Yazar: Gökhan ÇERVATOÐLU
Mr. Safety&#8216;den (Bay Güvenlik) 96 Püf

Hiç bir þey, bir motosiklet binicisinin motosikletiyle uzun yýllar boyu,
kazasýz belasýz, mutlu bir sürüþ keyfi yaþayacaðýný garanti edemez.
Bir dönem, Amerikan Motosiklet Güvenlik Vakýflarý'nýn görevlendirdiði
bir komisyona þöyle bir görev verildi: Komisyon, Güvenli emniyetli
motosiklet sürüþ kurallarýný tayin eden, bu kurallarý düzenleyen
yönergeleri ve esaslarý belirleyecekti... Sonunda 2.500 e yakýn deðiþik
aktiviteyi içeren bir katalogla çalýþmalarýný sonlandýrdýlar!.. Her
birimiz, yýllarýn bize öðrettiði deneyimleri, alýþkanlýklarý ve bize verilen
öðütleri - ki bunlarýn bazýlarý iyi, bazýlarý da kötü alýþkanlýklardýr.özümsedik, birbiriyle baðdaþtýrdýk ve kendimize has sürüþ stilleri
geliþtirdik. Ýnsanlara onyedi yýldýr motosiklet sürüþ kurslarý veren biri
olarak aþaðýda sizlerle sýk sýk paylaþtýðým maddeleri sýralamak
istiyorum:
TRAFÝK STRATEJÝLERÝ:
Yolumuzu diðer sürücülerle daima paylaþmamýz gerekmektedir.
Ancak bunun limitleri vardýr. Her türlü tehlikeden uzak durmak ve
rüzgarýn yüzünüzdeki tatlý esintisini daima hissetmek için þu püfleri
dikkate alýn:
1 - Zamanlama Kavramý / Gidiþ ve geliþ çift þeritli bir yolda mükemmel
bir sollama altý saniyeyi geçmez. Þeridin ardýndaki yerimizi tekrar alana
kadar sollamamýzý otoban hýz limitlerinde mi, yoksa abartýlý olmayan,
yumuþak bir gazlama ile mi tayin etmeliyiz?
2 - Zamaný iyi hesaplayýn / Karþý yönden gelen araç veya tepeüstü,
viraj gibi kör noktalar bizden ne kadar uzakta? Bunu iyi bilmek, sizi
muhtemel bir toslaþmadan kurtaracaktýr.
3 - Asla öndeki aracýn dibine sokulmayýn / Önde bulunan, takip
ettiðiniz araç, kilometre taþý gibi yol kenarýnda belirlediðiniz bir objeyi
geçtiði sýrada içinizden sayýn: "Binbir.. Biniki..." Eðer o noktaya siz
"Ýki" dediðiniz anda varmýþsanýz, bilin ki çok yakýn takip
yapýyorsunuz.
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4 - Her aracýn seyir çizgisini kestirin / Aracýn seyrettiði þeritteki
doðrultusunu gözlemleyin ve motosikletinizi onun size ulaþamayacaðý
bir çizgide tutmaya çalýþýn.
5 - Kararsýzlýk içinde gidonu saða sola seyirterek sürmeyin / Manevra
yapmak zorunda olsanýz bile þeridinizin dýþýna taþmamaya özen
gösterin.
6 - Tehirli dönüþler / Dönemeçin mümkün olduðunca en dýþ
tarafýndan baþlamak ve dönüþe mümkün olduðunca tehirli baþlamakla
sadece daha ilerisini görme imkanýna sahip olmakla kalmaz, merkezkaç
kuvvetinin bileðinizde yarattýðý baskýyý da azaltýrsýnýz.
7 - Diðer araçlarda kaymasý muhtemel yükleri gözlemleyin / Gidiþ ve
geliþ çift þeritli bir yolda diðer araçlarýn yüklediði eþya ya da denkin her
an kurtulup yolunuza düþmesi, saçýlmasý riski bulunmaktadýr. Taþ,
kaya yüklü bir kamyon ya da ev eþyasý yüklü açýk kasa bir kamyonet
gibi tehlikeli þekilde yük taþýyan araçlarý belirleyin. Aranýzdaki
mesafeyi sabit tutun ve en saðdan seyredin. Bu, kaçýþ için size bariz bir
üstünlük saðlar.
