
1ARALIK ‘19  •  bikepedia  •  

bikepedia
ARALIK 2019  •  SAYI: 11  •  para ile satılmaz

VE SAHNE 
PRAETOR’UN

WAHOO KICKR
İNCELEMESİ

ACCELL
GÖRÜNÜR
OLACAK

CYCLEUROPE
ATAKTA



2   •  bikepedia  •  ARALIK ‘19

FX 3500

bikepedia

1

bikepedia  •  ŞUBAT ‘19  •  

bikepedia

Rampa

ne kadar

Rampa?

EFSANE

GERİ DÖNDÜ

ARTIK ZAMANI GELDİ

BİSİKLETİNİ SEÇ!

İLK TÜRK 

BİSİKLETÇİ 

CAVİT CAV

ŞUBAT 2019  •  SAYI:2  •  para ile satılmaz

SENIN DERGIN
SEN DE ARAMIZDA OL

SEN DE YAZHABER VER
FIKIR VERDESTEK OL

���epe���.�om.tr
�Türk��e���� �lk D���t�l ����klet Der����� Bilgi için: info@bikepedia.com.tr 

TAKİP ET

mailto:info%40bikepedia.com.tr?subject=
mailto:info%40bikepedia.com.tr?subject=Reklam


PEDALLARKEN...

Merhaba sevgili okurlar.

Her gün yeni başlangıçlar için iyi bir gündür. Yeni başlangıçlar 
ise mutlu olmak için iyi bir adımdır. Bizlerin de, Bike Pedia 
ailesi olarak, iyi bir günde attığımız yeni başlangıcımızın 
amacı, bisiklet sürerken yüzümüzdeki tebessüm ve mutluluğu 
sizlerle paylaşmaktı. Geçen süre içerisinde, bizleri mutlu 
eden yayınlarımızın birçok bisikletliyi de mutlu ettiğini 
görmek, onlara dokunabilmek ve onları yansıtıyor olabilmek, 
mutluluğumuzu zaman içerisinde ikiye katladı. 2019 yılına 
sığdırdığımız 11 sayı, birbirinden farklı konuklar, zengin ve 
yerli içeriklerle dolu olması sebebiyle, sizlerden çok güzel geri 
dönüşler aldık. Öncelikle bu değerli görüşleriniz, fikirleriniz ve 
samimiyetiniz için, Bike Pedia ailesi olarak sizlere çok teşekkür 
ederiz. 

İşte Türkiye’nin ilk ücretsiz dijital bisiklet dergisi Bike Pedia’nın 
yılın son sayısı sizlerle... Çok havalı bir giriş oldu değil mi? Bu 
girişin sebebini Aralık sayısını okuduğunuzda anlayacaksınız. 
Niçin mi? Ülkemizde faaliyet gösteren bisiklet firmaları 
2020 yılına o kadar renkli hazırlanmışlardı ki, bizler de ekip 
olarak bisikletleri yerinde sizler için görelim istedik. Yapılan 
lansmanları gezdiğimizde, çocukluğumuza geri döndük. Hep 
deriz ya, zamanın çocukları çok şanslı diye. Gerçekten de 
öyle. Bizim dönemimizde karbon bisikletlere dokunabilmek 
sadece hayalden ibaretti. Bir de öyle sokaklarda yol bisikletleri 
görmüyorduk. Çocukluğumuzda BMX, Pinokyo, kontra 
bisiklet derken, sonrasında bir dağ bisikleti akımı başlamıştı. 
Ziyaret ettiğimiz Accell Bisiklet, Bisan, Cycleurope tanıtım 
toplantılarında yol bisikletlerinin çeşitlendiği dikkatimizi 
çekti. Hepsi birbirinden renkli, alüminyum modellerde bile 
aero tasarım tercihi, bize 2020 yılının çok hızlı geçeceğini 
düşündürdü. 

Accell Bisiklet, Bisan ve Cycleurope’un bünyesinde yer alan 
bisikletlerden ekip olarak biz favori modellerimizi belirledik. 
Bakalım yeni model bisikletlerde sizin tercihiniz nasıl olacak. 

Yenilikçiliğe önem veren dergimiz 2020 yılında, birçok 
sürpriz yenilikle sizi karşılayacak. Yıl boyunca bisiklet ödüllü 
bulmacamızın yanı sıra, geçmiş aylarda yayınladığımız dergi 
içeriklerine çok daha kolay ulaşabileceksiniz. Sizin derginiz 
Bike Pedia, yeni yılda da, sizi dinlemeye ve sizi yansıtmaya 
devam edecek. 

