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[SÜRÜŞÜN TEMELLERİ] 
Bu kitapçık motosiklet camiasında bilinen ve bilimsel temelleri olan birikimi aktarmayı amaçlar. Sizlere, profesyonel eğitim almanızı şiddetle 

tavsiye etmekteyiz. 



Doğru motor üzerine 
çıktığınızda: 
 
• Yadırgamayacağınız, 

 
• Elinizi ve ayağınızı rahatça 

konumlandırabileceğiniz, 
 

• Ayaklarınızın yere 
değebileceği yükseklikte 
olmalıdır. 

Seleye Doğru Oturuş / Konumlanma 

Motosiklete oturun, elinizi ve 
ayaklarınızı yerleştirin. Elleriniz 
gidonda, ayaklarınızın her ikisi de yere 
basmış durumda. Konumunuz şu 
şekilde olmalı: 
 
Bacak aranız deponun size en yakın ve 
alt kısmına değdi değecek şekilde.  
 
Elleriniz elcikleri kavradığında ön 
kolunuz yere paralel olmalı.  



Kask yetmez. 
 
Tepeden tırnağa, 
Ayakkabı, dizlik dahil. 

Donanımsız Olmaz! 

30 metre uçtum, 
 

50 metre sürüklendim. 
Burnum kanamadı, 

İşte sebepleri 



Donanımsız Olmaz! 



Donanımsız Olmaz! 



Motosiklet Baktığın Yere Gider 

 
”Motosiklet kullanırken baktığın yere 

gidersin” 
 

Yani siz farkında olmada, hatta komut 
vermeden dahi, beyniniz nereye 

bakarsanız oraya gitmeniz için motoru 
yönlendirir. 

 
Bu hayati bir kuraldır, kolaylık 

getirirken, yanlış yere bakıldığında 
kazaya götürmesi de mümkündür. 

Dip Not: Bu olgu uçağın savaşta ilk kez kullanıldığı zamanlarda acı tecrübelerle öğrenilmiştir. 
 

Pilotların vurdukları uçağı yere çakılana ya da patlayana kadar izlemeleri olduğu fark edildiğinde hala geçerli olan kural 
ortaya çıkmış: «Vurduğun uçağa bakma zira uçaklar ve motorlar baktığın yere gider…» 



Motosiklet Baktığın Yere Gider 



Bu gördüğünüz psiko-bebek 
Çaki’nin büyüklüğü değil, 
A.R.T. Hocamız Aybars Bey. 

Motosiklet Baktığın Yere Gider 
Bu gördükleriniz psiko-bebek 
Çaki’nin büyüklüğü değil. 

O kafa o kadar dönüyor işte… 



Motosiklet Baktığın Yere Gider 

«Ama ben yapamıyorum?» 
 
Buyur;  
ben de yapamıyordum,  
 
Ama durum bu işte… 

Beyninizi ikna ederseniz,  
 
Bakış sorun olmaktan çıkar. 

Ben bilmem,  
Beyin bilir. 



 Motosikletin Üzerinde Doğru Konumlanma 

Birçok kişi, ellerini yanlış konumlandırır.  
 
Elciklerin doğru tutulması  

• konfor,  
• kontrol  

 ve en önemlisi  
• sürüş güvenliği sağlar. 

“Ellerinizi elciklere yerleştirdiğinizde 

ön kolunuz (bileklerinizle dirsekleriniz 

arasında kalan kısım) yere paralel 

olmalıdır” 

Gidonun yüksekliği ayarlanabilir. 
  

Omuzlarınızı indirin. İndirebiliyorsanız, 
kasıyorsunuz.  

  
Elcikler ellerinizi koymak içindir. Dizlerinizle  
tutunacak ve gidonu sadece kontra vermek 

için kullanacaksınız.  

Bileklerin Doğru Duruşu, Elcikleri Tutmak 



• İlk kural, acemilerin artçı almamasıdır. 
 
Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Nelerdir? 

• Tutunma 

– Dizlerden başlayın. 

– Zorlanırsa ellerinden çok dizlerine yüklenmesini 
söyleyin. 

– Dizlerle sıkarak sinyal vermek ve sizi uyarmak da 
elleriyle bir şeyler anlatmaya çalışmasından daha 
geçerli bir yoldur. 

• Artçının, asla ama asla (asla hiç bir zaman 
demektir) iki elini birden bırakmaması gerekir.  