8 - Asla ufkunuzu kapayan, görüþünüze engel teþkil eden hacimdeki
araçlarýn arkasýna takýlmayýn / Kamyonlar, kamyonetler ve diðer
önünüzü ve dolayýsýyla trafikte gerçekleþen hareketleri, tehlikeleri
görmenizi engelleyen araçlardan uzak durun. Bu ayný zamanda sizin
karþý taraftan gelen araçlar tarafýndan görülmemenize neden olarak,
ikincil bir riske de yol açar. Eðer sollayacak fýrsatýnýz yoksa mümkün
olduðunca geride kalýn. Hatta sabit kalýn, býrakýn bir kaç otomobil sizi
sollasýn ve aralýðý doldurup, size güvenli bir mesafe oluþtursun.
9 - Trafikte pik saatlerinden sakýnýn / Sürücüler þehirlerarasý yollarda
seyahat ederken þehir merkezlerinden geçiþ planlarýný iyi tayin
etmelidirler. Büyük bir metropolün, bir yerlere yetiþme çabasýnda olan
sürücülerle dolu, yoðun trafiðiyle boðuþmaya kalkmayýn.
10 - Temel kontroller: / Yalnýzca dikiz aynalarýnýza ya da çevresel,
periferik görüþünüzün yeterli olduðuna güvenmeyin. Her þerit
deðiþikliðinde þunlarý uygulayýn:
11 - Niyetinizi belli edin / Þerit deðiþtirirken en az iki tam saniye,
dönüþlerde en az dört tam saniye sinyal yakýn.
12 - Sollama yapmadýðýnýz sürece, olabildiðince sað þeritte seyredin.
13 - Sizden daha hýzlý olanlara yol verin / Bu yapýlabilecek medeni bir
davranýþtýr.
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14 - Meskun mahallerde, þehir içinde hýz yapmayýn / Aþýrý hýz zaten
genelde bir þeye çarpmanýzla þonuçlanan bir faktördür. Þehir içinde ise
bu "bir þeyler" çok fazlasýyla bulunmaktadýr!
15 - Kötü sürücülerden kaçýnýn / Hiç çekinmeden, abartýlý bir
manevra yaparak, bu gayesizce "þeridinde saða sola gezinen", sinyal
vermeden þerit deðiþtiren, gereðinden fazla hýzlý ya da yavaþ seyreden
bir sürücüden uzaklaþýn.
16 - Diðer sürücülerin arkasýndayken onlarýn kör noktalarýna girmeyin
/ Geri durun ya da gerekiyorsa gazlayýp geçin.
17 - Yolun daha ötesinde olan bitenleri gözlemleyin / Ýdeal olarak,
minimum 12 saniyelik bir görüþ ufkunun rehberliðinde seyredin. Her
dönüþteki çýkýþ noktalarýný tespit edin.
18 - Yüksek risk bölgelerinde ön fren kolunu kavrayýn.
19 - ...Ama yalnýzca tek parmakla kavramayýn / Hatta iki
parmaðýnýzla bile... Aslýnda bu daha önce yapmýþ olduðunuz acil
frenleme pratiklerindeki alýþkanlýklarýnýza ve ne kadar parmakla kolun
üzerinde hazýrda durmaya alýþmýþ olduðunuza da baðlýdýr. Ama esas
olan her an tetikte olmanýzdýr.
20 - Hýzýnýzý azalttýðýnýzda mutlaka aynalarýnýzý kontrol edin /
Ayný zamanda kendinize bir acil kaçýþ rotasý da çizin! Arkanýzdaki
sürücü yeterince dikkatli olmayabilir.
21 - Sol tekerlek izinden seyir / Dört tekerlekli taþýtlarýn býraktýðý sol
tekerlek izinin yer aldýðý hat, prensipte motosikletlerin izlemesi gereken
ideal çizgi olmalýdýr . Fakat mütemadiyen bu sol tekerlek izinin
deðiþkenliðine göre seyredin. Araçlardan dökülen yaðlar ve diðer likitler
genelde orta kýsýmda yer aldýðýndan bu idealdir. Öte yandan,
Ülkemizde, eðer sað tekerlek izinden seyrediyorsanýz, arkadan sizi
takip eden ve haciminizden dolayý sizi umursamadan ve hatta uyarýda
bulunmadan, sizin bulunduðunuz þerit dahilinde yanýnýzdan tehlikeli bir
þekilde geçen araçlar da bilinen bir gerçektir. En azýndan böyle
potansiyel tehlikelere de karþý perdeleme yapmýþ, þeridi bloke etmiþ
olursunuz. Dolayýsýyla arkanýzdaki aracý sizi sollamak isterse, korna
ya da selektörle ikaz yapmak durumunda kalacaktýr. Böylece, sizi
emniyetli bir þekilde geçmesine zemin hazýrlamýþ olursunuz.
