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ÖZLEM BİTİYOR!
2 yıllık aranın ardından Motobike Istanbul, tüm motosiklet ve bisiklet severleri 13. kez yeniden bir araya getiriyor.
Sadece Türkiye’nin değil, bölgenin lider uluslararası motosiklet, bisiklet ve aksesuarları fuarı Motobike Istanbul, bu yıl 13.
kez düzenleniyor. Son olarak 2020 yılının Şubat ayında düzenlediğimizi fuarda 4 gün boyunca 100.000’in üzerinde ziyaretçi,
285 katılımcı firmanın sergilediği binlerce ürün ve modeli yakından görme ve satın alma fırsatı bulmuştu. Pandemi kaynaklı
sebepler nedeniye 2 yılı aşkın bir aranın ardından tüm motosiklet ve bisiklet tutkunlarıyla yeniden buluşmanın heyecanını
taşıyoruz.
Önceki yıllarda olduğu gibi, bu yıl da fuar süresince çeşitli etkinliklerle herkes için unutulmaz bir deneyim yaşatacağız.
Gösteri alanında birbirinden etkileyici motosiklet şovları, Motobike Academy kapsamında interaktif sunumlar, söyleşiler ve
fuar boyunca devam edecek sürpriz etkinlikler düzenleyeceğiz. Geçmiş yıllardan farklı olarak, bu yıl fuarımızın 3. gününde
de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı hep birlikte gururla kutlayacağız.
Küresel çip krizi de dahil olmak üzere birçok pandemi kaynaklı sorun nedeniyle çok uzun bir süre motosiklet ve bisiklet
tutkunlarını fuarımızda ağırlamaktan mahrum kaldık. Ama nihayet özlem bitiyor. 21-24 Nisan’da İstanbul Fuar Merkezi’nde
yapılacak Motobike Istanbul 2022 fuarımızın sizler için verimli ve çok keyifli geçmesini dileriz.
Motobike Istanbul Ekibi
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MOTUL BİR KEZ
DAHA MOTOBIKE
ISTANBUL’UN ANA
SPONSORU
Motul Genel Müdürü
Dmitry Bakumenko

Madeni yağın lider markalarından Motul, motosiklet tutkunları ile buluşmak üzere bir kez daha Motobike
Istanbul’da etkinliğin ana sponsoru olarak yerini alıyor. Motosiklet severler için vazgeçilmezler arasında yerini
alan madeni yağlarını ve bakım ürünlerini kullanıcılarla buluşturacak olan Motul, iç ve dış alanda yer alan
stantlarında ziyaretçilere keyifli anlar yaşatmak için özel sürprizler hazırlıyor. Ayrıca, Motul bu yıl ziyaretçilerin
çok daha keyifli vakit geçirmesi için fuar boyunca dijital ortamda ve fuar alanında yarışmalar düzeneyerek
ziyaretçilere birbirinden güzel hediyeler dağıtacak.
Motul ile motosikletler ilk günkü performansında
Dünya çapında Peugeot, Scherco, Ohvale, MV Agusta, Ural gibi motosiklet üreticilerinin dolum ve servis
yağı, aynı zamanda Dakar’da Honda Racing Team, Sherco Racing, MotoGP’de yarışan Pramac Ducati Team,
Suzuki Factory Team gibi fabrika takımlarının sponsoru olmasının yanı sıra, MotoGP, WorldSBK, WEC gibi
en zorlu pist yarışlarının teknoloji partnerliğini yapan Motul, Türkiye pazarında da motosiklet sürücülerinin
vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Motul kullanıcıları, motosikletlerinin ilk günkü performansını korumak
için sadece Motul’ün madeni yağlarını değil, aynı zamanda McCare motosiklet bakım ve temizlik ürünlerini de
tercih ediyor.

Motul Türkiye ve Ortadoğu Genel Müdürü Dmitry Bakumenko, Motobike Istanbul 2022 ile ilgili şunları söyledi:
“2019 senesinden bu yana Türkiye’nin en önemli motosiklet etkinliklerinden biri olan Motobike Istanbul’un
ana sponsoru olarak sektöre ve motosiklet kullanıcılarına verdiğimiz önemin altını bir kez daha çizmek
isterim. Fuarda iki teker tutkunu kullanıcılarla bir araya gelerek ürünlerimiz ile ilgili kullanıcı deneyimlerini
birinci ağızdan dinlemek bizim için çok kıymetli. Aynı zamanda sektör temsilcileri ile bir araya geldiğimiz
fuarın bu sene de önceki seneler gibi renkli ve başarılı geçeceğine eminim.”
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Geçtiğimiz yıllarda fuarın en çok ziyaretçi ağırlayan markalarının başında gelen Motul, 21-24 Nisan 2022
tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek etkinlikte ziyaretçilerine keyifli vakit geçirmeleri
için fark yaratacak organizasyonlar düzenleyecek. Tüm yıl bu etkinliği bekleyen motosiklet tutkunlarını
ağırlayacak etkinliğe yüz bin kişinin üzerinde ziyaretçi bekleniyor.

2022

MOTOSİKLETİNİZİN

İLK GÜNKÜ PERFORMANSINI
DAİMA HİSSEDİN!
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MOTOBIKE ISTANBUL 2022
TRENDLER, MOBİLİTE VE
SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM
Garanti BBVA Tüketici
Finansmanı Direktörü Koray Öztopçu

“Motobike Istanbul 2022” platin sponsoru olarak motosiklet ve bisiklet tutkunlarını Nisan ayında bir araya getirmekten mutluluk
duyuyoruz.
Büyükşehirlerde hem ulaşım ihtiyacımızı giderme, hem de hız, trafik yoğunluğu ve maliyet üçlemesinde mobilite her anlamda tüketicinin
en önemli odağı olmaya devam ediyor. Pandemi sürecinde tüketiciler olarak yaşam tarz ve alanlarımızda büyük bir değişim yaşadık.
Zaman, ulaşılabilirlik ve ihtiyacı giderebilme noktasında ürün finansmanı tercihlerinde yeni gereksinimlerin doğduğunu gözlemledik.
Sürdürülebilirlik, mobilite alternatifleri, ulaşımda hız ve elbette doğaya ulaşma isteğiyle geleceğimizi, şehirlerimizi ve finans çözümlerimizi
bu adımlara göre şekillendireceğiz.
Şehirlerimiz çok farklı çözümleri içinde barındıracaklar; sürdürülebilir ulaşım, düşük karbon ayak izi, enerji verimliliği ve yeşil ulaşım
temaları vazgeçilmez olacak.
Tarihte ilk motosiklet 1885 yılında Gottlieb Daimler tarafından tasarlanırken, Hildebrand & Wolfmüller tarafından 1894 yılında ilk patent
alınmıştır. 1900 yılında Michael ve Eugene Werner kardeşler tarafından kullanılabilir bir tasarım geliştirilmiştir. II. Dünya Savaşı döneminde
askerler tarafından kullanılmış ve savaş bitiminden sonra hemen her ülkede baş göstermiş ve dünya geneline hızlıca yayılmıştır.
Artık şehirlerin yoğun trafiğinde daha rahat hareket edip, işimize evimize kolay ulaşmak, özgürlüğün tadını doya doya çıkarmak, doğaya
ulaşmak için motosikletler hayatımızın birçok noktasında yer alıyor. Biri kısmımız hobi olarak motosiklete binerken, birçoğumuzun da
işini yaparken kullandığı bir mobilite aracı oldu. Motosiklet kullanım alanları yıllar geçtikçe şekillendi.
Teknoloji geliştikçe şehir içi kullanıma uygun elektrikli motosikletler de gündemimize girerken, konforlu ve yüksek performanslı
motosikletlerde küçüğünden büyüğüne yaşamımızda öne çıkmaya başladı. Motor sürmeyi bir yaşam tarzı olarak benimseyenler, kullanım
amaçlarına ve tecrübelerine uygun birçok marka ve modele artık çok rahat ulaşabiliyor ve talep edebiliyor.
Garanti BBVA olarak sürdürülebilirlik temel stratejilerimizden biri. “Dünya’ya iyi bakın, geleceğe iyi bakın” bakış açımızla “müşterilerimizin
sürdürülebilir bir geleceğe geçişine yardımcı olmayı” önceliğimiz olarak belirledik. Yenilikçi çözümlerimizle daha çevreci bir gelecek için
çalışmalarımızı aralıksız sürdürerek, bu yapılarla Türkiye’nin düşük karbonlu ekonomiye geçişine destek vermeye devam edeceğiz.
Dünya motosiklet üreticileri, 2030 yılında toplam pazarda yaklaşık 65 milyon adet motosiklet üretimi olacağını ve bu rakam içerisinde
15 milyon adedin elektrikli modellerden oluşacağını belirtiyor. Ülkemizde yakın zamanda Paris Anlaşması’na taraf oldu, hem ülke hem
de kurumlar olarak 2053 karbon nötr hedefine doğru ilerliyoruz. 2025 yılında Avrupa’da satılan her iki bisikletten birinin elektrikli olması
beklenirken, ülkemizde de elektrikli bisiklet kullanım oranının her yıl yüzde 20 artması öngörülüyor.
2053 karbon nötr hedefimize doğru ilerlemek için elektrikli bisiklet sahibi olmak isteyen müşterilerimize hem kişisel kullanım rahatlığı
hem de çevreci taşıt özelliği olan elektrikli bisiklet kredi ürünümüzü 2021 yılında sunduk. 2022’de de elektrikli motosikletler için çevreci
motosiklet kredimizi daha uygun faizlerle müşterilerimize sağlıyoruz.
Diğer taraftan motosiklet tutkunlarının doğayla barışık ve iç içe tatil yapmak istekleri olduğunu da biliyoruz. Bu anlamda tüketicilere
hayallerindeki motokaravan alımları için ”karavan taşıt kredisi” ve römork tipi karavanlar için ise “karavan alışveriş kredisini “kullanıma
sunduk. Garanti BBVA olarak belirli marka ve model motosikletler için de araç rehin ile kasko zorunluluğu bulunmadan “motosiklet
kredisi” imkanını 21 markada ve 88 bayide sağlıyoruz.
Dijital çağ ile bizler farklı ulaşım tercihlerini, mobilite anlamında değerlendirirken sürdürülebilir tüketici finansmanı, çevreci krediler,
alım noktasında alışveriş kredileri öne çıkan ürünler oluyor. Kredilere ulaşmadaki kolaylık ve farklı ödeme imkanları diğer belirleyiciler
olmaya devam edecek, farklı vadelerle motosiklet satın almak isteyen tüketiciler için de motosiklet kredilerimiz anlaşmalı marka ve
bayilerimizde hazır. Koruyucu aksesuar/ekipman için de çok yakında alışveriş kredilerimizi müşterilerimizin kullanımına sunacağız.
Motobike Istanbul fuarında motosiklet severlerin firmaların kendilerine sundukları ürünlerle sürüş zevkini katlamasının yanı sıra, finansal
anlamda verdiğimiz motosiklet kredimizle bu ürünleri kolaylıkla satın almalarına imkan sağlamayı amaçlıyoruz.
Motobike Istanbul’da motosiklet severlerin performans değerlerine, sürüş dinamiklerine ve kullanım alanlarına göre herkesin kendine
uygun modellere ulaşabileceği bir zaman geçirmesini diliyor, aynı zamanda motosikletler konusundaki tecrübelerini de burada diğer
katılımcılarla paylaşmalarına aracılık etmekten ve katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Güvenli yolculuklar…
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R

