Riders of Bilkent

Bilkent Üniversitesi’nin ilk resmi motosiklet topluluğu olan Riders of
Bilkent, 2012 yılı sonbaharında kurulmuş ve bünyesinde gerek okulda faal
halde motosiklet kullanan insanları birleştirmeyi, bilgi alışverişi ve
eğlenceli zaman geçirmeyi, gerek ise motosiklete yeni başlamayı
planlayan kişilere yol gösterici seminerler,eğitimler ve aktiviteler
düzenlemeyi kendine hedef bilmiştir. An itibariyle aktif olarak 100’e yakın
üyesi bulunan topluluk, sadece Bilkent Üniversitesi’yle sınırlı kalmamış, ve
Ankara çapındaki bir çok farklı üniversiteden üyelere ve motosiklet
severlere etkinlikleriyle ulaşabilmiştir.
Yaptıkları ile yetinmeyen grup, okul sınırları içerisinde yaptığı
gymkhana etkinliğini rutin ve daha profesyonel hale getirmenin yanı sıra,
okul içerisinde gerçekleştirilecek teorik ve pratik eğitimler ve motosiklete
başlamak veya bilgi ve deneyim edinmek isteyenler için seminer ve
konferanslarına devam etmeyi amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra düzenli
olarak günübirlik ve konaklamalı geziler,motosiklet ile ilgili film
gösterimleri ve grup içerisinde yemekler de düzenlenmektedir.

Geleneksel Gymkhana Etkinliği

Riders of Bilkent’in ilk etkinliklerinden biri olan 1.Gymkhana Etkinliği,
19 yarışmacının yanı sıra, bir çok izleyicinin katılımı ile gerçekleşmiş olup,
Ankara’da yapılan ilk Gymkhana etkinliği olma özelliğini taşımaktadır. Her
türlü motosikleti kullanan bir çok motosiklet tutkununun katılımı ile
gerçekleşmesi de, etkinliğin Ankara’da yaşayan bir çok motosiklet
kullanıcısına ulaşabilmek için ne denli önem taşıdığını gözler önüne
sermektedir. Her ne kadar grubun ilk etkinliği olup fazla duyurulamamış
olsa da, bu kadar çok katılım olması, ve daha sonraki etkinliklere katılımlar
göz önünde bulundurulduğu zaman, etkinliklerin bundan sonraki
tekrarlanmalarında ne kadar insana ulaşabileceğini anlatmaya yeterlidir.
Yarışmacıların yarışma öncesi diledikleri gibi motosikletlerini
hazırlayabilecekleri bekleme alanının yanı sıra, yarışmada yiyecek-içecek
servisi ve izleyiciler için de seyir alanı oluşturulmuştur. Hepsi süreli olarak
geçilen yarışmacı başına 3 ayrı koşudan sonra, hakem ekibi cezalar ile
birlikte süreleri açıklamış, ve en hızlı koşular üzerinden yarışmanın
kazananları belirlenmiştir.

Barkın Bayoğlu Söyleşisi

Bir çok motosiklet tutkunun severek takip ettiği Altın Elbiseli Adam
programının yaratıcısı Barkın Bayoğlu’yu motosiklete yeni başlamak
isteyenlere bilgi aktarımı, Türkiye’de trafik ve motosiklete başlamak
isteyip bu işi iyi bilen birine danışmak isteyen kişilere bir söyleşi yapması
için davet eden Riders of Bilkent grubu, Bilkent Üniversitesi FFB-05 nolu
amfide 135 kişinin katılımıyla gerçekleşen bir etkinlikte uğurladı. Gerek
üniversite içinden,gerekse Ankara’daki diğer üniversitelerden farklı
motosiklet tutkunlarının katılımıyla oldukça sıcak bir sohbet havasında
geçen etkinlik, dinleyiciler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Trial & Enduro Sunumu

Gas Gas motorlarının Türkiye distribütörü Sıtkı Tuğcu ve Trial
motosikletleri ile ilgili yurtdışında eğitimler almış Burak Güzeloğlu
tarafından, Enduro ve Trial motosikletleri, kullanım alanları ve ekipmanları
ile ilgili 1.5 saatlik bir sunum gerçekleştirildi.

Motosiklet Park Alanları

Riders of Bilkent’in uzun uğraşları sonucu, Bilkent Üniversitesi
içerisinde sadece motosiklet kullanıcılarına ayrılan özel park alanları
oluşturulmuştur. Diğer okullardaki kulüplere de emsal niteliği taşıyacak
olan bu ayrıcalığın, ilerleyen zamanlarda motosiklet park alanlarının
otomobillerin park edilmesinin zor olacağı daha kullanışlı bölgelerde de
konuşlandırılmasını amaçlamaktadır. Ayrıca araçlara normalde okula giriş
için mecbur tutulan 100TL’lik araç pulu masrafının, motosikletler için 50TL
ye düşürülmüş ilerleyen zamanda motosikletlerin araç pulu ücretinden
muaf tutulması planlanmaktadır.

Geziler

Grup içinde motosiklet kullanan insanları belirli bir disiplin
çerçevesinde motosiklet kullanmak ve gruptaki dostluk havasını ilerletmek
için sürekli farklı farklı noktalara geziler düzenleyen topluluk, motosikleti
olmayıp başlamak isteyen ancak dostluk ortamından da geri kalmak
istemeyen üyeleri için alternatif ulaşım yolları sunuyor, ve onları da sıcak
bir ortamda karşılamaktan geri kalmıyor.
Bu zamana kadar yapılan gezilerimizden bazıları;
-Konaklamalı Gerede gezisi;
-Eymir Gölü gezisi,
-Karagöl gezisi,
-Beynam Ormanı gezisi.

2013 Moto Bike Expo Gezisi

Okul içindeki ve dışındaki pek çok motosiklet tutkunu ve motosiklete
başlamak isteyen kişinin yeni model motosikletleri görebileceği ve
ekipmanları deneyebileceği fuara Riders of Bilkent aracılığıyla Ankara’dan
otobüs ile gezi düzenledik ve bunu için okul bahcesinde dikkat cekici stand
kurduk.

Expo Motosiklet, Bisiklet ve Aksesuarları Fuarı
Ankaradan kaldırdığımız 45 kişilik özel otobüs ile okul öğrencilerini
ücretsiz dışarıdan katılımcılarımızı ise 50TL gibi cüzzi bir ücretle fuarla
buluşturuduk.

GİS Park Ziyareti

Fuar için gittiğimiz İstanbul’da sadece fuar ile sınırlı kalmayıp birde
GİS Akademi daveti ile Kemerburgaz daki GİS Parkı ziyaret ettik.

Yapmayı planladığımız etkinlikler,

-Bilgilendirici ve eğitici yeni seminerler,
-2.el motosiklet ve ekipmanları kermesi,
-Üyeler için ilkyardım eğitimi,
-Yeni ve düzenli Gymkhana etkinlikleri,
-Riders of Bilkent motosiklet şenliği,
-Motosiklete başlamak ve sürüşünü ilerletmek isteyenler için ücretsiz
eğitimler,
-Ücretsiz Enduro eğitimleri.

İletişim Bilgileri,

-Facebook’ta Riders of Bilkent grubu,
http://www.facebook.com/groups/robmc/?fref=ts
-Facebook’ta Riders of Bilkent sayfası,
http://www.facebook.com/robilkent?fref=ts
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