• Artçı hazır olduğunu belirtmeden hareket etmeyin. 

• Kaskın vizörünü nasıl açıp kapatacağını gösterin ve 
bunu elinde eldiven varken de yapabileceğinden 
emin olun. 

• Sizin sağa veya sola sapmanızı veya durmanızı 
istediği taktirde bunu size nasıl anlatabileceğini izah 
edin.  

Artçı Aldığınızda 

“Motosikletin kralı sürücüdür! 
Bu bir tercih değil, zorunluluktur. Yolcu (artçı) 

tamamen sürücüye tabidir.” 

• Motosikletin virajları yatarak alan bir araç olduğunu iyice 
anlamasını sağlayın.  

 

Pek çok artçı içgüdüsel olarak viraj alırken ters tarafa yatarak 
motoru dengelemeye çalışır. Böyle bir hareketin motosikletin 

düşmesiyle ve kaza yapmanızla sonuçlanacağını artçının 
kafasına sokun. Bu en hayati kuraldır. Ters bir harekette 

dengenizi kaybetmeniz işten bile değildir. 

 

• Artçınıza kafasını tamamen dışarıya doğru uzatmaktansa 
omzunuzun üzerinden yola bakmasını söyleyin. 

 

Motosiklete nasıl bineceğini önce anlatın. Anlattıktan sonra 
da gösterin. 

Motosiklete soldan ve ayaklık açıkken binildiğini 
unutmayın. 

 

 

Not: Artçının sürüş tarzınıza ve motora göre farklı şekillerde 
tutunması mümkündür. 



Tüm bu anlatımlardan unutmayın ki sadece anlattınız. Yola çıkmadan önce artçınızı alın, ve ona deyin ki:  

  
“Şimdi yola çıkıp, bir kaç gaz açma, biraz frenleme yapacağız. Bir iki defa da aniden 

hızlanacağız. Böylelikle hızlanmayı ve frenajı göreceksin. Dizlerini ve ayaklarını kullanmayı 
unutma.” 

  
Bu şekilde anlattıklarınızın hayata geçmesi için bir kaç kilometre de çok büyük bir yol kat etmiş olacaksınız. 

  
“Yola çıktıktan sonra sürücünüzün tavrını ve tepkilerini gözlemleyin. Virajlarda, frenlemede 
sizi tatmin edece seviyeye gelmeden normal sürüşünüzden daha düşük süratte, daha az 
yatırarak sürün.” 
  
 “Yolcunuz sadece ve sadece sizin sorumluluğunuzdadır. Onun yapacağı hatalardan da 
sürücü olarak sizin sorumlu olacağınızı asla aklınızdan çıkarmayın zira; arkanızda birisini 
değil bir hayatı taşıyorsunuz…” 
 

Artçı Aldığınızda / 2 

“Motosikletin kralı sürücüdür! 
Bu bir tercih değil, zorunluluktur. Yolcu (artçı) 

tamamen sürücüye tabidir.” 



Sürerken Nasıl Gözümle Tararım? 

Bakış, bakış, bakış;  
(T.A.T.K.U) S.I.P.D.E, peki nasıl? Cevabı şöyledir: 

Gözlerinizle her yeri taramak için; 
 İleriye bakın, 
Aynaları kontrol edin, 
  İleriye bakın, 
Yol kenarlarını ve yüzeyini kontrol edin, 
   İleriye bakın, 
Sürat göstergenize bakın… 

ve yeniden tekrarlayın. 
 

Bu döngü 7 ile 10 saniye arasında tekrarlanıyor 
olmalıdır. 



Virajda Gaz Açma Teknikleri 

Gazın önemli bir başka görevi daha vardır, dengeleyici 
görevi. 

 

Düz gidişi iyi olan bir araç = virajı kötü dönen araç,  

iyi dönen tasarım = düz gidişte sorun.  

 

Motosiklet  kullanırken virajı iyi dönecekken, düz 
gidişe kurban edilmiş kapasite ile gireriz ve üreticiler 

bu kaybımızı, tasarladıkları şekilde kullanmamızı 
bekleyerek bize satarlar. 

 

Üreticiler Bizden Ne Bekler? 