ta Önerileri

Akçakese Plajı
İstanbul’da denize girilebilecek plajlardan olan,
Akçakese Plajı ile ilgili merak edilenleri paylaştık.
İstanbul’un Şile ilçesinde yer alan Akçakese Köyüne
bağlı olan, Akçakese Plajı’nda eğlenceli bir tatil sizleri
bekliyor. İstanbul’da şehir gürültüsünün olmadığı,
doğanın ve manzaranın etrafınızı sardığı bu güzel
plajda huzurlu bir tatil yapabilirsiniz. Su, tuvalet,
duş, soyunma kabini, şemsiye ve şezlong gibi temel
plaj ihtiyaçlarının da bulunduğu Akçakese Plajı’nda
konaklama tesisleri ve restoran işletmeleri de
bulunmaktadır.

Baraklı Göleti
Bursa iline 55 km, Keles ilçesine 7 km uzaklıktadır.
Bursa, Balıkesir, Kütahya yörelerinde kalabalık yaşayan
Karakeçili Yörüklerinin kurduğu bir mahalledir.
İlçemize bağlı Belenören, Sorgun, Kocakovacık,
Küçükkovacık, Akçapınar, Delice, Düvenli, Pınarcık
gibi köylerle akrabadır.

Kilimli
Ağva’nın eşsiz fotoğraflara konu olan doğa harikası
Kilim Koyu denizinin muhteşem rengi ve eşsiz kaya
oluşumlarını içinde barındıran manzarası ile ilçemizin
önemli bir ziyaret noktası. Özellikle kamp kültüründen
hoşlananların tercih ettiği koyu mutlaka ziyaret
etmenizi öneririz.

Kıyıköy
Karadeniz kıyısındaki bu kasabanın etrafı ormanlarla
çevrili olup Pabuçdere ve Kazandere dereleri de
Karadeniz’e bu kasabadan dökülmektedir. Dünyanın
en eski taş oyma manastırlarından Aya Nikola
Manastırı buradadır. İstanbul’dan günübirlik turlar
veya geziler için uygundur.Kırklareli ili, Vize ilçesine
bağlı Kıyıköy’ün sınırları içinde bulunan Kastro
(Çamlıkoy) Körfezi Tabiatı Koruma Alanı ise, 329
hektarlık bir alan üzerinde yayılmış bulunmaktadır.
Ancak, bu Körfez’in batısı Kırklareli’ne dâhil iken,
ortası Tekirdağ ve doğusu da İstanbul sınırları içinde
kalmaktadır.
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Motosikleti tercih eden
‘‘Ralli Efsanesi’’
VOLKAN IŞIK
Dünyanın dört bir köşesinde bayrağımızı dalgalandırdı. Çok iddialı olmadığımız bir
sporda dünya devlerinin arasında boy gösterdi. 1999 Çin Rallisi’nde “finiş”e altıncı
sırada gelerek Dünya Şampiyonası’nda bugüne kadar bir Türk sporcunun aldığı en
önemli başarıya imza attı ve ülkemize yegâne puanını kazandırdı. Hem Türkiye’de
hem dünyada dönemin en iyi ralli otomobillerini kullandı. Otomobillerin yanı sıra
iki tekere de olan merakı onu çok farklı yerlere götürdü. Biz sorduk, Türkiye’nin ralli
efsanesi Volkan Işık cevapladı:
Volkan Işık videoları için
Tarat - izle