22 - Sizin þeridiniz içinden sola dönüþ yapan araçlara karþý çok
dikkatli olun / Yavaþlayýn ve bu aracýn ne yapacaðýný iyi kestirin. Sað
aynanýzý kontrol edin ve olabildiðince saða yanaþýn. Eðer araç hemen
dönerse frenleyin, uzun sürerse hýzlanýn.
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EKÝPMANLARLA ÝLGÝLÝ PÜFLER:
Arýzalanmýþ ya da her hangi bir nedenle yolda kalmýþ bir motorla
bilinmeyen bir yerde kala kalmayý gözünüzün önüne hiç
getirmiyorsanýz, sizin için yalnýzca açýk bir yol ve dolu bir depo benzin
kafidir! Aþaðýda, bazý ikmallerle daha emniyetli ve daha eðlenceli bir
sürüþ saðlamak adýna, sizin ve motosikletiniz için yararlý bazý öneriler
bulacaksýnýz:
23 - Koruyucu zýrh!.. / Koruyucu giysilerin pek çok tipi bulunmaktadýr.
Koruyucu zýrhýnýz, anatomik yapýnýza uygun bollukta olmalý ama asla
vücudunuzdan kaymamalýdýr. Yaralanma olasýlýðý yüksek bölgeleriniz
dizleriniz, dirsekleriniz, omuzlarýnýz ve kalçalarýnýzdýr. Dolayýsýyla bu
bölümlerde koruma bulunmalýdýr.
24 - Reflektif, ýþýðý yansýtabilen materyaller / Mümkünse kedi gözü
de aplike edilmiþ olan her türlü maddeyle kendinizi olabildiðince
görünür hale getirin. Kasklar, fosforlu pazubantlar, elbise kollarýna veya
pantolonlara sonradan aplike edilebilecek reflektif materyaller. Bu
maddeler özellikle arka taraflarýnýzdan görülebilecek þekilde aplike
edilmelidirler.
25 - Görüþünüzü ve gözünüzü koruma / Çiziklerle dolu olan vizörünüzü
deðiþtirin. Spreyinizi ve yumuþak, kaský çizmeyecek nitelikte yumuþak
bir (Mikrofiber bez idealdir) bezi, Fog City gibi kask camýnýn buðusunu
önlemeye yönelik ürünleri daima bulundurun.
26 - Ýzotermik giysiler / Ýzotermik giysiler sürüþ esnasýnda kaybolan
vücud ýsýsýný koruyan tek çözümdür.
27 - Motosiklet Kullanma ve Bakým Kýlavuzu / Evinizi onsuz
terketmeyin.
28 - Gidon / Modaya uygun olsun diye gidon seçilmemelidir. Gidon,
insan ve makine arasýndaki ortak nokta, arayüzdür. Fabrikada üretilip,
takýlan orijinal gidonunuz en mükemmeli olmakla birlikte, deðiþtirme
gereði varsa muhakkak rahat sürüþünüze imkan veren, ergonomik,
yetkili servisinizin önereceði bir model seçilmelidir.
29 - Doðru sele seçimi / Karayolunda seyahat ederken üzerine
kurulduðunuz sele, oturma odanýzdaki koltuk kadar rahatlýk hissi
vermelidir. Hareket özgürlüðüne sahip olun.
30 - Tüm faktörleri gözden geçirin / Motorunuzun selesine oturun ve
gözlerinizi kapayýn. Debriyaj ve fren el ve parmaklarýnýz rahatça
ulaþabiliyor ve onlarý kavrayabiliyor mu? Gaz ve debriyaj kollarý rahat
ve yumuþak çalýþýyor mu? Ön fren gereken sýkýlýkta mý?
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31 - Yaðlý, kablolar / Yapýþkan, pasaklý, abuk subuk, biçimsiz duran,
çentiklerle dolu, hatta hasarlý kablolar sakar sürücülerin harcýdýr!
32 - Lastik kontrolü / Eskilikten ötürü çatlamýþ, yarýklarla dolu
lastikler? Yabancý cisimler? Hava basýncýnýz nasýl?
33 - Tekerleðin vaziyeti / Ayaklarýnýzýn burnuyla vurarak yapýlan
kontrolü unutun! Vurulmuþ ön lastikler, yarýklarla dolu, pürüzlü arka
lastiklere dikkat edin. Çýkma lastik almayýn; özellikle de yarýþçýlardan!
Çünkü onlar çok kilometre yapmýþlardýr. Motorunuza uygun, diþleri
saðlam, kaplamasý mükemmel yeni bir lastik satýn alýn.