Gaz kontrolünün (gazı açıp-kapatmanın) bir virajda, 
motorun viraja girip çıkmasındaki her şeyiyle ilgili 
(geometrisi, tutuşu, viraj içindeki yol tutuşu vs..) çok 
büyük etkisi vardır. Viraj alırken, motorunuzun sizden 
beklediği tek şey vardır: “Doğru noktada doğru bir 
şekilde gaz açmak.” 

“Viraja gazı yeterince açmış, arka süspansiyonunuz 
oturmuş biçimde girmelisiniz.” 

 

Neden gaz? Cevap ağırlık aktarımıdır.  

Aslında arka tekerleklerin daha kalın olmasının sebebi 
de budur. Zira motorda ideal tutunma dengesi ön 

tekerde %40, arka tekerde %60 gibi ifade edilebilir. 

 

“İşte gaz kolu bu noktada, bir bakıma 
süspansiyonunuzun en iyi konumda yapılanması için 

yardımcı olabilecek bir ‘’ayar’’ aletidir.” 

 

Gazı açtığınızda, motorun arkası ve daha geniş olan 
arka lastikteki tutuşu kullanmaya başlamış oluruz. 
Böylelikle motosikletimizin yol tutuşu artar. 
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Gaz Vermek, Peki Ne Kadar? 
 
“Doğru tarz, aynı hızı koruyacak kadar gaz açmaktır.” 
 
“Bileğinizdeki gaz hassasiyetini, dönüşlerde yeterince gaz açmayı becerememeniz normaldir. Bunu 
zamanla geliştireceksiniz. Başlarda becerememekten korkmayınız!” 
 

İşte bu sebeple size devamlı “uygulama, uygulama, uygulama” diyoruz. Zamanla ve çalışarak gelişen bir 
beceridir bu. O sebeple yola çıkıp virajlarda deneme yapmaktan ve daha da önemlisi hata yapmaktan 
korkmayın. Zamanla daha iyi dönecek ve daha hakim olacaksınız, hem motosikletinize hem de gaza. 
  

Dikkat edeceğiniz şu olacaktır: 
 

“Virajlara (çok sürat düşürmeden) yavaş girin, hızlı çıkın.” 
 

Gazı kapayın, 
Motosikletiniz yatırın, 

Gazı yavaşça ve azıcık (dönerken hız kaybetmeyecek kadar) açın, 
Dönüşü tamamlarken gazı arttırarak devam edin. 



Motorumu Ne Kadar Yatırabilirim? 

Her ama her motoru, 

pegleriniz* yere değene 
kadar yatırabilirsiniz 

  

2 - Peg yere değdiğinde 
hiç bir şey olmaz, daha 
hala yatacak yer vardır, 

fakat artık gerçekten az 
yer kalmıştır. 

*peg: Ayaklarınızı 
koyduğunuz ayaklıklar. 

  

ÖNEMLİ NOT  

Bu bilgi motosikletinizi 
pegleri sürtecek kadar 
yatmanız için DEĞİL,  

virajlarda motosikletiniz 
rahatça yatırabilmeniz için 

paylaşılmıştır :) 

 



Frenleme 

Bağlantılı fren sistemine sahip motorlar iyidir, 

ABS sistemine sahip motorlar daha da iyidir; 

ABS ve bağlantılı frenleri olan motor en iyisidir. 

Doğru frenlemeyi öğrenmek için bu 
sistemlerin olmadığı motorlar gerekir. 

  

Bağlantılı fren sistemi. 

 

ABS fren “Cart” diye frene asılma lüksünü 
getirir size. (Dikkat! Bu bahsedilenler motor 
virajda iken geçerli değildir.) 

  

Arka fren ciyyk! diye kaymak için iyidir.  

 

Ön fren kontrollü fren yapmak için iyidir.  

Ön fren daha kısa mesafede durmak için iyidir.  

Ön fren dozajlamada daha iyidir. 

Frenlemede Bakış 
 

Frenleme esnasında karşıya ama 
sadece karşıya bakılır. 

 
Yere, sağa, sola, hızınıza, ön 

tekerleğe değil sadece ileriye 
bakınız. Yere değil, önünüze değil; 

ileriye bakınız. 
 