Volkan Işık bizim gözümüzde hep otomobille özdeşleşmiş bir isim. Çoğu insan
belki bilmez ama sizin motosiklet ile olan ilişkiniz 90’lı yılların başına dayanıyor.
Antrenman için motokros yapıyordunuz. Motokros antrenmanı ralli sporu için
faydalı mıydı?
Bir rallici olarak özellikle yarış kariyerimin başlarında motokros yapmaya çok
özen gösterirdim. Bunun yarış hayatıma faydası olacağını, teknik kazandıracağını
düşünerek mevcut ilgimin ve sevgimin dışında kendimi motosiklet binmeye
zorlardım. Bunun doğru bir yöntem olacağını düşünerek yıllarca motokros yaptım.
Ta ki bir antrenman esnasında ayağım kırılınca... Tam da 1993 sezonunun başıydı, ilk
yarışa 15 gün vardı ve ters bir zamanda kırıldı ayağım. Dolayısıyla, sezonun ilk yarışını
kaçırdım. O günden sonra ara verdim, binmedim.
O zamanlar ben sadece kros yapmayı tercih ederdim. İki tane enduro motosikletim
vardı. Genelde Belgrad Ormanı veya Kilyos’a gider, orada kullanırdım. Oradaki
merakım da otomobile benzer. Bir motosikleti uzun uzun yan götürebilme ve
istediğim yere, istediğim noktaya motosikletin basmasını sağlamak gibi, yine
hakimiyet üzerineydi oradaki çalışmalarım. Elde ettiğim bilgileri otomobil sporunda
kullanmak zorundaydım, onu biliyordum.
Sonraki süreçte benim motosikletle tekrardan buluşmam ilk önce İstanbul
trafiğinden kaçmakla başladı. İki tekere olan ilgim bu vesileyle arttı. Aktif
sporculuğu bıraktım ama hala motor sporları içerisinde birçok şeyi yapıyordum. O
zamanlarda da yine her zaman bir motosiklete binerken “Bir otomobilde olsaydım
ne yapardım?”, “Motosiklet şunu, otomobil bunu yapıyor” diye hep karşılaştırma
yapardım. Hala motosiklet kullanırken, yatırırken, istediğim hareketi yaptırmaya
çalıştığımda otomobile kıyaslayarak yapıyorum. Ben hep deneysel bakıyorum
konuya ve almış olduğum keyfin dışında orada da benim için bir bilgi mevcut ve
o bilgiyi keşfetmeye çalışıyorum. Haliyle hepsi birlikte daha da keyif veriyor bana.
Özellikle uzun seyahatlerde…
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Hepimiz otomobil kullanıyoruz ama sizin gibi kullanamıyoruz. Sizin
otomobile bakışınız, sizin yola bakışınız, sizin hıza olan alışkanlığınız
bambaşka. Motosikletle, yüksek performans otomobili kullanma arasında çok
paralel giden yerler var. Rallideki alışkanlıklarınız motosiklet kullanmanızı
geliştirebildi mi?
Motor sporlarında önceden planlama önemlidir. Erken planlama için ileriye
bakman gerekir. Aynı motosiklette olduğu gibi. İyi planlama yapmak istiyorsan
ileriye bakacaksın ve önce düşüneceksin. Planlama rallide de çok önemli. İyi
bir planlama için de ileriye bakıyorsun ve yolun üzerinde görmediğin virajı
da planlıyorsun. Motosiklette bizim kullandığımız haliyle günlük hayatta,
bütün tehditleri düşünerek iyi planlama yapmak gerekiyor. Hakimiyet de çok
önemli. Hakimiyet geliştikçe rallideki davranış şekillerini veya bakış açımı
buraya uygulayabilmeye başladım. Ondan sonrasındaki süreçte zaten benim
yaptığım şeylerdi: Yakın mesafe ile ilgilenmemek, yakın mesafeyi bakmadan
görmek.
Şehir içinde ve şehir dışında tercih ettiğiniz motosikletler hangileri?
Şehir içinde genelde scooter ve maxi scooter tarzı araçlarla kış ve yaz olarak
ayrışan bir şekilde kullanıyorum. Kışın daha tedbirli ve korumalı biraz daha
küçük bir scooter kullanıyorum, örtüsü olan, yüksek camı olan üşümeyeceğim
bir model kullanıyorum. Yazın biraz daha sportif, gaz açtığımda daha çabuk
cevap veren etkili, maxi scooter diyebileceğimiz bir model kullanıyorum. Uzun
seyahatler için bir KTM 1290’ım var. Onunla seyahat etmeyi tercih ediyorum.
Son zamanlarda, pandemiden bu yana şartlar biraz değişse de önceye göre
daha az kullansam da onunla çok mutluyum.
Uzun yolculuğun sizin için anlamı ne? Bir yerleri keşfetmek mi? Uzun yollar
yapmak mı? Yani normalde otomobilde 8 saatte gideceğiniz yolu 14 saatte
gider misiniz?
Bana göre motosiklet yolculuğu günlük 300-400 kilometredir. Onun
üzeri yorucu oluyor. Motosikletle bir yerlere gitmek önemli ama onu nasıl
yapacağın da önemli. Şehirlerarası yolculukta otomobil kullanırken ben çok
rahatlıyor ve dinleniyorum esasında. Motosiklet bu anlamda fiziksel olarak
biraz daha yorucu bir araç. O yüzden 300-400 kilometreler bence ideal. Ama
motosikletin tepesine bindiğiniz andan itibaren durum değişiyor. Gitmek
istediğiniz yere daha çabuk gitmek istiyorsunuz.
Motosiklette çok yüksek konsantrasyon olması gerekiyor ve asla dağılmaması
gerekiyor. Kendimi her şeyden izole bulduğum için üzerinde geçirdiğim
vakti ben esasında zaman olarak pek anlamıyorum. Çünkü sürekli yola ve
motosiklete odaklıyım, aynı yarışta olduğu gibi. Fiziksel olarak yorulsak da,
motosiklet üzerinde beynim dinleniyor. Son zamanlarda tercihim bir günde
çok kilometre yapmamak. O zaman daha lezzetli oluyor.
Siz motosiklette eğitimin faydasına inanıyor musunuz? Eğitimlerinizi kimden
aldınız?
Tabii ki eğitimin faydasına inanıyorum, kim inanmazsa büyük hata yapar. Bir
şeyleri keşfetmek, kendi başınıza öğrenmek en başta çok zaman ister. Çok
hata ister ve hata yaparak tecrübe kazanırsınız ki buna hiç gerek yok. Eğitim
kesinlikle faydalı bir şey, ben eğitim aldım. Özellikle Zafer Akçay ile beraber
çalıştım. Bir iki kerelik eğitimlerle yetinmedim. Sürekli eğitim aldım çünkü
bugün ben de eğitim verirken tavsiye ettiğim bir şey var: Bir günde hiçbir şey
değişmiyor. Aynı eğitimi tekrarlamanın çok büyük faydası var.
Motosiklete yeni başlayacak olan birisi gelip sizden tavsiye istese ne derdiniz?
İlk önce küçük hacimli motosiklet ile başlamanın daha doğru olduğunu
düşünüyorum. Motosiklete başlarken en gösterişli ve en güçlüsü ile
başlamanın bir hata olduğunu düşünüyorum. Sabırlı olup alt seviyelerden
başlayarak zaman içerisinde büyük motosikletlere geçilmesi gerektiğini
düşünüyorum. Çevremde bu yanlışı yapanlar gördüğüm için ilk önce bunu
söylemek istiyorum. Orada sabırlı olmak lazım, acele etmemek lazım. Aksi
takdirde yanlış şeyler öğreniliyor veya bir şey öğrenilmiyor.
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EUROBIKE 2022:
Yeni Eurobike için rekor
katılım bekleniyor
Eurobike 2022 için başarılı pazarlama kampanyası:
Yüksek uluslararası katılım!
Bisikletler, e-mobilite, hafif elektrikli araçlar ve
sürdürülebilir mobilite çözümlerine yönelme gibi
popüler konularda günden güne artan farkındalığın
etkisiyle endüstrinin önde gelen ticari fuarı da vites
yükseltiyor. Eurobike, merkezini Konstanz Gölü’nden
Frankfurt’a taşıması ve ardından lansmanını yaptığı
birçok yeni özellik sunan konseptiyle bir hayli ilgi
çekiyor. Katılımın ve alan talebinin rekor seviyelerde
olduğunu duyuran Fairnamic Genel Müdürü ve
Eurobike organizatörü Stefan Reisinger şunları ifade
ediyor: “Hem ulusal hem de uluslararası anlamda
Eurobike 2022’ye katılım talebi en yüksek düzeyde.
Frankfurt’taki açılış, Eurobike standartlarına göre bile
çok büyük ölçekli olacak. Bu mükemmel rezervasyon
sayılarıyla birlikte fuardaki alan ve salon planlamaları
somut bir nitelik kazanıyor ve yeni temalı alanlarda
çok farklı formatlarla katılım imkânı sunuyor.”
13 – 17 Temmuz 2022 tarihlerinde, Messe Frankfurt
fuar alanının batı bölümündeki 100.000 m2’yi aşan
alanında yeni bisikletler, inovatif taşıma çözümleri
ve sürdürülebilir ulaşım konseptleri ziyaretçilerin
beğenisine sunulacak. Fuarda, dünyanın farklı
ülkelerinden yaklaşık 1500 işletmenin ürünlerini
sergilemesi bekleniyor.
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Hello
Future
See you at the most
inspiring platform for the
cycling community
Messe Frankfurt
July 13 – 17, 2022
Festival Days: July 16 – 17
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Ekip Akademi kimdir?
Ekip Akademi MEB’in (Milli Eğitim Bakanlığı) 2018 Kasım ayında başlattığı
motosiklet güvenli, ileri sürüş eğitimi ve bu eğitimlerin MEB’e bağlı bir kurum
tarafından verilir kararı üzerine başvurumuzu yapıp, gerekli standartları yerine
getirdikten sonra Mart 2020’de resmen motosiklet kullanıcılarına hizmet
vermeye başlamıştır.
Neden bir motosiklet akademisi kurdunuz?
Ülkemizde 2018’den önce çeşitli uluslararası motosiklet ileri ve güvenli sürüş
eğitim akreditasyonuna sahip olduğunu iddia eden “kurumlar” vardı. Yıllarca
bu kurumlar alt yapı eksiklikleri ile motosiklet eğitimine katkıda bulunmaya
çalıştılar. MEB’in alt yapı kriterlerini oluşturması ile birlikte hem ülkemize, hem
motosiklet kullanıcılarına yakışır bir kurum oluşturmak üzere yola çıktık ve bunu
başardık. İki senedir MEB onaylı eğitim pistimiz ve hem TMF (Türkiye Motosiklet
Federasyonu) hem de MEB onaylı eğitmenlerimizle eğitim vermekteyiz.
Akademinizin özellikleri nelerdir?
Ekip Akademi İstanbul’un şehir merkezi olan Şerifali / Ataşehir gibi ulaşımı
kolay bir yerde ve 4.400 m2 özel asfalt dökülmüş kapalı alana sahiptir. Tesisin
içerisinde tamamı MEB standartlarına uygun şekilde :
• Toplantı odası
• Eğitim sınıfları
• Dışarda seminer alanı
• Tuvaleti (Kadın-Erkek)
• Motosiklet park alanı
• Her daim sıcak çay, kahve ve atıştırmalıkları
• Test motorları
İle Türkiye’de “ilk” ve halen “tektir”.
Ekip Akademi bünyesinde verilen eğitimler hakkında bilgi verir misiniz?
A, A1 ve A2 Ehliyete sahip bütün sürücülerin ihtiyaçları doğrultusunda MEB
müfredatına uygun 3 ana eğitim programımız var :
1. Temel Hakimiyet Eğitimi
2. Güvenli Sürüş Eğitimi
3. İleri Sürüş Eğitimi
Katılımcılara, ihtiyaçları doğrultusunda program belirlenerek eğitimleri
verilmektedir.
Türkiye’de motosiklet eğitimine ilgi ne seviyede?
• Trafiğin yoğun olduğu yerlerde beyaz yaka diye tabir edilen çalışanların, işözel hayat dengesi için motosiklet kullanımına ilgileri arttı ve bunlar eğitimle
başlamak isteyen bilinçli bir grup.
• Hayatın monoton akışına yeni bir renk getirmek isteyen iş yeri sahipleri, üst
düzey yöneticiler, motosiklet eğitimi alarak bu hobiye başlıyorlar.
• Pandemi ile ivmelenen hızlı teslimat sektöründeki büyük kurumsal firmalar,
kuryelerini hem bilinçlendirmek, hem de potansiyel tehlikelerden uzak tutmak
adına bu eğitimleri kuryelerine aldırıyorlar.
• Türkiye’deki motosiklet markaları ve başta gelen ekipman distribütörleri,
kullanıcıları bilinçlendirmek amaçlı, başlangıç aşamasında müşterilerine bu tip
eğitimleri kampanyalı veya hediye olarak verdiriyorlar.
Motosiklet kullanıcıları bu eğitimleri neden almalı?
• Kendilerinin, trafikteki diğer sürücü ve yayaların güvenlikleri için.
• Motosikletin dinamiklerini tanımak ve bu dinamiklere uygun kullanmayı
öğrenebilmek için.
• Olabilecek potansiyel kaza risklerini en minimuma indirebilmek, hatta hiç
kazaya karışmamak için.
• Sürüş esnasında olabilecek kaygılardan uzak, keyif alarak hatta kaskın içinde
gülümseyerek kullanabilmek için.
• Eğitim sonrası Ekip Akademiden aldıkları sertifikalar sayesinde motosikletlerine
yaptıracakları kaskoda Nur Sigorta’dan %15 indirim alabilmek için.
Motosiklet kullanıcılarına nasıl bir mesaj vermek istersiniz?
Motosiklet 4 tekerli araçlara göre çok farklı dinamiklere sahip olduğundan,
kullanıcıların dört tekerdeki gibi kaportası olmadığından, eğitime gerekli önem
ve önceliği vermeliyiz. 2021 yılında motosiklet kullanıcılarını bilinçlendirmek
adına 2 büyük etkinlik gerçekleştirdik. Bir tanesi Türkan Saylan Kültür
Merkezinde, diğeri Ekip Akademi’nin Pist’inde binlerce motorcuyla buluştuk.
Motosiklet temel teorisini bu buluşmalarda ücretsiz olarak anlatmaya çalıştık. Bu
tip faaliyetlerimiz bu sene de devam edecek. Bütün motorcuları sadece eğitim
için değil, çay-kahve, muhabbet ve bilgi paylaşımı içinde bekliyoruz.
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MOTOGP’de Bir Devir Kapandı:
ROSSİ Emekli Oldu!
Dünyanın en çok izlenen motorsporları organizasyonlarından
olan MotoGP’de bir devrin sonuna geldik. Uzun yıllar boyunca
MotoGP’nin yıldızı olan Valentino Rossi 2021 sezonu sonunda emekli
olacağını açıkladı. 1995 senesinde geldiği Dünya Şampiyonası’nda 9
şampiyonluk elde eden Valentino Rossi’nin hikayesi…
Sporun her dalında bir kahramana ihtiyaç vardır. O spor dalını
sürükleyen, insanları tribünlere geri kalanlarını ekran karşısına
getiren sporcuların isimleri o sporla özdeşleşerek bir bütün
olmuşlardır. Sporun bir dönemini domine etmek sadece yeterli
değildir. O sporda farklı renklere gönül verenlerin de saygısını
kazanmak, o kazandığında top yekün tezarühat yapıp ve artık
dönemi bitip de spora veda ettiğinde hep birlikte ayakta alkışlamak.
İşte bu hep sporcuya nasip olan bir şey değildir
Valentino Rossi bu duyguyu yaşayan ender isimlerden. Hikayesi
16 Şubat 1979’da başladı Rossi’nin. Bir motosiklet yarışçısı olan
Graziano Rossi ve bir ev kadını Stefania Rossi’nin ilk çocuğu olarak
Urbino’da dünyaya geldi. 1977 senesinde yarış kariyerine dünya
şampiyonası seviyesinde başlayan Graziano yarışlara giderken eşi
Stefania onun yanında olmuyordu. Eşinin yarışlarını seyrederken
çok endişelenen çok korkan Stefania’nın bu korkusu 1982 senesinde
küçük Valentino henüz 3 yaşındayken gerçek oldu. Graziano,
Imola’da büyük bir kaza geçirdi ve bir gün komada kaldı. MotoGP’nin
efsane doktoru Claudio Costa’nın büyük çabası ile hayata dönse de
motosiklet yarış kariyeri o gün sona ermişti. Kocadan yana çok dertli
olan Stefania’nın bir diğer endişesi küçük Rossi’nin de babasının
yolundan gitmek istemesiydi. O yüzden Stefania, Valentino’nun
motosiklet yarışlarından uzak durması için ona bir go-kart alınmasını
istedi. 60 cc motor hacmindeki go-kart ile motorsporlarına adım
atan Valentino, yeteneğini ve hızını çabucak ortaya koydu ve
yerel yarışlarda başarılar elde etti. Oğlunun bu gelişimi karşısında
Graziano da go-kartının motorunu 60cc’den 100 cc’ye çıkardı.
Ama Valentino’nun aklı fikri motosikletteydi. Annesinin tüm karşı
koymasına rağmen Graziano, Vale’yi evlerine 10 dakika mesafedeki
Misano Pisti’ne götürdü. Yarış dünyasından bir arkadaşı olan Paolo
Pileri’nin de desteğiyle ilk defa bir yarış motosikleti ile piste çıktı.
Pist çıkışında babası onu uyardı:” lastiklerin ısınmasını bekle, soğuk
lastikle sakın gaz açma”
Bunu sanki hiç söylememiş gibi genç Vale ilk virajda gazı açınca
kendisini yerde buldu. Bu düşüş onun moralini bozmuştu. Ben bu işi
beceremeyeceğim dedi babasına. Bir çözüm gerekiyordu. Paolo Pileri
bir diğer motosikleti alarak genç Rossi’ye beni takip et dedi. Birkaç
tur sakin tempoda döndükten sonra Valentino bu işi yapabileceğini,
hem de en iyi şekilde yapabileceğini o an anladı. Ondan sonrasını çok
uzun anlatmaya gerek yok. Hikaye aktı gitti. Önce 1994 senesinde
Cagiva ile İtalya Super Production Şampiyonası’nı kazandı. 1996
senesinde Dünya Şampiyonası’nda 125 cc kategorisinde yarışmaya
başladı ve ilk dünya şampiyonluğunu 1997 sezonunda elde etti.
1998’de geçtiği 250cc Dünya Şampiyonası’nda bir sene sonra
şampiyonluğa ulaşarak 500cc’ye yani en üst basamağa çıktı.
O yıllarda İtalyanların ve İtalya basınının gözdesi Max Biaggi idi. 4
kez 250 cc Dünya Şampiyonu olan Max Biaggi’nin her yaptığı olay
olurken, İtalya’nın doğusundan, bir taşra kasabasından gelen deli
fişek Rossi’ye pek sempati ile bakılmıyordu. Biaggi, İtalyanların
çok sevdiği bir figürdü, Romalı asil ve zengin bir ailenin oğluydu,
jet sosyete içindeydi, mankenlerle flört ediyordu yani her şeyiyle
İtalyanları dünya seviyesinde temsil edebilecek karizmaya sahipti.
Ancak 500 cc Dünya Şampiyonası’nda karizma yetmiyordu.
Milenyum ile birlikte artık Valentino Rossi de 500cc’deydi ve
çocukluk kahramanlarına karşı yarışacaktı. 2000 sezonunda Kenny
Roberts Jr. Şampiyonluğun sahibi olurken o yıl 2 yarış zaferi elde
eden Rossi sezonu ikinci sırada tamamlıyordu.
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2001, 2002 ve 2003 yıllarında ard arda gelen
şampiyonluklar İtalyanları şoke etmişti.
Max Biaggi Yamaha’sı ile ne yaparsa yapsın
Rossi’ye üstünlük sağlayamıyordu. Bir anda
insanlar Honda’nın üstünlüğünü kullanarak
şampiyon olduğunu söylemeye başladılar.
Honda dönemini kafasında bitiren Valentino,
sürpriz bir kararla Yamaha’ya geçti. Honda’da
onun boşaltığı sele için Max Biaggi ile anlaştı.
İki büyük rakip silahlarını değiş tokuş
etmişlerdi. Uzun zamandır şampiyonluk
yüzü görmeyen Yamaha ile son üç senesinde
şampiyon yaptığı, geliştirdiği Honda ile
savaşıcaktı. 2004 ve 2005 sezonunda Yamaha
ile şampiyon olurken insanlar artık maharetin
sadece motosiklette olmadığını anladılar.
2006 sezonunda Nicky Hayden’a, 2007
sezonunda
Casey
Stoner’a
kaptırdığı
şampiyonlukların ardından 2008 ve 2009’da
yine şampiyonluğa ulaştı.
2011’de Valentino yine sürpriz bir karar verdi.
Yamaha ile yollarını ayırarak Ducati ile anlaştı.
İtalyanlar için bu bir rüya takım demekti.
İtalyan bir motosiklet, İtalyan bir efsane pilot.
Başarı kaçınılmazdı. Herkes 2004 sezonunu
hatırladı. Yarış kazanamayan bir Yamaha’yı
şampiyon yapan Rossi ve şef mekaniği Jeremy
Burgess aynı formülü Ducati’ye uygulayacak
ve bu işbirliği sonucunda podyumlarda yine
“Inno di Mamelli” çalacaktı. Ancak kazın
ayağı öyle değildi. Rossi birkaç podyumu
zor gördü Ducati ile. İki senelik anlaşma
daha dolmadan Yamaha ile yeniden masaya
oturan Valentino Rossi 2013’te eski takımına
döndü. Ama artık takımda Jorge Lorenzo’nun
üstünlüğü vardı. Motosikletinin tüm tasarımı
onun istediği gibi yapılmıştı. Rossi’nin
yeniden çöplüğün horozu olabilmek için çok
çalışması gerekiyordu. Ancak yaşı ilerlemişti.
Unutulmaz 2015 sezonu sonunda şampiyonayı
ikinci sırada tamamladı.
Yarışma isteği hiç azalmayan ama gençlere
karşı koymakta zorlanan Valentino Rossi,
fabrikta takımındaki yerini bir gence
bırakarak Yamaha’nın uydu takımına geçti
ve 2021 sezonu sonunda ise emekliliğe
ayrıldı. Şimdi emekli deyince sakın günlerini
sudoku çözerek, mahallede yanlış park eden
otomobillerin sileceğini kaldırarak, kapının
önünde sohbet eden gençlere çemkirerek
geçireceğini düşünmeyin. 42 yaşındaki
Valentino Rossi 2022 sezonunda GT World
Challenge Endurance Cup’ta Team WRT’nin
Audi R8 LMS’ini sürecek.
Yani, Vale yine hızdan uzak kalamadı…
Motosiklet yarışı sevenlere yaşattığın tüm
heyecanlar için sana çok
teşekkür ediyoruz Vale.
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AsilÖzbay
Özbay
Asil
Asil
Özbay
YERİNDE
YERİNDE
DURAMIYOR…
DURAMIYOR…