34 - Süspansiyon ayarý / Çeþitli kademelerdeki ayarlarý mutlaka
öðrenin. Mutlaka ikisini de ayný kademede ayarlayýn. Çatal yaðýný en
geç yýlda bir deðiþtirin.
35 - Yolda lastik tamiri / Ýç lastikler, yamalar, siboplar, akord telleri,
lastik onarým spreyi? Motorunuzun yolda neye ihtiyacý olabilir? Yolda
kalmanýn ne kadar tehlikeli bir durum olduðunun bilincinde olun ve
sakýn hafife almayýn.
36 - En önemli ekipman: Uygun boyutta motosiklet! / Eðer henüz
almamýþsanýz, önce becerilerinizi geliþtirecek, ve mümkünse ilk
zamanlardaki muhtemel düþüþlerinizde size fazla masraf çýkarmayacak
bir küçük motor hacimli baþlangýç motosikleti!
37 - Eldiveninizi iyi seçin! / Yaz eldiveni tabir edilenler ya da
parmaksýz eldivenler bir düþme sýrasýnda iyice örselenecek, birer
konfetiye dönüþeceklerdir. El ve parmaklarýnýz her þeyinizdir!
38 - Ýyi bir kask / Kasklarýn büyük bir bölümünün içi, darbe emici, 1-2
cm.kalýnlýklara sahip geniþletilmiþ polisitrenle bezenmiþtir. Kýsmi
boyutlu, chopper türü motosiklet sürücüleri tarafýndan raðbet gören
kasklar en azýndan arka beyin aksýný iyice kaplayan ve asla baþtan
kurtulamayacak dizayna sahip olmalýdýrlar. Ayrýca kulaklýk ve goggle
takma külfeti de getirirler. En iyisi saðlam bir çene kayýþýna sahip, tam
boyutlu, vizörlü kasklardýr.
VÜCUDUNUZ:
Alkollü, uyarýcý ilaç almýþ, gençliðinizi ve atikliðinizi yitirmiþ olsanýz
bile vücudunuzu bir düzene sokmanýz ve dolayýsýyla uzun yýllar
boyunca saðlýklý bir sürüþ yapabilmeniz için hala zaman vardýr.
39 - Seleye dikkatsizce, gevþek bir þekilde oturup yayýlmayýn /
Sýrtýnýzdaki baðlarý zedeleyebilir ve dolayýsýyla disklerinizde kalýcý
hasar oluþmasýna yol açabilirsiniz.
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40 - Kulaðýnýzý koruyun / Karayolunda yolculuk, eðer kulaklarýnýzý
açýkta býrakacak kask takýyorsanýz kulaðýnýzda hasara yol açacaktýr.
Tam boyutlu, vizörlü kasklardan edinin. Bu kasklarýn da alttan gelecek
tirbulansý önleyecek þekilde dizayn edilmiþ olanlarýný seçin. Bu, sizi
her türlü K.B.B. hastalýklarýndan koruyacaktýr.
41 - Kolunuzu kaldýrarak tansiyon kontrolü yapýn / Tansiyon
kollarýnýzý gerer, kasar ve sertleþtirir. Gaz kontrolünüzü, sevk ve idare
yeteneðinizi azaltýr. Bileklerinizi aþaðýda tutun ve býrakýn dirsekleriniz
doðal bir þekilde kýrýlsýn.
42 - Yaðlý yiyeceklerden kaçýnýn / Yað molekülleri kýrmýzý kan
hücrelerinde tutunurlar ve beyninizi oksijenden yoksun býrakýrlar.
43 - Kafeinden sakýnýn / Yorgun olduðunuzda kan hücrelerinizi
yeniden harekete geçirmek için egzersiz yapmayý deneyin. Bu iþe
yaramazsa derhal dinlenin.
44 - Bir ilk yardým çantasý bulundurun.
45 - Ýlk yardým kursu / Kýzýlay ya da diðer devlet ya da özel
kuruluþlardan kurs alýn. Kitap okuyup bilgi edinin.
46 - Sýk sýk gevþeyin, rahatlayýn / Çimenlerin üzerine yayýlýn. Bir
yoga kitabý edinmeyi ve yoga yapmayý bile düþünebilirsiniz.
47 - Motosikletinizi bazen itin! / Soðuk bir havaya yakalandýysanýz,
kondisyonunuzu yükseltmek ve vücut ýsýnýzý arttýrmak için en iyi yol
budur. Fakat soðuk havada terlemenize yol açacak derecede bu iþi
sürdürmeyin!
