farları da hava koşullara göre seçin. Farların iki amacı, daha iyi 
görmeyi ve daha iyi görünmeyi sağlamaktır. Gün ışığında ikinci 
amaç daha önemlidir. 

Aydınlıkta ya da gün batarken goruş iyi olmadığında ve 
yağmurda, karda, siste, pusta kısa ön farı yakın. 
Aydınlık bir bölgeden ağaçlıklı bir cadde gibi karanlık bir 
bölgeye geçerken kısa ön farı yakın. 
Sisten çıkınca arkadakilerin gözlerini karna ·tırmamak için arka 
sis farını söndürün. 
Siste bir araç arkasında ön uzun farı kullanmayın çünkü 
sürücünün gözü kamaşabilir. Öndeki sisli bölgeye araç gölgesi 
clü mesine ve sürıkünün görü ünün bozulmasına ela neden 
olabilir. Kaldı ki uzun far, açısı dolayısıyla sis üzerinde yansıma 
yaparak görüşü daha da kötüleştirir. 
Arka sis farlarının parlaklığı fren lambalarını maskeler. Öndeki 
araçla aranıza fazla mesafe koyun ve yumu ak fren yapın. 

Kötü Hava Koşullarında Motosiklet Kullanmak 
Kötü hava koşullarında yolculuk yapmak gerekiyorsa, siperliğin, 
gözlüklerin ve aynaların buğu önleyici spreyle silinmesi gerekir. 
Siste, yağmurda ve karda hız göstergesinden düzenli olarak hızı 
kontrol edin. Böyle ko ullarda hızınızı ayarlamak için görüşe 
güvenemezsiniz. Kötü görü· hızı ve algılayışı bozar. 

Görüş Kötüyken Gözlem Yapmak 
Görüş kötüyken önünüzde gördüğünüz araçsız mesafede 
\.lurabilecek gibi sürün. Özellikle bir viraja ya da kav ağa yaklaşırken 
yol kenarlarını, i aretleri ve kedigözlerini kullanın. esnelerin 
hatlarının görünmediği sisli havalar gözü çok yorar. Öndeki araç, 
yol kenarı ya da öndeki yol gibi görebildiklerinize odaklanın. 
Bakışlarınızı öndeki aracın stop lambalarına sabitlemeyin. Bu sizi 
ışıklara doğru çeker, araç aniden durursa çarpabilirsiniz. Diğer 
sürücüleri varlığınızdan haberdar etmek için korna kullanmaya 
hazır olun. 
Öndeki trafiğin aniden durmasına da hazırlıklı olun. Öndeki aracı 

-
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. I . e kesinlikle güvenli olduğundan emin çok yakından ız emey�� 
t 
v 

özellikle iki yönlü yollarda sollamak olmadan sollamayın. ıs e, 
Jel - d el · öer pek olanaklı değildir. Kav aklarda görüş yetersiz o ugun a ı

o 

araçların sesini dinleyin ve korna kullanın. 

Rüzgarın Etkilerini öngör��k . . . 
G .. ı ·· o·· zellikle ele çapraz esen ruzgar tehlıkelıdır uç u, .. � f yoldan çıkarabilir. Ani çıkan çapraz ruzgar ırtınas ı 

tehlikelisidir ve şu koşullarda oluşur: 
Fırtınalı havalarda, 
Kavşaklarda, bina ve çit koruması çıkışlarında, 
Geniş bir aracı geçer ya da geçilirken , 

çünkü sizi 
bunların en 

Köprü, viyadük, tepe üstü gibi rüzgara açık yerlerde. 
Güçlü rüzgar bekleniyorsa hızı azaltın ve sürüş planın ı yaparken 
rüzgar tarafına daha fazla mesafe bırakın. 50 km hızda bile 
uçabilirsiniz. Tam grenajlı geniş motosikletler ve gövdesinin yan tarafı kapalı motosikletler güçlü rüzgarlar estiğinde daha fazla yönlerinden sapma riski taşır. 
Hava Koşulları ve Zemin Hava koşulları görüşün yanı sıra yol yüzeyini de etkiler. Kar, yağmur ya da buzlanma, lastiklerin yol tutuşunu ciddi oranda azaltır, yol ya da su üzerinde kaymak olası hale gelir. edeni ne olursa olsun su birikintileri de lastiklerin tutuş gücünü azaltır. 
Yaz mevsimine özgü tehlikeler de olduğunu aklın ızdan çıkarmayın. Asfalttaki toz ela yol tutuşunu azaltır. Özellikle uzun bir kurak dönemden sonra yağan yağmur yolu kayganlaştırır. Diğer tehlikeler asfalt erimesi ve mıcır içeren yol kaplamalarıdır. 
Mikro İklimler Soğuk hava geçtikten sonra bile mikro-iklim koşulları yüzünden hazı yerlerde buzlanma devam edebilir ve ıslaklık kalabilir. Vadilerin dip kısımları, tepelerin gölgeli yanı ve gölgeli eğimler, binaların ve ağaçların gölgelediği alanlar buzlanmanın sürmesine neden olabilir ve aniden kayabilirsiniz. Köprülerin dört yanı açık olduğu için yüzeyi yoldan daha soğuktur ve yakınlarında buzlanma olmasa bile, üzerinde olabilir. 
Bölgesel sis de özellikle tehlikeli olup sık sık zincirleme kazalara neden olur. Ayrıca ani fırtınalı rüzgara neden olabilecek koşullar da gözden kaçırılmamalıdır. 

8"11111
, B , 

Otoyol suruşu 

sayf"l /'ı9 

Güçlü rüzgarlar 

-

Bakınız Be 

Viraı, denge, 

kaymayı önleme· 

sayfa 99 Kayma 

önlemek 
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Sürüşünüzü Hava Koşullarına Göre Uyarlayın 
Kötü hava ko 'ulları sık sık kaza sebebi olarak gösterilir ama asıl 
sebep motorun koşulların gerektirdiği biçimde sürülnıemesiclir. 
Örneğin yoğun siste önele başka araç olmaclı

b
oını oörebilclioiniz . . b b 

mesafede durabilecek hızda sürmek elemek, o kadar yavaş sCırmek 
anlamına gelir ki, yola çıkmaya bile değmez. Kaygan bir yüzeyle 
ba ,a çıkmanın birinci koşulu, kaygan yola girmemektir. Dikkatli 
gözlem, doğru hız, yeterli fren mesafesi güvenli bir sürüşCın 
vazgeçilmez unsurlarıdır. Bu üçlü, zorlu hava koşulları söz konusu 
olduğunda daha çok önem kazanır. Bunlar gözetilmeyince ele 
kaza olur. 

Yol Yüzeyi 

Gölgelikli 

alanlarda 

buzlanma 

ve ıslaklık 

sürebilir. 

Yol yüzeyi tipi ve koşulları sürücüler için çok önemlidir. Yol 
yüzeyini derinlemesine taramak ve gözlemlere uygun davranmak 
güvenli sürü, için kaçınılmazdır. Yol yüzeyi hem lastiklerin 
tutuşunu hem de motosikletin hakimiyetini etkiler. 

Lastiklerin yol kavrayışı motosiklet kullanmanın temellerinclenclir 
çünkCı motosikleti yönlendirmeyi, hızlanmayı ve freni etkiler. 
Sürücülerin çoğu buna özen göstermez. Her zaman yeterince 
ileriye bakarak yol yüzeyinde meydana gelen değişimleri gözleyin 
ve bu bölgeye yaklaşma hızını, fren gücünü, ivmeyi tanımlayıp 
motosikletinizi yolu iyi tutacak biç;nıcle sürün. Düşünceli sürücCı 
çevrenin farkındadır ve nelerin onu etkileyeceğini bilir. 

K ırsal Yollar: Asfalt aralarındaki zift 

yamaları ,  çamur benzeri birikintiler,  
sonbaharda ıslak yapraklar, yazın saçılmış tohumlar 
Kentsel Yollar: Mazgal ya ela metal kapak, zift yamaları, 
kazılarla olu 'an çukur, benzin akıntıları, yol boyası 
Akaryakıt İstasyonları: Özellikle otoyol kav 'aklarında ve döne
meçlerde yakıt sızıntısı 

Bir virajda ya da dönüşte yolun kavisini (enlemesine eğimini) 
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incelemeyi ihmal etmeyin. Kavis eğimi motosikleti yatırdığınız 

yönde azalıyorsa (sağ virajlar) dengeniz artar. Artıyorsa ( sol 

virajlar) azalır. Sola dönüşte yolun tepe noktasından geçiyorsanız 

kavis eğiminin dengeyi azaltacağı bir alandasınız demektir 

(Türkiye yollarındaki kavis eğimi her zaman ideal seviyede 

olmadığından bu kuralı uygularken önünüzdeki eğimin doğru 

yön ve açıda olduğundan emin olun). 

Lastikler temiz ve kuru yol yüzeylerinin çoğunda tutuş sorunu 

yaşamaz. Kavşak ve dönerkavşak gibi tehlikelerin olduğu ve 

bunları bertaraf etmek adına yapılan etkin yönlendirme, frenleme, 

ivmelenmenin tam yapıldığı noktalarda bulunabilecek lastik 

artıkları, benzin akıntıları yüzeyi oldukça kaygan hale getirecektir. 

Yüzey Malzemesi Tutuş Özellikleri Sorunlar 

-

Bakınız Bölurrı 

Viraj, denge, ka, 

maları önleme 

sayfa 89, 

Kavis ve eğık 

düzlem. 

Asfalt ya da katran Asfalt yüzeylerin tutusu katranın 

üzerine çakıltası döküldügünde 

ya da yongalar eklendiginde iyidir. 

Zaman içinde cilalı gibi olur ve 

kaymaya dayanıklı özelliklerinr 

bazılarını yitirir. 

Beton 

Parke tası 

Kaymaz yüzeyler 

Beton yüzeylerde genellikle 

saglamlastırılmıs destekler olur 

ve tutusları iyidir. 

ıslakken tutus kötüdür. 

Yeniyken iyidir. Eskidikçe bozulur. 

Bazıları su tutar. Su soguk 

havada donar ve kolayca 

görülmeyecek kaygan 

yüzey olusur. 

Yagmur kayma olasılıgını artırır 

Eskidikçe tutus özellikleri azalır 
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Yol Yüzeyindeki Bozukluklar 
Yol yüzeyindeki bozukluklar dikkatle inceleyin. Kendinizi 
tehlikeye atmadan kaçabileceğiniz biçimde konumunuzu 
değiştirebilirseniz yapın. Yapamazsanız arkanızı göz! mleyin 
müsait ise yavaşlayın. MümkCınse üzerinden dik konumda geçin. 

En Bilinen Yol Yüzeyindeki Bozuklukları Şunlardır; 

Yol Boyaları 
Yolları işaretlemek ıçın kullanılan beyaz plastik boya 
ıslakken çok kaygandır. Mümküns bu boyaların üzerinde 
geçmeyin ya da tehlikenin en az olduğu konumda geçin. 

Örneğin yolda "YAVAŞ" yazıyorsa, harflerin üzerinden 
değil, aralarından geçin. 

Yol Tamiratları 
Yol tamiratlarına, özellik! yeni yapılan yüzeyle eski 
yüzey arasındaki düzgün olmayan ek yerlerine dikkat 
edin. Hafif bir yükselti bile motosikletin dengesini etkiler, 
yoldan çıkmasına neden olabilir. Yol boyu süregelen ek 
yerlerinden kaçının. Ziftle yapılan bant yamaları özellikle 
ıslakken daha az tutuş sağlar. 

Metal Kapaklar 
Tamirat yapmak için yeraltına inilen kapaklar, ızgaralar ve 
gider kapakları, geçici metal kaplamalar özellikle tozlu ya 
da ıslakken kayarlar. Ne yazık ki tamirat kapakları normal 
motosiklet sürüş yolunun üzerinde yer alır. Kaçının. 

Fiziksel Bozukluklar 
Çukurlar, gömülmüş ızgaralar ve çerçöp sürücü iç-in 
ciddi tehlike oluşturur. Dikkatle bakın ve mümkünse 
çevrelerinden dolaşın. Bunu yapamazsanız, yaklaşırken 
fren yapın ve üzerlerinden yavaşça geçin. Fren yapmadan 
önce arkanızı iyi gözlemleyin. 

Kış Mevsiminde Yol Yüzeyi 
Kışın yolu kaplayan buz ya da don düzgün olmayabilir. 
Bazı yerler buzluyken bazı yerler erimi· olabilir. Bu özellikle 
eğimlerde olur. Buzlu ve don yapmış yerleri ara ·tırın, bunu 
yüzeyin görünüşünden ya da diğer araçların davran, ·ından 
anlayabilirsiniz. Kaymaktan kaçınmak için zamanında 
sürü ünüzü duruma uygun hale getirin. 
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Motosikletle Sudan Geçmek 
Motosikletle hızla sudan geçmek ciddi olarak yoldan çıkmaya 
ve kontrolü kaybetmeye neden olabilir. Özellikle su basmış bir 
bölgeyle ıslak yol yüzeyini birbirinden ayırmanın zor olduğu gece 
sürüşlerinde dikkat etmelisiniz. Yolun çukur olduğu noktalar ya 
da yol kenarları yeterli drenaj olmayan alçak yerleri kolayca su 
basabilir. Çukurluk, meyilli yerler genellikle köprü, geçit altlarıdır. 

Su basını· bir alana yaklaşırken yavaşlamak gerekir. Mümkünse 
suyun içinden geçmeyin çünkü su derin bir çukuru gözlerden 
gizliyor olabilir. Suyun içinden geçmek zorundaysanız neredeyse 
yürüme hızında ve en sığ yerden geçin. Burası genellikle yolun 
en tepe kısmıdır. Göremediğiniz engellere, çökmelere ve gelen 
trafiğe karşı uyanık olun. 

Yol tam olarak su altında ise, güvenli bir yerde motosikletinizi 
durdurun ve suyun ne kadar derin olduğunu araştırın. İçinden 
geçebileceğiniz suyun derinliği motosikletinizin yerden yüksekliğine ve elektrikli parçalarının nerede olduğuna bağlıdır. Devam etmeye karar verdiyseniz aşağıdaki adımları izleyin: 

Birinci vitese takın ve motora gerekenden fazla güç verin.Bu eksoza su girmesini önler. Özellikle suya doğru yokuş aşağıysanız, hız kontrolü için arka freni kullanın. 
Dalga yaratmamak için suyun içinde düşük ve sabit hızda gidin. Motosikleti elik tutun. 
Sudan ıkarken motosikleti yavaş sürün ve frenler tutana kadar haf!F e basın. Her iki freninizin ele normal olarak çalıştığından emın olana kadar bunu tekrarlayın. Bunu motosikletinizi suya sokarken de yapabilirsiniz. 

Gece Sürüşü 
Gec� k,

o ·ul�ar��cla gözlem yapmak hem daha zordur hem de bilgi toplama ol.ın.ıgı daha azdır Işık azaldıkça .. d k. 1 .. k' , .· , .· .. . . . · on e ı yo u gorme .:ır<�sıtcsı duşer, şekıllerı ayırt etmeye yardımcı olan parlaklık farkları (kontrast ) azalır, renkler solar ve hatlar beı· . h 1 ı· 
, ırsız a e ge ır. 

Geceleri gözlerin daha çok yardıma ihtiyacı olur v· .. 1 1 . . . A ı ki k . ızor er ayna ar ru1.gar ı ar, ı ·ı ve göstergeler tertem·z ı 1 .. ' .. 
' 

, · · .. .. .. 1 0 ma ı ve mumkun olan en ıyı goru ·u sunmalıdır. En ince nem kir yag� t b k b'J kınnk , + 
' , a a ası ı e ışıgı < < f)dı amayı artırır ve ne olup bittiğini ö . Ba. ka araçlardan gelen ı ıklar vizörün .. . d 

t r��yı z?rlaştırır. 
görüşü sıfıra indirir. Vizörde olu an �zen

i
n e

ki 
ı çızıklerı parlatır, 

'1J 
u anı acı arını başınızı sağa 
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Kask ve vızör 
gözlem yapmayı 

nasıl etkiler? 

-
sola çevirerek yok etmeyi deneyebilirsiniz. Geceleri renkli gözlük 
ya da vizör kullanmayın. 

Farların ayarı kontrol edilmi: ve motosikletinize uygun biçimde 
ayarlanmış olmalıdır. Ampullerin hepsi çalışmalı, açma kapama 
düğmeleri çalışır durumda olmalıdır. 

Farlar 

Aydınlatılmamış yollarda giderken başka sürücüler olmadığı 
sürece uzunları yakmalısınız. 

Kısaları şuralarda yakabilirsiniz: 

Kentsel alanlar, 

Kısa farın uzundan daha etkili olduğu yerler. Örneğin sola 
dönerken ya da tepe üstü bir köprüden geçerken. 

Sağanak yağmur, kar ya da sis gibi ko ullarda, su damlalarının 
far ışığında yansıma yapıp gözünüzü alması. 

Yolu kullanan diğer kişi ve araç sürücülerinin gözünü almamak 
için uzunları söndürün. Bir aracı sollarken, araçla paralel 
olduğunuzda tekrar uzunlarınızı yakın. 

Motosikleti önünüzdeki açık olduğunu gördüğünüz mesafede 
durabilecek gibi kullanmalısınız. Geceleri yol tümüyle 
aydınlatılmamışsa bu mesafe sizin ön farınızla aydınlanan yerdir. 
Gece motosiklet sürme koşulları ne kadar iyi olursa olsun, gelen 
araçların hızını ve konumunu tahmin etme imkanı azalır. Bu 
nedenle fazladan bir güvenlik mesafesi gerekir. 

Göz Kamaşması 
Doğrudan göze gelen far gözleri kamaştırabilir. Bu keskin sola 
dönüşlerde, dik eğimlerde, karşıdan gelen araç kısalara geçmezse 
ya da kötü ayarlanmışsa olur. Jşığtn yoğunluğu gözün retinasını 
beyazlatır ve bunun etkisi bir kaç saniye sürer. Bu sürede hiçbir 
şey göremezsiniz. Bu da tehlikelidir. 

Gözlerin kamaşmaması için yolun sağına bakın. Böylece 
yola devam edebilirsiniz ama bir sLireliğine önünüzdeki yolu 
göremeyeceğimiz için yavaşlayın, hatta gerekirse durun. Karşıdan 
gelen aracın uzun farları nedeniyle gözleriniz kama:mışsa, kendi 
farlarınızı bir anlığına yakıp söndürerek onu uyarın ama siz de 
uzunlarınızı yakarak öç almaya kalkışmayın. Böyle yaparsanız 
hem siz hem de kar ·,dan gelen sürücü kör olacaktır. Anlık körlük 
yaşarsanız, durun ve gözleriniz eski haline gelene dek bekleyin. 

m 
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Gece Diğer Araçları İzlemek 
Ba 'ka bir aracı izlerken kısaları yakın ve farların öndeki 

sürücüyü rahatsız etmeyeceği bir mesafeden izleyin. Sollarken 

sola kısalarınız yanık ve erken çıkın. 

Eğer uyarmak gerekiyorsa, korna yerine farları kullanın. Sollanan 
aracın yanına gelince, uzun farları yakın. Başka bir araç sizi 
solluyorlarsa, yanınıza geldiğinde (sollayan araç) kısa farlarınıza 
geçin ve diğer sürücünün gözlerini kamaştırmadan uzun farlarınızı 
yakacak konuma gelene kadar uzunları yakmayın. 

Diğer Araçların Farlarından Edinilen Bilgiler 
Diğer araçların ön ve arka farlarından gerekli bilgiler edinebilirsiniz. 
Örneğin bir viraja yaklaşan aracın ışıklarının taradığı alan virajın 
keskinliği hakkında bilgi verir. Önünüzdeki aracın fren lambalarını 
hızınızı düşürmeniz için erken uyarı niteliği taşır. 

Yansıtıcılar ve İşaretler 
Yansıtıcı direkler ve işaretler gece yol konumu hakkında yararlı 
bilgiler verir. Yoldaki işaret direkleri farların ışığını yansıtarak, 
yolun nereye gittiğini görmeden önce virajın yönünü belli eder. 
Genellikle kırmızı işaretler sağda, beyazlar soldadır. 

Başkalarının 

ışıklarının verdiği 

bilgiyi akıllıca 

değerlendirmek 

motosikletinizi 

kullanmanızı 

kolaylaştırır. 



-
Kedigözleri 
Kedigözleri yolun ortasındaki beyaz çizgının tıpını gösterir. 
Genellikle çizgide ne kadar fazla beyaz boya varsa, o kadar çok 
kedigözü olur. Özellik! yağmurlu gecelerde, parlayan farlar 
gözleri kamaştırdığında kedi gözleri yararlıdır. 

Gece görüşünü iyileştirmenin diğer yolları; 

• İyi aydınlatılmış alandan çıkarken hız azaltarak gözünüzün 
daha karanlık ortama uyumuna zaman tanıyın. 

• Bazı gözlükler, renkli ya da kolormatik camlar gece 
sürüşüne uygun değildir. Göz doktorunuza danışın. 

Çift Çizgiler 

Süregiden kedigözü 
Uyarı Çizgileri 

Her şerit arasında kedigözü 

Orta Çizgiler 

Her iki şeritte bir kedigözü 
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Gece Yorgunluğu 
Gece sürüşü yorucudur çünkü gözleri fazla zorlar. Gece ilerledikçe 

beden doğal olarak uyku ister. Bu sorunların farkında olup 

çözmek için duyarlı davranmak gerekir. Gözleri açık tutmakta 

zorlanıyorsanız, kendinizi de başkalarını da tehlikeye atıyorsunuz 

demektir. Durun ve yola güvenle devam edecek kadar dinlenin. 

Geceler daha fazla yorucu olduğundan gece yolcuğunda daha sık 

mola verin. 

Yol İşaretleri 
Yol işaretleri yaklaşan tehlikeler ve yolun kullanımı hakkında bilgi 
verir. Motosiklet sürüş planının içine de mümkün olan en kısa 
zamanda dahil edilmeleri gerekir. Yol işaretlerinden tam anlamıyla 
yararlanabilmek için aşağıdaki adımları izlemelisiniz: 

• Gözlemleyin: Çevrenizi tararken yol işaretlerini arayın, size 
verdikleri bilgiyi sürüş planınıza dahil edin. Pek çok otomobil 
ve motosiklet sürücüsü bu işaretleri gözden kaçırdıkları için 
değerli bilgilerden faydalanamaz. 

• Anlayın: İşaretleri görür görmez tanıyın. Herkesin belleği 
zamanla zayıflar, düzenli olarak işaretler hakkında bilgilerinizi 
tazeleyin. 

• Tepki verin: İşaretlere neler söylediklerini görmek için ileriye 
doğru yolu inceleyerek tepki verin ve edindiğiniz bilgiyi sürüş 
planınıza katın. işaretler görünmeyen bir tehlikeyi haber veri
yorlar�_

a, tehlikenin ne olduğunu kestirmeye çalışarak planınızı 
ona gore yapın. 

Ne kadar çok yol boyası kullanılmışsa, tehlike o kadar büyüktür. 

' 
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Daha iyi bir sürüc. 

olmak, sayfa 19 

daha fazla bilgı , 

Yorgunluk 



Resmi Olmayan Yol İşaretleri 

gı; .. , 
Bazen aynı direk

te birden fazla yol 

işareti olur. Bunları 

genellikle tepeden 

aşağıya doğru 

okumak gerekir. 

En yakındaki olay 

en tepedeki işaret

le, bir sonraki onun 

altı ndakiyle göste

rilmiştir, bu böyle 

devam eder. Kendi 

g öz l e m l e r i n i z i  

işaretlerde gördükle

rinizi ilişkilendirerek 

ö nünüz d e k i  

yolun durumu

nu değerlendirin. 

Sürüş esnasında "yolda çamur", "kapalı giriş" gibi resmi olmayan 

yol işaretlerinden de yararlanın. Hem fazladan bilgi sağlarlar hem 

de önünüzdeki yolun durumunu daha iyi kestirmenize yardımcı 

olurlar. 

Sürüs planına yol isaretlerinden edindiginiz bilgileri her zaman 
dahil ediyor musunuz ? 

En son ne zaman yol isaretleri hakkında bilgilerinizi tazelediniz ? 

Bir sonraki motosiklet yolculugunuzda yol isaretini görmeden 
önce yoldaki tehlikenin ve yol isaretinin ne olacagını tahmin 
etmeye çalısarak gözlem yeteneginizi sınayın. 

Yerel Yol Bilgisi 
Yollar hakkında yerel bilgiyi artırmak sürüşe yardımcı olur. 

Kent sürüşleri gözlem yeteneği, tepkiler, sürüş becerisi gibi 

kavramlara son derece bağlı olup, her zaman uyanık ve tetikte 

olmayı gerektirir. Doğru şeride çıkmanın önemli olduğu karmaşık 

kavşaklarda yerel bilginin büyük yardımı olur. Başlıca kavşakları, 

tek yönlü sokakları, dönemeçleri ve diğer yerel özellikleri 

bilseniz bile, sürüş planınızı genellikle olan üzerine değil, o 

anda gördüğünüz durum üzerine temellendirin. Kazaların başlıca 

nedenlerinden biri dikkatsizliktir ve sürücüler iyi bildikleri 

yollarda çok daha dikkatsiz davranırlar. On kazadan dokuzu 

sürücünün aşina olduğu yol üzerinde meydana gelir. 
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Gözlemleri Birbiriyle İlişkilendirmek 

Gözlemlerin birbiriyle olan ilişkisi diğer sürücülerin ne 

yapacağını kestirmekte kullanılabilecek çok önemli ipuçla rıdır . 

Yol ve trafik durumunu önceden öngörebilmek için yaptığınız 

farklı gözlemleri birbirleriyle ilişkilendirmeniz gerekir. 

İşte bazı örnekler: 

Gördüğünüz Zaman 

Bir arada duran sokak lambaları 

Tek basına duran bir lamba 

Ufukta kesintisiz agaç olması 

lslak yolda gökkusagı renkleri var 
ya da yakıt kokusu duyuluyor. 

Yolun yanında demiryolu. 

Aramanız Gereken 

Bir döner kavsak olma 

ihtimali 
Yogun yakıt sızıntısı olabilir. 

Bir kavsagın çıkıs noktası. 
Hem yakıt sızıntısı olabilir 
hem de baska araçlar 
çıkabilir. 

Yol sola ya da saga 
kıvrılıyor. 

Yol yüzeyinde mazot, yag 
ya da akaryakıt sızıntısı. 

Yol demiryolunun üzerinden 
ya d� aıt.ından geçecektir, 
keskın bır dönüs olasılıgı. 
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Gördüğünüz Zaman 

Taksi çagıran bir yaya 

Park etmis bir sıra araç 

Dondurma arabaları, seyyar 

satıcılar, Okul otobüsleri vb. 

Durakta duran otobüs 

Bisikletliler 

Yolda taze çamur ya da baska 
atıklar, yeni biçilmis çimen vb. 

Posta kamyonetleri, 
ticari araçlar vb. 

Benzin istasyonları, lokantalar vb. 

Otoyol giris noktaları 

Kaza 

Aramanız Gereken 

Taksi aniden durabilir, dönebilir, sıradan 

çıkabilir. Yaya yola çıkabilir. 

fMMııP 

Kapılar açılabilir. Araçlar hareket edebilir. 
Araçların arkasından yayalar çıkabilir, 

çocuklar görünmüyor olabilir. 

Yayalar, özellikle de çocuklar yola çıkabilir. 

Otobüse binmek ve otobüsten inmek için 

yolu geçen yayalar çıkabilir. Otobüs bir açı 
yaparak hareket edebilir. 

Deneyimsiz bisikletliler yanlıs bir sey yapabilir. 
Sola dönmek için omuzlarının üzerinden 
bakabilirler. Güçlü rüzgarlar sendelemelerine 
neden olabilir. Gençler tehlikeli bir harekette 
bulunabilir. 

Çevresinde yavas hareket eden araç 
ya da hayvanlar. 

Aracın durabilecegi noktalar, örnegin posta 
kutusu, dükkanlar, resmi daireler, garajlar, 

insaat alanları vb. 

Giren çıkan araçlar, yakıt sızıntısı. 

Sag seritte hareket eden araçlar. 

Kazaya bakmak için yavaslayanlar. 

Asa9<i'.aki bosluklara kendi yaptıgınız gözlem baglantılarından bazılarını yazın; 

Gördüğünüz .. aman ... Aramanız gereken ... 

m 
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Bu B6lümde islenen 

Konular 

Bölüm 3 

Motosiklet sürüşünüzü 
iyileştirecek gözlem 
becerileri 

Gözlem, planlama ve 
eylem arasındaki bağlantı, 
Olaylara önem sırasına 
göre yaklaşmanın gerekliliği 

Yaptığınız gözlemden en 
fazla bilgiyi sağlamanız için 
çevreyi taramanın ve 
çevresel görüşün önemi 

Arkayı gözlemlemek 

Kask ve vizör 
görüşünüzü nasıl etkiler? 

Hız görüşünüzü nasıl etkiler? 

Görüşünüzün kısıtlı olduğu 
durumlarda ilave bilgi 
kaynaklarını kullanmak. 

Hava koşullarını izlemek 
ve motor sürüşünüzü zayıf 
görüşe göre ayaı1amak 

Gece sürüşlerinde daha iyi 
gözlem yapabilmenin yolları 

Yol işaretlerindeki bilgileri 
tam anlamıyla 
kullanabilmek 

Gözlem bağlantıları yapma 
becerilerinizi artırmak 

Neyi Ne Kadar Anladığınızı 

Kontrol Edin 

Sürüş planının amacı nedir ? 

Planlamanın üç ana aşaması hangileridir ? 

Sürüş çevreniz hakkında en fazla bilgiyi 

edinmek için gözlerinizi nasıl kullanırsınız ? 

Görüşünüzün kısıtlı olduğu durumlarda 

nasıl daha fazla bilgi edinebilirsiniz ? 

Hız görüşünüzü nasıl etkiler ? 

Görüşünüzü azaltan hava koşulları neler

dir ? 

Ne zaman kısa farınızı yakmanız gerekir ? 

Hangi tip vizörler gece takmamalısınız ? 

Yol yüzeyi üzerinde ne gibi tehlikelerin 

varlığından kuşkulanmalısınız ? 

Yol işaretlerini sürüş planınıza dahil 

etmenin üç aşaması nelerdir ? 

Gözlemlerin birbirleriyle ilişkilendirilmesi 

hakkında en az üç örnek verin. 

Bu soruların herhangi birini yanıtlamakta 

güçlük çekiyorsanız, belleginizi tazelemek 

için ilgili bölümü tekrar okuyun. 



Bu Bölümün içeriği 

Lastiklerin Tutusu 

Motosikletin Dengesi 

ivmelenme 

Vites Kullanma 

Fren Yapma 

•••• 

.... 

•••• 
. , .. 

.... 

.... 

Motosikletin 
kontrolü 
tümüyle 
lastiklerin 

yol tutuşuna 
bağlıdır 
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4. Bölüm 
• 

ivmelenme, Vites 
ve Fren Kullanımı 

Motosiklet Uzerindeki Kontrol Becerisini 

Geliştirmek 
Bu bölümün amacı, sürücünün motosiklet üzerindeki kontrolünü 
artırmaktır. Viraı·lar hakkındaki bölümle birlikte hareket etme ' ' 

durma ve motosikletin yönünü değiştirme konularında her 
zaman kontrol sağlayabilmeyi amaçlamaktadır. Bu tür bir beceriyi 
kazanmak için kontrollerin ne olduğunu ve farklı yöntemlerin 
birbirlerine nasıl bağlandığını öğrenmek gerekir. Bu bölümde gaz 
kontrolüne, viteslere, frenlere ayrıntılı olarak bakacak ve en iyi 
biçimde nasıl kullanıldıklarını göreceğiz. 

Kontrol türlerini ayrı ayrı ele alsak da motosiklet kullanırken 
birbirleriyle ve viraj almayla bağlantılı olduklarını iyice anlamak 
gerekir. Kontrolün etkili olması lastiklerin yol tutuşuna ve 
yola bağlıdır. Bu nedenle viraj konusuna lastiklerin yol tutuşu 
tartışması da dahildir. Bir sonraki bölümde viraj alma ve dönüş 
konusunu tam anlamıyla ele alacağız . 

Lastiklerin Yol Tutuşu 
Motosikleti kontrol edebilmek ve sızın ve diğer sürücülerin 
güvenliği tümüyle lastiklerin yol tutuşuna bağlıdır. Lastiklerin 
bir yol tutuş kapasitesi vardır ve ivmelenme, fren ve viraj 
kuvvetleri arasında paylaşılır. Fren yapma ya da ivme kazanma 
için ne kadar yol tutuşuna gerek olursa, viraj içinde de o kadar 
azı kalır. Her iki lastik yolu eşıl biçimde kavramaz. Tutuş, 
lastikler üzerindeki ağırlığa göre değişir. Bu da motosikletin 
dengesini ve hakimiyetini etkiler. Fren yapmak, hızlanmak 

Fren yapmamak ya da ivme kazanmamak viraj için 
daha fazla yol tutuşu sağlar. 

