
B u sayımızda “Bilişimcilerin hobileri” sayfalarımızın konuğu Microsoft Kamu Sektöründen 
sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erhan Yalçın oldu. Bilgi teknolojileri sektörüne yaklaşık 25 
yıl önce giren Yalçın, 11 yıldır Microsoft’ta çalışıyor. 

“Bisiklet benim için bir hobi ama aynı zamanda çok ciddi bir fiziksel aktivite gerektirdiği için bir spor” 
diyen Yalçın, spor olarak bisiklet kullanmaya 4 yıl önce başlamış. 

Bisikletin kendisi için “iş dünyasının stresinden kaçma, doğa ile buluşma, düşünme ve rahatlamayı”  
ifade ettiğini anlatan Yalçın, “Bisiklet sporu insanın kendisini tanıması için güzel bir araç, uzun 
bir tırmanışta güçlü ve zayıf yönleriniz ile yüzleşmek gerekiyor, eksiklikleri zaman içerisinde 
tamamlayabilirseniz çok daha iyi dereceleri yapmak mümkün ve buradan alınan deneyimleri iş 
hayatına da uyarlayabilirsiniz” saptamasında bulunuyor.

Türkiye’de trafiğin tüm araç ve yayalar için çok 
tehlikeli olduğuna işaret eden Yalçın, söz konusu 
bisiklet olunca bu tehlikenin daha da arttığına 
dikkat çekti. Yurtdışında da bisiklet kullandığı, 
turlara katıldığına değinen Yalçın, yurtdışı ile 
Türkiye arasındaki en temel farklılığın “sürücülerin 
yaklaşımı” olduğunu; yurt dışında bisiklet ve 
motosiklet sürücülerine öncelik verildiği, sağlıkları ve 
güvenliklerinin kollandığı, Türkiye’de ise bu bilincin 
henüz yerleşmediğini vurguladı.

Diğer bir farkın,”altyapı ve yollar” olduğunu 
kaydeden Yalçın, yurtdışında sadece yaya ve bisiklet 
sürücülerinin kullanabileceği doğa ile iç içe, uzun 
özel bisiklet parkurlarının çok yaygın görüldüğünü, 
Türkiye’de henüz çok fazla örneği bulunmadığını, bu 
altyapı ve özel yolların Türkiye’de bisiklet sporunun 
yaygınlaşmasına çok katkısı olacağını belirtti. 
Yalçın, sürücülerin trafikte, öncelikle tüm güvenlik 
ekipmanlarını kullanmaları ve sürücülerin kendilerini 
görmediklerini varsayarak bisikletlerini kullanmaya 
dikkat etmelerini istedi.

Bisiklet kullanımında mevsim şartlarının önem 
taşıdığını kaydeden Yalçın, Türkiye’nin pek çok 
bölgesinde bisiklet sporu açısından uygun hava 
koşullarının bulunduğunu söyledi.  Kullanımın 
yaygınlaştırılmasının çevreyi koruma etkileri, trafik, 
vatandaşları spor yapmaya teşvik etme gibi birçok 
yararı olduğunu bildiren Yalçın, bunun hükümet 
politikaları ile desteklemesi gerektiğinin altını çizdi.

Farkındalığı arttırma çalışmaları yapılması,  altyapı 
ve yolların düzenlenmesi, trafik konusundaki 
çekincelerin azaltılması ve vatandaşların maliyet 
etkin bisikletlere yaygın olarak erişebilmesi önemli 
konular olduğundan söz eden Yalçın, “Akıllı şehirler 
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öncesinde ve sonrasında alınması gereken 
besinler, tur sırasında vücudun enerji ihtiyacını 
hızlı karşılayabilmenin yolları nelerdir gibi 
konunun bilimsel detaylarına da girdik ve her 
hobide olduğu gibi daha fazla öğrendikçe ve 
deneyim kazandıkça daha fazla keyif almaya 
başladık.
 
-Bisiklet/motor sizin için ne ifade ediyor?

-Bisiklet benim için iş dünyasının stresinden 
kaçma, doğa ile buluşma, düşünme ve rahatlamayı 
ifade ediyor kısaca terapi diyebiliriz. Bütün bunları 
yaparken de fiziksel olarak fit olabilmemi sağlıyor. 
Özellikle uzun sürüşler zihinsel olarak güçlü 
olmayı, hiçbir zaman vazgeçmemeyi ve inatçı 
olmayı gerektiriyor, bu özellikleri kazanmanın 
daha sonra iş ve özel hayata da olumlu yansımaları 
oluyor. Bisiklet sporu insanın kendisini tanıması 
için güzel bir araç, uzun bir tırmanışta  güçlü 

ve zayıf yönleriniz ile yüzleşmek gerekiyor, 
eksiklikleri zaman içerisinde tamamlayabilirseniz 
çok daha iyi dereceleri yapmak mümkün ve 
buradan alınan deneyimleri iş hayatına da 
uyarlayabilirsiniz.
 
-Bu güne kadar katıldığınız yarışma veya 
organizasyonlardan söz eder misiniz?