48 - Vücudunuzun sesini dinleyin / Yalnýzca yorgun motosiklet
kullanmak kazalara yol açmaz. Vücudunuzun bir yeri aðrýyorsa, bu bel
ve sýrt aðrýlarý ve bilek ve ellerde görülen carpal tüneli sendromu gibi
kalýcý rahatsýzlýklara yol açabilir. Motosikletin yarattýðý titreþim
hipoterminin ilk nedenidir.
49 - Kendinizi rüzgardan kurtarýn / Ýyi kalitede, rüzgar geçirmeyen bir
motosiklet kýyafeti satýn alýn. Fakat teri ve vücut sýcaklýðýný dýþarý
atabilen, özel bir kumaþtan dokunmuþ olduðundan emin olun.
YARARLI ÖÐÜTLER VE BÝLGÝLER:
Motosiklet dünyasýnda yaygýn inanýþlar ve tecrübelerden
harmanlanmýþ olan derin bir bilgi birikimi vardýr ve bunlar bir noktada
birleþirler. Bunlardan dikkatimi çeken bazýlarý aþaðýdakilerdir:
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50 - Bir kros motoru veya enduro edinmeye gayret edin / Çekiþ
gücünün kontrol edilmesiyle ilgili gizemleri meydana çýkarmak için en iyi
yol budur. Daha önce hiç arazide kullanmadýysanýz, bu konuda kurs
veren bir yerde bunu deneyebilir veya diðer organizasyonlara
katýlabilirsiniz.
51 - Motosikletinizin motorunu ýsýtýn / Yanlýþ bir yerde motorunuzun
stop etmesi baþýnýza dert açabilir.
52 - Motorunuzu olabildiðince hafif yükleyin / Taþýma kapasitesinden
fazla ve biçimsiz yüklenmiþ bir motosiklette keyifli ve emniyetli bir sürüþ
yapmak çok zordur. Sýrf sýcak ve kuru kalýn... Bu size yeter!.. Diðer
ihtiyaçlarýnýzdan fedakarlýk etmesini bilin.
53 - Grup sayýsýný dört motosikletle sýnýrlandýrýn / Daha küçük
parçalý gruplar daha az kötü alýþkanlýk ve daha az ciddi kaza riski
demektir.
54 - Grup sürüþleri için basit kurallar ve iþaretleþmeler geliþtirin.
55 - Ýyi bir yolcu seçin! / Yolcular, aslýnda yükünüzün en mükemmel
dengeleyici unsurudurlar. Çünkü merkezdedirler. Yolcularýnýz ayný
zamanda sizi daha dikkatli sürmeye yöneltirler. Þöyle ki: Vitesleri daha
yumuþak deðiþtirmeniz, daha makul bir tarzda kullanmanýz, hatalý
dönüþler yapmamanýz, yandan, hatta arkadan gelen (Koþan köpekler
gibi) tehlikeler konusunda sizi uyarýrlar. Hatta belki sizi mükemmel bir
sürüþten sonra, mülayimleþtirici bir masajla bile ödüllendirebilirler!
56 - Hayalinizde daha çok kendinizi motorun üstünde sürüþ
esnasýndayken deðil de, motorun altýnda kalmýþken canlandýrýn /
Tamamýyle rahat, pervasýz olmak ciddiyetinizi ve sürüþ
konsantrasyonunuzu bozar. Bu da risk doðurur. Bu canlandýrma sizin
gidona sýkýca yapýþmanýzý ve sorumlu ve dikkatli sürmenizi
saðlayacaktýr.
57 - Acil bilgileri derleyin ve yanýnýzda bulundurun / Telefon
numaralarý, sigorta ve saðlýk bilgileri v.s.
58 - Daha önce kullanmadýðýnýz, yabancýsý olduðunuz motosikletleri
tanýyýn / Ne kadar deneyimli olduðunuz hiç önemli deðildir.
Motosikletinizi deðiþtirdiðinizde riskiniz ilk anda daha da büyüktür.
Tanýmadýðýnýz bir motosiklete ve onun aþina olmadýðýnýz ünitelerine
alýþmak için bu açýðý kýsa zamanda kapamalýsýnýz.
59 - Hýz sýrasýnda ortaya çýkan yalpa vurma, gezinme gibi nedenleri
bertaraf edin / Yýpranmýþ lastikler, gevþek akord telleri ve / veya
aksesuarlar - özellikle de gidona monte edilen grenaj ve rüzgar
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kalkanlarý - ... Bunlar ve diðer faktörler yüksek süratte kontrolü
kaybetmenize neden olabilirler. Bilmem anlaþýlýyor mu?.. Yüksek sürat
her zaman size problem çýkarýr!