Asil Özbay’ı takip etmek çok zor gerçekten. Kendini
yolculuğa ve yollara adamış bir gezgin olarak şimdi
de Afrika kıtasını arşınlıyor. Biz de bu yolculukta
soluk aldığı anlardan birinde Asil’e ulaştık ve merak
ettiklerimizi sorduk.
- Bu yolculuğun planlamasını nasıl yaptın?
Hangi ülkeler arası sınır geçişlerinin serbest ve
kısıtlı olma konusu öncelikli araştırdığım şeydi.
Pandemi dolayısı ile de bazı ülkelerde prosedürler
değişebiliyor. Sınır kapılarında neler olup bitiyor
bu konuyu araştırdım. Onun dışında açıkçası Afrika
turu öncesi pek bir planlama yapmadım. Aslında
arzu ettiğim şey de rastlantılarla ve beklentisizce
yol alabileceğim bir yol hikayesi yaratmaktı kendi
içimde. Daha önce uzun rotalar yaptığım için
yollarda beni neyin beklediğini az çok tahmin
edebiliyorum. Ona göre hızlıca bir hazırlık yapıp
maceraya atıldım diyebilirim.
- Yolculuğa hazırlanmak için zihinsel ve teknik
hazırlıklar nelerdi?
Hayal gücüm çok renkli ve çok gerçekçi. Bir konu
üzerinde ya da bir hayal üzerinde uzun uzun
düşününce sanki yaşamışım gibi hissediyorum ve
büyüsünü ve çekiciliğini kaybediyor. Karar verdiği
an harekete geçenlerdenim. Karar verdiğim an
zihinsel olarak ve ruhumla çoktan yola çıkmıştım.
Afrika’nın beni çağırdığını hissettim hep. Gitmem
gerektiğini ve mutlu olacağımı da hissettim. Teknik
olarak her rota öncesi yaptığım gibi tura çıkacağım
motosikleti daha yakından tanımaya çalıştım. Olası
bir arızada neler yapabilirim ya da nasıl çözümler
üretebilirim bu konuyu kafamda oturtmaya
çalıştım.
- Yolculukta seni en çok zorlayan bölüm hangisiydi?
Motosiklet ile Afrika turu başıma gelen en güzel
şeylerden biri diyebilirim. Kendimi evimde ve
yuvamda gibi hissettiğim bir coğrafya. Sekiz ay önce
başladı yolculuğum ve aylardır yollarda olmama
rağmen hiç sıkılmadım diyebilirim. Yaklaşık bir
senede tamamlamayı planlıyorum bu rotayı ve
fakat bir kaç sene de olsa yine kalmak isterim
Afrika’da. Beni zorlayan pek bir şey olmadı açıkçası.
Fakat şu an bu röportajı gerçekleştirdiğimiz ülke
konusunda emin değilim. Bir hafta oldu Namibya’ya
geleli. Çöl ve sıcaklık beni biraz zorlamaya başladı.
Benzin istasyonlarının az oluşuyla yoldan aldığım
keyfin yanına biraz da kaygı eklendi. Afrika turum
süresince ilk kez motorumun arızalanma ihtimalini
düşünmeye ve kaygılanmaya başladım. Saatlerce
insan geçmeyen yollar var. Dilerim korktuğum
başıma gelmez. Fakat illa ki bir çözüm bulurum
diye düşünüyorum. Güzel tarafı ise Namibya, Afrika
kıtasının en güzel ülkelerinden biri olarak anılıyor.
Heyecanla o güzelliklerle karşılaşmayı bekliyorum.
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- En çok keyif aldığın kısım neresiydi?
En çok keyif aldığım kısmı çocuklarla göz göze gelmek. Onlara
sarılmak ve vakit geçirebilmek. Motorumda taşıdığım sosis
balonlar var. O balonları şişirip hayvan figürleri yapıyorum yolda
karşılaştığım çocuklara hediye ediyorum. Hem bu sayede bol
bol sarılıyoruz birbirimize. Ben dokunmayı ve sarılmayı çok
seviyorum. Özellikle temiz enerjilere. Gözleri ışıl ışıl bakan
insana. Sözcüklerin ötesinde başka bir iletişim akışının olduğuna
da inanırım. Her ne kadar bir motosiklet seyahati olsa da her
zaman merkezimde insanlar var.
- Yolculuk planlandığı gibi gidiyor mu? Doğaçlama plan
değişikliği yaptın mı?
Planladığımdan ve beklediğimden çok daha güzel ve iyi gidiyor.
Çok keyif alıyorum motosiklet sürmekten. Farklı kültürler
tanımak ve deneyimlerimi aktarmaktan da çok keyif alıyorum.
Teknolojiyi kullanmak da ayrı keyif veriyor. Kitle iletişimi de
yolculuğumun en yüksek motivasyon kaynaklarından biri. Her
gün birileri bir şekilde ulaşıyor. İlham aldığını ve hayatında olumlu
yönde bir değişikliğe sebep olduğumdan bahsediyor. Başka ne
isterim ki.. Benim bu hayattaki en büyük dileğim rastladığım
insanların yaşamlarına ferahlık ve kolaylık katabilmek. Güzel ve
faydalı bir iz bırakarak gitmek isterim bu dünyadan. Her ne kadar
kendi arzularının peşinden gitmekten keyif alan biri olsam da
bir taraftan da yaptığım her işin toplumsal bir boyutu da olsun
isterim. Bu yaşam hikayemde ikisini dengede tutarak ilerlemeye
çalışıyorum.