-Bisiklet sporunda resmi bir yarışa katılmadım 
henüz, oluşturduğumuz ekip ile birlikte 
hafta sonları sürüşler yapıyoruz. Yaptığımız 
parkurlardan bazıları, Kapadokya turu 100km, 
Ankara-Tuz Gölü Etabı 120km, Ankara-Polatlı-
Ankara Etabı 120km, Temelli-Ayaş-Ankara Etabı 
110km sayabiliriz.  
               
-Ülkemizde araç trafiğinde bisiklet kullanmak 

konsepti içerisinde sadece teknoloji çözümlerini 
düşünmek çok doğru değil, bisiklet kullanımının 
arttırılması da bir metropolün ne kadar akıllı 
olduğunun  önemli bir göstergesi, Ülkemiz 
maalesef bu konularda çok iyi bir noktada değil 
ancak farkındalığın hızlı bir şekilde arttığını da 
gözlemliyoruz” diye konuştu.

Bisikletin ulaşım ve trafik açısından çözüm 
olabilmesi için mutlaka özel yolların yapılması, 
bisiklet ve motorlu araç trafiğini mümkün olduğu 
kadar ayırıp emniyetli hale getirmesi önerisinde 
bulunan Yalçın, özellikle Türkiye’nin genç 
nüfusunun bisiklet kullanımına çok hızlı uyum 
sağlayacağı ve yaygınlaşacağını düşündüğünü 
belirtti. Bisiklet dışında yelken ve denizcilik ile 
ilgilenen Yalçın, Ankara’da yaşamanın konuyu 
biraz zorlaştırdığını söyledi.

-Erhan Yalçın kimdir? Bize kısaca kendinizi tanıtır 
mısınız? 

-1966 Ankara doğumluyum, Tevfik Fikret Lisesi ve 
ODTÜ Metalurji Mühendisliği mezunuyum. Bilgi 
teknolojileri sektörüne 1992 yılında Datasel’de 
satış temsilcisi olarak başladım, daha sonra Dijital, 
Compaq, HP gibi çok uluslu teknoloji firmalarında 
satış ve pazarlama bölümlerinde görev yaptım. 
11 yıldır Microsoft’ta çalışıyorum, 3 yıldır Kamu 
Sektöründen sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 
olarak görev yapıyorum.
 
-Öncelikle bisiklet ve motor sürücüsü olduğunuzu 
duyduk. Bisiklet/motor sürmek sizin için bir hobi 
mi, spor mu?

-Uzun yıllar motorsiklet kullandıktan sonra bisiklet 
sporuna başladım. Bisiklet benim için bir hobi 
ama aynı zamanda çok ciddi bir fiziksel aktivite 
gerektirdiği için bir spor. Bu sporu yapabilmek 
için sağlam bir fiziksel kondisyona sahip olmak ve 
zaman içerisinde geliştirmek gerekiyor, dolayısı 
ile sadece bisiklete binmek değil, bu sporun 
gerektirdiği kondisyon egzersizlerini de düzenli 
olarak yapmak gerekiyor, diğer taraftan dünyadaki 
bisiklet ile ilgili gelişmeleri ve yarışları takip 
etmek, doğa ile iç içe olmak, açık havada zaman 

geçirmek, aynı zevki paylaşan arkadaşlar ile 
birlikte olmak bisiklet sporunu eğlenceli bir hobi 
haline de getiriyor.
 
-Bisiklet/motor sürmeye ne zaman başladınız? 
Halen ne sıklıkta bisiklet / motor sürüyorsunuz?

-Spor olarak bisiklet kullanmaya 4 yıl önce 
başladım, o dönemde Microsoft’daki yöneticim 
Cemal Akyel ile birlikte hafta sonları küçük 
turlara, Eymir Gölü etrafında gezintiler şeklinde 
başladık. Daha sonra yine bilgi teknolojileri 
sektöründe çalışan diğer arkadaşlar ile küçük bir 
ekip oluşturduk, daha uzun mesafeler yapmaya 
çalıştık. Zaman içerisinde kondisyonumuzu 
ve ekipmanlarımızı geliştirdik, yeni bisikletler 
edindik, günlük tur mesafelerimizi 100 – 120km 
ye kadar çıkarttık. Bu mesafeleri yapmak için 
doğru beslenmenin çok önemli bir unsur olduğunu 
gördük ve bu konuda bilgimizi geliştirdik. Tur 
sırasında ne sıklıkta su içmek gerekiyor, tur 
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hükümet politikaları ile desteklemesi 
gerekiyor. Farkındalığı arttırma çalışmaları 
yapılması,  altyapı ve yolların düzenlenmesi, 
trafik konusundaki çekincelerin azaltılması 
ve vatandaşların maliyet etkin bisikletlere 
yaygın olarak erişebilmesi önemli konular. 
Akıllı şehirler konsepti içerisinde sadece 
teknoloji çözümlerini düşünmek çok doğru 
değil, bisiklet kullanımının arttırılması da 
bir metropolün ne kadar akıllı olduğunun  
önemli bir göstergesi, Ülkemiz maalesef bu 
konularda çok iyi bir noktada değil ancak 
farkındalığın hızlı bir şekilde arttığını da 
gözlemliyoruz.