60 - Neyi okuyor olduðunuzu sorgulayýn / Motosiklet yazarlarý
kendilerininkini ücretsiz elde ederler. Fan kulüplerin haber editörleri
motosikletin yalnýzca bir tek türü olduðuna inanýrlar. Akademisyenler
ise ya bolca yazý neþrederler ya da motosiklet zevkinizi öldürürler.
Güvenli sürüþ hocalarý da... Eh, onu da biliyorsunuz caným!..
61 - Yol yüzeyini okuyun / Yolun yapý ve niteliðini, teþekkülünü, virajýn
aldýðý kavisi, yoldaki gölge ve lekeleri yani potansiyel kayganlaþtýrýcý
lekeleri gözleyin.
62 - Spor aktivitelerine katýlýn / Bir çok profesyonel atlet daðlarda
antreman yapmaktadýr. Trekking yapýn.Yürüyüþü ihmal etmeyin.
63 - Kendiniz için bir kurs tertip edin / Düzenli olarak kendinize bir
gezinti ayarlayýp uygun bir yerde frenleme, vites deðiþimi ve
dönüþlerinizin daha mükemmel olmasý için kendinizi piþirin. Özellikle
kombine manevralarý gerektiren, hüner isteyen pozisyonlar konusunda
kendinizi geliþtirin.
64 - Gece sürüþlerini sýnýrlandýrýn / Motosikletin zýplamasý, yana
yatmalar ile sizi arkadan takip eden araç, üniformanýzdaki reflektörleri
dengesiz þekilde aydýnlatacaktýr. Sürüþ serüveninizi gün ýþýðýnda
sürdürmeye gayret edin.
65 - Ýyi birer sürüþ arkadaþý veya arkadaþlarý edinin / Halinden sýkça
þikayet eden, alkollü süren ve motosikletle ilgili yayýnlarý
okumayanlardan sakýnýn.
66 - Sigorta mevzuatýný bilin / Saðlýk ve yaþam sigortanýz, motosiklet
mali mesuliyet ve kasko mevzuatýný iyi öðrenin. Bir kazaya karýþmayý
beklemeyin.
67 - Ýyi sürücülerden öðrenecekleriniz vardýr / Onlarýn hareketlerini iyi
takip edin ve sorular sorun.
68 - ...Fakat asla kendi ekolünüzden þaþmayýn / Diðerlerinin
hareketlerini tamamen uygulamak zorunda deðilsiniz. Kendinize
zamanla bir strateji belirleyip sürüþ tarzýnýzý belirlemeye ve icra
etmeye baþlayabilirsiniz.
69 - ...Ve diðer arkadaþlarýnýzýn kendi tarzlarýnda sürmesine izin
verin / Sabýrlý olun ve onu uygulamak istemediði bir sürüþ tarzý için
yönlendirmeyin. YAPMANIZ GEREKEN SÜRÜÞ PRATÝKLERÝ:
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Ailesinin okumak için Harvard'a yolladýðý Clem isimli bir çocuk vardý.
O, hiç faydalý bir teknik öðrenmeye çalýþmadý. Bir gün aðýr yaralandý
ve þimdi sakat bir motosiklet yazarý olarak yaþamýný sürdürmekte...
Eðer bazý talimler yapmazsanýz, eðitimli biri olmanýz size yetmeyebilir.
Ýþte bir kaç talim:
70 - Bir çizgi üzerinde durma talimleri / Yumuþak bir fren hareketiyle
motorunuzu istediðiniz noktada durdurabilmelisiniz. Sert veya
yumuþak... Düþük ya da yüksek hýzlarda... Her zaman...
71 - Acil frenler / Buna "Panik frenleme" demeyin. Mümkün olan en
kýsa mesafede soðukkanlý bir þekilde durmayý öðrenin. Araþtýrmalar,
kazalarda çarpma hýzýnýn en çok 50 KM süratle gerçekleþtiði
yönündedir.
72 - Kontra gidon hareketleri / Saða kýrýn, saða dönün. Sola kýrýn,
sola dönün. Bunu yaparken içgüdüsel olarak deðil sezgiyle, kararlýlýkla,
yumuþak hareket edin.
73 - Denge hareketi / Dönemeçlerde motosikletinizi yatýrdýðýnýz
açýyla doðru orantýlý olarak vücudunuzu da yatýrýn. Bu faydalý sürüþ
pratiði, düþük hýzlarda yapýlan dönüþlerde de stabilite saðlayacaktýr.