- Afrika’dan sonra planladığın yolculuğun nereye olacak?
Fırsat bulabilirsem Afrika’da bir süre daha kalabilmek isterim.
Afrika turundan sonra bir süre Türkiye’de kalıp akademik
yolculuğum konusunda karar vermek için kendime zaman
tanımak istiyorum. Radikal bir karar almadan nasıl bir çözüm
üretebilirim ve nasıl bir yol çizmeliyim bu konuyu artık
netleştirmem gerekiyor sanırım. Şu an doktora sürecindeyim.
Fakat yüksek bir odak gerektiriyor. Benim ise aklım, ruhum ve
kalbim yollarda. Yeniliklerle ve sıra dışı yaşam deneyimlerine
şahit olmak istiyorum. Bir işi yapıyorsam da hakkını vermek
isterim. Aşkla yapmak isterim. Motosiklet, yollar, keşif ve
aktarmak tam anlamı ile ait hissettiğim bir hikaye. Hayatın hep
sürprizlerle dolu olduğuna inanırım. Benim planladığım ve
arzu ettiğim hikayenin çok daha ötesinde başka güzel yaşam
hikayelerinin de olabileceğine inanıyorum. Bu yüzden kendini
suya güvenen bir dal gibi öylece bırakmak istiyorum hayatın
akışına. Güzelliklerle buluşmayı umut ederek...
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MOTOGP
nedir?

MOTOGP

Ortalama bir spor izleyicisi televizyondaki spor programlarını pek kaçırmaz. Ağırlıklı olarak futbolun konuşulduğu
spor programlarında diğer sporlar da gündeme göre bazen uzun bazen de kısacık yer bulurlar. 2006’da Kenan
Sofuoğlu’nun Supersport Dünya Şampiyonası serüveninin
başlaması ve ardından Toprak Razgatlıoğlu’nun 2021 Superbike Dünya Şampiyonu olması ile birlikte motosiklet
sporları da ülkemiz medyasında kendisine yer bulmaya
başladı.