Mustafa Kemal KARA
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çabalarımız tamamı ile seçim yatırımı olarak değil 
triatlona yatırım yapma çizgisinde devam ediyor.  
Camiamız takdir ettiği sürece görevde olduğumuz 
son ana kadar ekip olarak triatlonun gelişimi 
için çalışmaya devam edeceğiz. 2020 yılında çok 
önemsediğimiz projelere odaklanmış durumdayız. 
Seçimi düşünmek ve konuşmak için çok erken 
olduğunu düşünüyorum. Şu anda bayrak bizim 
elimizde, camiamız bizi aday gösterirse bu 
bayrağı daha ileriye taşımak için çalışmaya devam 
edeceğiz. 
 
n Bir diğer merak edilen soru ise; 2020 performans 
testleri takvimi hazır, yarışma takvimi ne zaman 
yayınlanacak? Yeni yarış yerleri ve yeni şampiyonalar 
var mı? 
2020 performans testi takvimimiz yayınlandı. 
Yarışma takvimimiz şu anda taslak olarak 
hazır. Daha önce sözlü mutabakata vardığımız 
yerel yönetimlerle son görüşmelerimizi yapıp 
takvimi yayınlayacağız. Sezon başında bir takvim 
yayınlayıp bu takvime sadık kalmak istiyoruz. Tarih 
değişiklikleri yer değişiklikleri olsun istemiyoruz. 
Dolayısı ile camiamızdan çok kısa bir süre daha 
sabırlı olmalarını istiyoruz. 
 
Yenilik olarak 2020 takvimimizde bu sene 
Balıkesir, Gençler ve Elitler Avrupa Kupası olarak 
yer alıyor.  Bu noktada 2019 yılındaki ulusal 
yarışın kalitesini, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 
ve il temsilciliğimizin desteğini gördük ve gerekli 
başvuruları yaparak hem ITU (Uluslararası Triatlon 
Birliği) hem de faaliyet takvimimize bu yarışı 
ekledik. 
 
Uluslararası olarak bu yıl 30.su düzenlenecek 
olan Alanya yine takvimimizde tabi. Yenilik olarak 
Alanya Belediyesi ev sahipliğinde bu sene Yıldızlar 
Avrupa Şampiyonası ve Paratriatlon Dünya 
Kupası olarak yapılacak.  Bu sene yeni olarak 
takvimimizde Avşa Adası yer alıyor. Bildiğiniz gibi 
gerek yerel yönetimlerin gerek halkın Balıkesir’de 
triatlona ilgisi çok büyük. Bu ilgiden aldığımız 
cesaretle sizlere çok güzel bir parkur hazırlıyoruz. 
Son olarak gelecek yıl 2020 Aralık ayında bir Kış 
Triatlon Türkiye Şampiyonası, şu anda faaliyet 
takvimimizde yer alıyor. Kros Duatlon şampiyonası 

yine taslak planımız içerisinde bulunmaktadır. 
Ayrıca Gelibolu yarışını bu sene Orta Mesafe 
Türkiye Şampiyonası olarak yapacağız ve 
Gelibolu’da savaşmış ülkelerden 4 kadın 4 
erkek olmak üzere 8 sporcu davet ettik. Şu anda 
yazışmalar devam ediyor. 
 
Performans testlerimizin tam olarak anlaşıldığını 
düşünmüyorum, daha önce uygulanmış 
yöntemlerle kıyaslanıyor, ancak şunu belirtmek 
istiyorum, bu testler başta Avrupa ülkeleri olmak 
üzere birçok ülkede kullanılıyor. Yüzme ve koşu 
olmak üzere iki ayrı testten sonuç elde ediyor, 
kendi ülke norm değerlerimizi oluşturup diğer 
ülkelerle kıyaslama şansı buluyoruz. Bir diğer 
amacı ise hiç triatlon olmayan illere ulaşıp orada 
yetenekli çocuklara ulaşmak. Bu testlerden 
ayrıca bu sene 2022 projesi kapsamında 58 
sporcu belirledik. Önümüzdeki iki testten sonra 
listeleri netleştirip onları 2022 gençlik oyunlarına 
hazırlamayı planlıyoruz. Bununla ilgili de Yalçınkaya ile yapacağımız 

söyleşide kendisine 
sorulmamış soruları sorarak 
triatlon kamuoyunu 

bilgilendirmeyi amaçladık.  
 