74 - Direksiyon kýrma / Biçimsiz bir þekilde oturma, etkin bir gidon
hareketi ile birleþtiðinde, motosikletiniz hele hele aðýr bir makinaysa,
vücudunuzdan baðýmsýz olarak hareket edebilecektir!
75 - Zikzaklar çizme / Motosiklet sürerken can sýkýntýsýný geçirmenin
en iyi yollarýndan biri, yolunuzun önünde sýralanan kasis ve
çukurlardan oluþan noktalardýr. Kontra gidon hareketlerini kalça
hareketleriyle destekleyin.
76 - U dönüþleri / Olabildiðince geniþ açýyla dönün ve tek ve hýzlý bir
hareketle dönüþünüzü tamamlamayý deneyin.
77 - ...140 derecelik açýyla dönüþ hareketi / Motosikletinizi kaldýrým
çizgisine önce 40 derecelik açýyla konuþlandýrýn. Gidonu kýrarak ve
hafifçe vücudunuzu rahat bir þekilde yatýrýn. Ýçerdeki ayaðýnýzý
saðlamca yere basýn ve dýþarýdaki ayaðýnýzý motorunuzun ayak
dayama pedalýnda tutun.Omuzunuzun üzerinden bakarak yolu kontrol
edin. Hafifçe gaza dokunarak tereddüte kapýlmadan kaldýrým
çizgisinden ayrýlýp dönüþünüzü yapýn.
78 - Ani ve sert manialar / Eðri büðrü, kasisli çukurlu yerlere asla sert
frenle dalmayýn. Mümkünse giriþ hýzýnýzý koruyacak þekilde gaza
dokunun. Fren ile deðil gazla hýz ayarlayýn.
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79 - Düþük hýzlarda kullaným / "Denge" tamamýyla debriyaj, gaz, fren
ve gidon hareketlerinin hünerli idaresiyle ortaya çýkan bir olgudur.
Bazen yürüyüþ hýzýnda motosiklet sürmeyi de talim edin. Tüm sürat
dilimlerinde yaptýðýnýz pratikler size daha sonra çok yarayacaktýr.
80 - Seyir halinde doðru yerde gaz vermek / Bir virajýn çýkýþ
noktasýnda gazý hafifçe açmak motosikletinizin doðrultusunu
düzeltmesini olumlu etki yapar.
81 - Dönüþlerde þasinin kontrol edilmesi için arka frenin kullanýlmasý /
Keskin dönemeçlerde gazý birdenbire kapamak yerine gazý kýsmen
açýk tutmayý ve arka freni kullanmayý bir deneyin.
82 - Yarým kaldýðýný hissettiðiniz dönüþler / Eðer çok müþkül
durumda kalýrsanýz, baþ kýsmýnýzý biraz daha eðin, gidona daha sýký
yapýþýn ve gene 81. maddede anlatýlanlarý uygulayýn. Gazý
kapamayýn.
83 - Debriyaja "Tüy gibi" dokunun / Kros ve enduro sürücülerinin motor
gücünün birdenbire artmasýný ve sürüþ hizasýndaki bozulmalarý
kontrol etmek için kullandýklarý yöntem budur. Anahtar, "Ýçgüdü" deðil
motor devrini kontrol altýnda tutmaktýr.
84 - Fren ve gaz geçiþleri / Þasinizi stabil tutmak için, gazdan frene, ya
da frenden gaza geçerken intikal devresini göz önünde tutun ve yeni
aksiyona yumuþakça geçin. Gaz kolunun üzerinde kelebek gibi gezinin.
Fren koluna limon sýkar gibi asýlmayýn. Fren kolunun üzerine hafifçe
parmaklarýnýzý "tuþe" edin.
85 - Vites yükseltme / Debriyaj kolunu fazla sýkmayýn. Sadece
kavrama noktasýna kadar sýkmanýz kafidir. Aslýnda bir çok motosiklet
modelinde yumuþak, hýzlý vites deðiþimleri debriyaj gerektirmez. Bunu
deneyin.
86 - Vites düþürme / Gazý ani bir hareketle kapayýp motor devrini
düþürülecek vites için uygun çalýþma düzenine sokmak en uygunudur.
Böylelikle debriyaj balatasýndaki hafif aþýnmalarý da bir ölçüde
azaltmýþ olursunuz.