Dönüş için 
kullanılabilecek 
lastik tutuşu 

Sert fren ya da ivme kazanma 
viraj için az yol tutuşu sağlar. 

il 
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ya da yön değiştirmek bu ağırlık dağılımını etkiler. Köşe 

dönerken ve viraj alırken gereğinden fazla hızlanır ya da fren 

yaparsanız motosiklet üzerindeki kontrolünüz azalır. Eğer lastik 

tutuş kuvvetinin çoğu frene ya ela ivmelenmeye harcanırsa, 

dönmeye daha az güç kalır, bu da motosiklet üzerindeki 

kontrolün yitirilmesine neden olur. Dönecek kadar lastik tutuşu 
kalmazsa motosiklet kayar. Zemin ne kadar kaygansa, bu o kadar 
çabuk olur. 

Agırlık egrinin 

dısına dogru 

kayar, sürücü 

bunu motosikleti 

yatırarak 

dengeler. 

Motosiklet yatıkken fren yapmak çok tehlikelidir. 
Yeterli deneyiminiz varsa kötü olmayan bir zemin 
üzerinde fazla sert olmadan fren yapabilirsiniz 
ama bu gözlem ve planlamada bir eksik olduğu 
anlamına gelir. Dönerken fren yapmaktan kaçının. 

La
.�tikler dışa kayabilir ve motosiklet içe düşebilir 

Do�erk�n fren çok denge bozucudur çünk� 
lastıklerın yol kavrayışını, ön ve arka yu .. k d - l 
k.. .. k'l 

agı ımını otu et ı er. Eğim kuvvetlerinin dengesi üzerinde de ol�_ımsuz etki yaratır. Dönmenin en güvenli yolu yol yuzey koşullarına ve virajın keskinli-ine u un hızla yaklaşmak ve dönerken aynı hızı �orum;k
g
t 

Ne kadar fazla fren yapar ya da 
. 

k 
d

.. .. ıvme azanırsanız onuş o kadar güvensiz olur 

ır. 

Agırlık egrinin 

dısına ve arka 

lastige kayar. 

Dönerken fren 
yapmaktan kaçının. 

Viraja girmeden önce 
lastiklerin yol tutusu, 
hızlanma ve fren ile dön
üs arasında nasıl bir alıs
veris oldugunu gözleyin. 

Kendinize su soruları 
sorun; 
Viraja girmeden önce 
fren yapma işini bitiriyor 
musunuz? 

Virajlarda motosiklet 

sürerken fazla hızlan

maktan kaçınıyor musu
nuz? 



Gazı Kullanmak 

vme enme , ıtes ve Fren Kullanım 

Doğru viteste, gaz açmak hem motosikletin devrini hem de hızı 
artırır. Hıza göre çok yüksek bir viteste motosikletin devri yeterli 
tepkiyi veremez çünkü lastiklerden gelen yük fazladır. Daha 
küçük bir vitese takmak lastiklerden gelen yükü azaltır, motorun 
devrini artırır ve motosiklet daha hızlı gider. 

Gaz kesince ise tam ters etki olur, ivme azalır. Motor devrinin 
azalması ve silindirlerin hava sıkıştırması (kompresyon) 
motosikletin yavaşlamasına neden olur. Vites ne kadar düşükse, 
motosikleti yavaşlatıcı etkisi o kadar fazladır çünkü lastiğin her 
dönüşüne daha fazla silindir sıkıştırma miktarı düşer. 

Demek ki uygun viteste gazın iki etkisi vardır; 

• Gaz verildiğinde hız artar, 

• Gaz kesildiğinde hız azalır. 

İvme ve Motosiklet Dengesi 
İvme, motosikletin iki lastiği arasındaki güç dağılımını değiştirir. 
Bir motosiklet ivme kazandığında, ağırlık önden arkaya doğru 
hareket eder ve arka lastiği yere doğru bastırır. Böylece arka 
lastiğin yol tutuşu artar. İvme yitirirken bunun tersi olur ve ön 
lastiğin yolu kavraması artar. 

İvmelenmek İvme yitirmek 

Arka tekerlek yolu 
daha iyi kavrar 

Ön tekerleğin 
yolu kavraması azalır 

Arka tekerleğin yolu 
kavraması azalır 

Ön tekerlek yolu 
daha iyi kavrar 



Gaz Kullanma Becerisini Artırmak 

Motosiklet ivme kazanıp kaybederken gaz kullanımın�. son derece 
fazla tepki verir. zeminin kavrayışına g_ö_re geregınden faz.la 
ivme kazanmak ön tekeri havaya kaldırabılır ya da arka tekerın 

kaymasına ve/veya yoldan çıkmasına neden olab�lir . . B.unl_arın her 
ikisi de denge kaybıdır. Motosikletinizin kapasıtesını bılerek o 
sınırların içinde kalın. 

Gazın gelişigüzel kullanımı da iyi değildir. Motosikleti gere�siz 
yere gerer ve tekerlerin yol tutuşunu olumsuz yönde etk�ler. 
Gaz yumuşak hareketlerle verilmeli ve kesilmeli, becerıyle 
kullanılmalıdır. 

Motosikletin ivme kazanma yetisi, modeller arasında motosikletin 
büyüklüğü, verimi ve güç-ağırlık oranına göre değişiklik gösterir. 
Kullandığınız motosikletin hız kazanma özelliklerini tanımaya 
özen gösterin. Pek çok manevra, özellikle de sollama güvenliği 
motorun ivme kazanma yetisini doğru değerlendirmeye bağlıdır. 

Hızlanma konusundaki güvenlik unsurlarını daima göz önünde 
bulundurun. Gazla ilgili yapacağınız ani ve keskin hareketler 
lastiğin yola tutunmasını azaltacak, kontrolü özellikle dönüşlerde 
bozacaktır. Hızınız ve bir tehlikeye tepki verene dek kat ettiğiniz 
mesafe birbirleriyle doğru orantılıdır. Hızlıyken durmak daha fazla 
zaman alır ve kaza yaparsanız, çarpışmanın etkisi daha fazla olur. 

İvme Kazanma Duyusu 
Gazı gerektiği gibi kullanarak değişen yol ve trafik koşullarına 
göre hız değiştirmeye ivme kazanma duyusu denir. Çok önemli 
bir sürüş becerisidir ve her sürüş durumunda kullanılır: Yola 
çıkmak, hız kazanmak, yavaşlamak, sollamak, hız sınırlamalarına 
uymak, trafiği izlemek ve tehlikeleri değerlendirmek, çok dikkatli 
gözlem yapmayı, olacakları doğru olarak önceden tahmin etmeyi, 
hızı ve �esa�eyi mantıklı olarak kestirmeyi gerektirir. Deneyim 
ve motosıkletın neler yapabileceğinin iyi bilinmesi çok önemlidir. 
İvme kaz�nma -�uyusu eksikliği ortak pek çok hataya neden olur. En onemlısı gereğinden sert fren yapmaktır. örneğin bir kavşaktan çıkarken, önünüzdeki trafiği yakalamak ve hızınızı uydur�ak için gaz kullanmalısınız. Trafiğin akışında ani bir durma olmadıgını varsayarsak, fren kullanmamalısınız. Önce hızlanır sonra önünüzdeki araçla�:� hı�ına uymak için fren yaparsanız: ıvme duyusunu gerektıgı gıbi kullanmıyorsunuz demektir. Aynı biçimde bir aracı sollarken, başka tehlikelerin olmadığını 
& 



Bakınız Bölüm 5 
DönüO, denge v� kaymaları önleme, 

sayfa 86 
Dönme kuvveti: 

1%:Mii:i:iMl½tiiiiW,IMiı, 
varsayars�_k, tüm sollama boyunca gazı kullanarak hızı ayarlamak 
gerekir. Onünüzdeki aracı izlemek ya da doğru zamanlama 
yapmak için fren yaparsanız, bu koşulların gerektirdiği ivme 
miktarını yanlış hesaplamışsınızdır. İyi bir ivme duyusu gereksiz 
freni engeller, dengeyi artırır. 

Motosikletler gaz kullanımına karşı çok duyarlıdır. Bu nedenle 
arkadaki aracın konumundan ve hızından emin olmalısınız. Kendi 
kendinize duracak yeterli mesafelerinin olup olmadığını sorun. 
Yavaşlamadan önce arkadaki aracı uyarmak için fren lambalarınızı 
göstermeli misiniz? Arkadaki aracın yeterince yavaşlayamayacağını 
düşünerek bir kaçış planı yaptınız mı? 

Her zaman temel güvenlik kurallarına uyun. Yolda, kendi tarafınızda başka 

araç olmadığını görebildiğiniz mesafede durabilme/isiniz. 

Fırsatınız olunca, bildiginiz bir yolda fren yapmaktan çok ivme 

duyunuzu kullanarak motosiklet kullanın. Bunun olayları önce

den kestirmenize sagladıgı katkıyı ve sürüsünüze kattıgı uyumu 

fark etmeye çalısın. 

Virajlarda İvmelenmek 
Hareket halindeki bir motosikletin ağırlığı eşit olarak dağılmışken, 
düz bir hatta ve hız kazanmadan gidişte en dengeli halindedir. 
Virajlarda hızlanmak bu koşulları bozar. 

Sert bir şekilde hızlanıp aynı zamanda yön değiştirince, last
iklerin yol tutuşundan çok fazla şey istemiş olursunuz. Lastikler 
yolu yeterince iyi tutmazsa, kontrol yitirilir. Yön değiştirirken hız 
değiştirmekten kaçının. 

1V1otosiklet viraja girdiğinde viraj içinde oluşan kuvvetlerin etkisi 
ile yavaşlar. Viraj içinde gazı dengeli biçimde açmazsanız, hız 
kaybedersiniz ve motosikletin ağırlığı öne binerek dengeyi bozar. 

Viraj alırken dengeyi korumak için hızı sabit tutmak gerekir. 
Bunu, -viraj içinde oluşan kuvvetler nedeniyle- kaybettiğiniz hızı 
kazanacak biçimde gazı açarak yapın. Gazın ne kadar açılacağı 
durumu değerlendirmenize kalmıştır ama amaç hızı artırmak 
değil, sabitlemektir. 

m 
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Viraj alırken hızı artırmak gerekirse, lastiklerin yol tutuşunu 

bozmamak için gazı yavaşça ve dikkatle artırın. Kaygan yol

larda özellikle dikkat edin çünkü kontrolünüzü yitirip motosikleti 

kaydırabilirsiniz. 

Rehber güvenlik kurallarına uyun . Viraja yaklaşırken hızınızı 

öyle ayarlayın ki, yolun kendi tarafınıza ait kısmında araç olup 

olmadığını görebildiğiniz mesafede durabilesiniz. 

2 Viraja Girerken 

Virajın egimi sabitken 
gazı virajın içinde 
sabit bir hızda 
gidecek kadar açın. 

1 Viraja Yaklaşırken 

Viraja yaklasırken yol yüzeyini 
dege

_
rlendirin, hızınızı yolun 

kendı tarafınıza ait kısımda 
araç gördügünüz mesafede 
durabılecek gibi ayarlayın. 



İvmelenmek, Vites ve Fren Kullanım 

Hatırlamak gereken önemli noktalar şunlardır; 

Bir virajın içindeki hızı tüm duruş mesafesine göre ayarlayın. 

Zemini ve diğer sürücüleri dikkate almayı ihmal etmeyin. 

• Virajın çevresinde hızınız sabit olsun. 

Ne kadar sert hızlanırsanız, dönüş kabiliyetiniz o kadar azalır. 

Gazı yumuşak kullanın. Bir verip bir kesmek lastiklerin 

kaymasına neden olur. 

Kaygan zemin koşulları hakkında işaretleri dikkatle araştırın. 

Hızınızı bu tip zeminlere gelmeden ayarlayın. 

Vites Kullanımı 

Vites kullanma biçimi sürüşü vezir de, rezil de edebilir. Motosikletin 

hızını artıracak yeterli gücü olması doğru viteste olmaya bağlıdır. 

Vitesi beceriyle kullanmak için hıza uygun vitesi seçmek, motorun 

devrini yol hızına uygun ayarlamak, gazı ve debriyajı doğru 

kullanmayı gerektirir. Bu vitesi rahatça değiştirmeyi de sağlar ve 

sürüşün dengesine katkıda bulunur. 

Amacınız şunlar olmalıdır; 

• Motosikletin her vitesine uygun hızının ne olduğunu bilmek, 

• Tüm vitesleri yumuşakça değiştirmek, 

• Yol, hız ve trafik durumuna uygun viteste olmak 

Motosikletin performansının en üst düzeyine çıkarak ve daha 

büyük bir vitese çıkarak hızla ilerleyebilirsiniz, ama bunun için 

motosiklet üreticisinin motosikletin performansının en üst düzeyi 

için vermiş olduğu tavsiyeleri bilmek gerekir. Bu maksimum tork 

ve motorun maksimum devrinden farklı olabilir. 

Viteslerin nasıl çalıştığını anlarsanız onları çok daha etkin 

kullanabilirsiniz. Vitesin ana amacı dönme hızını dönme gücüne 

dönüştürmek ya da bunun tam tersıni yapmaktır. 

• En düşük vites en fazla gücü üretir, ama ürettiği hız güce göre 
azdır. 

• En yüksek vites en fazla hızı üretir, ama ürettiği güç azdır. 

Ara vitesler hız ve gücün farklı bileşenlerini üretir. 

Dik bir yokuş tırmanmak için arka tekerin çok güce ihtiyacı vardır. 

Hızdan fedakarlık edilir ve küçük bir vites seçilir. Otoyollarda 

yolculuk etmek ise hız gerektirir, ama çok fazla güce gerek 

yoktur. Bu da güçten fedakarlıkla daha büyük vites seçerek elde 

edilir. 



Motosiklet Yol Sanatı Bölüm 4 

Küçük vitese geçilirse çabuk hızlanılır. Bu daha fazla güç 

sağlar, hız daha büyük bir vitestekinden daha hızlı artar. Ancak 

motosikletin hızlanabilmesi için üzerinde fazla yük olmaması 

gerekir. Küçük vites lastiklere daha fazla güç verir ve motosikletin 

üzerindeki yükü azaltır. Ancak küçük bir vitesin en yüksek hızı 

yine de sınırlıdır. Hız artırmak için bir süre sonra vitesi yükseltmek 

gerekir böylece, motorun dönme gücü hıza dönüşür. 

Küçük vitesin büyük dönme gücü lastiklerin yolu kavramasını da 

etkiler. Dönme gücü ne kadar fazlaysa, lastiklerin kayma ihtimali 

de o kadar yüksek olur. Bu nedenle kar, buz ya da çamur gibi 

kaygan yollarda yavaş giderken normalden daha yüksek bir 

vites önerilir. Ve yine bu nedenle birinci viteste sert ivmelenme; 

kaymanın sebebidir. 

Harekete Geçme 
Harekete geçmenin en iyi yolu yavaşça ivme kazanmak ve 

vitesi artırarak hızı yumuşakça yükseltmektir. Vites aracılığıyla 

maksimum ivme kazanma ancak gerçekten ihtiyaç olduğunda 

ve zeminle diğer koşullar uygun olduğunda başvurulacak bir 

çözümdür. Alt viteslerde fazla hızlanmak ya da vitesin en uygun 

çalışma aralığının üstüne çıkmak motora zarar verir. Bu nedenle 

bazı motosikletlerde devir kesici vardır. 



::J 

(J) 

En Küçük Vites 
Lastiği döndürmek için çok 
güç sağlar,ama fazla hız 

sağlamaz. 

•N::MM,l::foifii-

Orta Vitesler 
Hız ve gücün 

farklı bileşimlerini 
sağlarlar 

En Büyük Vites 
Çok hız sağlar 
ama fazla güç 

sağlamaz. 

.:ı'(üçük vitese geçmek şu durumlarda yardımcı olabilir: 

Düsük hızda gitmek 

Tepe tırmanmak 

• Yokus inmek (Motor sıkısması inisi yavaslatır ve fren yapmaya yardımcı olur) 

• Tehlikeli bir duruma ya da kuskulu trafik kosullarına yaklasırken (Küçük vites 

ivmeh<azanmak ya da kaybetmek açısından daha fazla esneklik saglar) 

• Kaygan yollarda, kaymayı engellemek ve yavas hız kaybetmek için. 

Büyük vitesler ise şu durumlarda kolaylık sağlar; 

• Hızlı yolculuk yapmak, 

• Küçük viteslern lastigin kaymasına neden 

olabilecegi bazı kaygan yol kosullarında. 
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Fren Yapmak ve Vites Değiştirmek . . 
Sıralı vites kutusu vitesi küçültüp büyütürken ara vıteslerın 

atlanmasına izin vermez. Fren yaparak hız kaybederken sırayla 

pek çok vites değiştirmek gerekir. . 
Bunu yaparken kullanılan iki teknık vardır; 

• Blok değiştirme, 
• Sıralı değiştirme, . Yeterli planlama yapmamışsanız, geç fren yapar ve __ vıtes 
değiştirmekte acele ederseniz ve tehlikeyi bertara� �tmek ıçın en 
fazla dengeye ihtiyacınız olan anda aracın dengesını bozarsınız. 

Blok Vites Değiştirme 
Fren yapmanın sonraki aşamalarında debriyajı sıkın ve uygun 
düşük vitese gelene kadar vitesleri küçültün, sonra debriyaj 
manetini bırakın. 

Bu teknik vitesler arasında hızla ilerleme sağlar, ama yol hızına 
uygun olan vitesi doğru seçmiş olmak ve vitesleri doğru saymak 
gerekir. Seçilen vites çok küçükse arka teker kilitlenebilir ve 
motosiklet kayabilir. 

Sıralı Vites Değiştirme 
Fren yaparken hız kaybettikçe, bir alttaki vites için en uygun hız 
seviyesine ulaştıkça, her aşamada bir vites küçültün. 

Her aşamada motosikletin hızının ve vitesin yol hızına uygun 
olmasını sağlayın. Böylece yumuşaklık kazanır ve arka tekeri 
kilitlemekten kaçınmış olursunuz. 

Bu teknikle yapacağınız motor freni, yavaşlamanıza yardımcı olur. 
Her hıza uygun vites seçilir ve aktarım vites değişimleri haricinde 
devrede olursa, denge korunmuş olur. Sürücü ihtiyaç duyarsa 
geçmiş olduğu vitesin o andaki gücünü kullanabilir. 

Sürücünün her iki tekniği de kullanması gerekir, ama hangisini 
seçerse seçsin, planlamasına uygun biçimde dahil etmelidir. 

Vitesleri beceriyle kullanmanın püf noktaları; 
• ��tor�n sesini dinleyerek ne zaman vites değiştirmek gerektiğini ogrenın, 
• Yol hızına uygun vitesi seçin, 
• Ayak ve el hareketleriniz uyumlu olsun, 
• 



İvmelenmek, Vites ve Fren Kullanım 

• Bir_ tehlike y�klaşır�en, doğru frenleme ile doğru yol hızına 
gelın ve ara vıteslerı kullanarak doğru vitese inin, 

• Kayma tehlikesi olan durumlar ve yokuş aşağı inme dışında 
yavaşlamak için vites değil, fren kullanın. 

Vitesleri Ne Kadar İyi Kullanıyorsunuz? 

Motosikletinizi sürerken kendinize su soruları sorun· 
' 

Her zaman doğru viteste misiniz ? 

Yokuşlar ve kaygan yüzeyler dışına yavaşlamak için viteslerini

zi kullanıyor musunuz ? 

Bir virajı alırken tam yarı yolda kendinizi vites değiştirirken bul
duğunuz oluyor mu ? 

Viraj alırken vites değiştirmekten kaçının çünkü dengeniz bozulur. 

Yavaşlamak ve Durmak 
Motosikleti yavaşlatırken ve dururken kontrolü tam anlamıyla 
elde bulundurmalısınız. Ne zaman duracağınızı önceden kestirir 
ve hızı yavaş yavaş azaltırsanız, sürüş çok daha yumuşak olur. 
Farklı hız ve koşullarda motosiklet sürerken ne kadarlık mesafede 
durabileceğinizi öngörmek, güvenli motosiklet sürmenin en önemli 
koşullarındandır ve kesinlikle geliştirmek gereken bir beceridir. 

Yavaşlama ve durmanın üç yolu vardır; 
• Gazı kapatmak - İvme kaybetmek (motor freni), 
• Vitesleri kullanmak (yalnızca kaygan yollarda önerilir), 
• Fren yapmak. 

bıme Kaybetmek 
İvme kaybetmek (motor freni) motosikleti yavaşlatmanın önemli 
yollarından biridir. Motorun gazını kestiğiniz zaman motosiklet 
motor kompresyonunun arka tekerleği yavaşlatması ile yavaşlar. 
Bu hızı yavaş yavaş ve kademeli olarak azaltır ve motora fazla yük 
bindirmez. Vitesi ne kadar küçültürseniz, hız o kadar çok azalır. 

Gazı yavaşça kapatırsanız, motor freni sabit ve yumuşak bir fren 
etkisi yapar. 

m 
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Ka gan yollar gibi frenlerin tekerlekleri kilitleyebilec.e�i durum
lar�a çok işe yarar. Motor freni kır al alanlarda, uzun ınışlerd de 
ku il anılır. 
Motosiklet freninin etkisi yalnızca arka tekerlek üzerindedir. Buna 
rağmen hız kaybetmenin çok etkili bir yöntemidir. �ncak bu 
şekilde hız kaybederken arkayı gözlemeyi ihmal etmeyın. 

Vitesleri Kullanmak 

Kaygan yol koşullarında vitesle yavaşlamak hem gazı hem ele 
debriyajı beceriyle kullanmayı gerektirir. Bu teknikle küçük 
vite !erde daha fazla motor freni imkanı olur. Bu teknik ele 
yalnızca arka tekerlek üzerinde işler. 
Bu tekniği kullanmak için küçük bir vites seçin ve debriyajı 
bırakmadan önce, gazı kullanarak motor hızını seçtiğiniz vitese 
ve yol hızına göre ayarlayın. Sonra yavaşça debriyajı bırakın. 
Debriyajı tam olarak bıraktıktan sonra, gazı kademeli olarak 
keserek yol hızınızı azaltın. Motor hızını yol hızına uydurmada 
ve debriyajı kullanmada yapacağınız bir acemilik çok hızlı ivme 
kaybetmeye ve kaymaya neden olabilir. 
Frenleri Kullanmak 

Motor freninden daha hızla yavaşlamak gerektiğinde frenleri 
kullanın. Frenleri doğru kullanırsanız çabuk ve etkili 
yavaşlarsınız. Doğru kullanmadığınızda ise çarpışabilir ya da 
gereksiz yere kontrolü yitirirsiniz. Araştırmalara göre 
sürücülerinin %19'u ön frenleri acil durumlarda bile kullanmaz. 
Yine araştırmalar tam kapasite fren kullanımıyla kazaların %30 
azalacağını gösterir. 
Fren yapmak için aşağıdaki ipuçlarını gözden geçirin; • Yalnız düz bir hat üzerindeyken sert fren yapın • Fren yapmak için yeterince zamanınız olsun • Fren basıncını zemin koşullarına uyarlayın • Ön freni; motosiklet yatıkken, el.o" nerken ve gevşek-kaygan zeminlerde kullanmayın 
• Yokuşlarda ve düzlüklerde fren yapın, virajlarda bırakın . 

• 

Bakınız Bölüm 5. 

DönüDler, denge v1 

kaymaları önleme 

Ön te 
tekı 
dah; 

yı 



ön tekerlek arka 

tekerleğe göre 

daha fazla f ren 

yapma gücü 
üretir. 

lvmelenmek, Vites ve Fren Kullanım 

Fren Yapan Motosikletin Durumu 
Motosikletin iki tekerleği farklı miktarlarda fren yapma 
imkanı sağlar. fren yapınca makinenin ağırlığı ön tekerlek 
üzerine kayar ve onun yol tutuşunu artırırken, arka 
tekerleğinkini azaltır. En fazla fren yapma gücünü ön 
tekerlek üretir, daha küçük ama önemli bir miktarda 
fren yapma güct..i de arka tekerlek tarafından üretilir. 
Normal şartlarda en iyi düzeyde fren etkisi her iki frende 
kullanılarak sağlanır. Ön freni arkadakinden biraz daha 
önce kullanmak gerekir. 

Fren her iki tekerleğin de üzerinde etkili olmalı, çok 
büyük özenle ve tekerler arasındaki fark gözetilerek 
yapılmalıdır. Arka tekerleğin üzerindeki ağırlığın ön 
tekerleğe aktarılması, arka tekerlekte bulunan tutuşun 
kolayca aşılabileceği anlamına gelir. Arka frene gereğinden 
fazla basınç uygularsanız kilitlenir. Virajlarda bu durum 
arkanın savrulmasına neden olur ve motosikletin dengesini 
bozar. 

Bazı sürücüler hiç bir koşulda ön fren kullanmak istemezler 
çünkü ön tekerleği kilitlemekten çekinirler. Bu fren yapma 
kapasitelerinin çoğunu yitirmeleri anlamına gelir. Pek 
çok durumda ön fren kullanmaktan kaçınmak gerektiği 
doğrudur ama bu kesin ve kati bir tavsiye değildir. 
Deneyim kazandıkça ve makineyi daha iyi hissettikçe, 
ters durumlarda ön fren kullanma becerisi gelişir. Bu, 
tekerleğin yol kavrayış toleransının farkında olmak ve 
motor kontrolündeki beceriyle ilgilidir. Yalnızca arka 
fren kullanmanın ciddi dezavantajları vardır. Sert fren 
gerektiğinde yalnız arka freni kullanmak arka tekerleğin 
kalkmasına, kilitlenmesine ve yol boyunca zıplamasına 
neden olur. Bu, hem fren mesafesini artırır hem de dengeyi 
bozar. Arka ve ön frenin en iyi i;ıleşimi hıza, yöne ve 
zemine göre el ğişir. Kullanılacak bileşim hakkında genel 
r'>neriler aşağıdadır. 

Ne zaman ne kadar fren yapacağınız; hıza, mesafeye, 

zemine ve tehlikeye yaklaşma hızınıza bağlıdır.Fren 

istemediğiniz hızın büyük kısmını yitirene kadar sabit hızda 

artırılarak yapılmalıdır. Daha sonra frenlere uyguladığınız 

basınç gidişinizi en rahat ve yumuşak kılacak biçimde 

azaltılmalıdır. 
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Frenlerin ilk 
serbest hareketini 
(boşluğunu) 
yavaşça alın. 

Uyguladığınız 
basıncı frenlere 
gerektiği ölçüde 
dağıtın ve bir 
süreç içinde yavaş 
yavaş artırın. 

istediğiniz kadar 
hız kaybedince 
frenlere 
uyguladığınız 
basıncı azaltın. 

Kullandıgınız motosikletin fren özelliklerini biliyor musunuz ? 

Görüsün iyi oldugu baskalarını rahatsız etmeden frenleri dene
yebilecek uygun bir mekan bulun. 

Bu alıstırmaları yapın; 

• Her iki freni birlikte kullanın, 

• Yalnızca ön freni kullanın, 

• Yalnızca arka freni kullanın. 

ABS ve çift freniniz varsa üreticin önerilerini izleyin. 

Bu denemeler ihtiyaç oldugunda frenleri tam kapasite kullan
m

_� güv�ni kazandırır. Tekerleri kitlemeden fren yapabilmek için 
donmenın ve kaygan yüzeylerin frenler üzerindeki etkisini kesin
likle gözardı etmeyin. 

Motosikletin 
sıçramasını 
önlemek için tam 
durmadan önce 
uyguladığınız 
basıncı sonlandırın. 



Bakınız Bölüm 4, 
Lastiklerin 

yol tutusu 
yukarıda, sayfa 65. 
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Viraj Alırken 
Dönerken fren yapmak tehlikelidir çünkü makinenin dengesini 
etkileyerek tekerlerin yanlara kaymasına neden olabilir. Bu 
meydana geldiğinde düşme ihtimali vardır. Fren yapmak gerekliyse, 
yavaşça ve düzgün fren yapın. Fren basıncını zemin koşullarına 
göre ayarlayarak tekerlekleri kilitlemekten kaçının. Bir köşe ya da 
viraja yaklaşırken kendinize fren yapacak yeterli zamanı tanıyın. 
Tam dönerken fren yapmaktan kaçının. 

Yol Koşullarının İyi Olmadığı Durumlar 
Zemin koşulları iyi olmadığında ve tekerlek tutuşu azsa, örneğin 
yolda çakıl taşı, ıslaklık, yağış, yol boyası, toz ya da kuru yaprak 
varsa, yol tutuşunun en iyi olduğu yerde fren yapmaya özen 
gösterin. 

Fren yapma yoğunluğunuzu o anki yol koşullarına göre ayarlayın, 
zeminin iyileştiği yerlerde basıncı artırın, kötüleştiği yerlerdeyse 
azaltın. Yoldan emin değilseniz, fren yapmayın ve motor frenini 
kullanarak yavaşlayın. Motosikleti durdurmak için yavaşça arka 
freni kullanın. Yol zemini koşullarına tepki verebilmek hem çok 
iyi gözlem yapmayı hem de olayları öngörmeyi gerektirir. 

Bakınız Bölüm 3, 
Gözlem. İyi ve Kuru Bir Yolda Giderken Acil Fren 

Acil bir durumla karşılaşınca, tehlikeden kaçıp kaçamayacağınızı 
veya frenleme yapıp düz bir hat üzerinde durup duramayacağınızı 
değerlendirin. İyi ve kuru bir yolda durmanın en çabuk ve 
kısa yolu, tekerlekler kilitlenmeden bir önceki noktaya kadar 
fren yapmaktır (teknik olarak tekerlek kaymasının %15 olduğu 
noktaya kadar). Olabildiğince sert biçimde iki frenle de fren yapın 
ama tekerlekleri kilitlemekten kaçının. Motor yavaşladıkça ön 
tekerlekteki basıncı azaltın arka tekerlekteki basıncı artırın. 

, 

Motosiklet yatıksa, zaman ve yer uygunsa dik konuma geçin. 
Arka freni kullanın ve motosiklet dlk konuma gelene kadar ön 
fren kullanmaktan kaçının. Sert fren yapmakla çarpmak arasında 
hir seçenek varsa, arka frene daha sert basın ve motoru daha 
fazla yatırın. ön fren yalnızca hafifçe kullanılabilir, aksi takdirde 
tekerlek yol tutuşunu yitirir ve motosiklet kayar. 

Anti-kilit fren sistemi (ABS) olan motosikletlerde frenleri sert 

sıkın. Sistemin devreye girdiğini hissettiğinizde frenleri sakın 

bırakmayın. Sistemin işlemesi için frenlerin tam olarak sıkılması 

gerekir, ABS devreyi girdiği zaman oluşan nabız atmasına benzer 

ses sizi şaşırtmasın. 



Kaygan Bir Yolda Ani Fren Yapmak 
. . Mümkünse kaygan yolda ani fren yapmaktan kaçının. Yolu ıyı 

gözleyerek ve olabilecekleri öngörerek, hızı önceden ayarlayarak 
fren yapmaktan kaçınmak yararınızadır. Fren yapmak zorunluysa 
ve motosiklet dik konumdaysa, freni ön ve arka fren arasında 
eşit dağıtın. Motosiklet yatmışsa ve fren yapmaktan başka çareniz 
kalmamışsa, yalnızca ön freni kullanın. 

Linked (bağlı) ya da anti-kilit, yani ABS fren sistemi olan 
motosikletler dik konumdaysalar kaygan zeminde bile sert fren 
yapıp dengelerini korur. Ancak durma mesafeleri daha fazladır. 
Bu teknolojiye sahip olmak sürüş tekniğinin yetersiz olabileceği 
ya da daha fazla riske girilebileceği anlamına gelmez. 

Frenleri Denemek 
Motosiklete her binişte frenlerin çalışıp çalışmadığını deneyin. 
Hem hareket etmeden önce hem de hareket ettikten sonra bu 
denemeyi mutlaka yapın. 

• Hareket etmeden önce yapılan deneme: Hem el freninin hem 
de ayak freninin rahatça hareket edip etmediğini deneyin ve 
artırara� basınç uygulayın. 