Bir ara ön fren çalışması yapın. Biz 
yaptık ve motor dediğin ön fren ile 

çok daha net duruyor. Ön frenin 
yaptığı bildirimi hiç bir arka fren 

yapamaz. 
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Frenleme Tekniği 
 

• İleri Bak, 
 

• Boşluğu Al (Ağırlık 
Transferi) 
 

• Basıncı Kademeli Olarak 
Arttır, 
 

• Durmadan Hemen Önce 
Basıncı Kademeli Olarak 
Azalt, Sekme Yaşama 

 



Motosiklet Kullanırken – Motoron 

• Motosiklet kullanmaya 
uygun fiziksel kondisyona 
sahip olduğunuzdan emin 
olun. 

• Motosikletinizi kontrol 
edin. 

• Havanızda olduğunuzdan 
emin olun. 

• Gevşek kalın. 
akıcı olun. 

• Gitmek istediğiniz 
yere bakın. 

• Önünüze ve etrafına 
bakın. 

• Durabileceğinizden 
emin olun. 

• Motosikletinizi 
tanıyın. 



Motosiklet Kullanırken – Motoron / 2 

• Kendinize alan yaratın. 

• Yolu daha fazla kullanın. 

• Güvenli konumlarda 
kalın. 

• Motosiklete kendiniz için 
binin. 

• Motosikleti asla aklınızın 
daha önce bulunmadığı 
bir noktaya götürmeyin. 

• Kendini beğenmişlik 
yapmayın. 

• Bir B planınız olsun. 

• Keyif alın. 



Motosiklet Kullanırken – Motoron / 3 

Son Söz  : Esneklik 
 
Tüm bu kuralların temelinde, her durumu kendi içinde değerlendirme kuralı yatıyor.  
 
Bu kurallar harika bir rehber oluşturuyor; fakat çok katı şekilde uygulanırsa, 
kullanıcıya dar gelebilirler.  
 
Bunların sırrı, temsil ettikleri prensipleri anlamakta ve bu prensipleri esnek şekilde 
uygulamakta yatıyor. 



SIPDE Hadisesi 

Motor kullanmamın en önemli unsuru S.I.P.D.E tekniğidir. 
 
SIPDE tekniği, araba kullanmaktan farklı olarak motosiklet 
kullanıcısının bir radar gibi çevresini ve yol şartlarını her an 
tarayarak olası tehlikeleri daha ortaya çıkmadan fark etmek, 
tanımlamak, önceden hazır olarak kazayı savuşturmayı veya 
kaçınılmaz durumlarda olası en az hasarı almayı amaçlar. 
 
S.I.P.D.E. bir kısaltmadır ve İngilizcedir. Türkçe ifade etmek 
gerekirse SIPDE: 
 
Tara, Anla (Tanımla), Tahmin Et (Öngör), Karar Ver ve son 
olarak, Uygula olarak açıklanabilir. 
 
Şimdi bu adımları örnekleme yoluyla açıklayalım. 
 

SCAN: T a r a 
 

IDENTIFY: T a n ı m l a 
 

PREDICT: Ö n g ö r ü d e   B u l u n 
 

DECIDE: Ka r a r     V e r 
 

EXECUTE: U y g u l a / H a y a t a   G e ç i r 
 

SIPDE tekniğini kullanarak trafikte ilerlediğimizi 
varsayarsak, ve önümüzde bir araba var ise, 
yapmamız gerekenler: 
 
• Önümüze değil İLERİYE bakmayı, (arabaya 

değil, geleceğe, yani yolun ilerisine bak) 
 
• gözlerimizin devamlı olarak çevremizi 

taramasını, görmek için değil etrafımıza 
bakmak için kullanılmasını, (kenardaki kıza 
baka kalma, gözlerini sabitleme) 

 
• çevremizdeki her şeyi tek tek tanımlamayı 

ama büyük resmi görmeyi (tüm çevremizi bir 
bütün olarak görmeyi), arabanın arkasına 
değil çevresine de bakmayı, 

 
• diğerlerinin bizi görmesini sağlamayı (korna 

çalarak, far yakarak, devir çevirip motoru 
bağırtmayı) 

 
• ve kutulanmamayı içerir (kutulanmayı ayrıca 

konuşalım). 
 



“Ana hedef her sürüşte biraz daha ileri 
gidebilmektir. 

  
İyi olmanın ise tek bir kuralı vardır: 

çalışmak, çalışmak, çalışmak 
  

Bu nedenle her sürüşünüzde kendinize bir 
hedef seçiniz ve sürüş boyunca o konuyu 

çalışınız. Başarının anahtarı budur.” 
 



İzmir Motosiklet Kulübü 
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