87 - Eþ zamanlý olarak vites düþürme ve frenleme yapýn / Bu zor
hareketi madde 84 ve 86 daki yönergelerle kombine olarak
uygulamalýsýnýz. 88.- Gaz verme / Hýzýnýzý deðiþtirme ve
doðrultunuzu düzeltip tehlikelerden uzaklaþma sizin yegane savunma
yöntemlerinizden biridir. Maksimum gaz verme esnasýnda çatala iyice
hakim olmadan vites yükseltmemelisiniz.
89 - Bir dönemeçte durmak / Çabuk durabilmek için doðrultunuzu
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çabuk düzeltebilmelisiniz. Tabii frenlemeden önce de bunu tam
anlamýyla gerçekleþtiremeyebilirsiniz (Yolun dýþýna savrulabilirsiniz).
Yöntem, yatma açýnýzý azaltýrken frene ayaðýnýzý yumuþak bir
þekilde artan bir kuvvetle bastýrmanýzdýr.
90 - Dönemeçlerde yana savrulma / Dönemeçlerde lastiklerin
kýpýrdanmasýndan kaynaklanan belli belirsiz bir lastik cayýrtýsý
duymaya baþladýðýnýzda bunu yavaþ yavaþ önleyebilmek mümkündür.
Eðer ön tekerlek kilitlenmeye meylediyorsa arka frene basmayý
sürdürün. Yolun temiz yüzeylerini deneyin ve unutmayýn: Ön frene daha
kuvvetli olarak asýlmanýz arka frenin yükünü azaltýr. Çünkü tek kiþi
binildiðinde ön frene binen yük daha fazla olacaktýr.
91 - ABS ile yapýlan frenler / Hýzla frenleyebilirsiniz. Size garip ve
esrarengiz gelebilirler. En iyisi onlara alýþmak için pratikler
yapmanýzdýr. Ancak fren balatalarýnýzý ve tüm fren sisteminizi daima
bakýmlý tutun. Çýkmaza girmeyin!
92 - Islak tümsekleri hissettirmeden geçiverin / Sýkýlý durumda olan
bir arka frenle, ýslak, çimenli bir tümseði ya da kaygan bir zemini
geçmek zorunda kaldýðýnýzda kontrolü nasýl saðlamanýz gerektiðini
tecrübe edin. Tabii daha deðerli bir yöntemi de öðrenebilirsiniz. Nasýl
kilitlenmeyeceðini öðrenerek!
93 - Ön ve arka frenin ayný anda kullanýlmasý / Çabuk durmanýz
gerektiðinde el ve ayak frenini ayný anda rahatlýkla kullanýn. Bunun
ötesinde, baþka bir iþlem yapmanýza gerek kalmaz.
94 - Yakýtýnýz bittiðinde yakýt musluðunu rezerv konumuna getirmeyi
pratik edin / San Diego otobanýnda tekin olmayan bir Ducati ile 90 km
hýzla seyrediyordum. Saðýmdaki trafik ise 130 km hýzla seyrediyordu.
Ne kadar riskli bir durum yaþadýðýmý tahmin edebildiniz mi?
95 - Þu gaz kolu! / Bir dönemeçte arka tekerlek kaymaya baþlarsa
(Mýcýr, yað veya aþýrý gaz verme nedeniyle), Gaz kolunu birden
kapamayýn! Çekiþ gücünü tekrar ele geçirene kadar
soðukkanlýlýðýnýzý koruyun.
96 - Yeni bir motosiklet satýn almak / Teknik olarak bu gerçekten de bir
görev deðildir. Ancak yeni bir motosiklet sizi daha da fazla sürüþ
dolayýsýyla becerilerinizi geliþtirme yönünde motive edecektir.
Motosiklet yetkili satýcýnýzýn da karný doyacaktýr. Baðlý sektörler
iþleyecek ve çark dönecektir.
Copyright © Lawrence Grodsky
Stayinsafe Sürüþ Okulu - A.B.D.
Her hakký saklýdýr.
Sayfa 11.Toplam 12 sayfa. Tüm Haklari Saklidir. © 2009 Endurocu.Com Tarih: 19.01.2019 Saat: 21.46 .

Bu köþe yazýsýnýn geldigi yer: Endurocu - Motosiklet ve Enduro
Haberleri, Gezi, Kamp:
http://www.endurocu.com
Bu köþe yazýsý için adres:
http://www.endurocu.com/modules.php?name=Kose_Yazilari&op=viewa
rticle&amp;artid=13

Sayfa 12.Toplam 12 sayfa. Tüm Haklari Saklidir. © 2009 Endurocu.Com Tarih: 19.01.2019 Saat: 21.46 .