• Hareket ettikten sonra yapılan deneme: Motosikleti sürerken 
frenlerin verimli çalıştığından emin olun. Trafik olmayan, 
zemin koşulları düzgün ve düz bir yol bulun. Hızlanın ve her 
iki freninizi de kullanın. Fren yapmanızı zemin koşullarına 
göre ayarlayın. Bu testi yapana kadar hızınız düşük olsun ve 
herhangi bir tehlike karşısında erken fren yapın. 

Bütün gün aynı motosiklet üzerindeyseniz, frenlerin 
p�rformansından kuşkulanmak için bir nedeniniz yoksa, bu testi 
b_�r -�e-� y�pm�_k yeterlidir. Ancak denemeden önce mutlaka diğer 
suruculerın guvenliğini ve durumun uygunluğunu göz önünde 
bulundurun. 

Güvenli Duruş Mesafesi Kuralı 
Bu, "Motosiklet El Kitabı"nın en önemli ilkelerı·nde b. ·d · h .. .. .. n ırı ır ve er z�_man goz onunde bulundurulmalıdır. Hızı durabilecek mesafeye gore ayarlayarak, her durumda güvende olmayı sağlayabilirsiniz. 

Bakınız Bölüm 5. 

Dönme, denge. 

kaymaları önleme. 



İvmelenmek, Vites ve Fren Kullanım 

Yolda gittiğiniz yönde olası engelleri göremiyorsanız asla aniden 

duramayacak kadar hızlı motosiklet kullanmayın. 

Bu kuralın hem siz hem de başkaları için önemi çok büyüktür. 
Bir virajı alma hızına ve tüm trafik koşullarında diğer araçlarla 
aranızda bırakılması gereken mesafeye karar vermeye rehberlik 
eder. Bu kuralı başarıyla uygulamak beceri gerektirir. Farkında 
olmak gerekenler şunlardır: 
• Motosikletin fren kapasitesi, 

• Zemin tipi ve koşulları. Kaygan ve ıslak zeminlerde fren 
mesafesi çok artar, 

• Virajın, fren yapmanın ve motosikletin dengesinin tekerlerin yol 
tutuşu üzerindeki önemi. 

Bu kuralın değişiklik gösterdiği tek yer toplam duruş mesafesini 
önde açık olarak görülebilen mesafenin iki katına çıkarmak 

gereken dar ve tek şeritli yollardır. Bu karşıdan geleni görmeye 
ve fren yapmaya olanak verir. 

Toplam Güvenli Duruş Mesafesi 
Toplam güvenli duruş mesafesini bulmak için fren mesafesine 
düşünme mesafesini ekleyin. 

Düşünme mesafesi+ Fren mesafesi= Durma mesafesi 

• Düşünme mesafesi bir eyleme geçme gereği ilk fark edilen anla 
eyleme geçilen an arasındaki süredir. Ortalama bir sürücü 
olaylara 0,7 saniyede tepki gösterir. Bu sırada alınan mesafe 
m/saat gibi hesaplanabilir. Örnek: 50 km ile giden sürücünün 
düşünme mesafesi 10 metredir. 

Gerçek düşünme mesafesi motorun hızına, sürücünün fiziksel ve 
zihinsel durumuna, dikkatine ve bir tehlike bekleyip beklemediğine 
göre değişir. Beklenmeyen olaylara tepki vermek beklenenlere 
tepki vermekten daha uzun sürer. 

�Fren mesafesi kuru koşullarda fren yapmak için gerekli olan 
mesafedir. Farklı hızlarda fren mesafelerinin değişeceğini göz 
önünde bulundurmak gerekir. 
Gerçek fren mesafesi, makinenin kapasitesine, yol eğimine, 
zemin durumuna ve fren kullanımına bağlıdır. Artan ya da 
azalan eğimlerin ivme kaybetme ve fren mesafeleri_ �zeı:�n?e 
büyük etkisi vardır. Kaygan zeminler fren mesafesını buyuk 

ölçüde artırır. 



Motosiklet Yol Sanatı Bölüm 4 

İki Saniye Kuralı 
Hızlı gidil n y Harda önel ki ara la güvenli mesafe bırakma 
yollarından biri arada iki saniyelik boşluk olmasıdır. 

iki aniyeyi hatırlamak için şunu aklınızdan çıkarmayın : "Ancak 
bir çılgın iki aniye kuralına uymaz!". Islak havalarda bu zamanı 

n az iki katına, don olaylarında da ok daha fazlasına çıkarmak 
ger kir. Arkadan gelen araç fazla yakınsa, öndeki ara. la arada 
ger kli olandan daha da fazla mesafe bırakın. Bu acil bir durumda 
daha yumuşak fren yapma olanağı sağlar ve arkadaki aracın size 
çarpmasını önl r. 

Önünüzdeki aracın 
uygun bir işareti 
geçmesini bekleyin. 

Bir saniye sayın 

İki saniye sayın 

iki saniye saymadan önce 
aynı isareti geçiyorsanız, 
önünüzdeki araca çok 
yakınsınız. Biraz geri 
kalarak aynı testi 
bir daha yapın. 
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Motosiklet 

kontrol sistemi. 
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Güvenli Duruş Mesafenizi Biliyor musunuz ? 

25, 55, ve 100 m; 50, 80 ve 110 km/s hızlara karsılık gelen 

durus mesafeleridir. 

Bu durus mesafelerinin yolda ne kadar göründügünü biliyor 

musunuz? Kendi adım uzunlugunuzu bulun (genellikle 1 m'den 

az) ve her üç mesafeyi de adımlayın. Bunu bildik bir yerde yapın 

ki, zihninizde her zaman hatırlayacasınız bir imge kalsın. 

Viraj alırken genellikle fren yapmaktan kaçınır mısınız ? 

Bir Tehlikeye Yaklaşırken Fren Yapmak 
Motosiklet kontrol sistemini uygulamak için bir tehlikeye yaklaşma 
hızını dikkate alarak hız ayarlamak gerekir. 
Yavaşlamak gerekiyorsa, arkaya bakın, en iyi yol konumuna 
geçin, hızı azaltarak, fren yaparak ya da ikisinin bileşimini 
kullanarak hızınızı azaltın. 

Ne zaman ve ne sertlikte fren yapacağınız mesafeyi ve hızı 
d ğerlendirmenize bağlıdır. 

Dikka te almanız gereken nokta lar şunlardır; 

• İlk hızınız, 
Zemin, 

• Virajın keskinliği, 
• Hava koşulları, 

Özel yol ve trafik durumları. 

Bazen sert bir fren yapmak gerekebilir ama asla çok sert. 
olmamal ıdır. Sert fren, gözlemin, öngörünün ve planlamanın zayıf 

olduğunu gösterir. Amaç; ilk andan başlayarak tehlikeyle başa 

çıkabilecek hıza ulaşana kadar muntazam hız kaybı olnı.alıdır. 

Zamanlama çok önemlidir. Yeniden hızlanmayı gerektırecek 

kadar erken ·fren yapmaktan da, sert fren yapacak kadar geç 

kalmaktan ela kaçrn ın. llfl 
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Bu Bölümde islenen 
Konular 

Motosikleti hareket ettirmek 
ve durdurmak için temel 
kontrol becerilerinin geliş
tirilmesi. 

Maotosikletin yol Muşunda 
en fazla güvenliği sağla
mak. 

lvmelenmek ve 
yapmak dengeyi 
etkiler? 

fren 
nasıl 

Farklı koşullarda vites kul
lanma 

Motor freninin önemi. 

Motosiklette frenler nasıl 
kullanılır? 

Frenleri denemek. 

Duruş mesafesi neden 
önemlidir ? Güvenli 
duruş mesafesini nasıl 
değerlendirirsiniz ? 

Neyi Ne Kadar Anladığınızı 

Kontrol Edin 

İvme kazanmak dönüşleri neden ve 
nasıl etkiler? 

Fren dönüşleri neden ve nasıl etkiler ? 

İvme kazanırken neden doğru viteste 
olmanız gerekir ? 

Temel motosiklet sürüş güvenlik kuralı 
nedir? 

Eğer gerekiyorsa, hangi koşullarda vitesi 
fren yapmak için kullanırsınız ? 

Kaygan yol koşullarında hız kaybetmenin en 
güvenli yolu nedir ? 

Toplam duruş mesafesi nasıl hesaplanır? 

Düşünme ve fren yapma mesafelerini 
neler etkiler ? 

Ön ve arka teker arasındaki fren kuwetinin 
dağılımını göz önüne alırken hatırlanması 
gereken ana noktalar hangileridir? 

Bu soruların herhangi birini yanıtlamakta 
güçlük çekiyorsanız, belleginizi tazelemek 
için ilgili bölümü tekrar okuyun. 

C 



Bu Bölümün içeriği 

ııoomenin ilkeleri 

OOnüs Kuwetleri 

ı.ıııosikletinizin 
OOnüs lrnkAn ını 
[ooleyen Etkenler 

O:.mıede 
�enin Rolü 

Bı Dönüs için Hızınızı 
Degerlendirirken Sınır 
!l:ıktasını Kullanmak 

l\'rerken Motosiklet 
Kootrol Sis temini 
Kullanmak 

&Virajın Çevresinde 
��yeceginiz En iyi Hat 

Kaımak tan 
�nman ın Yollar ı 

'leden Kayarsınız ? 

Kayarken Nasıl 
�u 
Kııtarabilirsiniz? 

Bakınız Bölüm 2 
Motosiklet kontrol 

sistemi. 

5. Bölüm 

Dönüş, Denge ve 
Kaymaları Onleme 

Bu bölümün başında motosiklet kontrol sistenıının dönüşlerde 
nasıl uygulandığı tartışılacak. İkinci kısımdaysa kaymalardan 
kaçınmanın yollan ve kayma durumunda yapılacaklar ele alınacak. 

Dönme ve Denge Becerilerini Geliştirmek 
"Dönmek" motosikleti bir eğimin, köşenin ya da virajın çevresinde 
sürmek anlamına gelir. Dönmek motosiklet sürmenin en önemli 
eylemlerinden biridir ve doğru bir biçimde yapılması gerekir. 
Döndüğünüz zaman motosiklet denge kaybeder. Ne kadar hızlı 
dönerseniz ve döndüğünüz viraj ne kadar keskinse, lastiklerin yol 
tutuşuna o kadar çok ihtiyacınız olur. 

Her viraj farklıdır. Koşullar trafik ve havaya göre değişir. Bölümün 
başında köşeleri ve virajları güvenle dönmeyi sağlayacak genel 

dönme ilkeleri üzerinde duracağız. 

Aşağıda dönme eyleminde rol alan kuvvetleri, motosikletin güvenle 
dönebilmesini artıran ve azaltan etmenleri ve motosiklet kontrol 

sistemini sınır noktası analiziyle bir arada nasıl kullanacağınızı 
açıklayacağız. Bu teknik; hem iyi gözlem yaparak hem de bunu 
motosiklet kontrol sistemi ile birlikte kullanarak güvenli dönme 
hızlarını değerlendirmenin açık ve tutarlı bir şekilde yöntemini 

sağlar. 

Mntosiklet Kontrol Sistemi Güvenli Dönüşün 

ilkeleri 
Dönmek potansiyel olarak tehlikelidir. Bu nedenle manevrayı 

güvenli yapabilmek için motosiklet kontrol sistemini uygula�1ak 

gerekir. Sistemin her aşaması önemlidir ama bilgi aşamasının ozel 

bir önemi vardır. 

Eğimin ciddiyetini doöru olarak deöerlendirmek güvenlik açısınd�n 
b b 

k .. ı· dönüşun esastır. Sistemi ve durma kurallarını uygulama guven ı 

dört ana noktasını oluşturur. 
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• Motosiklet dönüşe yaklaşırken doğru konun_ıda olmalı, 

• Dönemeç ya da viraja uygun hızda gidilmelı, 

• Vites hıza uygun olmalı, 
• Yolun kendi tarafınızda açık olduğunu görebildiğiniz ve 

rahatlıkla durabileceğiniz bir hızda olmalı. 

Bu ilkeleri dönüşün eğimine, trafik koşullarına, yol yüzeyi�i� 
koşullarına, görüşe ve tüm diğer etmenlere göre __ uygulama� ıyı 
bir değerlendirme ve planlama gerektirir. Ancak once motosıklet 
kontrol sisteminin dönüşlere nasıl uygulanacağına daha ayrıntılı 
olarak bakalım. 
Bu inceleme motosikletin güvenle dönüşünü etkileyecek diğer 
ana nedenleri göz önüne almaya yardımcı olacaktır. 

Dönerken kontrolü yitirdiginiz deneyimlerinizi anımsayın. Her durum 
.. 

için 

bu olayın neden meydana geldigini ve bir daha meydana gelmesını onle
mek için neler yapmanız gerektigini gözden geçirin. 

Her durumu aşağıdaki etmenleri göz önüne alarak değerlendirin; 

• Genel olarak yeterince iyi gözlem yapılmıs mıydı ? 

• Yol yüzeyi gerektigi gibi incelenmis miydi ? 

• Olabilecekler önceden kestirilmis miydi ? 

• iyi bir planlama yapılmıs mıydı ? 

Dönme Kuvvetleri 

Bir motosikletin en dengeli olduğu konum düz bir hat üzerinde, 
düz ve sabit bir hızla gittiği durumdur. Başka kuvvetler işin 
içine girip de motosikletin yönü değişmezse, düz bir hat 
üzerinde gitmeye devam eder. Döndüğünüz zaman, ön lastiğin 
yol üzerindeki hareketinden meydana gelen dönme kuvveti 
motosikletin yönünü değiştirir. Dördüncü bölümde bunun lastiğin 
yol tutuşuna bağlı olduğunu görmüştük. 

Ön lastiğin yol tutuşunda bir aksaklık olursa, motosiklet düz bir 
hat üzerinde gitmeye devam eder. Daha sert virajlarda, daha 
hızlı giden daha ağır motosikletlerin lastiklerine binen yük daha 
fazladır. 

Dönerken virajın içine doğru yatırarak motosikleti dengelemelisiniz. 
Bunu yapmazsanız motosiklet virajın dışına çıkar. Yatırarak yer 
çekimi kullanılır ve denge sağlanır. 



Dönüş, Denge ve Kaymaları Önleme 

Dördüncü bölümden üç durumda lastiğin yol tutuşundan 
beklentimizin fazla olduğunu hatırlıyoruz; 
e Dönüş, 
e İvme kazanma (hızlanma) 
• Fren yapma. 

Ne kadar çok hızlanır ya da fren yaparsanız, lastiğinizin dönüşe 
ayıracak yol tutuşu o kadar azalır. Bir dönemece ne kadar hızlı 
girer ya da virajı ne kadar hızlı alırsanız, dönüş sırasında yola 
devam edebilmeniz için o kadar fazla yol tutuşu gerekir. 

Bu güçler motosikletin düz bir hat üzerinde gitmesine ve lastiğin 
tutuşunun zayıfladığı noktada da büyük olasılıkla devrilmesine 
neden olur. 

Sağa dönerken, lastiğin yol tutuşunda bir aksama olursa, 
motosiklet gitmek istenen yönün soluna, sola dönerken de sağa 
kayar. Motosikletin tasarımı ve lastikler bu eğilimleri azaltabilir 
ya da artırabilir. 

Bir motosikletin 

düz bir hattı 

izlemeye olan 

eğilimi 
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Motosikletin Özellikleri 

Aracınızın Yola Uygunluğu 
Motosikletlerin dönebilme becerileri farklıd ır._ Anc�_k ba_l�_

ımlaı� 
. - . 'b' Jel - takdirde bu becerilen en ust duzeyde gerektıgı gı I yapı ıg ı . . . .. , · lastiklerdeki k llanabilirler. Manevra kabıl ıyetı, suspansıyonu, , 

. 
h�va basıncı ve motosikletin yükü dön_üşJ_erde clengeyı v� _Y�I 

k·1 . Motosikletin ve lastiklerın ıy ı durumda olmasın a  tutuşunu et ı eı. . .. 
özen gösterin, lastik basıncınız önerılen duzeyde olsun. 

Motosiklet lastiklerinin durumu ve basınçları çok önemlidir. Ayrıca 
motosiklet üzerindeki yükü motosikletin dengesini bozm��acak 
ve hareketli parçaların hareketine engel olmayacak bıçımde 
yerleştirin. 

Motosikletin Nitelikleri 
Yol tutuş ve motosikletin özellikleri modelden modele büyük 
farklıl ık gösterir. Kulland ığınız motosikletin her türlü özelliğini 
bilmek kesinlikle önceliğiniz olmalıd ır. 

Bu özellikler şunlardır; 
Lastiklerin tipi ve yapısı , 

• Süspansiyon ve ayarları, 
• Varsa çekiş kontrolü, 

Son güç aktarma tipi (zincir ya da şaft). 

Dönme ve Denge 
Bir motosikletin ön lastiği ancak çok yavaş hızda giderken yön 
değiştirmek için fark edilir derecede döndürülür. Makine ve sürücü 
hemen hemen diktirler ve lastiğin yol tutuşundan istenen pek fazla 
bir şey yoktur. Sürücü farkında bile olmadan duruşunda ufak tefek 
ayarlamalar yapıp gidona basınç uygulayarak dengesini sağlar. 
Dönüş ne kadar keskinse ve h ız ne kadar fazlaysa, sürücünün 
dengesini korumak için motosikletini o kadar yatırması gerekecektir. 
Dönmek için harcanan çaba ve eğim fazlalaştıkça, lastiklerin 
yol tutuşunun kaybedildiği bir noktaya varılacak ve motosiklet bir noktasında yol yüzeyine değecektir. Bu durumda kontrolü kaybetme tehlikesi vardır. 

Dönüş, Denge ve Daymaları Önleme Motosiklet virajdan çıkarken, sürücü düzgün bir şekilde eski, dik konumuna dönmelidir. Dönme kuvvetleri azaldıktan sonrada sürücü aynı açıyla yatmaya devam ederse, motosiklet yatırıldığı yöne devrilir. 
Afll 

-

Bakınız 

Dönme kuvvetleri, 

sayfa 86. 



Dönüşteki 
motorun 
konumu 

''fi7VW:\·'*'lliN:IMf ili·ffih:iiP 
Sürüş Konumu ve Denge 
üzerindeki oturuşunuz motosikletin denge ve yol tutuşunu etkiler. 

Dönüşteki Motosikletin Konumu 
Dururken her iki ayak yere basabilmeli ya da bir ayak kontrol 
üzerindeyken öbürüyle motosiklet dengelenebilmelidir. Hareket 
edince her iki ayağıda ayaklıklara koyun. Ayaklarınızın ön alt 
kısmıyla ayaklıklara basmalısınız. Bu hem denge ve kontrolü 
kolaylaştırır hemde sürücüyü daha az yorar. Hareket ederken 
beden öne doğru hafifçe eğik, rahat bir konumda oturun. Rahatça 
kontrollere ula.'.W halde, kollar hafifçe bükülerek gidondan gelen 
şokların bedene ve motosiklete aktarılması önlenir. 

Kavis ve Eğik Düzlem 
Yol yüzeyleri genellikle tüm genişliği boyunca aynı hizada değildir. 
Drenaj (yağmur sularının akmasını sağlamak) için eğimli inşa edilir. 
Yol boyu devam eden bu eğim motosiklet kullanmayı etkiler. Bu eğim 
yolun tepe noktasından kenarlara doğrudur ve kavis adı verilir. 

Aşağıdaki öneriler yolun kendinize ait tarafında giderken normal 
bir kavis varsa geçerlidir. Pek çok yerde, özelliklecle kavşaklardaki 
yol yüzeyindeki eğim beklenmedik bir açıdaclır. Eğim ne olursa 
olsun, dönüş yönüne doğru azalıyorsa, motosikletin manevra etkisini 
arttıracak, gidiş yönüne doğru artıyorsa manevra etkisini azaltacaktır. 

Bir virajdaki hızı hesaplarken, yoldaki eğimi de dikkate almak gerekir. 
Eğik düzlem bir yolun tüm genişliğinin virajın dış kenarına doğru 
yükselmesi anlamına gelir, bu durumda eğim her iki yöne dönerken 

de manevraya yardımcı niteliktedir. 

Sağa dönerken kavis, dönüşe 

yardımcmır, çünkü yol yüzeyi dönüş 

yönünde eğimlenir. Lastik ve y�I .. 
yüzeyi arasındaki açı azalır ve ıkısı 

arasıdnaki temas yüzeyi artar. 

Sola dönerken kavis, dönüşün 

dengesini azaltır, çünkü yol 

motosikletin döndüğü yönün aksıne 

eğimlidir. Bu nedenle lastik ve yol 

yüzeyi arasındaki açı artar, 

birbirlerine temas ettikleri alan azalır. 

� 
a:1:.1111 
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Kavis 

Eğik düzlem 

Bundan sonra ilk yapacagınız kısa yolculukta, ne zaman viraj 

alırsanız yolun kavisini gözlemleyin. 

Düzenli olarak kullandıgınız yolların herhangi birinde, yol yüzey

indeki egimin dönmeyi zorlastırdıgı üç bölüm tanımlayabilir 

misiniz? 

Viraj alırken kavisin dönüsünüz üzerindeki etkisini gözleyin; 

manevranız ve motosikletin dengesi üzerindeki etkilerini fark 

etmeye çalısın. 



W·M1ti%:i·tiiifa:iiii/li·ffiS 
Dönüş, Denge ve Kaymaları Önleme 

Dönüşteki Etkenlerin Özeti 
Motosikletin dönü� kabiliyetini belirleyen etkenler şunlardır; 

• r Iız, 

• Yatına miktarı, 

• Fren ve ivme miktarı, 

• Yol yüzeyindeki eğim - kavis ve eğik düzlem, 

• Yol yüzeyi, hava şartları gibi etkenlerin yol tutuşunu 
etkilemesi, 

• Moto ikletin özellikleri, yerden yüksekliği, 

• Motosikletin taşıdığı yükün ağırlığı ve dağılımı, 

• Sürücünün becerisi. 

Motosiklet Kontrol Sistemi ve Sınır Noktası 
Artık motosikletin dönüş yapmasındaki etkenleri 

tamamlayabildiğinize göre, güvenli dönüş yapmak için 
motosiklet kontrol si teminin sınır noktasını anlatan bölümlere 
geçiyoruz. 

Motosiklet kontrol sistemi dönemeçlere ve virajlara yaklaşırken 
planlama yapmayı gerektirir. Sistemin beş aşaması olan bilgi, 

konum, hız, vites ve ivme göz önünde bulundurulması gereken 
etkenlerdir. 

Bir viraja yaklaşırken sistemi kullanarak virajın keskinliği ve 
yol yüzeyinin durumu hakkında olabildiğince fazla bilgi edinin. 

Size gözlem konusunda yardımcı olabilecek her şeyi ve 
hertürlü ipucunu (hava, yol, işaretler, direklerin ve ağaçların 
oluşturduğu hatlar, farların açısı v.b.) değerlendirin. Böylece 
viı)1jın keskinliğine göre bir plan geliştirebilirsiniz. Bu gözlemi 
yapmanın önemli bir yardımcısı da sınır noktasıdır. Çünkü 
viraja gireceğiniz doğru hızı yöntemli bir biçimde belirlemenize 
olanak sağlar. 

Sınır Noktası Dönmeye Nasıl Yardımcı Olur? 
Sınır noktası yol yüzeyinin engelsiz görülebilen en uzak 

noktasındadır. Düz bir yolun sağ tarafının, yolun sol tarafıyla 

kesişir gibi göründüğü noktadır. 
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Bu kesişme noktasına sınır noktası 

denilir. 

Güvenle motosiklet sürmek için 

yolun size ait olan tarafında engel 

olmadığını görebildiğiniz mesafede 

durabilmelisiniz. Bu da sınır noktası 

ile aranızdaki mesafedir. 

Gidiş yönünde açık olduğunu 

görebildiğiniz mesafede durabilecek 

hızda gitmek, hızı belirleyen etken 

olmalıdır. 

Sınır noktası ne kadar uzaktaysa, 

o kadar hızlı gidebilirsiniz, çünkü 

durabilecek daha fazla mesafeniz 

vardır. Sınır noktasına yaklaştıkça 

daha yavaş gitmelisiniz çünkü 

duracağınız mesafe azalır. 

Hız sınır noktasının sizden 
uzaklaşma sına göre ayarlanır. 
Önde açık olduğu görünen 
mesafede durabilecek hızda gidin. 

Viraja girerken sınır noktası bir an 

sabit görünür, sonra sabit bir hızda 

uzaklaşır ve virajdan çıkınca ufuğa 

doğru açılır. 

Sınır noktası analizi, hızı sınır 

noktasının hareket eder göründüğü 

hıza göre ayarlamaktır. 

Sınır noktası uzağa gidiyorsa 

hızlanın. Yaklaşıyor ya ela sabitse, 

yavaşlayın ya da fren yapın. 

Viraj düzgün değilse bile, hız sınır 

noktasının görünen hızına göre 

ayarlanabilir, çünkü sınır noktasının 

hızı virajın eğrisine göre değişir. 

• 

Viraja Yaklaşmak 

• Önce sınır noktası yolun aynı 
noktasındaymıs, kımıldamıyormus 
gibi görünür. Önünüzde açık oldugunu 
görebildiginiz mesafede güvenli 
durabileceginiz biçimde hızınızı azaltın. 

• Viraja yaklastıkça virajın keskinligi 
hakkında bilgi edinmeye bakın 
ve buna uygun olan dönüs hızını 
özenle belirleyin. 

• 

• 



ıım@ımo,rnı 

1 Viraja girmeden hemen önce sınır 

ktası sabit hızla hareket etmeye 
no . . .  . 

baslar. Gerekliyse hızınızı ve vıtesınızı 

bu hareketin hızına göre ayarlayın. 

1 Simdi virajı dönmek için dogru hızda 

ve vitestesiniz. Hıza uygun vıtesı 

viraja girmeden önce seçin. 

1•1·N1f i-B,t·titiMMM\i\11·&• 
Virajdan Çıkmak 

Viraj düzlesmeye basladıkça görüsünüz 

açılacak ve sınır noktası sizden daha 

hızlı uzaklasmaya baslayacaktır 

Motosikletiniz düzeldikçe ve dik bir 

konuma geldikçe, sınır noktasına dogru 

ivmenizi artırın. 

Virajdan çıkarken hızınızı artırmanıza 

engel olacak hız sınırlaması ve benzeri 
kısıtlamalar yoksa, sınır noktayı 

yakalamak için hızlanın. 
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Sınır noktasını sistemle birlikte kullanmanın 

avantajları şunlardır; 

• Önele açık olduğunu görebildiğiniz mesafede dural�ilecek hızda 

giderek bu güvenli sürüş kuralına uymanızı garanti eder, 

• Viraja yaklaşacak ve virajı değerlendirecek uygun hızda gitme 

imkanı sağlar, 
• Virajın içinde gidecek uygun hız ve vites sağlanır, 
• Ne zaman hızlanmaya başlayacağınızı bilirsiniz, 
• Kendi kendini ayarlar; yol yüzeyi kötüleştikçe, durma mesafesi 

artar; görüş azaldıkça önde açık olarak görülen mesafede azalır. 
Her iki halde ele hızı azaltmak gerekir. 

Önünüzdeki iki hafta süresince hızınızı sınır noktasının hızına 

uydurma çalısmaları yapın. Unutmayın hızınız her zaman 

yolun kendi tarafınızda, önünüzde açık, engelsiz oldugunu 

gördügünüz mesafede durabilecek kadar olmalı. 

iyi tanıdıgınız yollarda giderken köseleri ve virajları dönme 

hızınızı belirlemede sınır noktası yöntemini kullanmaya özel özen 

gösterin. Genellikle en asina oldugunuz yollarda dikkatimiz en 
fazla dagılır. 

Sistem Dönüşlerde Nasıl Kullanılır? 
Bu bölüm�e sistemin beş aşaması üzerinde durarak, her aşamada 
en gereklı ��k.taları değerlendirecek ve hız aşamasında sınır 
noktası _analı�ını nasıl kullanacağımızı göreceğiz. Bu da aşamalı 
olarak sıstemın diğer öğeleriyle birlikte yöntemli çalışılmalıdır. 

Bilgi 

) 

• 

Bakınız 

Gözlem 
Yol\ 

k 
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Gözlem sayfa 53 

Yol Yüzeyi ve 

Virajların 
keskinligini 
azaltmak 
sayfa 97. 

Dönüş, Denge ve Kaymaları Önleme 

ı:Hrffl+tt B,tt1a 
....._ _______ _ 

Bir köşe..: ya da v iraja yaklaşırkc..:n yol bilgisini özellikle aşağıdakilere 
bakarak üzenle taramalısınız; 
• Ön ve arkadaki traf ik, 

Yol yüzeyi ve..: hava koşullarının yol yüzeyine etkiler i, 

• V irajın kesk inl iğ i, 

• Sınır noktası. 
Ç itler arasındak i açıklıklardan ya da binaların arasından vıraJI 
görecek fırsatlar yakalamaya çalışın. V irajın keskinliğ i hakkında 
daha fazla bilg i sahibi olmak için çitlerin ya da elektrik direklerinin 

eğrisine bakın. Ancak v irajın keskinliğiyle de kendiniz i fazla 
meşgul etmeyin. Başka tehlike olasılıklarını da inceleyin . Daha 
iyi görmek için konumunuzu değ iştirm işseniz eski konuma 
geçmeden önce arkaya bakın. 

Motosiklet yol üzer indek i konumlanmada büyük bir esneklik 
sağlar. Bu avantaj sürücü tarafından savunmasızlığı azaltmak iç in 

kullanılmalıdır. 
Motos iklet i dönmek üzere nerede konumlandıracağınıza karar 
vermek için dört unsuru göz önüne almalısınız. 

Güvenlik, 

Denge, 

B ilgi iht iyacı, 

• V irajın kesk inliğ ini azaltmak. 

Güvenlik 

Kendinizi d iğer sürücülerle çatışmayacak biçimde konumlandırın. 

Örneğin sağdak i yayalara ve solda,1ctİ trafiğie bakın. Güvenlik 

en öneml i düsünceniz olmalıdır. Aşağıda önerilen konumlardan 

b irine geçeb ili�orsanız geçin ama asla güvenl ikten ödün vermeyin . 

Denge 

Lastiklerin yol tutuşunun en iy i olacağı hattı seçin. 

Bilgi ihtiyacı 
. . · .... , .. .. zü belirler En 

Yoldaki konumunuz b ir viraıa gırınce goruşunu � _ 
· 

• • 

r 
a ya da 

fazla görüş sağlayan konumu almak tamamen vmqın sag 

sola dönüyor olmasına bağlıdır. 
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• Sola eğimli virajlar ; 
. . . V dog

v 

ru konumlanın. Paı k etmış aı aç ve Yol alanının sagına 
. . . 

d.kk t ederek onlara gereklı mesafeyı verın. Bu yayalara ı a 
. . v 

k 1 . l d O"nce dikkat etmenız gereken dıger no ta aı; konumu a ma an 

- Kör kavşaklar ya da çıkışlar, 

- Ters kavisler, 

_ Yolun kenarına doğru kötü yol yüzeyi. 

Sağa eğimli virajlar ; 

Sola eğimli virajlara 

sağdan bakmak virajın 

içinde daha erken 

görüş kazandırır. 

Orta şeride doğru konumlanın ki, virajı daha erken görebilesiniz. Bu konuma geçmeden önce şunları göz önünde bulundurun: 
- Yaklaşan trafik ve diğer tehlikelere karşı marj bırakmak, 
- Konumunuzun çevrenizdeki trafiğe niyetinizi yanlış aktarmadığından emin olmak, 
- Hız düşürmenin ya da virajı açıktan almanın yarar sağlayıp sağlamayacağına karar vermek (virajda görüşü kısıtlayacak şeyler olmaması koşuluyla). 

Sağa eğimli virajlarda 

yolun ortasına doğru 

gelmek virajı daha iyi 

görmenizi sağlar. 



Dönüş, Denge ve Kaymaları Önleme 

Virajın Keskinliğini Azaltmak 
Göz önüne alınması gereken önemli bir nokta da içinde gidilen virajın keskinliğini azaltmaktır. Motosikleti yol alanının bir kenarından öteki kenarına doğru güvenliğiniz birinci planda 
tutarak sürünce daha yumuşak bir eğri izlemiş ve dengeyi artırmış 
olursunuz. Virajın ilerisini rahatça görmeden böyle bir harekette 
bulunup daha düz bir hatta gitmeye kalkışmayın. Çoğunlukla da 
yol düzleşmeye başlamadan önce bunu zaten yapamazsınız. 

Art Arda Viraj Almak 

Art arda viraj alırken sürüş, ilk virajın çıkış noktası ikinci viraja 
girmek için iyi bir konum olacak şekilde planlanır. Virajları ancak 
önünüzü görebiliyorsanız ve yolda başka tehlikeler yoksa bu 
şekilde art arda alın. Karşıdan araç gelme ihtimali varsa orta şeride 
dikkatli yanaşın. Art arda viraj alırken güvenliği elden bırakmadan 
kendinize şu soruyu sorun "Bir sonraki viraja, nereden yaklaşmak 
istiyorum?" 