Fabio Quartararo

Doyurucu haberlerin yanı sıra bazen istemsizce
güldüğümüz haberler de olmuyor değildi. Şöyle düşünün,
Euroleague ile ilgili bir haber veriyorsunuz, mesela Anadolu Efes-CSKA Moskova maçının haberini yayınlıyorsunuz ama görüntüde Boston Celtics-Miami Heat maçı
var. Fark eder mi? İkisi de basketbol zaten. Maalesef öyle
değil, ligleri farklı, statüsü bambaşka. Motosiklette de kaç
kez Supersport haberinde MotoGP, MotoGP haberlerinde
Britanya Superbike Şampiyonası görüntüleri izledik. Bilen
için tabii komik oluyor. Basketboldakinden farklı olan
kısmı ise NBA’de oynanan top ile Euroleague topu çok
da birbirinden farklı değildir. Ama Superbike ve MotoGP
dediğin zaman ortak olan şeyler sadece 2 tekerlek, bir
şasi, bir gidon, bir sürücü...
MotoGP: Motosiklet yarışlarının en üst noktası... Tüm
sürücülerin orada olmak için her şeylerini verebilecekleri
bir alan... Otomobilde Formula 1 ne ise, motosiklet dünyası
için MotoGP de odur. En görkemli padok alanı, pırıl pırıl
karenajlar, üst düzey ziyaretçiler, Hollywood ünlüleri ve
çok büyük bir medya ilgisi... Dorna bu işi çok iyi bildiğini
her zaman gösteriyor zaten. MotoGP büyük ödül yarışları
canlı yayınlarla dünyada en çok izlenen motor sporları
müsabakaları arasında ilk üç içinde kendisine bir yer bularak milyonlarca doların döndüğü bir market halinde...
MotoGP’de kullanılan motosikletler hakkında söylenecek
ilk şey asla ama asla caddede göremeyeceğinizdir.
MotoGP de, Superbike da, Dorna tarafından organize edilen ve FIM’in birbirinden farklı iki regülasyon ile
gerçekleştirdiği serilerdir. MotoGP’yi F1’e benzetmiştik ya,
Superbike’ın da otomobil dünyasında karşılığı GT serileridir.
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SUPERBIKE
nedir?

SUPERBIKE

Toprak Razgatlıoğlu
MotoGP’de bir “seri üretim” zorunluluğu bulunmuyor.
Takımlar, atölyelerinde kendilerinin FIM tarafından
belirlenmiş
kurallar
dahilinde
ürettiği
“prototip”
motosikletler
ile
yarışırken,
Superbike
Dünya
Şampiyonası’nda
kullanılan
motosikletlerin
bir
homologasyon kuralı var.
Homologasyon nedir? Kısaca ondan da bahsedeyim. Hem
FIA’in hem de FIM’in yarışlarında (F1 ve MotoGP hariç)
kullanılan araçların bir üretim alt sınırı ve bir kimlik kartı
var. Yani bir marka bir otomobil veya motosiklet ürettiği
zaman yarıştırabilmek için federasyona bir başvuruda
bulunuyor ve federasyon belli kontrolleri yaptıktan ve seri
üretimin sağlandığına emin olduktan sonra homologasyon
fişini aktive ediyor.
MotoGP’de sınırlamalar çok daha az. Markalara daha büyük
bir özgürlük sağlanıyor. Superbike’ta ise seri üretim bazlı
motosiklet ile oynanmasına çok daha az izin veriliyor. Amaç
burada günlük kullanımda olan ve son kullanıcının severek
bindiği motosikletlerin neredeyse aynısının yarışlarını
izletmek ve ilgiyi arttırmak.
MotoGP’de kullanılan prototipler de Superbike’taki
bayiden alınma motosikletler de 1000 cc hacminde.
MotoGP’de silindir sayısı dört iken, Superbike’ta üç veya
dört silindir kullanabiliyorlar. Daha önceki yıllarda 2 silindir
makine kullanan Ducati’nin 1200 cc’lik motorla yarışmasına
izin verilmişti.
Şasilerde esneklik ibresi yine MotoGP’den yana, şasi
için büyük bir sınırlama yok, aynı şekilde karbon fiber ve
magnezyum jantlar da kullanılabiliyor. Superbike’ta ise seri
üretim şasinin üzerine karbon fiber ve titanyumu sınırlı bir
şekilde kullanabiliyorsunuz.
MotoGP ve Superbike Dünya Şampiyonası motosiklet
tarihinin en çok konuşulan iki büyük organizasyonu...
Motosiklet ve lastik üreticileri bu iki şampiyonayı da bir
açık hava laboratuarı olarak kullanarak tüketicilerine
son teknolojiyi ulaştırmak için araştırma ve geliştirme
faaliyetlerini yapıyor. Yani bugün caddede kullandığımız
motosikletlerdeki teknolojinin ana fikri hep yarış
pistlerinden geliyor. O yüzden yarışlara sadece hız yapılan
ve kıyasıya mücadele edilen bir mecra olarak bakmamak,
hayatımıza olumlu katkılar sağlayan seriler olarak bakmak
lazım. Sevin onları…
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Macera Rotaları
Doğada olmak, motosiklet kullanmak insanın zihnine sakinlik,
hayatına kolaylık, ruhuna özgürlük, yaşamına heyecan katar.
Macera peşinde koşanlar farklı kültürler görür, güzel insanlar
tanır ve sürprizlerle dolu zengin bir hayata sahip olur. Böyle
bir hayat yaşayanlar öngörülü olmayı, az eşyayla yetinmeyi,
doğanın gücünü hissetmeyi ve problemleri pratik yollarla
çözmeyi öğrenir.
Yolda ve doğada geçen yılların sonunda rota birikimlerimi
bir kitapta toplamak istedim. Macera Rotaları kitabını
oluştururken önceliğim Türkiye’nin off-road haritası ya da en
zorlu dağ rotalarının GPS kaydını çıkarmak değildi. Macera
rotalarının izini sürmek isteyenlere bakir coğrafyalarda yol
almanın heyecanını yaşatmayı ve iyi hazırlık yapılırsa hiçbir
şeyi gözünüzde büyütmeye gerek olmadığını göstermeyi
amaçladım.
Ben bu macerayı motosikletle yaşamayı tercih ettim ama
önemli olan ne kullandığından çok, maceranın içinde olmak.
Son bir yılda farklı mevsim koşullarında yaptığım rotaları
Honda Türkiye’nin desteğiyle üç farklı model (ikisi DCT)
Africa Twin ile gerçekleştirdim. Bu rotaları tamamlayabilmek
için arazi şartlarına uygun bir araç, deneyimli bir sürücü,
navigasyon bilgisi, kış şartlarında kamp deneyimi, doğru
malzeme seçimi, ilkyardım bilgisi ve en önemlisi gerçekten
istemek gerekiyor. Bu serüvende bana yol arkadaşlığı yapan,
gittiğim yerlerde beni ağırlayan, fotoğraflarımı çeken, rota
önerilerinde bulunan tüm dostların bu kitapta büyük emeği
olduğunu söylemeliyim.
Bu kitaptaki rotaların her birini QR kodlar sayesinde
bilgisayarınıza indirebilir, navigasyon cihazınızdan ve
telefonunuzdan yol boyunca takip edebilirsiniz. Kitapta
yer verdiğim 20 rotayı Marmara Bölgesi’nden başlayarak
saat yönünde paylaştım: Bursa, Sakarya, Bolu, Karabük,
Kastamonu, Bayburt, Trabzon, Rize, Artvin, Hakkari, Bitlis,
Tunceli, Erzincan, Sivas, Kayseri, Niğde, Konya, Isparta,
Antalya, Muğla, Kütahya, Balıkesir, Çanakkale, Kırklareli’nden
geçen rotaların her birini birbirinden bağımsız olarak
paylaştım.
Ayrıca her bir rotayı 10 başlıkta inceledim: Bölge hakkında,
uygun mevsim, önerdiğim süre, rota detayları, rota durakları,
yakındaki görülecek yerler, yapılabilecek aktiviteler, kamp
bungalov ve konaklama tesisleri, gerekli telefonlar, sonraki
rotaya bağlantı önerileri... Rota durakları kısmında harita
üzerine koyduğum bayraklar (sayılar) sayesinde yol ayrımları,
kamp yerleri, şelaleler, mağaralar gibi noktaları kolayca
bulabileceksiniz.
Rotaların detayları sadece kitapta yer alsa da, QR kodlar
sayesinde www.macerarotalari.com sitesinden her bir
rotanın GPS kaydını bulabilirsiniz. Kitabın daha hafif
olması için çektiğim fotoğrafların çoğunu bu web sitesinde
paylaşıyorum. Ayrıca rotalar üzerinde yeni konaklama alanları
açılırsa ya da doğal afetler sonucu rota izlerinde sapmalar
olursa, macerarotalari.com sitesinde bu değişiklikleri
bulabileceksiniz. Hatta bu sitede profil oluşturup, benim
atladığım kamp alanlarını, önereceğiniz rotaları, bölgeye ait
fotoğrafları ekleme şansınız da olacak.
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Erkin Yeşil’i
takip için tarat!
Macera Rotaları kitabı ve web sitesi sayesinde aslında sürekli
büyüyen ve güncellenen bir kaynak oluşturacağız. Kitapta
su kaynaklarının yerini özellikle belirtmedim, çünkü bazı
mevsimlerde çeşmelerin kuruduğuna çok sık şahit oluyoruz.
Yanımızda sürekli su taşımalıyız, yol üzerindeki çeşmelere
güvenmemeliyiz. Aynı şekilde yakıt depomuzu her zaman
doldurmalıyız. GPS kaydını verdiğim rotalar yer yer ufak
sapmalar gösterebilir ya da toprak kaymaları sonucu yollar
kapanmış olabilir. Rotaya başlamadan önce alternatif yolları
incelemek faydalı olacaktır. Eğer bir navigasyon cihazınız
yoksa telefonunuza offline çalışan programlar (maps.me gibi)
indirmeyi ihmal etmeyin.
Macera rotalarının peşinde koşan, doğada vakit geçirmeyi
seven insanların doğaya zarar vereceğine ihtimal vermesem de
bazı konuları hatırlatmakta fayda görüyorum.
• Doğada ne olursa olsun çöp bırakmayın ve yakmayın, şehre
geri götürün. Aldıklarımızı nasıl kamp alanına kadar yanımızda
taşıyorsak oradan ayrılırken de geri götürmeyi alışkanlık haline
getirmeliyiz.
• Doğada ağaç kesmeyin, bitki toplamayın, gölleri ve dereleri
temiz tutun. Bulaşıklarımızı yıkarken, dişlerimizi fırçalarken
bu işleri su kaynaklarından uzakta yapmalıyız. Kullandığımız
temizleyicilerin doğada çözünebilir ürünler olmalarına da
dikkat edersek elimizden gelenin en iyisini yapmış oluruz.
• Kampta ya da molalarda toprak üzerinde ateş yakmayın,
zorunluysanız daha önce kullanılmış ateş yerleri varsa oraları
kullanın. Ayrılırken ateşin tamamen söndüğüne kesinlikle emin
olun.
• Doğada tuvaletinizi su kaynaklarından ve patika yollardan
uzakta, toprağa gömerek ya da üzerini taşlarla kaplayarak
yapın.
• Rota üzerinde boya ve benzeri maddelerle işaretleme,
yönlendirme yapmayın. Özellikle ağır off-road araçlarla tarım
yapılan, bitki yetişen veya yetiştirilen arazilere girmeyin,
hayvanların otladığı çayırlara zarar vermeyin.
• Toprak yollarda yeni kanallar açmamaya özen gösterin. Açılan
her kanal yağmurla birlikte yeni yarıklar oluşturacaktır.
• Doğada araçlarımızın çıkarttığı gürültü hayvanları
ürkütmektedir; mümkün olduğunca sessiz sürüş yapalım. Yolda
karşımıza çıkan hayvanların geçmesi için aracımızı durdurup
bekleyelim.
• Alışverişinizin bir kısmını geçtiğiniz köylerden yapın ve
yerel halk ile daima iyi ilişkiler kurun. Alışverişiniz esnasında
bölgeyle ilgili güncel bilgileri alıp rotanızı, planınızı ona göre
şekillendirebilirsiniz.
• Hayvanların dere, göl gibi su kaynaklarına giden ulaşım
yollarını kapatmayalım, kampımızı buralara kurmayalım.
• Doğaya zarar verenleri gördüğünüzde ALO 177 Orman
İdaresi’ne haber vermeyi ihmal etmeyin.
Kitapta yer verdiğim macera rotaları, eşsiz coğrafyamızdaki
güzelliklerin sadece çok küçük bir kısmını kapsıyor. Türkiye’de
ve dünyada daha keşfedilecek birçok yer var. Bütün yolculuklar
çok istemekle başlar; bahane üretmeyen, karşılaşacağı
zorlukları gözünde büyütmeyen, denemekten korkmayan
macera tutkunları ile yollarda karşılaşmak ümidiyle…
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Mikro Mobilite
Mobilite kavramını ilk duyduğumuzdan bu yana en az on yıl
geçti. ‘Mikro’ olanı ise daha yeni; adını son birkaç yıldır duyar
olduk. Bir yandan da bunlara benzer bir çok yeni kavram: Elektrifikasyon, bağlantılı teknolojiler, otonom sürüş, elektrikli otomobiller, paylaşımlı araçlar. Kimi zaman ne olduğunu bilerek,
çoğu zaman hakkında az çok fikrimiz olan ama tam olarak anlamadan kullandığımız tabirler. Şunu gayet iyi anladık: Gelecek
elektrikli. Ötesi hala muamma.