-Bisikletin ulaşımda önemli bir rol alması 
trafik sorununa bir nebze çözüm olacağı 
bildirilirken bisiklet kullanımın artması 
için kişilerin, yerel yönetimler ve devlet 
tarafından nasıl teşvik ve desteklenmesini 
önerirsiniz?

-Bisikletin ulaşım ve trafik açısından çözüm olabilmesi 
için mutlaka özel yolların yapılması, bisiklet ve 
motorlu araç  trafiğini mümkün olduğu kadar ayırmak 
ve emniyetli bir hale getirmek gerekiyor. Bunlar 
yapılabildiği durumda bisiklet kullanımının hızla 
artacağı ve birçok konuda olumlu etki sağlayacağı 
çok açıktır. Özellikle Türkiye’nin genç nüfusunun 
bisiklet kullanımına çok hızlı uyum sağlayacağı 
ve yaygınlaşacağını düşünüyorum. Biz de kendi 
imkanlarımız ile bisikleti sporunu tanıtmak ve 
özendirmek için elimizden gelen çabayı harcıyoruz.

- Bisiklet/motor sürmek dışında başka ilgi alanlarınız 
var mı?

-Doğa ile başbaşa olabileceğim her etkinlik ilgimi 
çekiyor. Bisiklet dışında yelken ve denizcilik ile 
ilgileniyorum, Ankara’da yaşamak bu konuyu biraz 
zorlaştırıyor ama bulabildiğim her fırsatta deniz ve 
rüzgâr ile iç içe olmaya çalışıyorum.  

oldukça tehlikeli. Dolayısıyla bisiklet, motorlu 
bisiklet  ve motosiklet sürücülerinin öncelikle 
dikkat etmesi gereken temel kurallar nelerdir?

-Ülkemizde maalesef trafik tüm araç ve yayalar 
için çok tehlikeli bir durumda, söz konusu bisiklet 
olunca bu tehlike daha da artıyor. Yurt dışında da 
bisiklet kullanma, turlar yapma imkânım oldu. 
Türkiye ile aradaki en temel farklılık sürücülerin 
yaklaşımı, yurt dışında bisiklet ve motosiklet 
sürücülerine öncelik verilirken sağlıkları ve 
güvenlikleri  öncelikle kollanırken ülkemizde bu 
bilinç henüz yerleşmemiş durumda. İkinci önemli 
fark ise tabii ki altyapı ve yollar, özel bisiklet 
parkurları, sadece yaya ve bisiklet sürücülerinin 
kullanabileceği,  doğa ile iç içe, uzun parkurlar 
yurt dışında çok yaygın, ülkemizde ise henüz 
çok fazla örneği yok, bu altyapı ve özel yolların 
yaygınlaşması Türkiye’de bisiklet sporunun 
yaygınlaşmasına çok katkısı olacaktır. Sürücülerin 
trafikte dikkat etmesi gereken kurallara gelince 
öncelikle tüm güvenlik ekipmanlarını kullanmaları 
ve sürücülerin kendilerini görmediklerini 
varsayarak bisikletlerini kullanmaları.

 -Merkezi Brüksel’de olan Avrupa Bisiklet 
Sürücüleri Federasyonu’un beş kategoriyi 
(ülkede bisiklet turizmi, bisiklet kullanım sayısı, 
trafikte bisiklet güvenliği, bisiklet piyasası ve 
bisiklet derneklerin sayısı) içeren 2013-2014 
yılı, değerlendirme sonuçlarında Türkiye yer 
almadı.  Çoğu Avrupa kentlerinin belediyeleri 
trafikte bisiklet kullanımın artması ve diğer 
trafik araçlarına rekabet olması için bütçesinden 
her yıl belli bir miktarda harcama yapıyor. 
Metropol kentler her yıl bisiklet yollarının daha 
güvenli, komşu kent ve ülkelerle bisiklet yolların 
birbirine bağlanması için bisiklet sürücülerine 
destek oluyor. Bu çerçevede Türkiye’nin mevcut 
durumuna ilişkin değerlendirmenizi alabilir 
miyiz?

-Bisiklet kullanımında mevsim şartları çok 
büyük önem taşıyor, kış mevsiminin sert ve uzun 
geçtiği  bölgelerde kullanım imkânı azalıyor. 
Ama ülkemizin pek çok bölgesinde bisiklet sporu 
açısından uygun olan hava koşulları mevcut. 
Kullanımın yaygınlaştırılmasının çevreyi koruma 
etkileri, trafik, vatandaşları spor yapmaya teşvik 
etme gibi birçok faydası bulunuyor ancak bunun 

http://www.bilisimdergisi.org/s180

AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 75

B
İL

İŞ
İM

 ::
 2

01
5 

:: 
 E

K
İM

74 SÖYLEŞİ

http://www.bilisimdergisi.org/s180