Dönerken yol alanını degerlendirip gözlem becerinizi artırma ve 

viraj egimi azaltma alıstırmaları yapın. Diger araçlarla sürtüsme 

yasamamaya ve seçilen hatta yüzeyin kalitesine dikkat edin. 

Bunu üç gün süresince yapın. Görüs, sürüs yumusaklıgı ve den

genin nasıl arttıgını görün. 

Uygun konumu seçince, bir sonraki aşama viraja girecek uygun 
hızı seçmek ve korumak olacaktır. 
Virajı dönecek güvenli hızı hesaplamak için sınır noktasını 
kuııanın. 

V. . l k - . 1 · (clo" nu" ş ınuntazamsa) sınır ıraJln çevresine e i egrı sa Jıtse 
. - . ' .. - · d - ·şmedıgı surece noktası sizden sabit hızla uzaklaşır. Bu egrı egı 
. . . . .d - . . . .. terı·r Viraı· keskınleşırse, vıraı içinde hangi hızla gı ecegınızı gos · 
. 

· 
.b. .. .. .. . Bu da güvenlı duru sınır noktası size yaklaşır gı ı gorunuı · . . . 1 k erekiyor demektır. mesafesinin içinde kalmak ıçın hız aza tma g 
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Viraj içinde gidecek hızı belirlerken dikkat edilecekler; 

• Kendi beceriniz, 

• Motosikletin özellikleri, 
• Viraj içi ve çevresinde görüş, 
• Yol ve yol yüzeyi koşulları, 
• Trafik koşullan, 
• Hava koşulları. 

Durumu değerlendirirken "Bu virajda yapabileceğim en fazla 
hız nedir?" demektense, "önümde açık gördüğüm mesafede 
durabilirmiyim?" diye düşünün. 
Bu sınır noktasının hemen öncesidir. 

Hız ayarlamanın son noktasında viraja girmeden önce, hıza uygun 
vitesi seçin. En çok esneklik sağlayanı seçmeye özen gösterin. 

Ayrıca virajın diğer ucunda ne kadar hızlanmayı düşi..indüğünüzi..ide 
göz önünde bulundurun. Virajdan 50 km/s hızla çıkmayı 
düşünüyorsanız, çoğu zaman ivme kazanmaya gerek yoktur. 

Viraj çevresini sabit hızla dönecek kadar gazı açın. Bu dengeye 
katkıkada bulunacaktır. 
Yoldaki tehlikeleri göz önüne alarak, sınır noktası hareket etmeye 
başladığında hızlanın ve motosikleti dik konuma getirmeye 
başlayın. 
Motosikleti dik konuma getirdikçe, sınır noktasını yakalamak 
için ivmeyi arttırın. Hızı kısıtlayan öbür etmenlere ya da hız 
sınırlandırmasına bağlı olarak istediğiniz hıza ulaşana kadar 
hızlanın. 

Kaymalardan Kaçınmak H-���ese açık bir yolda kayma alıştırması yapılmayacağından bu bolumde alıştırma teknikleri üzerinde öneriler yer almıyor. 
Bu bölümde kaymayı önlemenin ilke ve tekniklerini göreceğiz. Şunu unutmayın ki her kayış kendine özgüdür ve her motosiklet kaymaya farklı tepkı· ve · ı·ık k 'ki . 
a 

rır. e ve te nı en nasıl uygulayacagınız 
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sayfa 71, 

vitesleri kullanma 

bir� 

ılma 

b 

ıekni 



3 

Herkese açık 

bir yolda kayma 

alıstırması 

�ılmayacagından 

bu bölümde 

alıstırma 

leKnikleri üzerine 

öneriler yer 

almıyor. 

Dönüş, Denge ve Kaymaları Önleme 

tümüyl · kul:andığınız motosikk:te ve içinde bulunduğunuz 
koşullara haglıdıı� .. 

Kaymalarla başa çıkmak konusunda güven 
kazanm�ının en ıyı yolu, kırlık alanda, toprak yolda yapılan 
eğitimdir. 

Motosiklet Tasarımındaki Gelişmeler 
Üretici] 'r sürekli moLOsiklet güvenliğini artıran yöntemler 
pqindedir. ABS fren sistemi, linked (bağlı) fren ve çekiş kontrol 
sistemi ·ri denge korumaya yardımcı araçlardır. Bu donanımı olan 
motosikletler diğerlerinden farklıdır, farklı tekniklerle kullanılırlar. 

Anti Kilit Fren Sistemi (ABS) 
Pek çok motosiklette artık otomatik ABS fren sistemi var. Bunun 
amacı sert ya da acil yapılan frenlerde lastiklerin yolu daha iyi 
kavramasın ı  sağlamaktır. 

ABS sürücünün düz bir hatta ilerlerken tekeri kilitlenmeden 
sert fren yapmasına olanak tanır. İlkesel olarak tekerler asla 
kilitlenmez ancak kaygan yüzeyde fren basıncını kaldırdıktan 
sonra lastik hemen dönmeyebilir ve anlık kilitlenme yaşanabilir. 
Aynca dönüş sırasında dönüş kuvvetleri sistemi etkileyebilir ve 
teker kilitlenmesi olu.c;;abilir. 

ABS harekete geçti mi, sürücü tüm fren boyunca frenlere ya da 

uygun frene maksimum basınç uygulamalıdır. 

ABS sürücüye fazladan güvenlik sağlayan bir araçtan başka bir şey 
değildir. Lastiklerin yol tutuşunu artırmaz, kaymayı engellemez. 

Sınırlı koşullarda, ABS'si olan bir motosiklet, lastikleri kilitlenen 
bir motosikletten daha kısa mesafede durur. Ancak ABS kaygan 
yüzeyde durma mesafesini azaltmaz ama artırabilir. 

Pek çok sürücü için ABS özellikle ba.Ç,, fren sistemi ile bir aradaysa 

gerçekten avantajdır. Sürücülerin çoğu lastiklerini kilitlemekten 
korkup freni tam kapasite kullanmaz. 

ABS bu kaygıyı azaltıp, frenleri daha verimli kullanmasını 
sağlayabilir. ABS kullanırken doğru bir tutum gerekir. Bu sistem 
kaygan yüz yele daha hızlı gitmek ya ela yolu daha az gözleme� 
anlamına gelmez. Sistemi harekete geçirmek yeterince güvenl ı 

sürmeme göstergesidir. 

m 
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Bağlı, Eş zamanlı ya da Bileş�k .F�e�. Si�te�le.r_i 
k ·kı t·n ön ve arka frenlerı bırbırleı ınden b,ıgınısız 

Pek ço motosı e ı 

işler. Deneyimli sürücülerin bile iki teker arasında en uygun I ren 

dengesini yakalaması zordur. 

Bağlı ya da bileşik sistemler frenleri birbirine bağlar, böyl�ce fre
_
n 

kontrollerinden birinin harekete geçmesiyle önceden belırlennıı� 
en uygun bileşime göre her iki fren de devrey girer. Bazı 
motosikletlerde fren kontrolü her iki frene de bağlıdır, bazılarında 
bir kontrol iki frene bağlıdır. 

Arka ve ön frenlerin birbirine bağlı olması ve ABS fren sistemi 
ortalama sürücünün kaygan yüzeydeki frenlemesine önemli katkı 
sağlar. 

Çekiş Kontrol Sistemleri 
Çekiş kontrolü, motosiklet ivme kazanırken arka tekerdeki fazladan 
kaymayı kontrol ederek yön üzerindeki kontrolü ve motosikletin 
dengesini iyileştirir. Sistem arka lastiğin kaymasını kontrol ederek 
kayma belirli bir seviyeyi aştığında lastiğe giden güç miktarını 
azaltır ve motosikletin özellikle de kaygan yüzeylerdeki sınırlı yol 
tutuşundan en üst düzeyde faydalanmasını sağlar. 

Çekiş kontrol sistemi olan bir motosiklette kayma kontrolü 
temelden farklıdır. Farklı üreticiler farklı sistemler kullandığından, 
çekiş kontrol sistemi olanların, motosikletin kullanım kılavuzuna 
bakması ve kaygan koşullarda ne yapacağına dair üretici 
önerilerini dinlemesi gerekir. 

Kaymanın Nedenleri Nelerdir? 
Pek çok kişi neden kaydığı sorusuna yol koşulları ya da havayı 
suçlayarak yanıt verir ama bu her zaman doğru değildir. İnsan 
durup dururken kaymaz. Sebep her zaman sürücü hatasıdır. 
Genellikle yön değiştirirken ya da yol koşullarına göre çok sert hızlanıldığında kayılır. 

Amaç motoru kaymayacak biçimde sürmek ve kontrol etmek olmalıdır. Hava ve yol koşullarının kötü olduğu durumlarda bunu yapmak zordur ama gözlem, olabilecekleri önceden tahmin etme ve planlama yetilerini kullanıp kayma riski en aza indirilebilir. 

Önce nasıl kayıldığını, hangi işaretleri kollamak ve hangi hareketlerden kaçınmak gerektiğini öğrenmelisiniz . 

• 

Bakını, 

�me. vi 

kullanımı 

ırenlerin 
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�me, vites ve fren 

kullanımı, sayfa 76. 

ırenlerin kullanımı. 

Dönüş, Denge ve Kaymaları Önleme 

Motosiklet Nasıl Kayar? 
Lastiklerden biri ya da ikisi normal yol tutuşunu yitirip de aniden 

motosikletin istenmeyen bir hareketine neden olduğunda motosiklet 

kayar. Bu durum yol üzerindeki lastiklerin kavrama kuvveti motosikletin 

üzerindeki kuvvet ya da kuvvetlerden az olduğunda meydana gelir. 

Çizimde hu kuvvetlerin neler olduğu resmedilmektedir. 

İvme kazanma Fren yapma Dönme 

Bu güçler ne zaman kontrolleri kullansanız, yani ne zaman fren 

yapsanız, gazı açsanız, debriyajı kullansanız motosiklet üzerinde 

etkili olur. Dönerken motosiklet üzerinde bu kuvvetlerin bileşkesi 

etkilidir. Dördüncü bölümde gördüğümüz gibi, lastiklerin belli bir 

miktar yol tutuşu vardır ve bu kuvvetler çok güçlüyse, yol ile lastikler 

arasındaki tutuş bozulur. Hiçbir zaman lastik tutuşunu sınırına 

kadar zorlamamalı, beklenmedik tehlikeleri savuşturabilmek için 

her zaman pay bırakılmalıdır. Koşulların elverdiğinden daha hızlı 

gidildiğindi motosiklet kayabilir. Böylesi hız kaymaya neden olacak 

koşullar yaratır. Sürücü aniden ve zorlayarak hızlanır, fren yapar, 

motor hızının yol hızına uygun olmayan biçimde debriyajı açar ve 

yön değiştirirse, lastikler yol tutuşunu yitirebilir. Kaygan yollarda çok 

küçük kuvvetler lastiklerim yol tutu unu engelleyebilir. Daha önce 

kaydıysanız, ya hız değiştirdiğinizi, ya da ikisini birden yaptığınızı 
anımsayacaksınız. 

Kaymanın Nedenleri 

Kaymanın en bilinen nedenleri şunlardır; 

• Koşulların gerektirdiğinden daha hızlı gitmek, 
t l\şırı olmayan bir hızda gidilse bile sert dönmek, 

• Fazla yan yatmak, 

• Aniden h ızlanmak, 
• Ani ve gereğinden fazla sert fren yapmak 

Kaymaya başlayan sürücünün ilk yapması gereken şey kayma 

nedenini ortadan kaldırmaktır. Bu bölümde daha sonra kaymanın 

nedenlerini ve nasıl ortadan kaldırabileceklerini ayrıntılarıyla 

göreceğiz. 



.,,ııms Bölüm 5 

Kaymaya başlarsanız - kayma nedenini ortadan kaldırın. 

Kayma Riskini En Aza İndirmek . . . . 
d 1 · · k ·yi anlarsanız kaymayı ön leyebılırsınız. Kaymanın ne en erını ço 1 ' 

. .. 1 .. .. .. b .. 1.. de gözlem yapmanın olabileceklen onc c en Uçuncu o um ' . .. ı 
k · · ve planlamanın güvenli motosıklet surme < ve estırmenın 

1. ld - ·· , .. k sorunsuz ilerlemek açısından ne kadar önem ı o ugunu gorc u . 
Bu becerilerinizi kayma tehlikesini azaltmak amacıyla nasıl 

kullanmalısınız? 

Gözle, Hava ve Yol Koşullarını İzle . . 
Genellikle kötü havada ve kaygan yüzeylerde kayarız. Işte dıkkat 
etmeniz gereken bilinen ve daha az bilinen tehlikelerden bazıları; 

• Kar, buz, don, sağanak, 
• Çamur, ıslak yapraklar, yol üzerinde kaygan yüzeyler, 
• Gölge alanlarda soğuk yerler, ağaç altlan, tepe eğimleri - mikro 

iklimler (buzlu havada öbür araçların nasıl gittiğini inceleyin) 
Uzun, kuru bir dönemin ardından yağan yağmur - toz ve suyla 
karışan yağ çok kaygan yüzeyler oluşturur, 
Kuru, yumuşak yollar, toz, çakıltaşı, 

• Yağ, mazot, akaryakıt sızıntıları - özellikle kavşaklarda ve benzin 
istasyonlarında, 

• Cilalanmış gibi kayganlaşmış eski yol yüzeyleri, 
• Metal ızgaralar, rögar kapaklan, yol yüzeyindeki kedi gözleri, 

zift, yama bantları, ve yol boyaları; özellikle yaşken, 
Beton, genellikle yol tutuşu iyidir, ama yüzeyinde su tutarak 
soğuk havalarda kayganlaşabilir, 
Parke taşı yollar - bazı kent ve kasabalarda rastlanır ve ıslakken 
çok kaygandır, 
Buz ve köprülerin üzerindeki yol yüzeyi değişimleri - çevredeki yollardan daha kaygan olabilirler. 

Bu tehlikelerle karşılaşma riski dönüş ve kavşaklarda artar çünkü dönerken sözü edilen koşullar altında muhtemelen fren ivme ve dönme kuwetlerinin de bileşkesini kullanmak gerekir. 
Pl_�nlama ve Sürüşü Yol Koşullarına Göre Gozden Geçinne 
Yo�u iyi �özlerseniz yetersiz hava ve yol koşullarını gerektiği gibi dogru degerlendirebilir, hızı buna göre ayarlayabilirsiniz. • Manevralar için çok yer h ayırın, ızınızı azaltın ve yol koşullarında 

il 
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durmak için ayırdığınız mesafeyi arttırın. Bir motosiklet kaygan 
yüzeyde normal bir yüzeydekinden kat kat uzun mesafede durabilir. 

• Kaygan yolda hız azaltmak için gaz kesin ve küçük vites kullanın. 
Her vites değiştirdiğinizde motosikletin hızını yol hızına göre 
yavaşça ayarlamanız gerekir. 

• �aygan yüzeylerde kaymayı önlemek için yüksek viteste gidin. 
Ozellikle harekete geçerken ya da yavaşken mutlaka daha yüksek 
viteste olmalısınız. 

• Kaygan yüzeyde hem fren yaparken, hem vites değiştirirken 
hemde dönerken olabildiğince yumuşak olun ki, lastiğin yol tutuşu 
olumsuz etkilenmesin. 

Motosikletin Bakımı 
Kaymaların çoğu motosikletin kullanılışıyla ilgilidir, ama motosikletin 

ve lastiklerin iyi durumda olması kayma tehlikesini azaltır. 

• Lastiklerin havası ve diş derinliği yeterli olmalıdır. Lastik basıncını 
ve diş derinliğini sık sık kontrol edin. 

• Sorunlu fren ve bozuk süspansiyon özellikle kaygan yüzeylerde 
tehlikeli olup, kaymaya neden olabilir ya ela kaymayı kötüleştirebilir. 
Bu sorunları ihmal ederek tehlikeleri arttırmayın. 

Kayma Nedenini Fark Edip Önleme 
Motosiklet kayma sürecindeyse düzeltecek zaman ve yer olmaz. 
Kaymamak için tam anlamıyla konsantre olmalı, iyi gözlem yapmalı ve 
kaymaya başlamışsanız düzeltmek için hamle yapmalısınız. 

Kayarken ilk yapmak gereken bunun ne tür bir kayma olduğunu 
anlamak ve nedeni ortadan kaldırmaktır. 

Arka Teker Kayması 
Arka lastik yol tutuşunu yitirdiğinde olur. edenleri şunlardır; 

• Koşullara göre fazla hızlı gitmek, 

• Dönerken fazla yatmak, 

• Sert biçimde hızlanmak, 

• Sert fren yapmak, 
• Debriyajı bırakırken, motor devrinin yol hızına uygun olmaması: .. 
Arka teker iki yana da kayabilir. Dönüşte virajın dışına savrulabılıı , 

.1. (g' ·�· 
.. 900 açı yapar) kontrol motosiklet tamamen dönebı ır ıttıgı yone 

yitirilebilir. Motosiklt yatmışsa, viraj içine düşebilir. 

f 1 .· b kıp motosikleti düz bir 
Gazı yavaşça azaltarak veya ren eı ı ıra .. .. 
konuma getirerek kayma nedenini ortadan kaldırın. Kayma yonune 

mı 
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dönün. Denge kazanınca, gaz kullanın ya da fren yapın aına çok 

dikkatli olun. İki türden daha kontrol dilebilir olanı arka tekerin 

kaymasıdır. 

Ön Teker Kayması 
ön teker yol tutuşu yitirdiğinde olur. edenleri �unlardır; 

• Koşullara göre fazla hızlı gitmek, 

• Gidonu fazla döndürmek, 

• Dönerken gerektiğinden fazla yatmak, 

Gereğinden fazla fren yapmak, 
Yer ve zaman varsa, ön tekerlek kaymasının nedenini ortadan kaldırın. 
ön tekerleğin kaydığını anlamak, tepki göstermek ve düzeltmek için 
çok az zaman olur; bu nedenle kaymamak için elinizden geleni 
baştan yapın. Motor yan yatmışsa ve ön teker kayıp aniden yolu 
tekrar kavrarsa, motor dengesini kaybeder. Yanlış bir hat izlemeye 
başlar ve virajın dışına düşme tehlikesi geçirir. Hızı azaltarak kontrolü 
sağlamaya çalışın. 

Suda Kayma 
Bir sürücünün başına gelebilecek en kötü deneyimlerden biri suda 
kaymaktır. Bu genellikle lastiklerin diş derinliğinin yetersiz olması 
nedeniyle ön lastikle yol yüzeyi arasında su birikmesi sonucu olur. 
Motosiklet ne frene ne de dönmeye tepki verecektir. Yapılacak en 
iyi şey gidonu sıkı tutmak, kademeli gaz keserek hız azaltmak ve 
lastiklerin yolu yeniden tutmasını sağlamaktır. 

Asla halka açık bir yolda kayma alıştırması yapmayın! 

Kendi Kayma Deneyiminizi İnceleyin Kaym�. n�denlerini ögrendiniz . Deneyimlerinizi gözden geçirerek kaymalarınızı anımsayın. Her bırı ıçın kendinize su soruları sorun· 
Neden kaydım ? 
Ne tür bir kaymaydı ? 
K�yma ned�n!�rini .önceden kestirebilir ve kaymayabilir miydim ? Yon.kontrolunu gerı kazanmak için yeterince hızlı davrandım mı? De@ılse, k�ymayla daha iyi mücadele etmek için ne yapabilirdim ? 

- Bu d��.eyı.� sonucu ola'.ak sürüsümde nasıl bir degisiklik oldu ? ? Bu bolumu okumak benı motosiklet sürüsü konusunda yapmam gereken diger degisiklikler için uyardı mı. 

.m 
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au Bö10mde ı,ıenen 
Konular 

Güvenli dönmenin 
dört ilkesi 

Virajlarda ve köşelerde, 
yani dönemeçlerde bir 
motosikleti etkileyen 
kuwetler. 

Neden motosikletler 
dönerken daha az 
dengelidir ? 

Bir makinenin dönme 
becerisini etkileyen 
özellikler. 

Kavisler dönmeyi 
nasıl etkiler? 

Motosiklet kontrol sistemini 
dönerken kullanmak 

Sınır noktası analizi tekniği 

Bir dönüşün eğrisini 
azaltmak. 

Dönerken viraja göre hızı 
ayarlamak. 

Bir sürücünün hareketleri 
neden motosikletin 
kaymasına neden olur? 

Kayma tehlikesi 
nasıl q jtılır? 

Ön ve ll("ti tekerlek 
kaymalı:na�ı düzeltmek için 
nelt,i yapılabilir? 

ABS, bağlı fren ve çekiş 
kontrolü nasıl çai''şır? 

Dönüş, Denge ve Kaymaları Önleme 

Neyi Ne Kadar Anladığınızı 

Kontrol Edin 

Güvenli dönüşün dört ilkesi nelerdir ? 

Neden motosikletler dönerken daha den
gesizdir ? 

Sert fren yapar ya da sertçe hızlanırsanız 
neden motosikleti yönetmek daha güç olur? 

Sağa dönen virajda lastik yol tutuşunu 
yitirmişseniz hangi yöne gidersiniz? 

Neden viraj dönerken bir kavisin eğimini dik
kate almak gerekir? 

Sınır noktası ne demektir ve güvenli 
dönüş yapmak için sınır noktasından nasıl 
yararlanılır ? 

Dönerken güvenliği göz önünde 
bulundurarak gözlem yapmak ve virajın 
eğrisini azaltmak için motosikletinizin 
konumunun nasıl olması gerektiğini 
açıklayın. 

Kaymanın nedenleri nelerdir ? 

Kaymaktan nasıl kaçınırsınız ? 

Bu soruların herhangi , birini yanıtlamakta 
güçlük çekiyorsanız, belleğinizi tazelemek 
için ilgili bölümü tekrar okuyun. 
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6.Bölüm 

Sinyaller 

Sinyal Kullanma Becerisini Geliştirme 
inyal vermek temel bir beceri gibi görünse de, pek çok sürücü 

sinyalleri tutarlı kullanmaz ve nasıl etkin kullanacağını bilmez. Bu 
bölümde sinyal kullanımını geliştirmeyi göreceğiz. 

inyal kullanma becerisi motosiklet kontrol sistemi uygulamasının 
önemli bir öğesidir. Sinyal vermek yoldaki diğer kullanıcıları 
uyarmanın ana yöntemlerindendir ve bu şekilde bilgi vermek de 
sistemin bilgi aşamasının anahtar noktasıdır. 

Sinyal Vermenin Amacı 
Sinyal vermenin amacı yolu kullananları varlığınız ve amacınızdan 
haberdar etmektir. Yoldakilerin yararına olduğunu her 
düşündüğünüzde sinyal verin, gelişigüzel sinyal vermekten 
kaçının. 

Yalnızca yoldakilerin işine yarayacağını düşündüğünüzde sinyal verin. 
Sınyaı bıtgı verme!< ıçın verıtır. JJu nectenı açık ve zamanlaması dogru 
olmalıdır. Çünkü her iletişim aracı gibi bir sinyal de kolayca yanlış 
yorumlanabilir. Verdiğiniz sinyalin anlamı her zaman açık olmalıdır. 
Yolu kullanan diğerleri sinyalin anlamını yorumlamak için hız ve 
konumunuzdan yararlanır. Özellikle güvenlik ya da başka bir koşul 
nedeniyle alı ·ılrnadık bir konumda oldununuzda bunu ihmal etmeyin. 
Hatırlanması gerekcler şunlardır; 

4f
r

Tehlikeye yaklaştığınız her an sinyal verme gerekliliğini aklınıza 
getirin, sinyali hız ve yön değiştirmeden önce verin. 

• Yolu kullananların işine yarayacağını her düşündüğünüz an 
sinyal verin, 

• Sinyalin belirttiğiniz hareketi yapma hakkı tanımadığını 
unutmayın, 

• Arkaya bakarken ya da manevradan önce sinyal verirken 

kurallara uyun. 



Motosiklet Yol Sanatı Bölüm 6 

Karışıklıkları Önleme 

. 1 l şılmaması kadar, Verdiğiniz sin yalın yan ış an 
�v. • l' anlıs . . de başkalarının verdıgı sınya ı Y

_ ., sızın . sa ö sın yal anlamamanız gerekir. Bır araç ö 

. sa bu ne anlama gelebilir? verıyor 
Sağa dönen bir kavşak sonrasında aracını 
park etmek, 

Sağa dönmek, 

Son verdiği sinyali kapatmamış olmak. 

Pratikte sinyal veren aracın gerçekten �e 
yapacağını onun hareketlerini izleyıp 
yorumlayarak bulabilirsiniz. 

Yolu diger kullananların verdikleri 

sinyallere güveniyormusunuz, yoksa 

niyetlerinin ne oldugunu anlamak için 

baska belirtiler de kolluyor musunuz ? 

Sinyal Türleri 
Şu sinyalleri kullanabilirsiniz; 

Sinyal lambaları, 
Korna, 

Tehlike uyarı işaretleri, 

Fren lambaları, 
Ön far, 

Kolla sinyal vermek, 
Kibarlık amaçlı verilen sinyaller. 

Aşağıda en uygun kullanımları görülen sinyallerin hepsinin avantaj ve dezavantajları vardır. Bir seçim yapılması gerektiği zaman hangi sinyalin daha etkili olacağını düşünün. 

Sinyalleri Kullanmak 
Gücü fazla olmayan motosikletlerin sinyalleri de güçsüz olduğundan çok etkili değildir. Mercekleri üzerinde güneş ışığı parladığında etkisi azalır. Kullandığınız motosikletin sinyal 
iil 

Bu sağ 
sinyalin 
anlamı 
nedir? 



Gl:iit& 
Yeterince parlak değillerse kolla sinyal verebilirsiniz. 

�otosiklet k�n-�rol _sistemi yayalar ve araç sürücüleri yararına 
sınyal vermeyı onerır. Bu motosiklet sürmeyede yardım eder. 
Çünkü; 

Çevre yollarda özellikle arkada olanlara karşı uyanık ve dikkatli 
olunur, 

• Yapılması gereken el işaretleri azalır, 
Sinyal karmaşasasını engeller çünkü her zaman sinyalin yanlış 
anlaşılma olasılığı vardır. 

Unutmayın ki, yolu kullananlar hem ön hemde arkanızdakilerdir. 
Sinyal vermenin uygun olduğunu düşünüyorsanız, yaptığınız 
her manevrada sinyal vermek gerekir. Bir sinyal iki manevrayı 
kapsamaz. 
Sinyalleri kurallara göre kullanırken şu noktaları unutmayın: 

Sağa dönmek için vereceğiniz sinyalle, yolun sağına kaymak 
ve durmak için vereceğiniz sinyal kolayca karışır. Bu ihtimal 
varsa, engelleyici adım atın. Örneğin niyetinizi belirtmek için 
kolla sinyal verin. Sağa dönen bir kavşağı geçtikten sonra park 
etme niyetindeyseniz ve kavşaktan çıkmak için bekleyen bir 
araç varsa, çok dikkatli olun. 
Yolu kullananlara niyet belirtmek için konumunuzdan da 

yararlanın. Yoldaki konumu kullanamıyorsanız ve gerekli 
olduğunu düşünüyorsanız, kolla sinyal verin. Örneğin sola 
dönmek istediniz ama duran bir araç yüzünden kavşaktan 
hemen önce yolun ortasına kaymak zorunda kaldınız, diğer 
sürücüler duran aracı geçmek için sinyal verdiğinizi sanabilirler. 
Niyetinizin sola dönmek olduğunu anlatabilmek için kollada 
sinyal verin. 

Sinyalleri Kapatmak 
Döndükten sonra sinyal vermeye devam etmek sürücülerin 
kafasını karıştırarak kazaya neden olabilir. Bir dönemeçte� 
çıkarken cliöer sürücünün sinyalini niyetinin kesin göstergesı 
olarak kabul etmeyin. Siz çıkmadan önce yavaşlaması gibi kesin 
kanıtlar arayın. 
Bazı motosikletlerin sinyalleri kendi kendilerine 
Manevrayı tamamladıktan sonra sinyali 
kapattığınızdan emin olun. 
Bazı motosikletlerin sinyalleri de gidilen 
yol ya da zamana bağlı olarak, hızı da göz 
önüne alıp, kendiliğinden kapanır. Böyle bir 
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1 1 t - ndan emin olmak için motosikletinizin 
düzenek varsa, nası ça ış ıgı 

kullanma kılavuzunu okuyun. 

b d.. kleı·e ı'htiyaç duyulurken keneli kendine kapanır. 
Bazen u uzene . . . . .. -· · b'. c1·· n kavşag-ııı ç vresinde gıderk '11 bu olabılıı. 
Omegın genış ıı one 

Bunun farkında olup sinyali tekrar açmalısınız. 

önünüzdeki hafta sinyalinizi nasıl kullandıgınızı gözleyin. 

Sinyallerinizi yalnızca başkalarının yararlanacağı durumlarda 

kullanıyor musunuz ? 

Her zaman açık ve anlaşılır sinyaller veriyor musunuz ? 

Kolunuzla sinyal verdiğiniz oluyor mu ? 

Sinyalinizi hemen kapatmaya özen gösteriyor musunuz ? 

Hangi alanlarda sinyal kullanımınızı iyilestirebileceginizi 

düsünün. Ne tür degisiklikler yapmanız gerektigini belirleyin ve 

bu degisiklikleri ne zaman ve nasıl yapacagınızı kararlastırın. 

Korna Kullanmak 

Bazı motosikletlerin kornası güçsüz olduğu için etkili değildir. 
Sürücüye yeterli gelen ses, araçlarına kapanmış olanlar tarafından 
duyulmayabilir. Kornanın yeterli bir sinyal verme aracı olduğuna 
karar vermeden önce kullandığınız motosikletin etkili bir kornası 
olup olmadığından emin olun. 

Yayalar ya da yolu diğer kullananların sizi fark etmedikleri ya da 
göremeyecekleri durumlarda kornanızı çalın. 

Bir tehlikeye yaklaşırken korna çalmayı düşünmelisiniz. Korna 
çalmaya karar verdiğinizde , konumuzu ve hızınızı kornanıza bir 
tepki verilmezse durabilecek biçimde ayarlayın. Diğer sürücüleri 

�i�irlendirmek ya da onlara meydan okumak için korna çalmayın. 
Işıtme engelli kimselerin, özellikle çocukların ya ela yaşlıların 
kornanızı duyamayacaklarını unutmayın. 

Ha�.ırlamanız gereken noktalar şunlardır; 
• ünce tehlikeden kaçabilmek için konumu düzeltin ve hız 

azaltın s d ' - k il , onra ıger u anıcıları uyarmak için korna çalın. 
• Kornayı uygun zamanda çalın, 
• Çalma süresini koşullara göre belirleyin, 



t Korna çalnıal koşulların g ·r ·kLirdiğinclcn 

daha hızlı giLnı ·k anlamına gelmez. 
(örneğin kör hir kavşağın <,: ·vrcsinclc) 

ı Başka sürücülerin kornalarını dinleyin ve 
tepki verin. Unulmayın! Başınızdaki kask 

duymanızı cngcllcy ·bilir. 

Tehlike Uyarı 

Kullanmak 

Işıklarını 

Tehlike uyarı ışıklarını durduğunuz zaman 
başka sürücüleri varlığınızdan haberdar etmek 
için kullanın. Tehlike uyarı ışıklarını kısıtlama 
olmayan iki yönlü yollar ve otoyollar dışında 
hareket ederken kullanmayın. Huralarda teh
like uyarı ışıklarını kısa süreli olarak önele hir 
trafik tıkanması olduğunu arkadaki sürücüye 
bildirmek için kullanabilirsiniz. 

Fren Lambalarını Kullanmak 

Fren lambalarını yavaşlamak ve durmak üzere 
olduğunuzu bildirmek için kullanın. Frenden 
önce arkaya bakmayı ihmal etmeyin. 

• Fren lambalarını, yavaşlamanın erken 
uyarısı olarak kullanın. Frenlere, önceden 
fark ettiğiniz tehlike için durmadan çok 
önce hafifçe dokunun ve arkadaki sürücüye 
niyetinizi belli edin. Arkanızdaki sürücü sizi 

yakından izliyorsa, bu özellikle önemlidir. 

Kornanızı nasıl kullanıyorsunuz ? Amacınız 
baska sü""cülere yardımcı olmak mı ? 

Kornanız son çare olarak basvurdugunuz 
bir araç mı? 