Yalçın Arsan
Herşey ‘Martı’ ile başladı diyeceğim ama doğru değil; bugünün
lider mikro-mobilite üreticilerinden Segway 1990’lı yılların
başında kuruldu. Yaklaşık 30 yıl ekonomik olarak sürekli zarar
etmesine rağmen ayakta kalmayı başaran Segway’in ilk aracı
olan iki tombul lastikli meşhur ‘kişisel transportasyon aracı’na
çok şey borçluyuz. Bugün scooter olarak tarif ettiğimiz tek kişilik basit platform fikrini ilk onlar hayata geçirdi.
Diğer taraftan farklı bir boyutla olsa da aslında otomotiv sektörü
mobilite kavramını uzun süredir konuşuyor. Başını BMW’nun
çektiği bazı lüks (premium) markalar 2000’li yılların başında
“otomotiv şirketi değil, mobilite hizmet sağlayıcısıyız” söylemiyle çıktılar müşterilerinin karşısına. Uzun süre ciddi bir karşılık
bulmadı bu söylem. Karmaşık geldi: Ne demek mobilite şirketi?
Henüz kavrayamadığımız faydalı bir buluş mu yoksa muğlak bir
pazarlama cümlesi mi?
Birkaç marka otomobil, motosiklet ve kimi zaman kendi markalarını taşıyan bisiklet ve benzeri araçlarla destekleyerek bu
boşluğu doldurmaya çalıştılar. Tam olmadı ama yine de bu
konuyla ilgilenen küçük bir kesim olayın otomobilden öteye
gittiğini anladı. Zaman aktı geçti, otomotiv her zamanki klasik
krizleriyle boğuşmaya devam etti. 2020’li yıllara girerken devran
ciddi şekilde dönmeye başladı: Şehir içlerinde otomobil ile bir
yerden bir yere gitmek zorlaşmaya, araçları park edecek yer zorlaşmaya, tipik bir otomobilin, kullanıcısına toplam maliyeti artmaya başladı.
Klasik kullanıcılar bu değişime yavaş tepki verseler de genç nesil
adım adım otomobil sahibi olma fikrinden uzaklaşmaya ya da en
azında bu olasılığı dikkate almaya başladı. “Toplam sahip olma
maliyeti” diye bir kavram konuşmaya başladık; yani otomobili
satın aldıktan sonra, sahip olduğunuz sürenin tamamına yayılan
maliyeti değerlendiriyoruz: Bakım, onarım, yakıt, sigorta ve hatta
park etmenin, yani aracı fiziksel olarak bir yerde barındırmanın
bile yüksek maliyeti olduğu bir döneme geçtik.
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Mikro-mobilite kavramının anlamının netleşmeye başladığı, netleştikçe de yıldızının parladığı dönem 2020 ve sonrası
oldu. Özellikle Z kuşağının toplumsal hayat içindeki yeri büyüdükçe otomobile ve mobilite kavramına olan bakış açımız
netleşiyor. Bu netleşmenin birkaç çıktısı var ama otomotiv sektörü açısından en önemlisi şu: Kullanıcının otomobili ile
ilişkisi değişiyor. Ona sahip olmak artık eskisi kadar kritik değil. Sahip olma hali birçok açıdan bireysel olarak büyük bir
maliyet, yükümlülük ve komplikasyon haline gelmeye başladı. Bu sürecin doğal bir sonucu bireyin, yani toplumun mikro
seviyedeki en küçük biriminin mobilite ihtiyacını alternatif yollarla karşılama kabiliyeti.
İlk adımda büyük bir ‘Elektrikli Scooter’ yaygınlaşması görüyoruz. Aslında geleneksel motosiklet familyasındaki Scooter
(yani motoru arka tekerleğe entegre olan motosiklet türü) örneğinden ayırmak için aslında buna ‘kick-scooter’ demek
teknik açıdan daha doğru olur. Bir sonraki adımda yine elektrikle çalışan basit oturaklı ya da ayakta durduğumuz platformlu araçlar (örn: klasik Segway), elektrik destekli bisikletler, elektrikli motosikletler ve hatta iki kişinin içine zar zor
sığdığı mini otomobiller görmeye başlayacağız. Hatta kırkı yıllık “toplu taşıma” sistemini de mikro- mobilite kapsamı
içinde değerlendirmek yanlış olmaz; özellikle de elektrikli bisiklet ve kick-scooter’ların taşınabilirliği sayesinde metro,
vapur ve hatta tramvay gibi sistemlerin içine alınabilme kabiliyetlerini düşünürsek teorik olarak bireyin herhangi bir
büyük şehir içinde hemen her lokasyona gidebilmesine imkan veren bir sistemden bahsettiğimizin farkına varıyoruz.
Bu konu benim gibi kökten otomotivciler için fazlasıyla kişisel ve hassas. Otomobilini hayata bakışı ile bağdaştıran
bir nesilden geliyoruz. Otomobilimize çoğu zaman kendimize baktığımızdan daha iyi bakıyor, onu aileden biri gibi
görüyoruz. Diğer taraftan yaklaşmakta olan dönüşüm o kadar büyük kapsamlı, değişim o kadar rasyonel, dünyanın
gidişiyle de o kadar uyumlu ki bu durumu görmezden gelmek imkansız. Modern hayatın bizi seçimler yapmaya zorladığı
bir dönemden geçiyoruz: Bir tarafta her gün kalabalıklaşan, karmaşıklaşan ve kaynakları azalan bir dünyada yaşamanın
getirdiği zorluklar diğer yanda otomobil sevgimizin derinliği.
İşte bu çelişkiyi biraz olsun hafifletmek için olaya geleneksel otomotiv sektörünün dönüşümü, değişimi hatta çöküşü
olarak bakmak yerine yepyeni bir kavram icat etmiş durumdayız: Mikro-Mobilite. Yaklaşan yıllar değil, on yıllar boyunca
bu tabiri duymaya ve onu hayatlarınıza almaya hazırlanın. Daha yolun çok başındayız.
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Motokrosun Yıldızları
Eylül’de Türkiye’de

WEB:MXGP

Spor turizminin en büyük organizasyonu dünyanın en önemli motokrosçularının
yarıştığı Dünya Motokros Şampiyonası, 3-4 Eylül’de Afyonkarahisar’da yapılacak.