Önünüzdeki birkaç gün kornanızı kaç kez 
baskalarına yardım için, kaç kez onları 
sindirmek ya da onlara meydan okumak 
için çaldıgınızı degerlendirin. 

�ii:NIP 
Korna kullanmanın yararlı 

olacağı durumlara örnekler· ' 

Savunmasız bir yolcunun 

dikkatini çekmek (yayalar, 

bisikletliler. özellikle 

çocuklar daha fazla 

risk tasır) 

Sollamadan önce 

önünüzdeki aracı 

varlıgınızdan haberdar 

etmek 

Görüsü kısıtlı bir tehlikeye 

yaklasırken (örnegin kör 

bir kavsak ya da hörgüçlü 

köprü vb) 

1 

Park etmis araçların 

içindekilere geçtiginizi 

bildirmek için. 
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• Arka sis lambalarının en az fren lambaları kadar parlak olduğunu 

t n Ve Yavaslayınca fren lambalarını gölgeleyebilec 'ğini 
unu mayı 's 

hatırlayın. 

Selektör Yapmak 
Kornanın duyulmayacağı zamanlarda ve geceleri korna yerine 

selektör yapın. Selektör tek bir amaçla yapılır; diğer sürücüleri 

varlığınızdan haberdar etmek. Asla bir başka sürücünün 

selektörünü ilerlemeniz için verilmiş bir işaret olarak almayın . 

Ayrıca bazıları selektör yapmayı saldırgan bir hareket olarak kabul 

edebilirler. 

Gün ışığında öndeki aracı sollamadan önce diğer sürücüleri 
varlığınızdan haberdar etmek için selektör yapabilirsiniz. Diğer 
sürücüye tepki verecek zamanı tanıyarak selektör yapın . e 
zaman ve ne kadar uzun selektör yapacağınız değerlendirmenize 
kalmıştır. Hıza, yol ve trafik koşullarına bağlıdır. Selektörün amacı 
öndeki sürücüleri varlığınızdan haberdar etmektir, onları geçmek 
değil. Selektör yapmak size önünüzdeki aracı geçme hakkı 
vermez. Hız yüzünden kornanın duyulamayacağı durumlarda 
selektör yapın. 

Karanlıkta selektörle diğer sürücüleri varlığınızdan 
haberdar edin; 

• Dar yokuş tepesine yaklaşırken ya da bir köprüde, 

• Çok dar, virajlı yollarda. 

Bu sinyalleri başka sürücüler tarafından yanlış yorumlanabilecekleri 
durumlarda vermeyin. 

Kolla Sinyal Vermek 
Mo�osiklet sürücüleri diğer araçlarınkilerden daha sık kolla sinyal 
verır. Bunun nedeni bazı motosikletlerin sinyalinin olmaması 
bazılarının da d.. .. k .. d · 

' 
uşu guç ne enıyle yeterince etkili olmamasıdır. 

Kolla �inyal vermenin avantajları şunlardır; • Mekanık aksaklığa uğramaz, 
• Açık unutulmaz , 
• Motosiklet ve sürücü gözle kolay fark.edilir 
• Yavaşla sinyal' 1 k 

. . ' 
ı O ara motosıkletın önünden de görülebilir 

• Sinyal lambalarının .. .. . 
�
. 

h 
.. .. .. gorunmeyebılecegı parlak güneş ışığında ra atça gorunur , 

• Sürücü dikkatinin göstergesidir 
--� 



Wl:tıUfP 

Açık olmayan bir durumda sola dönerken Yaya geçidine yaklaşırken fren 

lambalarını desteklemek için 

Kol sinyalinin başka sinyallere destek olduğu durumlar; sert fren 
yapma, hızlanma ya ela sert köşe dönme gibi motosiklet kontrolü 
için her iki elle ele gidonu tutmak gereken durumlarda kolla sinyal 
vermeyin. Unutmayın ki, kolla sinyal vermek için gazı bırakmak 
motosikletin hızını epey düşürür. 

Nezaket Amaçlı Sinyal Vermek 
ezaket amaçlı sinyal önemlidir çünkü yol paylaşımını ve 

güvenliğini destekler. Sürücülerin kibarlığının farkında olmak iyi 
motosiklet sürmeyi sağlar ve olumlu tutum takınmaya yardımcı 
olur. Özür dilemek ya da olası bir çatışmayı önlemek amaçlı sinyal 
vermek, yol güvenliğinde olumlu bir fark yaratır. 

Nezaketen; 
• Size öncelik veren sürücülere teşekkür etmek, 

• İstemeden olumsuz bir hareket için özür dilemek amaçlı da 
sinyal verebilirsiniz. 

Pek çok durumda başı eğmek güvenli ve yeterli bir kibarlık 
sinyalidir. Elinizi kullanmak isterseniz, sol eli kullanın ama 
motosiklet kontrolünü kaybetme riskini göze almayın. Nezaket 
amaçlı sinyalin diğer sürücüler tarafından yanlış anlaşılmadığına 
emin olun. Duracak ya da yana kaça,şıksınız anlamına gelmesin. 

Başkalarının Sinyaline Cevap Vermek 
Y<...jliler tarafından verilen sinyallere dikkatli yaklaşmalısınız. Biri 
size ilerleyin derse, önce güvenli olduğundan emin olun. 

IS!en.eve giderken alıp ve verilen nezaket sinyali sayısını güvenlikten ödün vermeden arttırın. 
&ızıhın du 0.. . rumunuzu nasıl etkiliyor ? uu dıger sü( .. 1 
N 

ucu erın davranıslarını etkiliyor mu ? ezaket am 1 . . . d . . 
&ı . aç 1• sınyal alıp vermede çekinden davranıyorsanız, kendınıze ne enını soru�. 

. rnoıosıklet sürüsünüze ve diger sürücülere karsı nasıl bir tutum içinde oldugunuzu goSlerıyor? 
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Neyi Ne Kadar Anladığınızı 

Kontrol Edin 

Manevradan ya da sinyalden önce ne 

yapılır? 

Diğer sürücülerin sinyallerini yorumlarken 

neden dikkatli olmalısınız ? 

Neden yalnızca bir başkasının yararına 

olacağı zaman sinyal vermelisiniz ? 

Neden sağa dönen kavşaklarda sinyal 

yorumlamada sorun çıkar ? 

Ne zaman tehlike sinyalleri kullanılır? 

Korna nasıl kullanılmalıdır ? 

Neden diğer sinyalleri güçlendirmek için kol 

sinyalini kullandığınızı açıklayın. 

Kibarlık sinyalinin güvenliğe katkısı nedir ? 

Bu soruların herhangi birini yanıtlamakta 

güçlük çekiyorsanız, belleğinizi tazelemek 

için ilgili bölümü tekrar okuyun. 



Bölümün lçeriOI 

Oıerınde 

ikletinizi Nerede 

ıandırmalısınız? 

i Tehlikelere 

ı Etmelisiniz ? 

··Nasıl 

ebilirsiniz ? 

Bakınız Bölüm 2, 
Motosiklet 

kontrol sistemi. 

7.Bölüm 

Konumlanma 

Motosikleti Konumlandırma Becerinizi Geliştirin 
Motosikletinizin konumu, motosiklet kontrol sisteminin en 

önemli öğelerindendir. Bu bölümde farklı koşullarda motosikleti 
konumlandırırken dikkate almanız gerek en etkenlere değineceğiz. 
Yol üzerinde ideal konum pek çok şeye bağlıdır. Bunlar güvenlik, 
gözlem, yol ve trafik koşulları, trafiğin akışını değerlendirmek ve 
niyetinizin ne olduğunu açıkça belli etmektir. 

Burada en önemli unsur güvenliktir ve asla başka bir avantaj 
uğruna güvenlikten öclL.in verilmemelidir. 

Yol üzerindeki standart duruş güvenliğe öncelik veren, lastiklerin 

yolu iyi kavramasını ve dengeyi sağlayan, bu amaçlara uygun en 
iyi görüşü sağlayan duruştur. 

Yol üzerinde konum seçerken asla başka bir avantaj 

uğruna güvenliğinizden ödün vermeyin. 

Konum güvenlik açısından oldukça önemlidir. Konumu dikkatli 
seçen sürücü pek çok kaza tehlikesini azaltahilir ya da önleyehilir. 
Çizim bir yolu nasıl farklı tehlike bölgeleri olarak algılamak 

gerektiğini gösteriyor. 

Anantajlı Biçimde Konumlanmak 
Sürücünün ve m tosikletin darlığı yolun kendi hölümünüzdek� 
konumu seçmede size esneklik sağlar. Konumu en güvenlı 

olacağınız biçimde seçin. Dik kat etmek gereken üç konum vardır. 

Yağışlı havalarda virajlı bir yolda motosiklet sürerken öndek ! 
· · f'k' cı· , ma sizi kendı aracın kuru izini takip etmek ıyı ·ı ır ır, a · � 

yolunuzdan çok uzaklaştırmamasına dikkat edin. fdeal hattınıdan 

sapmaları engellemek için hızınızı düşürehilirsiniz. 



Farklı Risk Bölgeleri 

Sol tarafta, karsıdan gelen araçlarla ve 

soldan çıkan araçlarla sorun yasayabilirsini7. 

Knldırım ı rafında yola 
çıkan araçlarla sorun ya 
ma ihlimı:ıli vardır, 

• 

• ,:ıyrıca y yaları vo 
: bi ikloııori göıoımok 
• g ,r kir (öıolliklo do 
: çocukl rı). Park otmis 
• Ar çl r ve içindekilere 

do dikkaı eımolisiniı . 

• • 

• • 

Bu iki ucun arasında daha güvenli sayılabilecek bir 
bölge vardır. Bu yolun ortasının soluna dogrudur, 
yayalardan ve kaldırım tarafında olusabilocek digor 
tehlikelerden gerekli miktarda uzaktır. 

Yol Alanınızın Solu 

Bu konumun avanıaıları; 
Sag dönon viraııara yaklasırkon görü!'lünü1 daha ıyi olur, 
Sag l raflan golobilocek tohlikolore koraı yotorınco üvonlık 
P yınıı vardır, 
Oonollıkle sola dönüsler içın 
on ıyı konumdur 

Vır ııarda k rnıdan golon gonıs , r çların orta sorıdi lsg ı odobılecogini du unerok aga doqru kaçmaya haLır oımalısınıı 

Yolun sagıyl orta soritin 
Bu konumun av ntajları; 

Sürücüye hor iki yand da 
iyı bir güvonlik payı bırakır, 
Sürücü hor iki yana dogru 
konumunu rahallıkla d gistirobilir 

Yagısıı havalarda kavsakların 
yakınında ya da virajlara yaklasırkon 
orta konumdan kaçının, çünkü 
araçlardan akan yas ve yakıı ıar 
burada birıkır. 

GüvonliOıni? için gerekir se yukarıdaki PO?isyonları de�işlirmelisini? . 

• 

Bu konumun avanıajları, 
Sola dönen viraııara yaklasır�on 

görüs daha iyi olur 
Kamyonların v dıgcr qcnıs 

araçların ötoı:.ıindon sag konar 

görü ... ünü mtıırır ınıı 
Karsıdan g ıon maçıma fa7ıa 

yor ayırmı .. olursunuı 

B;=ıska t,ir t hlik yoksa saga 

dönüolor için on iyi konumciur 

r 
Ancak yolun saq ıaralının duıgu 

oıma.,ına; ıoı, .,u krınalı vo ça,ıı 

oımarnasıni'J dikkı:ıt dırı 



Yol kenarında tehlikeli olabilec k durum 
varsa, yolun ortasına dogru kayın. 

Bunun iki yararı vardır; 
Görüsünüz daha iyi olur, 
Size daha fazla alan saglar. Bir teh

likeyi atlatmanız gerektiginde bu ger
eklidir. 

Gelen trafik yüzünden bu konumda 
gitmeniz olanaksızsa ya da yol çok 

darsa, hız azaltın. Hız ve motosikletin 
çevresindeki alan arasında bir oran 
vardır. Bu alan ne kadar uzaksa, hızın o 
kadar düsük olması gerekir. 

Yol kazals.Jı'1da yer alan çocukların 

üçte bir,ı knJ:eden yola bakmazlar. 

Konumlanma 

Tehlikeli Bir Duruma Yakıa,ırken 

Nasıl Konum Alınır? 

Moıo,-;ikkı konırol sisı ·mi ı ·l ılik ·I ·r · 
gi'ıv ·nl · v · yi'ını ·ıııli hi(inıd · 
y;ıkl;ışın ,11111.;ı ol,ın ;ık sağlar. Ih ı 

y:ıkl;ışıın ın hir h<>lünı ü  ı ·lılik ·lcrin 
f':ırkındı1 olmay ı ger ·kıirir. lh ı h<,lü ı ı ıdı.: 

ı ·lılik ·I ·re y;ıklaşırk •ıı v • oı l.ırı 
gc\·crkc·n g01. iinün · almı-11 11 1. g ·rck ·n 
cık ·nl ·r ü1. ·riııd · lilıracığı1.. 

Bir ı ·l ılil«.:ye yakl;ışırl«:n üı.crind<: 
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-Bölüm? 

Koşullar elverdiğince park etmiş araçların açığından geçin. 
Aralarından bir yaya ya da çocuğun yola fırlama ihtimali büyüktür 
ya da araçtan biri inebilir. Trafik ve yol koşulları yüzünden 
park etmiş araçların açığından gidemiyorsanız hızınızı düşürün. 
Park etmiş bir araçtan açık bir kapı boyu uzakta gitmek hep 
uygulanacak bir kuraldır. 

Sağ Kavşaklarda Görüşü İyileştirme Yolları 
Öyle bir konumlanın ki hem siz yolu mümkün olabildiğince ıyı 
görün hem de başka sürücüler sizi rahatça görebilsinler. Sağ 
taraftaki yollar için görüşü arttırmanın yöntemi motosikleti yolun 
ortasına doğru konumlandırmaktır. Bu sağ taraftaki kavşaklardan 
çıkan araçların sizi daha rahat görmesini sağlar. Konumu 
değiştirmeden önce soldaki araçlara dikkat etmek gerekir. Çünkü 
öbür araçların ve bisikletlerin size doğru gelme ihtimali vardır. 
Yolun her iki yanından gelecek tehlikeleri azaltacak bir konum 
seçin ve ne yana olursa olsun, yön değiştirmeden önce mutlaka 
arkayı kontrol edin. 

Görmek ve görülmek için pozisyon alın. 

Görecek ve Görülebilecek Biçimde Konumlanın 

Konumlanırken güvenliginizi yeterince gözetip gözetmediginiz 
konusundaki becerilerinizi degerlendirin. 

�ir .. sonraki motosiklet yolculuğunuzda güven liğinizi göz 
onune alarak yoldaki konumunuzu izleyin 
Aşağıdakilere yeterince dikkat ediyor musunuz ? 
• Sağdan gelebilecek tehlikeler. 
• Soldan gelebilecek tehlikeler. 

M�.
tosikletiniz güvenlik söz konusu ·ıse en ı·yı· _ görüşü 

saglayabilecek biçimde konumlanmış mı ? 

Güvenliğinizi arttırmak · · 
k . 

ıçın motosıkletinizi konumlandırma onusunda yapabıleceğiniz düzeltmeler var mı ? 

il 



Bu çizimdeyse 
moıosiklet sürü
ctlsünün izleme 
mesafesi iyi ve tüm 
�hlikeleri görebi
ür .. Hatta sürücü nafüçe sağa ya da SOia doğru hareket 
�erek bu görüşüıı.ı ıyıleştirebilir de. 

Bakınız Bölüm 4, 

ivme, vites ve 
fren kullanımı, 

sayfa 82, 

iki saniye kuralı. 

• 
Bu çizimde moto
si klet öndeki aracı 
çat yakından izliyor. 
Üstten bakış çizim 
motorun gölgeli 
alandaki tehli keleri 
farketmesinin 
olanaksız olduğunu 
gösteriyor. 

Konumlanma 

Takip Konumu 
Trafiği izlerken önünüzdeki araçla aranızda 
güvenli bir mesafe olmasına özen gösterin. 
Açık koşullarda bu mesafe 1 km başına 60 
cm'dir. 

İzlediğiniz araçların arkasındaki yolu iyi 
görmeye çalışın. 

Öndeki araçla arada mesafe bulundurmanın 
başlıca avantajları şunlardır; 
• Görüş iyi olur ve iki yana yapacağınız 

küçük konum değişiklikleriyle daha da 
iyileştirebilirsiniz. 

• Öndeki sürücü sizi uyarmadan sert fren 
yaparsa durabilirsiniz. 

• Yağışlı havalarda öndeki araçlardan gelen 
serpintilerden daha az etkilenirsiniz. 

• Sollama konumuna geçmek için uygun 
zamanı rahatça saptayabilirsiniz. 

Motosiklet takip konumu genellikle öndeki 
aracın arkasının soluna doğrudur. 

Bu durumda; 
• Öndeki aracın sürücüsü sizi hem sağ hem 

de sol ayna ından görebilir. 
• Konumunuzu değiştirmeden, yanlızca 

öndeki araçla aranızdaki mesafeyi azaltarak 

sollama konumuna geçebilirsiniz . 
e Bu sorun ortaya çıktığında her iki yanada 

kaçabilirsiniz. 

Daha ortada ya ela darla sağa doğru konumlar..manızı 

gerektiren bir durum varsa, sola d��ru -�açm� 
imkanının azalmasını telafi etmek ıçın ondekı 

aracı izlediğiniz mesafeyi artırın. 
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Geçtigimiz ay önünüzdeki araca çarpmamak için sert bir fren 

yapmak zorunda kaldıgınız oldu mu ? 

Buna benzer bir durum birkaç seferden daha fazla meydana 

geldi mi? 

Bunun yeniden olmasını engellemek için motosikletinizi sürüs 

konumunuzda bir düzeltme yaptınız mı ? 

Öndeki Aracı Geçme Konumu 
Öndeki aracı geçme fırsatı çıktığında, sollama konumuna geçmek 

gerekir. Bu izleme konumundan daha yakın olmak anlamına gelir ve 

yanlızca sollamaya hazır olduğunuzda almanız gereken bir konumdur. 

Eğer bir tehlike gözünüze çarparsa ya da bir tehlike sezerseniz, normal 

izleme konumuna geri dönmelisiniz. 
Öndeki araca yaklaştıkça sürücünün onu sollama niyetinde olduğunuzu 
anlaması gerekir. ürücüyü sinirlendirmemeli ya da çok yakından 
izleyerek saldırgan bir davranış sergilememelisiniz. Bu tür yanlış 
anlamalar tehlikeli ve yıkıcıdır. Sollamanızı zorlaştıracak biçimde 
hızlanabilir ya da güvenlik payınızı azaltacak bir fren yapabilir. 

Dönme Konumu 
Dönme konumu trafiğe, güvenliğe, yol yüzeyi koşullarına, yoldaki 
engellerin konumuna ve bunların trafik üzerindeki etkisine bağlıdır. 
Genellikle dönmeye niyetli olduğunuz kavşağa en iyi yaklaşma sağa 
dönerken sağdan ve sola dönerken de ortadan gelmektir. 
Amacınız sola dönmekse ve karşıdan gelen trafik yolun size ait olan 
tarafına tecavüz ediyorsa, orta şeritten uzaklaşın. 
Amacınız sağa dönmekse ve köşenin sert bir açısı var da görülmüyorsa 
ya da yayalar bulunuyorsa, köşeye normalde yaklaşacağınızdan daha 
uzaktan yakla ın. "Kuğu Boynu" yapmayın. Bu sağa yakın gitmek, 
sonra tam sağa, kavşağa girmeden sola doğru açılmak anlamına 
gelen hir terimdir. 

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 

Trafik Işıkları Yoldaki işaretler Trafik Engeller 

Bakınız Bölüm 8. 

Sollama, 

sayfa 131, 

ikinci asama; 

sollama konumu 
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Kavşaklar 
Bir kavşakta birbiriyle 

karşı karşıya gelip iki farklı 

yöne dönen iki aracın 

birbirlerinin solundan 
soluna (arka taraflarından) 

geçmesi gerekir. 

Ancak trafik koşulları ya 

da kavşağın konumu bu 

uygulamayı olanaksız 

kılabilir. Bu durumda araçlar 

birbirlerinin sağından sağına 

(ön taraflarından) geçmek 

zorunda kalabilirler. Bunu 

yaparken özellikle dikkatli 

olmalısınız, çünkü diğer 
araçlar sizi gelen trafikten 

gizler ve yolu görmenizi 

engeller. 

Gelen trafiğe dikkat edin. 

Bu manevrayı yapan 
sürücüler son derece 

savunmasızdırlar. 

Konumlanma 

Sağa yakın gidip, tam sağa, kavşağa 
girmeden önce sola doğru açılarak 
'kuğu boynu' yapmaktan kaçının . 

• ••• 
• 

··� 
Soldan sola geçmek. 

(Arka taraflarından geçmek) 

Sağdan sağa geçmek. 

(Ön taraflarından geçmek) 
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Sağdan sağa geçerken özellikle dikkatli olun çünkü diğer araçlar yolu görmenizi engelleyecek

tir. Gelen trafiğe dikkat edin. 

Araçların Arkasında Durma Konumu 
Durmadan önce bir sonraki hareketinizin ne olacağını düşünün. 
Motosikletin konumu size ve yolu kullananlara engel olmamalıdır. 

Bir sıra aracın arkasında durduğunuzda sizi 
izleyen kimse yoksa önünüzdeki araçtan mesafeli 
durarak arkadaki trafiği izleyin. Arkadan gelen 
bir araç fren yapmak için çok geç kalmışsa, öne 
ilerleyerek ona durması için fazladan mesafe 
sağlayın. Bunun iyibir örneği bir viraja yakın 
yol çalışması yakınında trafik ışıkları olduğunda 
görülür. Virajda durmayı göz önüne almalısınız, 
böylece sizi izleyen araçların sürücüleri viraja 
yaklaşınca sizi görürler. 

Park Etmek 
Motosikleti güvenli biçimde, mümkünse düz 
bir yola park edip, güçlü rüzgar olmamasına 
özen gösterin ve varsa orta sehpa üzerine alın. 
Motosikletinizi başkalarına engel teşkil edebilecek 
y� da tehlike oluşturabilecek yerlere koymayın. 
Bır yokuşa park etmişseniz, motosikletiniz yokuş 
yukarı baksın, birinci vitese takın ve yan ayağı 
kullanın. Arka lastiği kaldırıma doğru açı vermeyi 
de göz önünde bulundurun. 

Motosikleti orta sehpa üzerinden indirmeden 
asla üzerine oturmayın. Sehpa hem sizin hem 
de motosikletin ağırlığını taşıyacak biçimde 
tasarlanmamıştır. 

Kendinize yola çıkmak 

ve gerekirse diğer 

araçları geçmek için 

yeterince mesafe 

tanıyın. 



tı konumunu 
en önemli şeyin 
fduğunu göz ardı 

önemi. 

e oluşabilecek 

Konumlanma 

Yol Konumu Belirlemede En Önemli 

Etken Hangisidir ? 

Neyi ne kadar anladığınızı kontrol edin. 

Konuma karar verirken göz önünde bulun
durmak gereken, sağ ve soldan gelebilecek 
tehlikeler nelerdir ? 

Yolda giderken, yanlarda neredeki alan 
kısıtlıdır ve ne yapmanız gerekir ? 

Sağ kavşaklarda görüşü nasıl 
iyileştirebilirsiniz ? 

Öndeki araçla aranızda mesafe 
bulundurmanın avantajları nelerdir ? 

Yayaların olduğu bir sağ eğimli kavşağa 
nasıl girersiniz ? 

Bir kavşakta aracın sağının sağından 
geçiyorsanız, nelere dikkat etmelisiniz ? 

Bu soruların herhangi birini yanıtlamakta 
güçlük çekiyorsanız, belleğinizi tazelemek 
için ilgili bölümü tekrar ok'· Lyun. 



Bu Bölümün İçeriği 

Güvenli Sollama 

Nasıl Yapılır ? 

Duran Araçlar 

Nasıl Geçilir ? 

Hareket Halindeki 
Araçlar Nasıl Geçilir ? 

Bir Aracı Sollamadan 
ônce Hangi Özel 
Tehlikeleri Göz Önüne 
Almalısınız? 

Aıaçların Arasından 
Güvenle Nasıl 
Süzülebilirsiniz? 

Baska Araçların Sizi 
Sollamasına Nasıl 
Yardım Edeceksiniz ? 

8.Bölüm 

Sollama 

Öndeki Aracı Güvenli Geçme Becerinizi Artırın 
Bu bölümde motosiklet kontrol sisteminin bir aracı sollarken nasıl 
kullanıldığını ve sollama manevrasını güvenli biçimde yapmak 
için göz önüne almanız gereken noktaları tartışacağız. 

Motosiklet yüksek görüş konumu, manevra kabiliyeti ve çabuk 
hızlanma imkanlarıyla öndeki aracı sollamada büyük avantaj sağlar. 
Bunlara motosikletin yol üzerinde küçük bir alan kaplamasını da 
ekleyince, motosikletin sollama konusunda en güvenli araçlardan 
biri olduğu ortaya çıkar. Bunun gerçekte böyle olmamasının tek 
nedeni ise sürücülerin tehlikeleri yeterince önemsememesidir. 

Sollamak tehlikelidir; çünkü diğer araçların yoluna çıkmaya neden 
olabilir. Karmaşık bir manevra olduğu için sollanan araçların 
neden olduğu asıl tehlikenin yanısıra başka tehlikeleri de göze 
almak gerekir. 

Motosiklet kontrol sistemini uygulayarak bu manevrayı güvenle 
gerçekleştirebilirsiniz. 

Ana Güvenlik Noktaları 

Sollamaya karar verdiğinizde şü•güvenlik kurallarına uyun; 

• Önde güvenli ve yeterince boş alan görmeden sollamayın, 

• Başka araçların (sollayan, yaklaşan, trafiği izleyen) gidişini 
bozmaktan kaçının, 

• Her zaman geri, sağa kaçacak zaman ve alanınız olsun, 

• Bir tehlikeye karşı karşıyasanız sollamaktan vazgeçin, 

• Yolu kullananlarla sorun yaşayacaksanız sollamayın, 

• Üçüncü araç şeridi oluşturmaktan kaçının, 
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İki ertili yol ya da otoyolda sağdan geçmekten kaçı�ın. Soldaki 

trafik daha yavaş ilerliyorsa ya da yavaş ilerleyen trafıkte aradan 

süzülüyorsanız yapabilirsiniz, 

Aradan süzülürken tehlikelerin farkında olun. 

Bir arabayı sollamanın sizin kendi kararınız olduğunu �nu�mayı�. 

istediğiniz her noktada bu kararı yeniden gözden geçırebılırsınız. 

Ana Güvenlik Noktalannı Uygulama Alıştırması 

Yukarıdaki güvenli sollamanın sekiz maddesini yazın. 

Motosiklete ilk bindiginizde bu listeyi de yanınıza alın ve ilgili 

durumlarda maddeleri ne kadar uyguladıgınızı görün. Bir mola 

verme fırsatı oldugunda, listeyi gözden geçirin ve uygulamayı 

unuttugunuz ya da tam olarak basaramadıgınız noktaları isaret

leyin. Maddeleri neden uygulamadıgınız üzerinde çalısın ve 

gelecekteki performansı iyilestirmek için bir plan olusturun. Planı 

yazın ve bir sonraki sürüste uygulamanızı yeniden degerlendirin. 

Sabit Araçları Geçmek 
Hareket etmeyen sabit bir aracı geçmek kolaydır. Sistemi 
kullanarak yaklaşın, olası tehlikeleri değerlendirin ve güvenli bir 
. ekilde geçin. Karşıdan ve arkanızdan gelen araçların sürat ve 
pozisyonlarıyla etraftaki yayaları göz önünde bulundurun. Eğer 
durum müsaitse geçmekte olduğunuz araçla aranızda enazından 
hir kapı kadar mesafe bırakın. 

Hareket Eden Araçları Geçmek 
Hareket eden hir aracı geçmek karmaşıktır. Çünkü hem 
tehlike hem de durum sürekli değişir. Motosikletin hızını ve 
hızlanma kapasitesini bilmek gerekir. Diğer araçların göreceli 
hızınıda bilmelisiniz. Ayrıca öndeki araçların nerelere hareket 
edeceğini ve meydana gelecek boşlukların nerelerde olacağını 
da kestirebilmelisiniz. Bütün bunları yapabilmek için dikkatle 
gözlemek, plan yapmak, hız ve mesafeyi iyi değerlendirmek ve 
ikincil derecede oluşabilecek tehlikelerin farkında olmak gerekir. 

Nasıl Sollanır? 
Öndeki araca yaklaşınca, mantıklı bir hızla ilerliyorsa, hızı ayarlayıp onu izlemeye ya da ilk güvenli olanakta sollamaya karar vermek gerekir. 



Kararınız ne olursa olsun, ivme duyunuzu dikkatli kullanmanız 
manevranızın kolay ve yumuşak olmasına yardım edecektir. 

Sollamaya karar verince, araca tek bir manevrayla yaklaşarak 
sollayıp sollamayacağınızı değerlendirin. Belki de uygun bir fırsat 
ortaya çıkana kadar aracı bir süre izlemek gerekecektir. Her iki 
durumda da öndeki araç tehlike arzeder ve güvende olmak için 
sistemin farklı aşamalarını dikkatle değerlendirmek gerekir. 

Yalnızca araçlar değil, başkaları da yolu kullanır. Onların 
kendilerine özgü hızlarını değerlendirmek gerekir. Atları 
ürkütmekten kaçının. Bisikletlerin, özellikle de çocukların 
gelişigüzel hareketler yapabileceklerini göz önüne alarak yeterli 
mesafeyi koruyun. 

Motosiklet kontrol sistemini kullanarak önceden belirlediğimiz iki 
durumu nasıl değerlendireceğimizi göreceğiz. 

Bunlar; 

t Başka tehlike olmayan, öndeki aracın tek manevrada yaklaşılıp, 
sollanabileceği durumlar. 

t Başka tehlikeler olan, sollamadan önce öndeki aracı bir süre 
izlemek gereken durumlar. 

Gerçek yaşamda her iki durumda farklı biçimde gelişebilir ve 

başka tehlikelerin ortaya çıkabileceği biçimde karmaşıklaşabilir. 

Ancak şu an amacımız iki farklı yöntemi olabildiğince anlaşılır 

kılmak. Dikkate alınması gereken diğer tehlikelere daha sonraki 

aşamalarda değineceğiz. 



' 
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Başka Tehlike 
Olmadığında 

Sollamak 
Tekbir tehlikenin 

varlığını belirlediniz. 

o da öndeki geçmek 

istediğiniz araç. Bunun 

dışında görüş açık, 

yeterli mesafe var ve 

karşıdan gelen yok. 

Herşey hemen hemen 

sollamaya uygun. 

Sollama kararını alın 

ve sistemin farklı 

aşamaları boyunca 

önünüzdeki sizden 

yavaş giden araçları 

tek ve yumuşak bir 

hareketle geçin. 

Yol tabelalarına ve yoldaki isaretlere 
bakın. Yolun konumunu, size dogru 

gelen araçları, baska tehlikeleri ve 
varsa herhangi bir tehlikeyi görmeyi 

engelleyecek engelleri arastırın. 
Solladıgınız aracın önünde, güvenle 

kendi seridinize geri dönebileceginiz 
bir bosluk olmasına özen gösterin. 

Arkadaki araçların konumu ve hızını 
kontrol edin, kör noktalarınızda olup 

bitenleri bildiginizden emin olun. 
Motosiklete sollamaya niyetlendigi-

niz araca göre hız verin. Sollama 
manevrasını planlayın. Omuz 

üzerinden arkaya bakmayı ve sinyal --., 
vermeyi düsünün. Gerekliyse her 

ikisinide uygulayın. 

İvme 
Hızı tanımladıgınız bosluga 
girecek biçimde ivmelenerek 
ayarlayın ve yola devam edin. 

Vites 
Hıza en uygun tepkiyi veren 
vitesi seçin . 

.J.. 
Hızı manevrayı yolun 
açık oldugunu bildiginiz 
bölümünde tamamlayacak, 
size dogru gelen bir araçla 
sorun yasamayacak biçimcie 
ayarlayın. 

1 uJJv h!a, öndeki arac 
sollayacak bir konum alın. 



Başka Tehlike 
Olduğunda 

Sollamadan Önce 
Öndeki Aracı 

İzlemek Gereken 
Durumlar 

Karşıdan gelen 

araçlar, bir şeyin 

görüşünüzü 

engellemesi ya da 

başka tehlikeler 

yüzünden güvenle 

sollayabilmek için 

bir süre öndeki aracı 

izlemek gereken 

durumlardır. Bu 

durumda bir aracı üç 

aşamada sollamak 

gerekir. 

Aşama 

Sollama 

Aşama 

Sollama 
Konumuna 
Geçme 
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Birinci Aşama: İzleme 
Öndeki aracı yakaladığınızda güvenle sollayacak bir 
durumda değilseniz, motosiklet kontrol sisteminin 
aşamalarını uygulayarak hızınızı öndeki aracı güvenli 
bir mesafeden izleyecek kadar azaltın. 

İzlerken yapılması gereken yol ve trafik koşullarını 
gözleyerek güvenle sollayacak bir fırsatın çıkmasını 
kollamaktır. Uzakta, daha yakında, hemen önünüzde ve 
arkada neler olduğunu gözleyin. 

Karşıdan gelen 
görebildiğiniz 

araçların 
hızları ne? 

Öndeki sürücüler 
varlığınızdan 
haberdar mı? 

Öndeki sürücüler 
içinde sollamaya 

niyetli olan 
olabilir mi? 

Sollayacağınız 
araçların 
hızı ne? 

Karşıdan 
hızla gelen, 

henüz 
6remediğiniz 

araçlar 
olabilir mi? 

C 

Önünüzdeki 
aracın sürücüsünün 

ve yolcularının 

tepkisi ne olabilir? 

Yolun konumu 
bir tehlike 
arz ediyor mu? 

Sollamak ve güvenle 
k�ndi şeridinize geçmek 
ıçın ne kadar mesafeye 

ihtiyacınız var? 

Ark��ızda neler oluyor? 
Sızın arkanızda sizi 
sollamak isteyen biri 

olabilir mi? 

Aracınızın 
göreceli hızını ve 

performansını 
dikkate aldınız mı? 



fPlhll-• 
Bu gözlemi elden bırakmayarak sık sık aynalardan arkaya 
bakın. Güvenliğin yalnızca görmeye değil, gördüğünüzü doğru 
yorumlamaya bağlı olduğunu unutmayın. 

Bazı koşullarda birinci aşamayı atlayarak doğrudan sollama 
aşamasına geçmeniz mümkündür. Bu öndeki yolu görmeye ve 
sollama konumunu güvensiz kılacak başka tehlike olup olmamasına 
bağlıdır. Doğrudan sollama konumuna geçiyorsanız bile yukarıdaki 
çizimde tanımlanmış tehlikeleri tekrar değerlendirmeniz gerekir. 

İkinci Aşama: Sollama Konumu 
Sollama konumu öndeki araca genellikle izleme konumundan 

daha yakındır ve sollamak için katetmek gereken mesafeyi azaltır. 
Ayrıca öndeki araca onu sollamak istediğinizi belli etmenize 
olanak verir. Güvenli bir fırsat yakaladığınızda, sollamak üzere bu 
konuma geçin. 

Bu konum öndeki araca izleme konumundan daha yakın 

olduğundan öndeki aracın hareketlerine tepki verebilmek için 

daha az vakit vardır. Bu nedenle öndeki aracın önünde aniden 
fren yapmasına neden olacak bir durum olmadığından emin 

olmalısınız. Bunu yapabilmenin tek yolu öndeki yolu tam olarak 
gözleye bilmektir. 

Sollama konumuna geçmek için sistemin aşamalarını uygulayın. 

Bilgi Konum 

Bilgi 
Güvenle sollama konumuna geçebilmek öndeki, arkadaki 
ve yanlardaki yolu gözleyin. Görebildiğiniz tehlik�leri ve 
göremedig� iniz anlardaki tehlikeleri değerlendirin. Bır fırsat 

· K.. ktada ne bulduğunuzda yapacağınız hareketı p1,rnlayın. or n� 
olduğunu bilmiyorsanız, arkaya bakmayı ihmal etmeyın. Sınyal 

veeyıeyi düşünün. 

Konum .... d 

Sollama konumuna geçin. Bu tüm tehlikeleri göz onu� 
e 

bulundurarak öndeki araca en fazla yaklaşabileceğiniz konum ur. 

A 
.
. 

. 
1 d . .. rebilmek demektir. yrıca ondekı yo u a yeterınce go 

hl"k ı ·n 
Bu konumu tam anlamıyla tanımlamanın olanağı yoktur. �e 

1
. 

1 e
l 

en 
ve deneyım ı o mayı 

farkında olmayı, iyi değerlendirme yapmayı 

gerektirir. 
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Öndeki aracın pencerelerinden, altından, üsütünden 
sağı, solu gözleyin. Motosikleti öndeki aracın sol arka 
köşesine doğru konumlandırın. 

Bu konumun iki avantajı vardır; 

öndeki araç sürücüsü dikiz aynası ve yan aynalardan 
sizi görür, 

Sağ tarafta kaçacak yeriniz olur. 

Sollama ya çalıştığınız aracın kör noktasında 
bulunmamaya özen gösterin. Ayrıca öndeki araca 
yaklaştıkça, sürücüyü sinirlendirebileceğinizi 
unutmayın. 
Öndeki araç ne 
durmak gerekir. 

Hız 

kadar genişse, o kadar 

Hızı öndeki araca göre ayarlayın. 

Vites 

gerisinde 

Uygun viteste değilseniz, hıza en uygun vitesi 
seçin. Ayrıca sollamak için hızlanırken de bu viteste 
olacağınızı unutmayın. Solladıktan sonra eski 
konumunuza geçerken fren yapmaktan kaçınmak için 
küçük bir vites seçmeyin. 

İyi gözlem yaparak, gerektiği gibi değerlendirerek ve 
ivme duyunuzu kullanarak fren yapmadan şeridinize 
geçehilmelisiniz. 

Sollama konumu izleme konumundan daha yakın 
olduğu için yeni tehlikeleri göz önüne almak gerekir. 
Bir tehlikeyle kar 'ılaşırsanız, sollamaktan vazgeçerek 
izleme konumuna dönebilirsiniz. Sollamaya karar 
verdiğinizde öndeki yolda ne olduğunu kesinlikle 
bilmeli ve olabileceklerin farkında olmalısınız. Gözlem, 
planlama, hız ve mesafeyi değerlendirme, bunu 
yaparken ayrıntılara önem verme hayatidir. Bir aracı 
dü ·üncesizce sollamak tehlikelidir. 

Geniş araçların 

arkasındaysanız ve 

yardımı olacaksa aracın 

her iki yanından da bakın. 



(ffllhl• 
Üçüncü Aşama: Sollama 
S�llam� konumunda_, sollayacak bir fırsat çıkana kadar yolu 
gozleyın, sonra yenıden motosiklet kontı·ol sı·sten1· · · 1 k . . ını ış etere 
sollarken sıze rehberlık etmesini sağlayın. 

Bilgi 
Şunları tanımlayın; 
• Diğer aracı geçmek için boylu boyunca yeterli görüşe sahip 

olduğunuz güvenli bir yol, 
Kendi şeridinize güvenle girebileceğiniz bir boşluk, 

• Karşıdan gelen araçların hızı, 
• Motosikletinizin ve geçmek istediğiniz araç(lar)ın hızı, 
• Arkada olup bitenler - arkayı gözlemeyi düşünün, 
• Hızla size yaklaşan bir aracı gözden gizleyecek yol ya da arazi 

biçimleri, 
Bilgi verme gerekliliğini kontrol edin. Öndeki sürücü varlığınızın 
farkında mı ? Arkanızdaki sürücüye niyetinizi belli ettiniz mi? 
Selektör yapmanın, korna çalmanın ya da sinyal vermenin gerekip 
gerekmediğini değerlendirin. 

Konum 
Durum hakkında derinlemesine bilgi sahibi olduktan ve 
ilerlemenin güvenli olduğuna karar verdikten sonra, arkayı 
gözlemenin gerekip gerekmediğini düşünün. Gerekli sinyalleri 
verin ve sollama konumuna geçin. Bu genellikle hızlanmadan 
yapılır. Bu yeni konumda yine derinlemesine bilgi sahibi olun, 
önde ve arkadaki yolda beklenmedik tehlikeler olup olmadığını 

belirleyin ve sollamaya devam edip etmemeye karar verin. 

Hız 
Her şey uygunsa sollayın. Gerekliysıy hızı yeniden ayarlayın. 
Sollama konumunda tehlikedesiniz demektir. Bu nedenle bu 
konumda pek fazla kalmamaya özen gösterin. 

Vites 
. . · 1 k gerekir Bazen Sollamadan önce uygun vıtesı seçmış o ma 

koşullar bir daha vites değiştirmeyi gerektirir ama sollama 

manevrası esnasında bundan genellikle kaçınmalısınız. 

İvmelenme 
1 k b·ç· ınde hızı ayarlayın 

Sollama manevrasını güvenle tamam ayaca 1 1 

k 
.. k .. · e duyunuzu kullanara 

ve belirlediğiniz boşluğa girin. Mum unse ıvın _____ ili 
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hızı ayarlayın ama gerekirse fren kullanın. 

Trafikte giderken bir aracı solluyorsanız ve solda görüşünüz 

yeterliy�e, kendi eridinizdeki yerinizi almadan önce bir 
_
ka� ara�ı 

'>ollamayı düşünün. Sistemin tüm aşamalarını gözden geçırdıysenız 

ve ilerlemekte güvenlik açısından bir sakınca görmüyorsanız, 

fırsattan yararlanın ve belirlediğiniz güvenli boşluğa girin. 

Özet 
Aşağıdaki çızım sollama manevrasının 
anlatılanları özetlemektedir. 

üçüncü aşamasında 

� .• 

.. 

. 

Bakınız Bôıum 4 

ivme, vites 

ve fren kullanımı 

-

En iyi görebileceğiniz Sollayın. 

şekilde konumlanın 

Zamanınızı yeterince kullanara 

kendi şeridinize geçin. 

Konumunuzu ya da hızınızı değiştirmeden önce arkaya 
bakmanın gerekip gerekmediğini değerlendirin. 

Sollamanın Üç Aşamalı Yönteminin Alıştırmasını Yapın. 

Öndeki aracı sollamanın tehlikeli oldugu bir yol tasarlayın üç 
asamalı sollama yöntemi alıstırması yapın ve degerlendirin. 

Kendinize su soruları sorun; 

• Her asamada güvende oldugumu bilecek bilgiye sahip miyim ? 

• Her asamada konumum dogru muydu ? 

• Her asamada dogru viteste miydim ? 

• Kendi seridime zamanında geçebildim mi ? 

• Kendi seridime geçmeyi tasarladıgım yer yeterli miydi ? 

• Kendi seridime geçerken fren yapmam gerekti mi ? 

• Sollama olanagını degerlendirmedigim oldu mu ? 



osiklet sürücüsü 
ın öndeki 

1 geçmek iç in 
v'.anm ad ığı n ı, etinin sola dön
k olduğ unu anlayamıyor. 

Bir Aracı Geçmeden Göze Alınması Gerekenler 
Bu bölümün başında araçları sistemli olarak sollamak için iki 
yöntem öğrendik. 

Bunları olabildiğince açık olarak sunmaya çalı tıktan sonra imdi 
bir aracı geçmeye yeltenmeden önce göze alınması gereken yol 
ve trafik koşullarının başka yönlerinden söz edeceğiz. Bunların 
hepsi güvenliğiniz açısından çok önemlidir. 

Asağıdaki çiz imlerde en sık rastlanan kaza durumlarını göreceksiniz; 

Motosiklet sürücüsü 
araba sürücüsünün 
yalnızca s ola  
b a k tı ğ ı nı 
d ü ş ü n emi y o r .  
Motosiklet yolun 
ters yönünden 
yaklaşırken araba 

yoluna çıkabilir. 

Motosiklet sürücüsü 
araban I n kendisini 
uyarmadan tali yola 
dönebileceğini ve 
yoluna çıkabileceğ ini 

düşünemiyor. 

Mo t o s i k l e t  
sürücüsü otomo
bil sürücüsünün 
yalnızca ağır �i?e� 
otobüsü gördügunu 
ve motosikletin yol
una çıkabileceğ ini 
düşünmüyor. Bu 
sık yapılan bir kaza 

türüdür. 
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rk G.. O .. nu··ne Alınması Gereken Tehlikeler 
Bir Aracı Geçe en oz . 1 · . l 

.. her durumun yarattığı tehlıke erın 
Bır aracı geçmec en once 

tümünü ele göz önüne almalsınız. 

Öndeki araç, 

Arkadaki araç, 

Yolun konumu ve ko ullan, 

Yol yüzeyi, 

Bir araç dizisinin içinde sollamak, 

Aralardan süzülmek, 

Tek şeritli bir yolda sollamak, 

Sola dönüşler, 

Sağa dönüşler, 

İki şeritli yollarda sollamak, 

Bu etkenlerin her biri a 'ağıda tartışılmıştır. 

Öndeki Araç 
Öndeki aracın ne tür tehlikelere neden olabileceğini değerlendirin. 

Aracın sürücüsü sizi fark etti mi? 

Önceki davranışlarından araç sürücüsünün tepkisinin saldırgan 
olup olmayacağını sezebilir misiniz? 

Aracın boyutları ya da yükü sürücünün sizi görmesine ya da 
sizin aracın önündeki yolu görmenize engel mi? 

Öndeki aracın sürücüsüne onu sollamak istediğinizi açıkça 
belli edin. Yoldaki konumunuz ve izleme mesafeniz bunu belli 
etmenize yardımcıdır ama onu rahatsız etmekten kaçının. Bu 
ters tepki yaratabilir ve öndeki araç sürücüsünün siz sollarken 
hızlanmak gibi bir tepki vermesine neden olabilir. 

Öndeki sürücü size engel oluyor gibiyse, bunun neyı ıma 
edebileceğini değerlendirin. Her şeyden önce sollamaya değer 
mi ? Sollamak için ne kadar ek hıza ve alana ihtiyacınız olacak ? 

Öndeki araç sürücüsü sizi fark etmemişse, dikiz aynasından 
görmesine engel olan bir yükü varsa bunları ela göz önüne 
almalısınız. 

l 'nutmayın! Ağır yük ta 'ıyan bir aracın yan aynalarını 
göremiyorsanız, o da sizi göremez. Sürücüyü varlığınızdan 
h:ıherdar etmek için ön farı yakmayı ya da korna çalmayı dü ünün. 
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Gözlem, sayfa 52 

Rüzgar ın etkilerini 
göz önüne almak. 

1 durumlar ·· ın uçnnde de dinlenme ınına yakı . 
ilde. a� 11 motosıket sürücüsü 
lli 1

kı aracı geçme konusunda dik-o m�lıdır. Oklar öndeki trafiğin ıapabıleceği hareketleri �sterir. 

Uzun bir aracı geçerken özellikle dikkatli olmalısınız, hem sollayacak hem de .. 
1 . guven e kendı şeridinize geçecek genişlikte yerinizin 

olması gerekir. 

Geniş araçlar ya da yüklü araçlar için de aynı 
kurallar geçerlidir. 

Dikkatli gözlem yaptığınızdan ve önünüzdeki 
yoldaki tüm tehlikeleri değerlendirdiğinizden 
emin olun. 

Arkadaki Araçlar 
Arakadaki araçların tehlike yaratıp 
yaratmadığını değerlendirin. Hızlarına, 
konumlarına ve ilerlemelerine bakarak 
sizi geçmeye kalkışıp kalkışmayacaklarını 
kestirmeye çalışın. Ayrıca arkanızdaki aracın 
arkasındaki araç sizin arkanıza geçebilir. 

iyetlerinizi sinyal vererek belli edin. 

Aynaları kullanın ve arkadaki durumu 
anlamak için yanları kolaçan edin. Özellikle 
hız ve konum değiştirmeden önce bunu 
yapmalısınız. 

Hızlı giderken başınızı tamamen çevirerek 

arkaya bakmayın çünkü bu arada önünüzdeki 

durum değişebilir. 

Yolun Konumu ve Koşulları 

Sollamaya karar verdiğinizde önünüzdeki 

yolun konumunu dikkatle araştırın. 

Yanlardaki engellere, kavşaklara, (patikalara, 

çiftlik kapılarına) bakın çünkü aniden araç 

çıkabileceği gibi sizin sollamayı düşündüğünü� 

araçta aniden sola dönebilir. Sol taraftakı 

kavşaklara dikkatle bakın, yola çıkan a
.
ra� ları 

ya da başka tehlikeleri gözden gızlıyor 

olabilirler. 

Yolun iki yanındaki dinlenme alanlarına 

dikkatle bakın çünkü araç çıkabilir. 
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Özellikle de sol taraftaki dinlenme alanlarına dikkat etmelisiniz. 
Dinlenme alanından çıkan araçlar size dikkat etmeyebilir çünkü 
sürücüleri önlerinde olan bitenden çok arkalarında olan bitenle 
ilgileniyor olabilirler. 
Sağ taraftaki dinlenme alanındaki araçların sizi görebileceği gibi 
konumlanın. 
Kavşaklar, yokuş tepeleri, hörgüç biçimli köprüler ve benzer yol 
konumlan görüşünüzü kısıtlayabilir ve dikkate alınmaları gerekir. 
Yolun göremediğiniz alanlarında size doğru hızla gelen araçlar 
olduğunu varsayın. Sollamanın temel kurallarını ihmal etmeyin. 

• Kendi şeridinizde girebileceğiniz hoşluğu ve hoşluğa girebileceğiniz 
noktayı belirlemiş olun. 

• Size doğru gelen görebildiğiniz ya da göremediğiniz bir araç siz 
hoşluğa girmeden önce sorun yaratabilir mi? Bunu değerlendirin. 
Böyle bir sorun çıkması her iki sürücünün de yol ve hız 
değiştirmelerini, güvenliğini düşünmelerini gerektirir. Yalnızca 
kaçmak için sert bir hamle yapmak anlamına gelmez. 

----------------------------

Sollamanın Temel Kuralı 

içine girmeyi planladıgınız bosluk buysa ... 

.... bosluga girmeye baslamanız gereken en erken nokta burasıdır. 
--------------------------------------

---

Görebildiğiniz ya da göremediğiniz bir araç bir soruna -----------neden olmadan bu noktaya varabilir misiniz? 



Bakınız Bölüm 3, 

Gözlem. 

eı• 
�ol·l·arken, manevrayı tama�ılamak için gereken tüm yolu göz onune almalı ve başka t hlıke olmadığını bilmelisiniz. Sollama 1 düşündüğünüz araçların komım değiştirmesine neden olab'l 

y
k .. ı ece tehlikeleri araştırın. ündeki tehlikeleri haber verenler başta olmak üzere, tüm yol işaretlerini ve tabelalarını değerlendirin, kullanın. 

Yol Yüzeyi 
Sollamadan önce yol yüzeyi durumunu mutlaka göz önüne 
almalısın ız. Motosikleti devirebilecek çukurlar, yol değiştirmeyi 
gerektirebilecek yağ artıkları ya da başka kalıntılar, tam kritik 
anda serpinti perdesi oluşturacak su birikintileri olabilir. Ayrıca 
kötü havanın yol tutuşu üzerindeki olumsuz etkilerini ve görüş 
mesafesini asla ihmal etmemelisiniz. 

Bir Araç Konvoyunun İçinde Giderken Sollamak 
Bir araç konvoyu içinde sollamak tek bir aracı sollamaktan 
daha zordur çünkü daha çok etkeni göz önüne almak gerekir. 
Hem önel hem arkada daha fazla sürücünün davranışına dikkat 
etmelisiniz. Her zaman öndeki sürücülerin sizi fark etmeme ya 
da niyetinizi anlamama ihtimalleri; arakadaki sürücülerin de sizi 
sollamaya yeltenme gibi niyeti olabilir. 

Sollamadan önce öndeki araçların arasında güvenle girebileceğiniz 
bir boşluk belirlemelisiniz. Bu boşluk siz varmadan önce 
kapanabilir, geni boşluklar seçmeye özen gösterin. Motosikleti 
zorlayarak bir boşluğa girecekseniz, sollamayın. 

Bir araç konvoyunda sollamaya niyetiniz varsa, yolun sol 
bölümünde konumlanın. Sol taraftaki komım daha iyi görüş 
sağlar, çünkü öndeki araçlar sizi engellemez. Yine de her şey 
yolun konumuna bağlıdır. 

Öndeki yolun açık olduğunu görüyorsanız, girebileceğ'.�iz. 
�ir 

boşluk ve boşluöa ulaşacak yeterli zaman varsa, sollayabılırsınız: 
.
. . 

0 

k · 
· 

ol taraftakı Gmk:ndeysenız, başka araçları da sollama ıçın s 
.. . 

b. hl'ke olarak oormeyı konumu koruyun. Her aracı ayrı ır te 1 

.
. 

1:' 

.

. 

.
· 

. ll ·ken diöer suruculeıın ıhma! etmeyin. Bir araç grubunu so aı C: � l 1 el .. ellikle emın olun. varlıgınızdan haberdar oldu< arın an oz 

Aralardan Süzülme 
.1 .1 en bir k h 1. de yavaş ı eı ey Motosikletliler duran ya da kuyru a ın 

. . . 1 1 ihtiyaç duymamanın trafıkte manevra yeteneklerını ve faz a a ana . . . 1 .. ..1.. ·1erleyebılıı leı. avantajını kullanarak arac an suzu up 1 
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l, k ag-ır ilerleyen trafiğin arasından süzülerek 
Duran ya ca ço .. . . . . b hareketi yapmanın sızı savunmasız 
gıtmenın avantapnı, u 

d - 1 d
. 

· . ·1 k yaslayarak eger en ırın. 
kılmasının getireceğı dezavantaı a ı 

Aralardan süzülmeye karar verdiyseniz; 

Çok dikkatli olun, 
.. 

Yavaş gidin, koşullar değişirse ani duruş gerekebılır, 

Çıkmadan önce yeniden trafiğe katılabileceğiniz bir nokta 

belirlemeyi ihmal etmeyin, 

Göründüğünüzden emin olun - kısa farınızı yakın, 

Fren yapmaya / korna kullanmaya hazır olun, 

İlerleme fırsatlarını değerlendirin ama kibar olun ve öbür 
sürücülerle çekişmeyin. 

Dikkat etmek ve önceden sezilmesi gerekenlerde şunlardır; 

Araçların arasından yolu geçen yayalar, 

Kavşaklardan çıkan araçlar, 

Uyarmadan şerit değiştiren ya da U dönüşü yapanlar, 

Açık kapılar, 

Motosikleti yoldan çıkarabilecek boyalar, kukalar, 

Trafik adacıkları, 

Aralardan süzülerek giden diğer motosikletler. 

Tek Şeritli, İki Yönlü Yolda Sollamak 
Tek şeritli iki yönlü yolda sollamak tüm sollamaların arasında 
en tehlikeli olanıdır. Sollarken motosiklet karşıdan gelen aracın 
yolundadır, hu nedenle çok dikkatli olmalısınız. 

Karşıdan gelen araçların hız ve mesafelerini doğru yargılama 
hecerinizi geli ·tirin. Onlardan önce kendi şeridinizde gireceğiniz 
ho ·luğa erişebilirmisiniz? Unutmayın isterseniz sollamama kararı 
alahilirsiniz. Karşıdan gelen bir aracın hızını özellikle uzun ve düz 
yollarda hesaplamak çok güçtür. Yaklaşan aracın boyutu ve tipi 
size hızının ne olabileceği konusunda fikir verebilir. 
Sollama manevranızı dikkatle planlayın. Kendinizi karşıdan gelen 
araçları gözlemeye olduğu kadar, başka motosikletleri, bisikletlleri 
ve yayaları da gözlemeye alıştırmalısınız. Bir şey görmeyi 
ummuyorsanız orada olduğu halde görmüyor olabilirsiniz. Bir 
yaya ya da bisikletli kolayca gözden kaçabilir. 

Sollama manevranız, dikkatle planlayın. Kendinizi karşıdan 
gelen araçları gözlemeye olduğu kadar, başka motosikletleri, 



Virajlarda Sollamak 

Sola dönen ve görüşü kısıtlı 
�r virajda önünüzdeki araç 
viraj açısının tepe noktasına 
!aştıkça yol yüzeyi yeterince 
iyiyse sağda konumlanın. 

Önünüzdeki araç virajın tepe 
açısına gelmeden hemen önce 
harekete geçin ki, sol tarafında 
mümkün olan en erken ve iyi 

görüşü yakalayabilesiniz. 

ğa Dönen Virajlar 

Ön�nüzdeki araç kör bir sag viraja yaklaşırken, Yolu açıkça görmeden sollamaya yeltenmeyin. 

Araç virajı geçerken onun 
sağ tarafını görebileceğiniz 
bir konumda gidebilirsiniz. 

@li·l::i·· 

Yol açıksa, lastik tutuşunu 
engelleyecek bir şey yoksa 

ve manevranız sırasında sağ 
tarafta yeterince açıklık varsa, 
sollayın. Koşullar uygun değilse 

vazgeçin. 

Görüş iyi ve engel yoksa, yol 
düzleşmeye başladığında 
aracın soluna geçin ve koşullar 
uygun olduğunda sollayın: 
Siz sola geçerken yolun_ bellı 

alanları gözden gizlenebılır; bu 

yüzden manevrnyı yaparken 
çok dikkatlı olun. 
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Üç şeritli tek yönlü bir yolda, 
başka bir aracı izleyerek 
görünürde güvenli olan bir 
boşluğa girme eğiliminize 
karşı koyun. Her zaman kendi 
şeridinize girecek güvenli 
bir konumda olmaya özen 
gösterin. Önünüzdeki araç 
güvenle boşluğa girebilir 
ve sizi orta şeritte karşıdan 
gelen araçlakarşı karşıya 
bırakır. Bir motosiklet grubuyla 
yolculuk diyorsanız sollarken 
'lıderimi izlerim' psikolojisinden 
vazgeçin. Sollamak ıçın 
yaptığınız her manevranın 
sızin açınızdan güvenli 

olmasına özen gösterin. 

bisikletlileri ve yayaları da 
gözlemelisiniz. Bir şey görmeyi 
ummuyorsanız, orada olduğu 
halde görmüyor olabilirsiniz. Bir 
yaya ya da bisikletli kolayca 
gözden kaçabilir. 

İki Yönlü Üç Şeritli 
Yollar 
Özellikle üç şeritli iki yönlü 
yollarda sollamak tehlikelidir, 
çünkü her iki yönden de gelen 
araçlar sollamak için aynı orta 
şeridi kullanır. Size doğru 
gelen ve orta şeride giren bir 
araç varsa, asla sollamayın. Son 
derece güvenli olduğundan emin 
olmadan aynı yöne giden üçüncü 
şeridi oluşturarak sollamaya 
kal kışına yın. 

Sollamak için hız ve mesafeyi 
değerlendirirken, karşıdan da size 
doğru gelen bir araç varsa her 
zaman "pusuda" bir araç olup 
olmadığını değerlendirin. Diğer 
araçların arkasında gizlenen ve 
birden tam karşınıza çıkan bir 

. ·. . Bakınız Böl um 9 
araç daha olabılır. Hafıf araçlar 

Oto ol sürüDü 
ya da otomobil sürücülerinin ağır 

Y 

taşıtların arkasında gitmekten 
rnemmun olmadığını unutmayın. 

Tam siz sollarken yola çıkabilirler. 
Pusudaki araç her zaman çıkabilir 
ve uzun iki yönlü bir yokla 
da aynı derecede tehlikelidir. 
Pusuda bir aracın varlığından 
kuşkulanıyorsanız sağa çekilerek 
tehlikeyi azaltın ve görüşü artırın. 
Ancak ardınızdaki araca sızı 
sollama cesareti verecek kadar 
sağa çekilmeyin. 



1nız Bölüm 3, 

zıem. sayfa 52, 

uzgarın etkisini 

göze almak. 

iffiH::i ·• 
�ki Yönlü, Dört Şeritli Yollarda Sollamak 
Iki yönlü, dört şeritli yollarda arkadan gelen t r·-· h 
hesaplamak daha zor olabilir. 

ra ıgın ızını 

Sollamadan önce yan şeritlerdeki araçları dikkatle gözle in. E-er 
b .... .. d k' ki 

y g 
ırı onun e ı araca ya aşıyorsa, sürücü sinyal vermeden veya 

sinyal vererek sola çıkabilir. 

Yol çizgileriyle aracın tekerlekleri arasındaki mesafe sürücünün 
niyetinin ne olduğunu kestirmek için iyi bir işarettir. Bu aralık 
kapanıyorsa, sürücü sola çıkıyor olabilir. 
Mümkünse üç aracın aynı hizada olduğu durumlarda sollamaktan 
kaçının, ama pek çok otoyolda, trafik yoğunluğu nedeniyle bu 

durumdan kaçınmak zordur. Bu tip yollarda öndeki aracı mutlaka 
soldan geçin, ancak trafik ağır ilerliyor ve soldaki kuyruk sizin 
kuyruğunuzdan daha yavaş gidiyorsa, bu kuralı bozabilirsiniz. 

Geniş bir aracı sollarken yanlarından ve tepesinden gelen 
rüzgarın oluşturduğu akım sizi sarsabilir . Rüzgar çoksa, geniş 
aracın korumasından çıkınca, kendinizi güçlü çapraz rüzgarların 
ortasında bulabilirsiniz. 
Her iki durumda ela aracı geçerken gidonu sıkı tutun, ama kollar ve 

bedeniniz motosikletin dengesi bozulmayacak biçimde esnek olsun. 

Aracı Sollamak İçin Gerekli Gözlem Becerisi Alıştırması Yapın 

ünüzdeki iki hafta süresince yanlıs degerlendirdiginiz sollama durumlarının bir listesini 
ın. Bu listeye geçmiste yaptıgınız tehlikeli yani ıs degerlendirmeleri de ekleyin. Her iki 
urnda da, sollamaya karar verdiginizde yaptıgınız gözlem hatalarını bulun. 

ekli aynı hatayı tekrarlayıp tekrarlamadıgınızı inceleyin. "Gizli kavsakları görememek 
belirli bir hatanız mı var yoksa genel olarak bir gözlem sorunu mu yasıyors�nuz? 

le�ekte de aynı hataları yapmamak için gözlem yapma yeteneklerinizi nasıl gelıstıre
sınız? 

Diğer Araçların Sizi Sollamasına Yardımcı Olm�� 
Diğer araçların sizi sollamasına yardımcı olursanız, hem gerılım 

azalı hem de tüm sürücülerin sürüş kalitesi artar. . 
En önemli şey motosiklet sürmeye nasıl yaklaştığınızdır .

. 
B�nu bır 

'ki 
.. nek ıkı nokta rekabet olarak görememek gerekir. Motosı et surı 

.. . b' · d ·emenin bir yolu 
arasında mümkün olan en guvenlı . ıçım e gı 

olarak kabul edilmelidir. Motosiklet sürüşünüze tutkudan arı�mış 

k·ı · · ·n neler oldugunu 
biçimde bakarak uygun olmayan tep ı erınızı 

değerlendirmeye çalışın. 

Sı·zı· sollamak ı·srerlerse, şu şekilde yardımcı 
Diğer sürücüler 
olabilirsiniz· ' 
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• Arkadaki sürücülerin niyetinin farkında olun. Aynadan bakarak 
sizi geçmek isteyip istemediklerini değerlendirin, 

• Sizi sollayan aracın girebilmesi için öndeki araçla aranızda 

yeterince boşluk bırakın. 

Diğer motosiklet sürücülerinin hız sınırlarına uymadıkları 

durumların farkında olun. Bu genellikle şuralarda meydana gelir; 

• Hız sınırının daha düşük olduğu bir alana girerken, 

Hız sınırının düşük olduğu bir alandan geçerken, 



Neyi Ne Kadar Anladığınızı Kontrol Edin 

Sollamayı potansiyel olarak tehlikeli kılan nedir ? 

Sollamak için göz önünde bulundurmanız 

gereken sekiz güvenlik maddesi nelerdir ? 

Sollamak konusunda kuşkuluysanız, ne 

yapmanız gerekir ? 

Sollamadan önce önünüzdeki aracı izlemenizi 

gerektiren tehlikeler nelerdir ? 

Sollamaya üç aşamalı nasıl yaklaşırsınız ? 

Sollamak için sola çıkmadan önce, neleri kontrol 

etmelisiniz ? 

Sollamadan önce önünüzdeki aracın sürücüsü 

hakkında dikkate almanız gereken nedir ? 

Sollamadan önce yolun konumu ve koşulları 

hakkında neleri dikkate almalısınız ? 

Araçların aralarından süzülürken hangi tehlikel

erle karşılaşabilirsiniz ? 

Ne zaman sol tarafta konumlanmak yararlı ola

bilir? 

Başkalarının sizi sollamasına nasıl yardım eder

siniz? 

Bu soruların herhangi birini yanıtlamakta güçlük 

çekiyorsanız, bellek tazelemek için ilgili bölümü 

tekrar okuyun. 