Dünyanın en önemli motokrosçularının yarıştığı Dünya
Motokros Şampiyonası’nın Cumhurbaşkanlığı himayelerinde
yapılan Türkiye etabı 3-4 Eylül (MXGP Türkiye) tarihlerinde
ülkemizin 2022 yılındaki en büyük gençlik ve spor
etkinliği Türkiye MotoFest (31 Ağustos-4 Eylül 2022) ile
birlikte Afyonkarahisar’da düzenlenecek. Dünya ve Avupa
klasmanında 4 yarışın aynı hafta sonunda yapılacağı yarışlara;
Yamaha, Honda, Kawasaki, KTM, Husqvarna, GasGas, TM
ve Fantic gibi fabrika takımlarından 150’ye yakın yarışçı
katılacak.
Dünya çapında çok popüler olan motokros yarışlarının en
önemli organizasyonun Türkiye etabı, 180 ülkede 3.5 milyara
yakın izleyiciye ulaşacak. “En İyi Alt Yapı” ve “En İyi Padok”
ödülünü alan Afyon’da ünlü motokrosçular ödül kürsüsüne
çıkmak için ter dökecek.
BEŞ YARIŞ AYNI HAFTASONUNDA YAPILACAK
3-4 Eylül 2022 tarihlerinde dünya ve Avupa klasmanında 5
yarış aynı anda yapılacak:
- Dünya Büyükler Motokros Şampiyonası (MXGP),
- Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası (MXWOMEN),
- Dünya Gençler Motokros Şampiyonası (MX2),
- Avrupa Motokros Şampiyonası (MX2T),
- Avrupa Motokros Şampiyonası (MXOPEN)
ÜLKEMİZİN EN BÜYÜK SPOR FESTİVALİ:
TÜRKİYE MOTOFEST
Türkiye’nin 2022’deki en büyük gençlik ve spor etkinliği
Türkiye MotoFest, bu yıl 5 gün sürecek. 31 Ağustos-4 Eylül
2022 tarihleri arasında yapılacak festival, Türkiye ve dünyanın
farklı yerlerinden motosiklet tutkunlarını buluşturacak.
Türkiye MotoFest’e bu yıl 200 bine yakın ziyaretçinin
katılması bekleniyor. Beş gün boyunca pek çok markanın
çeşitli aktiviteleri, 40’a yakın spor etkinliklerinin de yer
alacağı festivalde birbirinden ünlü sanatçılar konser verecek.
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Motosiklet Başrolde

IMDb RATING

IMDb RATING

* 8.0 / 10

Akira | Akira, Katsuhiro Otomo’nun yönetmenliğini

yaptığı ve senaryosu Katsuhiro Otomo ve Izo
Hashimoto tarafından yazılan 1988 yapımı bir
Japon anime filmidir. Tokyo Movie Shinsha
tarafından hazırlanmış olup aynı adlı manga serisine
dayanmaktadır. Film, 16 Temmuz 1988 tarihinde
gösterime girdi.

IMDb RATING

* 6.8 / 10

Tron Legacy |

Walt Disney Pictures tarafından
üretilen 2010 ABD yapımı bilimkurgu filmi. 1982
yapımı Tron filminin devamıdır. Yönetmenliğini
yapan Joseph Kosinski bu film ile ilk yönetmenlik
denemesi yapmıştır. Üçüncü filmi olacak olan Tron
Ascention 2015 yılında iptal edilmiştir.

* 7.2 / 10

Motorcycle Girl |

Motosikletçi Zenith Irfan’in hayatına
dayanan 2018 Pakistan biyografik macera drama filmidir . Adnan
Sarwar’ın yönettiği, yazdığı ve ortak yapımcılığını üstlendiği film,
Shah’ın (2015)ardındanSarwar’ın tematik Hero üçlemesininikinci
taksitidir. Başrollerde Sohai Ali Abro olarak Zenith Irfan ile yol
boyunca birçok zorluklarla karşı karşıya, babasının isteğini
yerine getirmek için bir motosiklet üzerinde Pakistan kuzey
bölgelerinde geçecek, Samina Peerzada , Ali Kazimi ve Shamim
Hilaly da destekleyici roller oynayan.

IMDb RATING

* 8.2 / 10

Take It to the Limit | Dönemin motosiklet sürücülerinin
ve yarışçılarının hayatına bir bakış. Film, yarış pisti, çöl yarışı,
yol yarışı, tepe tırmanışı, çim pisti, drag yarışı, denemeler,
sepetler, toprak pist ve 1970’lerdeki motokrosu konu alıyor.
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@motobikeistanbul
Keşfedilmemiş rota önerileri, stil ipuçları, custom motosiklet
ve bisikletler, film, kitap ve müzik önerileri, iç mekan tasarımları,
özel konseptler ve daha fazlası için: @motobikeistanbul

Tasarım | Motosiklet ve bisiklet
sadece yol üstünde değil, tutkunları
için ruhunu yansıtabilecekleri her
alanda varlığını gösteriyor. Dikkat
çeken tasarımlar ve farklı dekorasyon
önerileri bu başlık altında.

Custom | Onlara sadece motosiklet
ve bisiklet demek haksızlık olur. Her
biri el işçiliği ile sahibinin estetik
ve ergonomik ihtiyaçlarına göre
özelleştirilerek bir sanat eserine
dönüşüyor. En farklı ve öne çıkan
tasarımları sizin için inceliyoruz.

Stil | Gerçek bir motosiklet tutkunu
için motosiklet sadece bir ulaşım aracı
değil, aksesuarlarıyla ve ruhuyla bir
bütündür. Her sürücü kendi tarzını
yansıtır. Seyir halindeyken rüzgardan
ve dış etkenlerden korunmak için
mevsime
göre
giyinmeye
özen
göstermek gerekir. Hem stilinden
ödün vermeyen hem de güvenliğini
sağlayan stilleri mercek altına alıyoruz.

pyeni

ile ye

32

Bisiklet Kitabı | BMX ve dağ bisikletinden, pist ve yol
yarışlarına kadar bisiklet tarihinin olağanüstü bir
kutlamasıdır. Sporun tarihinde bir gezintiye çıkın
ve on yıllar boyunca bisiklete binmenin evrimini
takip ederek klasik ve son teknoloji bisikletleri
keşfedin. Bisiklete binmeyi seven herkes için
mükemmel olan The Bicycle Book, en yeni yüksek
performanslı bisikletleri ve bisiklet teknolojisinin
yanı sıra ünlü bisikletçilerin, ikonik üreticilerin
ve markaların profillerini sunar. Önemli yarışların
ve yarışmaların yakın görüntüleri, haritaları ve
geçmişleri ile The Bicycle Book, herhangi bir
meraklının koleksiyonuna şık ve büyüleyici bir
ektir.
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İtalya
Rota | Trans Euro Trail (TET), Avrupa’da doğan ve Türkiye’nin de
dahil olduğu bir motosiklet rotasıdır. TET yolu şu an 51 bin km
uzunluğunda ve Avrupa’da 38 ülkeyi dolaşıyor.
TET’i web sitesinden (www.transeurotrail.org) veya sosyal
medyadan (facebook ve instagram) takip edebilirsiniz. Özellikle
facebook grubunda 30bin’e yakın üye var çok aktif bir grup. Web
sayfamızdaki Türkiye bölümü üzerinden bana da ulaşabilirsiniz.
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2. – 5. 6. 2022
TÜYAP / ISTANBUL

Mobiliteyi
geleceğe
taşıyoruz

RESMİ SEYAHAT ACENTASI

RESMİ SEYAHAT ACENTASI
İŞ ORTAKLARI

İŞ ORTAKLARI
DESTEKLEYENLER

DESTEKLEYENLER

BAKIM, ONARIM VE TAMİRHANE PARTNERİ

BAKIM, ONARIM VE TAMİRHANE PARTNERİ

Bilgi için
taratın 33
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