B610mUn lçerlOI 

. yola Çıkmadan 

ce Yapılması 
rekenler 

yola Nasıl Çıkılır ? 

O'/Olda Yapılması 
ekenler ve 
· Disiplini. 

oldan Nasıl 
lır? 

yoldaki Tehlikelerle 
ıl Basa Çıkılır? 

9.Bölüm 

Otoyol Sürüşü 

Otoyol Sürüşü Becerilerini Artırmak 
Otoyolda güvenli bir şekilde motosiklet sürmek için bu kitabın 
diğer bölümlerindeki beceri ve yöntemleri özenle uygulamak, 
hız ve trafik yoğunluğunun neden olabileceği ek tehlikeleri göz 
önünde bulundurmak gerekir. 

Bu bölümde bu tehlikeleri ve onlarla başa çıkmanın yöntemlerini 
tartışacağız. Otoyolda gitmek için özel bir tekniğe ihtiyaç olmasa 
da, otoyol koşulları belli açılardan daha tehlikelidir. Bu nedenle 
daha önce öğrendiğiniz teknikleri daha özenli uygulamanız 
gerekir. 

Bu bölümün adı otoyol sürüşü olsa da, anlatılanların çoğu iki 
yönlü yollarda motosiklet sürerken de uygulanabilir. Motosikletler 
için hız sınırlaması otoyollarda ve pek çok iki yönlü yolda aynıdır. 
Ancak emniyet şeridinin yokluğu, dinlenme alanları ve kavşaklar, 
iki yönlü yolları özellikle tehlikeli kılar. 

Otoyola Çıkmadan Önce 

Otoyolun Özelllklerl 
Otoyola çıkmadan önce yeterince hazırlıklı olmak gerekir. Bunun 
için göz önünde bulundurmak geruıcen özel koşullar şunlardır; 

• Trafiğin hızı ve hacmi, 

• Dinlenme ve benzin istasyonlarının azlığı, 

• Emniyet şeridi üzerinde durmanın tehlikeleri, 

• Gereken dikkat miktarı, 

• Otoyolda bazı araçlar için geçerli yasal sınırlamalar. 

Bunların her biri güvenliği etkiler. Yüksek hız tehlikeli durumların 
daha çabuk meydana gelmesi ve harekete geçmeden önce daha 
fazla mesafe katetmek anlamına gelir. 

•.--�- 111 
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Yüksek hızlagiderken duruş mesafesi çok daha fazladır ve 
çarpışmalar ölümle, ağır yaralanmalarla ve ciddi zararla sonuçlanır. 

Trafiğin hacmi arttıkça daha dikkatli olmak ve daha yerinde 
kararlar vermek gerekir. Yollarda daha fazla araç olduğu için daha 
fazla tehlike vardır ve manevra yapma imkanları sınırlıdır. 

Konsantrasyonun yüksek olması gerekir. Bu da otoyolun tekdüze 
koşullarında kolay değildir. Yorgunluk gerçekten sorundur bu 
nedenle mutlaka yeterli sayıda mola planlanmalıdır. 

Otoyollarda durma imkanı kısıtlı olduğu için motosikletlerin ıyı 

durumda, sürücülerin de sağlıklı olması gerekir. 

Çarpışma tehlikesi nedeniyle emniyet şeridinde durmak hem 
motosiklet sürücüsü hem de diğer sürücüler açısından son derece 
tehlikelidir. 

Şimdi otoyol koşullarının direttiği güvenlik gereksinimlerinin neler 
olduğuna bakalım; 

Sürücü, 
Motosiklet, 
Trafik, yol ve yol yüzeyi (zemin) koşulları. 

Sürücü 

Otoyoldaki trafiğin çok hızlı gitmesi nedeniyle tehlikeli durumlar 
çok çabuk geli ebilir. Hem kendi hızınızla hem de başka araçların 
hızıyla başa çıkabilecek kadar deneyimli olmalısınız. 

Yüksek hızları ve durma mesafelerini doğru değerlendirmek 
2��a

_nla kazanıl�n bir beceridir. Her zaman kendi kapasiteniz 
d�hılınde motosıklet sürün deneyiminizi düzgün geliştirin, daha 
yuksek hızlara geçmeden önce, rahat ettiğiniz hızda gidin. 

Yorgunluk 
Yorgunluk otoyolda m d 1 
y . ld _ 

ey ana ge en kazaların başlıca nedenidir. 
oı u ugunuz zaman bilgi al . 1 

b'l · k' 
ma ve ış eme becerisi azalır ve 

ı gıye tep ı verme süresi artar. 

Uzun süre deği meyen k 11 . 
l 

oşu arda motosıklet sürmek aşırı 
yoru maya neden olur Bu k 11 . · oşu ar gece, sıs, düşük yoğunluklu 



Bakınız Bölüm 1, 

Daha iyi bir 

sürücü olmak. 

Bakınız Bölüm 1, 

Daha iyi bir sürücü 

olmak, sayfa 19, 

k, ilaçlar ve ruhsal 

durumunuz 

uygunluk koı -u.ılü, 

yfa 172. 

-
trafik olabilir. Islanma ya da üşüme yorgunluğu artırır. Yağmur 
bekleniyorsa otoyola çıkmadan önce su geçirmez giysi ve 

yeterince sıcak tutacak giysiler giyin. 

Yorgunlukla mücadele etmesini bilmek gerekir. Bunu birinci 
bölümde tartışmıştık, gerekirse yeniden okuyarak belleğinizi 
tazeleyin. 

Sağlık, Ruhsal Durum, İlaçlar 
Kendinizi iyi hissetmiyor ya da karar vermeyi güçleştirecek ilaçlar 
alıyorsanız, otoyolda motosiklet sürmeyin. 

Ayrıca ruhsal gerginlik ve rahatsızlıkların da yargılama yeteneğini 
olumsuz etkilediğini bilin. Alkollü olarak kesinlikle motosiklete 
binmeyin. 

Yol Planı 
Bir otoyolda yolculuk yapmadan önce yolculuğu planlayın. 
Nerelerde dinleneceğinizi, yakıt alacağınızı ve otoyoldan çıkış 
noktalarını öğrenin. Motosiklet sürerken yol planına ya da 
haritalara bakmaya kalkışmayın; bu tehlikelidir ve ne otoyollarda 
ne de diğer yollarda yapılmalıdır. 

Motosiklet 

Petrol Oil Water E1ectric Rubber (tyres) 

Yani; Yakıt > Yağ > Su > Elektrik Aksamı > Lastikler 

Trafik, Yol ve Yüzey Koşulları 
Trafiğin hacmini, olası yol çalışmalarını ve sizi geciktirebilecek 
başka etkenleri göz önüne alın. Bunlar yolculuğun ne kadar 
süreceğini belirler, gecikmemek içir?ltcele etmek yerine yolculuğun 
ne kadar süreceğini bilmelisiniz. 

vecikiyorsanız, başka bir yoldan gitmek ya da yolculuğu iptal 
etmek gerekebilir. Hava bozuyorsa yola çıkıp çıkmamayı ciddi 
olarak değerlendirmelisiniz. 

Sisli havaların sürüş koşullarını bilmelisiniz. Üçüncü bölümde 
"gözlem" başlığı altında sisli koşullarda motosiklet sürme_k 
üzerinde durduk. Yağmur sırasında ve yağmurdan sonra genı 

araçlardan gelen serpinti görüşü çok azaltır. 
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Kısaları yakın ve güvenliyse diğer araçlardan en uzak
l
şe

k
ritte

l
g
l 
idin. 

1 
.. .. .. 

.. z
.. hava ve yo oşu arına 

Güvenliğiniz, motosik et suruşunu u .. 
l b �1 dır Bu özellikle otoyolda yaşamsal onem taşır. 

uyar amanıza ag ı 

Otoyola Çıkmak 

Hangi, Şerit Hangisidir? 
Bu bölümde polisin ve acil hizmet veren araçların kullandığı 
numaralandırma sistemiyle otoyol şeritlerini numaralandıracağız. 
Sağdaki birinci şerittir ve diğer şeritler buna göre numaralandırılır. 
Üç şeritli bir otoyolda birinci şerit emniyet şeridinin yanına, 
üçüncü şerit bariyerlerin yanına düşer. Bariyer demiri yol şeridi 
olarak sayılmaz. 

Yan yoldan ya da otoyolların birleştiği bir noktadan otoyola 
çıkmak tehlikelidir. Otoyola yaklaşmak ve trafiğe katılmak 
için motosiklet kontrol sistemini kullanmak gerekir. Yan yollar 
sürücülere ana yoldaki trafiğe rahatça karışacak zaman ve alan 
verirler. Genellikle daha yüksektedirler. Bu avantajı trafiğin akışını 
gözlemek ve nasıl yaklaşacağınızı planlamak için kullanabilirsiniz. 
Sistemi gerektiği gibi kullanırsanız otoyoldaki diğer sürücülerin 
yollarını ya da hızlarını değiştirmesine neden olmazsınız. 

En yakın şeritte kendinize bir boşluk seçmeden önce arkaya 
bakmayı unutmayın. Otoyoldaki araçların önceliği vardır. Hemen 
çekilemeyebilir ya da otoyola girişinize izin veremeyebilirler. 
Zamanında gözler, planlar ve ivme duyunuzu kullanırsanız, 
güvenle otoyoldaki trafiğe karışırsınız. Yalnızca kötü planlama 
yaparsanız ya da çok yoğun trafik varsa hızlanma şeridinde 
durmak gerekebilir. 



Otoyol SürÜJÜ 

Otoyola giren yan yolların bir ya da daha fazla şeridi vardır. Hız 

ve konumunuzun sağınızda giden araçların otoyola çıkışını nasıl 

etkileyeceğini değerlendirin. 

Otoyola çıkmadan hemen önce sağınızdaki bir aracı sollarsanız, 

yolunu kesmiş olursunuz. Hemen otoyolun ikinci şeridine 

geçemezsiniz, bu araçla çarpışma tehlikesi yaşarsınız. 

Sistemi Kullanın 

Otoyola girerken sistemin beş aşamasını da kullanmalısınız. 

Hem yan yoldaki hem de otoyol üzerindeki trafik hakkında 

yeterince bilgi edinmelisiniz ki, doğru konum, hız ve gerektiği 

gibi ivmelenebilmek için doğru viteste olduğunuzu bilin. Otoyola 

ancak bu koşullarda rahat ve güvenle girebilirsiniz. 

Otoyola çıkan yan 

yolda, manevranız 

aracın otoyola çıkışını 

engelleyecekse, yolun 

iç şeridinde giden aracı 

sollamaya kalkışmayın. 
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Sinyal Vermek .. . . 
Otoyolun birinci şeridine girmeden on�ce sınyal. v�-�

erek şeritte 

olanlara trafiğe karışmak niyetinde oldugunuzu bıldıı ın . 

Otoyola girmeden hemen önce arkaya göz atarak. �ör noktada bir 
tehlike olup olmadığından emin olun. Aynaları ıyı. kullan:rsanız, 
arkaya bakmak için harcadığınız zaman da en aza ınecektır. 

İvmelenmek 
Otoyolda diğer yol sistemlerine göre daha hızlı gidildiği için 
kendinize hem hızlı gidecek hem de hızı diğer araçların hızına 
uyduracak zamanı tanımalısınız. 

Gözlem 
İşin içine "hız" girdiği için otoyollarda iyi gözlem yapmak çok 
önemlidir. 

Hem arkada hem önde yol ufkuna bakın, 

Önü, yanları ve arkayı sık sık ve derinlemesine tarayın, 
Aynaları düzenli kullanın - arkada olup biteni herzaman 
bilmelisiniz, 

Hem kendi motosikletinizin hem de diğer sürücülerin 
yanlarındaki ve arkasındaki kör noktaların farkında olun, 
Motosikletinizde olan bitenin farkında olun göstergelerinizde 
okunan değerlerin normal olup olmadığını düzenli kontrol 
edin, motosikletin sesini ve lastiklerin yolda çıkardığı sesi 
dinleyin. 

Göstergeden hızı kontrol edin, farkına varmadan hız 
artırabilirsiniz, 

• Özellikle kavşak yakınlarında çok dikkatli olun, buralarda trafik 
çok çabuk değişebilir. 

Daha Yüksek Hızlara Uyum Sağlamak 
Saatte 11 O km hızla giderken, saniyede 3 ı metre mesafe katedersiniz. Böyle bir hızda gerekli tepkiyi verebilmek için mümkün olduğunca fazla zamanınız olmalıdır. 

K�ndi�ize fazla zaman tanımak için tüm yönleri ve yol ufkunu gozleyın, 
Olayları önceden kestirmeye çalışın ve güvenli izleme mesafes· d ·d· ı· · h ın e gı ın. yı avada iki saniye kuralını uygulayın, hava koşulları olumsuzsa mesafeyi ciddi oranda artırın 

• -

Bakınız Böturr ' 

Gözlem, sayfa 44 

Gözlerinızı 

kullanma-tarama 

ve Bölüm 4 

ivme kazanma. 

vıtes ve fren 

kullanımı, sayfa B'J 

Güvenlı durma 

mesafesi kuralı 



• Hızlı giderken sert manevralar yapmayın, 

Bir manevra yapmadan önce diğer sürücülere sinyalinizi 
görecek ve tepki verecek zaman tanıyın, 

Hızlıyken rüzgar ve motor sesi korna sesini boğabilir, far 
kullanmayı da düşünün. 

Otoyolda yolculuk yaparken gözlem becerinizi gelistirme alıstırması yapın. Yol ufkuna 

kadar hem önünüzdeki hem de arkanızdaki yolu tarayın. Sık sık arkanıza bakın ve 

düzenli olarak yanlarınızı tarayın. 

En önemli amacınız tehlikeli bir durumda tepki verebilecek en çok süreye sahip olmak 

olmalıdır. Etkin biçimde yolu tararsanız dikkatiniz dagılmaz ve güvenliginiz artar. 

Önünüzdeki aracı geçmek için sağdaki şeride geçmeyin. 

Şerit Disiplini 
Otoyolda araç sürmek şerit disiplini gerektirir. Hızlı ya da yavaş 
şerit yoktur. 

Trafik kuyruk halinde çok yavaş ilerlemediği ve soldaki kuyruk ela 
sizden daha yavaş ilerlemediği takdirde mutlaka soldan geçin. Her 
iki halde de şerit değiştirmeden önce arkaya bakın. 

Sollamak 
Önünüze yavaş giden araçlar çıkabilir, 

• Arkanızdan hızlı giden araçlar gelebilir. 

Otoyollarda güvenle sollamak için motosiklet kontrol sistemini 
uygulayın ve bilgi aşamasına özel bir önem verin. 

Bilgi Almak 
Otoyoldaki trafiğin çok hızlı olması bir manevra yapmadan önce 
özenle bilgi edinmeyi gerektirir. Sürekli tarayarak çevrenizdeki 
trafiğin farkında olun. Hangi araçların önünüzdeki araçlara 
yaklaştığını, arkanızda hangi araçların hareket ettiğini bilmelisiniz. 

Sürekli sollama olanaklarını gözleyerek, olanağı yakalabilmek 
için yaklaşma hızınızı ayarlamalısınız. Kapalı şeritler ya da otoyol 
kavşaklarının neden olacağı ek tehlikelerden kaçınmak için 
kendinize fazladan yer ve zaman ayırın. 
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Mantıklı uzunlukla bir otoyol yolculugunda (diyelim ki yakl�sık. �O 

km) yukarıdaki belirtileri arastırın ve di.ger araçlardan hangılerının 

serit degistirecegini daha sürücüsü sınyal vermeye baslamadan 

anlamaya çalısın. 

Bu tahmini planlamaya yardımcı olması amacıyla kullanın . 

Sollamak isteyen diğer sürücülerin niyetlerini değerlendirin, şu ön 
belirtileri arayın; 

• Göreceli hızları, 

• Kafa hareketleri, 

• Beden hareketleri, 

• Aracın sola, yol çizgilerine doğru çıkması. 

Sürücü sinyal vermeden önce siz tüm bunları görebilirsiniz. Pek 
çok sürücü ancak şerit değiştirmeye başladığında sinyal verir. 
Sürücü sinyal vermeden önce siz tüm bunları görebilirsiniz. Pek 
çok sürücü ancak şerit değiştirmeye başladığında sinyal verir. 
Birinci ve ikinci şeritlerin ağır ve geniş araçlar tarafından işgal 
edildiği durumlarda, sola dönüşlü bir virajda sollarken çok dikkatli 
olmak gerekir. 
Her zaman ağır araçların sırasında bir otomobil olması ve üçüncü 
şeride geçmek için yana çıkma ihtimali vardır. İkinci şeritteki tüm 
araçları ve aralarındaki boşlukları gördüğünüzden, bu boşlukların 
küçük araçları gizlemedğinden emin değilseniz sollamayın. 

ollamadan hemen önce arkadaki araçların hız ve konumunu 
derinlemesine inceleyin. Kör noktaları azaltmak için başınızı 
çevirin. Öndeki araçların hız ve konumunu yeniden kontrol edin, 
çevredeki trafiğe vermeniz gereken bilgileri gözden geçirin. 

BllglVermek 
Özellikle hızlıysanız, diğer sürücüleri varlığınızdan haberdar 
etmeniz gerekil'. Selektörün gerekli olduğunu düşünüyorsanız, 
diğer sürücüye tepki verecek zamanı tanıyacak kadar önce 
sinyal verin. Tek bir selektör yapın, uzunluğunu hıza ve diğer 
sürücünün tepkisine göre nyarlnym. Diğer sürücülerin üzerinde 
snldırgtln bir izlenim ynrntmamnyn dikkat edin, size doğru gelen 
arnçltrm sürücülerinin gözlerini knmnştırmayın. Ayrıca selektör 
d�r sürücüleı·i $lıin önünüzdeki boşluğa davet biçiminde yanlış 
anltşılmtmasma dikkat edin. 



Birinci şeritten 
ikinci şeride 
geçerken, 
arkanızda üçüncü 
şeritten 
ikinci şeride 
geçen araçların 
farkında olun. 

1ı1hll1Jfrt& 

Kırmızı arabanın sürücüsü 
sollamak üzere. Sürücü 
aynaya bakıyor ama üçüncü 
şeritten hızla gelen motosikleti 
görmesi mümkün de�II. 

Üçüncü şeritteki motosikletin 
sürücüsü de kırmızı arabayı 
göremiyor. Ayrıca motor 
sürücüsü önünde engel 
olmadıQını gördüQü 
mesafede de duramayabilir. 



Motosiklet Yol Sanatı 

Sinyaller 
Şerit değiştirmeden önce sinyal verin. Sinyal, diğer sürücülerin 

görebileceği ve tepki gösterebileceği kadar uzun yansın. 

Öndeki aracı ya da araçları geçtikten sonra, uygun bir fırsat 
çıktığında birinci şeride geçin ama şeritler arasında çok fazla 
gezinmekten kaçının. 

Kaçınılması Gereken Sollamalar 
Üç aracın yanyana gittiği üç şerit olacaksa sollamaktan kaçının. 
Trafik koşullarında bu pek mümkün değildir, ama aşağıdaki 
çizimdeki gibi size manevra imkanı bırakmayan durumlardan 
kaçının. 

Burada yanyana giden üç aracı sol
lamak isteyen araçlar için sorunlu 
bir durum resmedilmiş. Bir tehlike 
olursa sollayan aracın manevra yapa
cak alanı kalmayacak. Birinci ve ikinci 
şeritler araçlarla kapalı, üçüncü şerit 
de önde giden araç tarafından işgal 
edilmiş. 

Büyük araçların yarattığı rüzgar 
çalkantısı motosikletinizin dengesini 
bozabilir. Üçüncü şeritteki aracın ikin
ci şeritteki araçların önüne geçmesini 
bekleyin. Bu size bir diğer konum için 
fırsat verir. Arkanızdan hıızla yaklaşan 
araç olup olmadığını kontrol etmek 
için aynanızı kullanın. 
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Sollanmak 
Arkadaki araçların şeritlerindeki konumlarından ve yaklaşma 

hızlarından niyetlerinin ne olduğunu kestirmeye çalışın. Trafik 

harcketlerinc.leki ufak tefek ayrın tıları gözleyerek sinyal verilmeden 

ya ela manevra yapılmadan önce bile olacakları kestirebilirsiniz. 

Bu tehlikeleri atlatmaya olanak sağlar. Biri sizi sollarken, geçici 

olarak sollayan aracın kör noktasına girebileceğinizi gözden 

kaçırmayın. 

Otoyol Kavşakları 
Otoyollarc.la kavşaklarda ya da servis istasyonlarında trafik 

akışının hızında ve şerit değiştiren araçların sayısında farklılaşma 

olur. Bir başka çıkışa girmek için son dakikada şerit değiştiren 

sCırücülere karşı uyanık olun. Bir çıkış gördüğünüz zaman, önde 

araçların otoyol trafiğine karıştığı bir yan yol olabileceğini gözden 

kaçırmayın. 

Otoyolc.la, aynaya erken bakarak hızda ufak tefek ayarlamalar 

yaparak ya c.la sol şeride geçerek yan yoldaki trafiğin otoyola 

karışmasına fırsat tanıyıp tanımayacağınızı görün. Ancak yan 

yoldaki trafiğe geçit vermek için yapacaklarınız otoyoldaki 

sürücüleri hızlarını ve konumlarını değiştirmeye zorlayacaksa, sol 

şeride geçmeyin. Sonuçta yol vermesi gereken otoyola girmek 

isteyen araçtır, ama böyle olmadığı durumlara hazırlıklı olun. 

Bir çıkışa girmek için son anda şerit değiştiren ar�çlara karşı dikkatli olun. 
Önünüzdeki yan yollardan otoyola çıkan trafıge karşı uyanık olun. 
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Otoyoldan Çıkmak 

Otoyoldan çıkışı 

planlamalısınız. Hangi 

çıkmak gerektiğini 

bilmelisiniz. 

dikkatle 

kavşaktan 

önceden 

Kavşağa yaklaşırken yol ve trafik 

koşullarını değerlendirin, yol 

işaretleri ve tabelalarındaki bilgileri 

kullanın. 

Otoyol Çıkış Bilgileri 
Yandaki çizimde otoyollarda yer 

alan çıkış bilgileri vardır. 

Otoyoldan çıkmak istediğiniz 

kavşağa yaklaşınca yön tabelalarına 

bakın ve motosiklet kontrol 
sistemini kullanarak kavşaktan nasıl 
çıkacağınızı planlayın. 

Otoyol kalabalıksa, sağ şeride 
erken geçin. Diğer sürücülere 
sinyallerinize tepki verme zamanı 
bırakın. Genellikle 300 metre 
işaretinden önce sinyal vermeli, 
ancak diğer sürücülerin yararına 
ise, sinyali daha önce vermelisiniz. 
Motosikletin sinyali kendiliğinden 
kapanıyorsa, erken kapanmamasına 
dikkat edin. 

Anayolda fren yapmaktan kaçının ve 
fazla hızdan sağ şeritte yavaşlayarak 
kurtulun. Kalabalık yollarda otoyolu 
terk etmekte geç kalıp, ikinci, 
üçüncü şeritten önünüze çıkan 
araçlara karşı dikkatli olun. 

Unutmayın! Otoyoldan çıkarken 
otoyoldaki yüksek hız yüzünden 
hızı algılayışınız etkilenmiş olabilir. 

�100 

Çıkısa 1 km kala 

bir yön tabelası 

kavsak numarasını 

ve çıkıstaki yolla

rın gittigi güzer-

gahları belirtir. 

Çıkısın yavasla

ma seridine 300 

metre kala bir 

isaret diregi 

vardır. 

Yavaslama seridinin 
baslangıcında üçün
cü bir yön tabelası 
daha vardır, daha 
büyüktür ve onu
nüzdeki ana güzer
gahlarda eklenmis-

tir. 

Çıkısa 500 metre 

kaldıgında yön 

tabelasının üzerin

de aynı bilgilere 

ek olarak varılı

cak kasabanın ya 

da güzergahların 

adları da yer alır. 

Çıkıstan 200 

metre ve 100 

metre uzaklık

ta, yavaslama 

seridinin baslan

gıcından önce 

baska isaret 

direkleri de var-

dır. 

D721 
Yavaslama çizgisı

ni anayoldan ayıran 

noktada genellikle 

yolun yönünü gös

teren bir isaret var-

dır. 



Hava 
koşullarıyla nasıl 

mücadele 
edeceğinız 

hakkında daha 
fazla bilgi sahibi 

olmak için, Bakınız 
Bölüm 3, Gözlem, 

sayfa 50, 
Hava koDulları. 

ımıııqıw, 

Önümüzdeki aylarda otoyoldan çıkarken motosiklet kontrol 

sistemini nasıl kullandıgınıza dikkat edin. Programa birinci, 

ikinci ve üçüncü seritten baslayan planlı çıkıslar dahil edin. 

Bilgi asamasına özel önem gösterin. Otoyoldan çıktıktan 

sonra her seyin sürüs planınıza göre gelisip gelismedigini 

degerlendirin. Sistemin uygulanması gereken tüm asamalarını 

uyguladınız mı ? Degilse, bir sonraki manevrayı nasıl iyilesti

receginizi düsünün. 

Şunlara dikkat edin; 

Göstergeyi düzenli kontrol edip normal yol hızına uyun, 

İki yönlü trafiğe çıkacağınız nokta için plan yapın, 

Çıkış sonunda sert virajlara, yan yollara, yol boyasına, yağ ve 
lastik artıklarına dikkat edin. Bunlar bu alanları çok kaygan 
yapar. 

Özel Tehlikeler 
Otoyol yolculuklarında dikkate alınması gereken bazı özel 
tehlikeler vardır. Yüksek hızda giderken geniş araçların yanlarında 
hava akımı artar. Bunun motosikletin dengesini bozucu etkisi 
vardır. Bu etki güvenli duruş mesafesini arttırır. 

Güvenli şürüş şu temel kurala dayanır ; Her zaman önde açık 
olduğunu gördüğünüz mesafede durabilmelisiniz. Bu mesafe 
trafik yoğunluğuna, hava durumuna ve bu bölümde tanımlanmış 
diğer tehlikelere göre değişebilir. Bu öneri sistematik olarak 
izlenmiş olsaydı, otoyollarda zincirleme kazalar olmazdı. 

Hava Koşulları 
Kötü hava koşulları görüşü ve ıastiklerin yol tutuşunu bozar. 

Hızlı giderken bu tehlikelerin etkileri artar. Görüşün kısıtlı olduğu 

zaman hız azaltılmalı, far ve sis lambası yakmayı düşünmelisiniz. 

Görüş yüz metrenin altına düştüğünde far ve sis lambası mutlaka 
kullanılmalıdır. 
Görüşü test etmek için yararlı bir yöntem de yol işaretlerine 
bakmaktır. Çünkü aralarında yaklaşık yüz metre vardır. 
Arka Sis lambasının fren lambasını gizleyeceğini ve arkadaki 
sürücünün gözünü kamaştırabileceğini unutmayın. Görüş 
düzeldiğinde sis lambasını kapatınız. 
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Sis 
Otoyolda sis çok tehlikelidir. Sürücünün hız ve ��hlike algılamasını 

azaltır. Çünkü sürücüler siste yeterince goremezler. �yrıca 

önlerindeki aracı gözden kaybetmemek için yakın gıtmek 

eğilimindedirler. Diğer sürücülerin düşüncesiz davranışlarına karşı 
uyanık olmak gerekir. 

Hızlı giderken sisli ve soğuk havada, pus ve serpinti kaskın 
camında ve motosikletin rüzgarlığında donarak görüşü daha da 
azaltır. Bunu azaltmak için anti buğu spreyi kullanın. 
Değişken bir siste önde açık görebildiğiniz mesafede durabilmek 
için hızı içinden geçtiğiniz sis katmanlarının yoğunluğuna göre 
ayarlamanız gerekir. 
Sisli durumlar için hayali bir "güvenli" hızla gitmemelisiniz. Hızınız 
dü ·ükse, - ki sisli koşullarda öyle olmalıdır - görüşü iyile tirmek 
için kaskın camını kaldırabilirsiniz. 
Siste motosiklet sürmek son derece yonıcudur, bu nedenle 
yorgunluğu denetleyerek, gerekirse daha fazla mola vermelisiniz. 

Yağmur 
Hızlı giderken yol yüzeyindeki yağmur ve sudan kaynaklanan 
tehlikeler artar. Lastiklerin suyu sıçratmasıyla oluşan serpinti görüşü 
birkaç metreye indirebilir. Özellikle araç sollarken buna dikkat 

etmelisiniz. Ayrıca yol yüzeyinde biriken su lastikle yol arasında 
bir katman oluşturup su üzerinde kaymaya yol açabilir. Böyle bir 
durumda tüm kontrolu anında yitirebilirsiniz. 
Ayrıca uzun, kuru dönemlerden sonra yol yüzeyinde lastik artıkları 
ve başka nedenlerden kaynaklanan bir toz katmanı olur. Bu katman 
yağmur sırasında ve yağmurdan sonra kaygan bir yüzey oluşturur. Bu 
gibi durumlarda yol tutuşu konusunda hassas davranın. 

Kar ve Sulu Kar 
Kar ve sulu kar hem görüşü hem de lastiklerin yol tutuşunu  
e�g-�Her. Hızlı giderken öndeki aracın lastiklerinden gelen serpinti goru ·u olumsuz etkiler. Karda olu an lastik izleri de dengeyi bozar._ Ge_nellikle neredeyse yürüme hızında, her iki ayakla m�tosıkletı -dengelemeye hazır yol yapmak gerekir. Agır kar yagışı varsa, yola çıkıp çıkmamayı iyi değerlendirin. 

Buz 
Buzlanma ihtimali varsa hem hıza hem de takip mesafesine özel özen gösterin. Özellikle hava birden soğumuşsa ve yol tuzlanmamışsa dikkatinizi artırın . 

• 

Bakınız Bö/urr 5 

Dönme, denge ve 

kaymaları önleme 

Sayfa 105 Suda 

kayma 



Sert ve Yüksekten Esen Rüzgarlar 
Otoyollar genellikle çevrelerindeki kırsal bölgelerden daha 

yCıksekte yer alırlar ve yüksekten esen sert rüzgarların etkisi 

altındadırlar. Açık araziye çıkarken, köprülerin üzerinden ve 

altından geçerken, geni, vadileri a ,arken, çitlerin korumasından 

çıkarken güçlü rüzgar akımlarına hazırlıklı olun. Viyadük ve 

köprCılerin üzerinde çok dikkatli olun. 

Rüzgarın bir başka etkisi de yüksek 

araçların çevresinde hava akımlarına 

neden olmasıdır. Bu yüksek aracı 

sollayan küçük aracı yüksek araca 

doğru çeker. Küçük araç öne doğru 

ilerledikçe bu emiş etkisinden kur

tulur ve yön değiştirecek gibi olur. 

Bu nedenle gidonu sıkı tutmanız ve 

yandan gelen kuvvetleri dengelemek 

için motosikletinizi rüzgara doğru yan 

yatırmanız gerekebilir. 

Rüzgarlı koşullarda yüksek araç

lar aniden yön değiştirebilir, ayrıca 

rüzgar kesici görevi görerek ken

dilerini geçen küçük araçların 

sarsılmasına neden olabilirler. Bu 

durumda gidonu iki elinizle birlikte 

sıkı sıkı tutmanız gerekir. 
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Parlak Güneş lşığı 
Güneş doğduktan hemen sonra ve batmadan . h�men ?nce�i 
parlak güneş ışığı, özellikle yolun doğu / batı kesımınd: gozlerın 
kamaşmasına neden olur. Güneş aynalarınızda parladıgı zaman, 
aynalarınızı en az parlamayla size en fazla görüşü sa�:ayacak 
biçimde ayarlayın. Önünüzdeki sürücülerinde arkayı gor?1ekte 
aynı sorunları yaşadıklarını bilin ve sollarken bunu da dıkkate 
alın. 

Çer-çöp 
Düzenli olarak araçlar ya da köprülerden düşmüş çerçopu 
görmek için yol yüzeyini tarayın. Bu hem diğer araçların aniden 
yol değiştirmesine neden olur hem de lastiklerinize zarar verebilir. 

Kapalı Şeritler 
Otoyolda yapılan yolculuklarda sık sık yol çalışmalarıyla karşılaşılır. 
Bir şerit kapatıldığı zaman diğer şeritten geçilmesi ya da trafiğin 
kapalı orta şeridin iki yanından akması tehlikeli değildir, ama 
sürücüler uyarılara erken tepki vermedikleri zaman tehlikeli 
olabilirler. 
Tüm yol çalışmaları yaklaşırken işaretlenmiştir. İşaretler her 
zaman birbirinin aynıdır. Ne anlama geldiğini bilmek gerekir. Yol 
çalışmalarına eşlik eden zorunlu hız uygulamalarına koşullar daha 
hızlı gidebilirmişsiniz gibi görünse bile uymalısınız. 

Trafiğe karışmak hem doğru değerlendirme yapmayı hem de 
kibar olmayı gerektirir. Mantıklı bir yöntem her iki şeritten de 
gelen araçların sırayla trafiğe dahil olmalarıdır. Bu tür durumlarda 
hem tartışma hem de kaza olasılığı yüksektir. 

Öndeki araçlarla aranızda yeterince boşluk olsun, başka 
araçların araya girmesine engel olmak için dipdibe gitmeyin. 
Otoyolda hız kısıtlamaları, kapalı şeritler ve öndeki yolda sürüş 
koşullarını değiştiren etkenler konusunda ışıklı tabelalarla uyarılar 
vardır. Yavaşlamak ve şerit değiştirmek gerektiğini hemen 
anlamayabilirsin_iz. Rahat davranmayın ve uyarıyı bir hata olarak 
kabul etmeyin. Ilerdeki bir olayı haber veriyor olabilir. 

. ....... ..... . 
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Işıklı tabelalar 

önünüzdeki 

bir tehlikeyi 

haber veriyor 
olabilir 



Genel Güvenlik Kuralları 

Otoyolda kilometre başına yapılan kaza sayısı diğer yollara oranla 
daha azdır. Ama otoyollar yine de son derece tehlikeli yerlerdir. 

Aşağıdaki genel güvenlik kurallarına her zaman uymanız gerekir. 

Bir sonraki benzinciye ulaşacak kadar yaıkıtınız olmalı, 

Şerit disiplinine her zaman uyulmalı, 

Her zaman güvenli bir mesafede izlemeli, öndeki araca fazla 
yakın gitmekten kaçınmalı, 

Her zaman güvenli bir duruşu sağlayabilecek hızda gitmeli, 

Geniş araçların çapraz rüzgarları ve çalkantıya karşı güvenlik 

payı bırakılmalı, 

Otoyolda yürümeye kalıkışılmamalı, 

Kendi yolunuz ya da başka yollardaki kazalara bakmak 
için dönmemeli ve başka sürücülerin bunu yapmak için 
yavaşlayacağını göz önünde bulundurmalı, 

Emniyet kavşaklarını ya da şeritlerini tıkamamalı ve kullanmamalı, 

Yolu önceden planlamalı, çıkılacak kavşakları bilmeli, 

Sıkıntı ve yorgunluğa karşı uyanık olup engellemek için önlem 

almalı, 

Konsantrasyon tam olmalı ve sık sık ayna kullanılmalı, 

Uzun süre sinyal vermeli, 

Farklı yol işaretlerinin, otoyollarda kullanılan ışıklı tabelaların 
anlamlarını bilmeli, 

• Kendinizin ve motosikletinizin yetenek ve kapasitesini aşmamalı. 
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Bu Bölümde İşlenen 
Konular 

Otoyollara özgü özellikler 

Otoyollar neden tehlikelidir? 

Bir otoyola çıkmadan önce, 
sürücü, motosiklet ve yol 
koşulları hakkında göz 
önünde bulundurmanız 
gereken güvenlik noktaları 
nelerdir ? 

Bir otoyoldaki şeritleri 
nasıl tanımlarsınız ? 

Otoyola nasıl çıkılır? 

Özellikle hızlı giderken 
her yeri gözlemenin önemi 

Otoyolda nasıl sollanır ? 

Otoyol kavşaklarındaki 
tehlikeler 

Otoyoldan nasıl çıkılır ? 

Hava koşulları ve diğer 
özel tehlikeler 

Şeritlerin kapatıldığı 
yerlerde neler yapmalıyız ? 

Otoyollarda motosiklet 
sürerken uyulması gereken 
genel güvenlik kuralları. 

Neyi Ne Kadar Anladığınızı 

Kontrol Edin 

Otoyolda bir yolculuğa çıkmadan önce, yolun 

hangi özelliklerini göz önüne almalısınız ? 

Yorgunsa ya da kendini iyi hissetmeyenler, 

neden otoyolda yolculuk yapmamalı ? 

Bir otoyola çıkarken hızlanma şeridinde 

araçları geçmek neden tehlikelidir ? 

11 O km'yle giderken bir saniyede ne kadar 

mesafe katedersiniz ? 

Sinyal vermesi dışında bir aracın şerit 

değiştirme ihtimali olduğunu nasıl anlarsınız? 

Bir aracı geçmeden önce ne tür işaretler ver

meyi düşünmelisiniz ? 

Otoyoldan çıkış kavşağında bulunan ve bir 

km mesafeden başlayan tipik işaret dizisinin 

neler olduğunu yazın. 

Otoyolda görüş yüz metrenin altına indiğin de 

hangi ışıklarınızı kullanmalısınız ? 

Siste hangi hızda gitmelisiniz ? 

Otoyollarda sorun olabilecek, yola özgü üç 

tehlikeyi ve mücadele yöntemlerini açıklayın. 

Bu soruların herhangi birini yanıtlamakta 

güçlük çekiyorsanız, belleğinizi tazelemek 

için ilgili bölümü tekrar okuyun. 



su Bölümün İçeriği 

Uygun Hızın 
Ne Oldugunu 
;egerlendirmenin 
keleri 

Uygun Hızın Ne 
Oldugunu Belirlerken 
$öz Önüne Alınması 
Gereken Diger 
ftmenler 

10.Bölüm 

Hız ve Güvenlik 

Güvenlik 

Bu bölümün başında hızın güvenlik üzerindeki etkilerine ve 
güvenli hız belirlemede önemli olan etkenlere bakacağız: Bunlar 
sürücünün ve motosikletin yapabileceklerini; yol, trafik ve hava 
koşullarını içerir. Bölümün ikinci kısmında da hızın sürücüyü nasıl 
etkilediğine ayrıntılı olarak bakacak ve hızı güvenli kullanmanın 
ana noktalarına değineceğiz. 

Hızın güvenlik üzerinde etkisi büyüktür. Uluslararası kanıtlar 
düşük hızlarda daha az kaza yapıldığını açıkta göstermiştir. Birinci 

bölümde koşulları göz önüne almadan motosiklet sürenlerin 

dikkatli sürücülere göre üç kat ya da daha fazla kaza yaptığını 
gördük. Hız arttıkça kaza yapma olasılığı da artar çünkü tehlikeye 

daha hızlı yaklaşır, tepki verecek daha az zamana sahip olur, 
çarpmadan ya da düşmeden daha çok zarar görürsünüz. 30 km/s 
hızla giden bir aracın çarptığı çocuk muhtemelen yaşar ama 60 

km/s hızla giden bir aracnın çarptığı çocuk muhtemelen ölür. 

Hız arttıkça risk ele artar. Hız ne olursa olsun, koşullara uygun 

değilse tehlikelidir. Bu motosiklet kontrol sisteminin merkezidir 

ve tüm kitap boyunca işlenen bir fikirdir. En iyi güvenli duruş 
mesafesi kuralında da ortaya k01.muştur. 

Kendi şeridinizde, önünüzde açık ve engelsiz olduğunu gördüğünüz 

mesafede durabilecek gibi motosiklet sürün. 

Bu kural motor sürmenin güvenli olduğu maksimum hızı belirler. 

Bütün koşulları göz önüne alarak uygun hıza karar vermek ve 
daha sonra hızı değişen koşullara göre uyarlamak gerekir. Sürücü 

ve motosikletin yapabilecekleri, yol, trafik ve hava koşulları 
dikkate alınmalıdır. 
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ve gerekli önlemleri alır. 

Her zaman yeteneğiniz dahilinde ve koşullara uygun hızda gidin. 

Deneyim kazandıkça kendine güven artar ama bu daha güvenli 
bir sürücü olunduğu anlamına gelmez. Sürücü ancak uygun 
davranış biçimlerini geliştirir, ne kadar savunmasız olduğunun 
farkında olur ve tehlikeleri doğru değerlendirirse, güvenli sürüş 
gerçekleşir. 

Motosikletinizi her zaman beceriniz dahilinde sürüyormusunuz ? 

Sadece kendi rahatınız ıçın hızlı gittiginiz 

durumlar hatırlıyor musunuz? Nedeni nedir? Bu durumlar 

birbirlerine benzerlik gösteriyorlar mıydı? Gelecekte bu gibi durum

lardan kaçınmak için neler yapmalısınız? 

Motosiklet 
Farklı motosikletleri farklı sürüş özellikleri vardır. Alışık olmadığınız 
bir motosiklete bindiğinizde hızlı gitmeden önce kendinize 
motosikletin kontrol ve özelliklerine alışacak zamanı tanıyın. 
Motosikletin nasıl tepki verdiğinden emin olana kadar fazladan 
güvenlik payı bırakın. Bu özellikle sarsılma ve dalgalanma 
açısından önemlidir. 

Sarsılma ve Dalgalanma 
Sarsılma ve dalgalanma iki ayrı motosiklet dengesizliği olayıdır. 
Her ikisi de bazı koşullarda son derece tehlikeli olabilirler. Hangi koşullarda meydana geldikleri ise motosiklete göre değişir. Bu nedenle kullandığınız motosikletin kendine özgü karakterlerini özellikle hızlı gitmeye başlamadan önce çok iyi tanımak gerekir. 

İki tür sarsılma vardır: Orta hızda sarsılma; genelde 50-60 km hız civarında meydana gelir. Yüksek hızda sarsılma; ise çok daha hızlıyken meydana gelir. Her iki durumda da motosikletin kontrol paneli ve gidonu sarsılmaya başlar. Yüksek hızda sarsılma kademeli olarak daha fazla hissedilir hale gelir ve kontrol kaybına neden olabilir. 
.m 



Ortalama hızda giderken sarsılmaya engel olmak için gidonu 
sıkı tutmanız ve dengesizlik olan hız aralığından çıkmak için 
hızı ayarlamanız gerekir. 

Yüksek hızda giderken meydana gelen sarsılmayı kontrol 
etmek çok zordur. 

Dalgalanma arka teker bir yandan ötekine salınmaya 
başladığında meydana gelir. İki tip dalgalanma vardır: Yüksek 
hızda giderken düz yolda dalgalanma ve dönerken dalgalanma. 

Yüksek hızda giderken düz yolda dalgalanma; hız arttıkça 
artar, dolayısıyla hızlanarak bundan kurtulamazsınız. Kontrol 
kazanmak için öne eğilin, ağırlığınızı makinenin önüne verin 
ve yavaşça gaz keserek hızınızı azaltın. 

Dönerken meydana gelen dalgalanmaysa; dü 'ük hızlarda olur 
ve durumu bilmeyen sürücüleri şaşırtır. Öne eğilerek ve ağırlığı 
öne vererek denge kazanabilirsiniz. Dönerken dalgalanma 
daha tehlikelidir, çı:.inkü motosiklet dönme kuvvetlerinin etkisi 
altındayken meydana gelir. 

Motosikletinizin arkasına çantalar yüklediğiniz zaman hızı azalır 
ve her iki türlü dalgalanma da meydana gelir. 

Gideceğiniz hızı, koşulları ve yükl me özelliklerini önceden 
kestirebilmek için bindiğiniz motosikleti iyi tanımanız gerekir. 
Çünkü bunlar her iki türden dengesizliğe de neden olabilirler. 

Yol, Hava ve Trafik Koşulları 
Hızı koşullara göre ayarlamış olsanız bile, içinde olduğunuz 
tehlikelerin yanı sıra g lebilecek tehlikeler için de plan 
yapmalısınız. Bu ilke tüm kitap boyunca vurgulanmış ve önceki 
bölümlerde işlenmiştir. 

Hız Sınırlamaları 
Hız sınırlamaları gidilebilecek en yüksek hızı belirler. Ancak 
bu mutlaka en güvenli hız demek değildir. Bir yolda giderken 
güvenli hız sürüş esnasındaki ko.,ullara göre belirlenir. Kı 'In, 
geceleri, görüş yeterli olmadığında ya da trafik yoğun olduğunda, 
belirlenmi5, olan hız sınırı sizin için aşırı olabilir. Koşullara uygun 
bir hız seçmek sürücünün sorumluluğudur. 

Hız sınırlamaları gidebileceğiniz maksimum hızı gösterir, 

bu gidebileceğiniz güvenli hız ile aynı şey demek değildir. 
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Hız Sürücüyü Nasıl Etkiler 

Gö�ş . _ 
Hızlı gittikçe, doğru odaklanabilecek en yakın nokta sızden uzaga 

hareket eder. Arka plandaki ayrıntılar bulanıklaşır ve daha kısa 

sürede daha fazla bilgi aldığınız için gözlem yapmak zorlaşır. Tek 

çare daha uzağı taramaktır. Böylece olayları değerlendirecek, plan 

yapacak ve tepki gösterecek daha fazla zaman olur. Karmaşık 
durumlarda ya da arka planda çok fazla bilgi olduğunda, örneğin 
alışveriş yapılan kalabalık bir caddede, gözlem yapmak ve 
aldığınız bilgiyi yeterli biçimde işlemek için daha yavaş gitmek 
gerekir. 

Hıza Gereken Önemi Vermemek 
Motosiklet sürerken hızı önemsememek çok kolaydır. H ızı 

algılamak karmaşık bir süreçtir ve aşağıdaki etkenlere bağlıdır: 

• Ön ve yan görüşle algılayabileceğiniz ayrıntılar, 
• Motosikletinizin, yolun ve rüzgarın gürültüsü, 
• Göğsünüzdeki ve kaskınızdaki rüzgar direnci, 
• Sürüşünüzün düzensiz olması, 
• Sizin normal bir hız olarak kabul ettiğiniz değer, 
• Yolun genişliği, kapalı ya da açık olması, 
• Yerden yüksekliğiniz. 

Bu etkenlerin herhangi birinde değişiklik hızı algılamayı da 
değiştirir. Aşağıda algının bozulduğu bazı ortak durumlar 
listelenmiştir. Çözüm basittir: Göstergeden hızı kontrol edin . 

• Bir otoyolda ya da hızlı gidilen herhangi bir yolda bir süre sonra 
daha düşük 50-60 km/s hızların uygun olduğu bir yola girmek. 
Bu hızlar size olduğundan çok daha düşük geleceklerdir. 
Normal hız algınızın oluşmasını bekleyin . 

• Sulu sepken yağış, sis, sağanak ve gece gibi koşullar 
nedeniyle görüş iyi olmadığında, hızı algılamanız bozulabilir ve 
sandığınızdan daha hızlı gidebilirsiniz. 

• S�zi��!n�en daha yumuşak, sessiz ve güçlü bir motosiklete 
?ı _ndıg_ı_n '._zde hızlı gitmek daha kolaydır. Hızı değerlendirmek 
ı�ın goruş ve denge kadar yol ve motosikletin gürültüsü ve 
tı�r:şim gib! başka şeylere de ihtiyaç vardır: Bunlardan herhangi 
b��ı __ azaldıgında gerçekte gittiğinizden daha yavaş gittiğinizi 
duşunebilirsiniz. 

Bakınız Bölüm 4 

Gözlem, sayfa 46 

Hız gözlemi nasıl 

etkiler 



Bakınız Bölüm 1, 

Daha iyi bir sürücü 
olmak, sayfa 19, 

Yorgunluk. 

--
Açık yollarda dar ve kapalı yollarda gittiğinizden daha hızlı 

gittiğinizi düşünebilirsiniz. 

Yorulduğunuz zaman fazla hızlı gidebilirsiniz. 

Bir otoyoldan ya da hızlı gidilen bir yoldan her çıktığınızda 

göstergenizi kontrol edin. 

Hızlı Giderken Güvenliğinizi Kontrol Edin 

Bir buçuk saatlik bir yolculuk süresince, her zaman yolun sizin tarafınızda, önünüzde 

gördügünüz açık ve engelsiz alanda durabilecek hızda gidip gitmediginizi gözleyin. 

30, 50, 70, 90 km hızlarda giderken ne kadar sürede durabileceginizi biliyor musunuz? 

11 O km ile giderken tümüyle güvenle durma alıstırması yapabileceginiz bir yer var mı ? 

Hızlı giderken güvenli durma mesafesi kuralını uygulayamıyorsanız, nedeni nedir ? 

Bakınız Bölüm 4 
ivme, vites ve tre� 

kullanımı, sayfa 80, 
Güvenli durus 

mesafesi kuralı. 

Daha hızlı gitmeniz için üzerinizdeki baskı ne olursa olsun, her zaman 

kendi yeterliliğiniz dahilinde motosiklet sürmelisiniz. 

Hızı Güvenle Kullanmak 

Güvenli biçimde hızlı gitmek kolay edinilen bir deneyim değildir. 

Her sürücünün kendi hız sınırı vardır: Bu belirli bir durumda 

kendilerini güvende ve rahat hissettikleri en yüksek hızdır. 

Sizinkinin ne olduğunu bilmeli ve asla aşmamalısınız. 50 km 

ile giderken küçük bir hatayı düzeltebilirsiniz, ama 110 km ile 

giderken , aynı hata ölümcül olabilir. 

Hızı her zaman önele gördüğünüz açık mesafeyle ilişkilendirin 

ve ister gece ister gündüz olsuıır o mesafenin içinde durabilecek 

gibi gidin. Gittiğiniz yollara aşina olmak bu durumda bir tehlike 

yaratabilir, çünkü sürücü yolu tanıdığı için daha hızlı gitme 

eğilimindedir. 

Motosikletin fren özelliklerini ve durma mesafeleri listesini 

bilmelisiniz ki, onları yolla ilişkilendirebilin. şunu asla unutmayın : 

Hızı iki katına çıkardığınızda, duruş mesafesi dört katına çıkar. 

Yağışlı ve kaygan koşullarda ise daha fazla artar. 
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50 km 
tren mesafesi 14 m 

�------------··---------.-

tren mesafesi 56 m 
�--------------------------
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Hız iki katına çıkınca duruş mesafesi dört katına çıkar. 

Öndeki Aracı Geçmek 
Yüksek hızda gitmek sık sık öndeki araçları sollamayı gerektirir. 

Hızlı giderken sollamak için dikkatle hazırlanmalı, konumlanmalı, 

gözlem yapmalı, hız ve mesafeyi doğru değerlendirmelisiniz. Tüm 

tehlikelerin farkında olup motosiklet kontrol sistemini uygulamak 

gerekir. 

Hızlı giderken güvende olmak yukarıda yazılı olanlara ve 

hızı koşullara göre doğru ayarlamaya bağlıdır. Ne kadar hızlı 

giderseniz, tepki verecek zamanınız o kadar azalır ve sonuç o 

kadar büyük bir felakete dönüşebilir. 

Ana Güvenlik Noktaları 
Aşağıdaki maddeler, akılda tutulması gereken "Ana Güvenlik 
Maddeleri"dir. 

• Güvenli olan; kendinize güvenip, başa çıkabileceğinizi 

düşündüğünüz hızda gitmektir. 

• Motosikletin kontrol ve kullanım özelliklerini tanıyın, kontrolleri 

yumuşak yapmaya dikkat edin. 

• Hızlı giderken çok dikkat edin. Yorgunluk ya da başka nedenle 

çok dikkat veremeyecekseniz, motosiklete binmeyin. 

• Gece ya da gündüz, önünüzde açık olduğunu görebildiğiniz 

mesafede durabilecek hızda sürün. 

• Hız iki katına çıkınca, fren mesafesi dört katına çıkar. 

• Motosiklet Yol Sanatı'nda güvenliği en üst düzeye çıkarmak için 

tasarlanmış beceri alıştırmalarını yapın. 

• Yorgunluğun farkında olun ve gerekli önlemleri alın. 

• Hiçbir aciliyet kazayı haklı çıkarmaz. Unutmayın ki "geç gitmek 

hiç gidememekten iyidir" . 

Bakınız Bölüm 8, 

Sollama. 



Bu Bölümde İşlenen 
Konular 

Neden hız güvenliğinizi 
etkiler? 

Güvenli bir hız nasıl 
değerlendirilir ? 

Koşullara uygun olan 

hızı seçerken göz önüne 
alınması gereken etkenler 

Hız sürücüyü nasıl etkiler ? 

Hızı doğru olarak 
değerlendirmenin 
zor olduğu durumlar 

Hızlı giderken güvende 
olmanın ana maddeleri. 

Neyi Ne Kadar Anladığınızı 

Kontrol Edin 

Neden hızlı gittikçe tehlike artar ? 

Hız ne zaman tehlikelidir? 

Güvenli duruş mesafesi kuralı nedir ? 

Ne zaman acil bir durum risk almanızı 

haklı kılar ? 

Kalabalık bir kent alanında 50 km ile 

gitmek güvenli midir ? 

Kalabalık bir alışveriş merkezinde 

neden daha yavaş gitmeniz gerekir ? 

Hızı doğru olarak değerlendirmenin 

güç olduğu durumları tanımlayın. 

Hızınızı iki katına çıkardığınızda, 

fren mesafeniz ne kadar artacaktır ? 

Bu soruların herhangi birini yanıtlamakta 

güçlük çekiyorvonız, belleginizi tazelemek 

için ilgili bölümü tekrar okuyun. 
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Yola Uygunluk Kontrolü 

Bir yolculuğa çıkmadan önce, motosikletinizin yola uygun olduğundan 

emin olmalısınız. 

Aşağıdaki kontrolleri yapın; 

D Motosiklette gözle görülür hasar, kusur ya da sızıntı var mı ? 

D Araç gereçlerin hepsi tamam ve düzenli mi ? 

D Lastikler iyi durumda ve güvenli mi, jantlar telliyse güvenli mi ? 

D Tekerlekler - her iki tekekleri de su açılardan kontrol edin; 

- Lastik dis derinligi ve durumu 

- Süpapların durumu 

- Basınç (basınç ancak tekerler soguk oldugunda dogru 
degerdedir; ayrıca motosiklete tek basınıza binip 
binmeyeceginizi de göz önüne alın.) 

- Lastik tipinin yapılacak sürüse uygunlugu. 

D Yeterince yakıt, yag, su ve öbür sıvılardan var mı ? 

D Sepet ve bagajlar güvenli ve dengeli mi ? 
-----------------

Farlar, yüksek yogunluklu sis farları, gündüz sürüsü ısıkları, 
D sinyaller ve fren lambaları çalısıyor mu ? 

D Gidon bir yandan ötekine rahatça hareket ediyor mu ? 
-------

D Korna düzgün çalısıyor mu ? 

D Ayaklıkların yerleri olması gerektigi gibi mi ? 

D Tüm camlar temiz mi? (Aynalar, mercekler ve ön cam) 

Siperlik temiz ve çiziksiz mi, anti-bugu sprey gerekir mi ? 

O Kask kafaya tam oturuyor mu, hasarsız mı ? 

O Zincir iyi durumda ve gerektigi gibi ayarlı mı ? 

O Süspansiyo�yarlı mı? 

Yakıt, yag, su, elektrik sistemi, lastik kontrol edildi mi ? 

p 
petrol 

o 
oil 

w 
water 

E 
electrics rubber (tyres) 



Motosiklet Yol Sanatı 

Yola Çıkmadan Yapılması Gereken Kontroller 

Ne zaman motosiklete binmeye karar verseniz, bu kontrolleri yapın. 
Kapatmadan kontrollerin ve aletlerin konum ve işlevini bildiğinizden 

emin olun; 

O Motosikleti sehpadan indirin ve ayagını tam kapatın. 

O Vitesin bosta oldugundan emin olun. 

O Diger sürüs yardımcılarını tanımlayın 

ABS, çekis control, kombine frenler 

D Mümkün olan kontrollerin konumunu kontrol edip ayarlayın. 

D Frenleri kontrol edin. 

Viteslerin sayısını ve konumunu kontrol edin. 

Gerekiyorsa yakıt musluğunu açın. 
Gerekiyorsa jigleyi çekin. 
Marşa basın. 
Kontrol panelinizdeki uyarı ışıklarına bakın. 
Motoru çalıştırın. 

Aşağıdaki kontrolleri tekrar edin; 

Motor çalıstıktan sonra aletlerinizi yeniden kontrol edin. 

O Aynaları en iyi görüntüyü verecek sekilde ayarlayın. 

Tüm yardımcı ünitelerinizin çalıstıgından emin olun. 

Uyarı ısıklarını ve göstergeleri kontrol eoın. 

O Aynaları kontrol edin, çevre güvenliyse yola çıkın. 

Yola çıktıktan sonra uygun ilk noktada bir fren testi yapın. 
(Bakınız sayfa 80) Gösterge ve uyarı ısıklarını yolculuk süresince 
arada sırada kontrol edin, bir aksaklık varsa, önlem alın. 



Sözlük 

ABS Güvenli Duruş Mesafesi 

Ani ya da acil durumda fren Kuralı 

yapıldıgında tekerleklerin Motosiklet sürmenin temel 

kilitlenmesini engelleyen güvenlik sartlarından biridir. 

sistem. Hızınızı durma imkanınızla 

iliskilendirir. Yolun kendi 

Aletler tarafınızda, önünüzde açık, 

Göstergeler, sinyaller.uyarı engelsiz oldugunu görebil-

ısıkları, makinanın nasıl isle

digi hakkında bilgi veren 

araçların tümü. Örnegin 

hızölçer, yag göstergesi, far. 

diginiz mesafede durabi

lecek biçimde motosiklet 

sürmelisiniz. 

Hayat Kurtaran Bakış 

Kör Noktalar 

Bir aracın çevresinde 

aynalara bakınca görüle

meyen noktalar. 

Kavis 

Yol yüzeyinde yagmur 

sularının drenajına yardımcı 

olmak için yapılmıs dısbükey 

egim. Kavis yolun tepe 

noktasından kenarlarına 

dogrudur ve egimin yönüne 

Bilgi Aşaması Bir manevra yapmadan göre degisir. 

Motosiklet kontrol sisteminin önce arkadaki kör noktaya 

diger asamalarında da yer bakmak. Adının da belirttigi 

alan ilk asaması. 

Dönüşler 

Dönüsler bir motosikleti bir 

virajın çevresinde sürm

eye denir. Yalnızca köseler 

anlamına gelmez. 

Eğik Düzlem 

Bir yolda egrinin kenarına 

dogru yolun yükselmesi. Bu 

her iki yöne de dönüsleri 

rahatlatır. 

gibi yasamınızı kurtarabilir. 

İvme Duyusu 

Degisen yol kosullarına göre 

gazı dogru biçimde kulla

narak motosikletin hızını 

degistirmek. 

İzleme Konumu 
Öndeki aracı izlemenin 

güvenli oldugu mesafe.Bu 

mesafe kosullara göre degi

sir. 

Kontroller 

Bir motosikletin baslıca kon

trolleri gaz, frenler, debriyaj, 

vites kolu ve gidonudur. 

Motor Kompresyonu 

Gaz kapatıldıgında moto

run silindirlerindeki gazların 

sıkısması. Sıkısma arka 

tekerlegin dönmesini ve 

motosikleti yavaslatır. 



Motor Torku / Motorun 

Ürettiği Dönüş Kuvveti 

Motosiklet kontrol sistemi 

Motosiklet Yol Sanatı'nın 

aslını olusturan, teh

likelere yaklasmak ve teh

likeleri degerlendirmek için 

gelistirilmis bir sistem. 

POWER kontrolü 

Bir yolculuga çıkmadan 

önce ana noktaları 

kontrol etmeye yardımcı 

olan ingilizce 'güç' anlamına 

gelen sözcük (petrol, oil, 

water, electrics, rubber). 

Sınır Noktası 

Yol yüzeyi üzerinde, önünde 

hiç bir engel olmadan, kes

intisiz görebildiginiz en uzak 

noktadır. Düz bir yolda yolun 

sag tarafının sol tarafıyla 

kesisir gibi göründügü 

noktadır. 

Sınır nr·tası sınır noktası 
analizi ac%erilen bir dönme 
sistemina-e kullanılır. 

Sollama Konıunu 
Bir aracın arkasında, uygun 
bir fırsat çıktıgında sollamak 
üzere aldıgınız konumdur. 
izleme konumundan daha 
Yakındır ve öndeki aracın 
hareketlerine tepki vermek 
için daha az zamanınız olur. 

Suda Kayma 
Ön lastikle yol yüzeyi 
arasında biriken bir su 
katmanı yüzünden manevra 
ve fren yapma kabiliyetini 
yitirmek. 

Sürüş Hırsı 

Sürücülerin motosiklet 
sürmeyle ilgili olmayan bir 
amacı akıllarına taktıklarında 
içine girdikleri fiziksel ve 
ruhsal durum. Örnegin 
öndeki aracı izleme. Bu 
durumda sürücü riskleri ger

çekçi olarak degerlendire
mez. Kaza yapma riski artar. 

Tarama 

Bir gözlem 

Motosiklet 

çevrenizi 

yöntemi. 

sürerken 

gözlerinizle 

taramanız, uzak mesaf

eye, orta mesafeye, hemen 

önününüze, yanlarınıza 

ve arkanıza bakmanız. 

Motosiklet sürücüsünün 

her seyin farkında olmasını 

saglar. 

Çekiş Kontrol Sistemi 

Bu sistem hızlanırkerrkarka 

tekerlegin fazla kaymasını 

engelleyerek motosikletin 

dengesini düzenler. 

L a s t i ğ i n  Y o l  

Tutuşundaki Elışveriş 

Herhangi bir durumda las

tiginin yol tutusu sınırlıdır 

ve ivmelenme, fren yapma, 

dönme kuvvetleri arasında 

mm, 
paylasılır. Fren yapmak ya 
da hızlanmak için daha fazla 
tekerlek tutusu kullanılırsa, 
dönmek için daha azı kalır. 

Leker Kayması 
Aracın hızıyla, lastiklerin dıs 
çevresinin hızı arasındaki 
farktır, genellikle yüzde 
olarak ifade edilir. 

Vitesler 
Motorun çıktısını arka teker
leklerde farklı hız ve güç bile
senlerine çeviren düzenek. 
Yüksek vites arka tekerlegi 
daha hızlı döndüren vitestir. 
Düsük viteste arka tekerlek 

daha yavas ama daha güçlü 

döner. 

Yol Kullananlar 

Bir yolun tüm kullanıcıları, 

araç ve motosiklet sürücül

eri, bisikletliler, yayalar ve 

hayvanlar. 

Yol İşaretleri 
Yolun kenarını gösteren 

isaretler, sag tarafta kırmızı 

kedigözleri ve sol tarafta 

beyaz kedi gözleri. 



Daha iyi bir niotoslklet sOrUcUsU 
olmak ilzerine uzmanlardan IIUtler 

Motorcycle Roadcraft ·Motosiklet Yol Sanatı" l)OrencVstajyer polisler ve 
motoslkletlerlni en iyi şeklide kullanmak isteyen diı}er sOrOcOler için bir 
grup polis motosiklet 90ltmenlnln yol göstermesi ile ve polis sOrOcOlerln, 
eOltmenlerln ve sivil uzmanlann katkılanyta geliştirilmiştir. Bu kitapta, 
güvertrrve etkin motosiklet sürmenin yöntemleri Ozeıine en yetkili &Oızlardan, 
en kapsamlı bilgiler yer almaktadır. 

Motorcycle Roadcraft ·Motosıklet Yol Sanab" motosiklet sOrme konusunda 
önde gelen bir el kitabı olarak kendini kanıtlamıştır. ilk defa Türkçe'ye 
çevrilmiş ilk baskısı 2004 yılında hazırlananbu kitap altı yıl ara ile yeniden 
gözden geçirilmiş ve güncellenmiştir. Kitapta aşaOıdakller yer almaktadır: 

• DoOru duruşu.n ve tehlikelerin farkında olmanın 
önemini açıklayan tam renkli resimler 

• Otoyol sOrOcOIQOO hakkında bir bölOm 
• Her bölOm için başlıca l)Orenllecek noktalar üzerine notlar, 

gözden geçirme notlan ve sorular 
• Söz10k ve içindekiler 

Motosiklet sOrOcOlerl, otomobil sOrOcOlerlne göre ortalama olarak 35 kat 

daha fazla ciddi yaralanma riski altındadır. GOvenli SOrOş bilgileri her 
motosiklet sever için okuntnası şart ve Motorcycle Roadcraft ·Motosiklet 
Yol Sanatı" size sürOş starıdardınızı iyileştirmenizde yardımcı olacak ilk 
TOrkçe kaynaktır. 

One Mora Mile Rlders ıt,JSOClatlon (OMM) lstanbul tarafından yayımlanmıştır. 
Bu çalışmanın satışındım kaynaklanan gelirler OMM'nin TOrklye'dekl 
motosiklet bilincini arw.aya yOnellk çalışmalannda kullanılmaktadır. 

ISBN 978-605-62273-0-1 

"RIDING IS A WAY OF THINKINB" 
9 786056 227301 
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