nSayın Yalçınkaya, öncelikle söyleşi 
teklifimizi kabul ettiğiniz için çok 
teşekkür ederiz. Size kamuoyunun 
en çok merak ettiği sorulardan 
birini sorarak başlamak istiyoruz. 
Bildiğimiz gibi 2020 yılı seçim yılı 
ve yaz olimpiyatlarından sonraki 
30 gün içinde federasyonlar 
seçime gidecek, siz bu seçimlerde 
aday mısınız? 
Sayın Akhun, öncelikle 
Bikepedia ailesine spora sundukları 
destek için teşekkür etmek isterim. Gerek sizin 
yazılarınız gerekse Bikepedia’nın kapağına taşınan 
sporcularımızla triatlonun bilinirliğinin artmasının 
yanında ilgili kişiler nitelikli bilgiye erişmiş 
oluyorlar. Bu bağlamda sporumuza olan ilginizin 
giderek artacağını umuyorum. 
 
Federasyon olarak göreve geldiğimiz günden beri 
triatlonun Türkiye’de gelişmesine odaklanmış 
durumdayız. Her ne kadar sizin de belirttiğiniz 
gibi 2020 seçim yılı olsa da triatlon için 
Türkiye’de kalıcı bir gelişim süreci sağlamak 

bizim ilk önceliğimiz. Triatlonu 
geliştirmek için öncelikle 
Federasyonumuzu en iyi olduğu 
seviyeye getirmek daha sonra da 

üstüne koymak gerekiyordu. 
 

Öncelikle şunun net anlaşılmasını 
istiyorum Türkiye Triatlon 
Federasyonu bir organizasyon 

şirketi değil, ya da tek görevi 
organizasyon değil. Federasyonun 

başarı kıstası iyi organizasyon 
olmamalı. Tabiki en iyi şekilde 
organizasyonlarımızın yapılması 

gerekmektedir, ancak sadece 
organizasyon başarısına göre 

federasyonu değerlendirmek bana 
popülist bir yaklaşım olarak geliyor. 

Geldiğimiz günden bu yana, bir buçuk senelik 
dilimde organizasyonları eski seviyesine 
çıkartmanın yanında gelecek için önemsediğimiz 
çok önemli adımlar attık. İlk kez TOHM sistemine 
dahil olduk, İlk kez Okul Sporları’na dahil olduk, 
Chip sistemini devreye aldık ki biliyorsunuz 
8-9 sene öncesinde alınan sistem federasyon 
tarafından kullanılamamış kiralama yöntemine 
gidilmişti. Eğitimle ilgili çok önemli adımlar attık, 
önümüzdeki yıl bunları camiamız görecek. Tübitak 
Bilim ve Çocuk Dergisi’nde yer aldık. Dolayısı ile 

Bu testler başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkede kullanılıyor. Yüzme ve koşu olmak üzere iki ayrı testten sonuç elde ediyor, kendi ülke norm değerlerimizi oluşturup diğer ülkelerle kıyaslama şansı buluyoruz.

<<İÇİNDEKİLER
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duyurularımız yakında yapılacak.
n Geçtiğimiz yıl triatlon yarışlarında yarışan 
atletler hem draftlı hem de draftsız yarışlardan 
topladıkları puanlarla yıl sonunda tek bir şampiyona 
sıralamasına göre kupalarını aldılar. Her iki yarış 
formatının farklı yarışma dinamikleri olması ve tek 
şampiyonaya puan vermesi yarışmacılar arasında 
çeşitli spekülasyonlara neden olmuştu. Bu yıl bu 
konuda bir düzenleme ya da değişiklik yapıldı mı?  
Bu konu üzerinde teknik kurulumuz çalışmalarını 
gerçekleştiriyor. Bahsettiğiniz kural ITU yarışma 
kuralı ve sadece yaş grupları kategorisinde geçerli. 
Elitler kategorisinde standart mesafe yarışları 
da sprint mesafe yarışları da draft serbest olarak 
gerçekleştiriliyor. Yaş grupları kategorisinde 
kuralın böyle olması tabi farklı dinamikleri 
beraberinde getiriyor.
 
Yerel yönetimlerimizin desteği ile yarışma 
sayımızın artması durumunda gelecek yıllarda 
sprint ve standart mesafe yarışlarının Yaş grupları 
kategorisinde ayrı Türkiye Şampiyonaları olarak 
düzenlenmesi gündemimizde ilk sıralarda yer 
alıyor. Fakat bunun gerçekleşme hızı belirttiğim 
gibi hem yarış sayısının artması hem de bu 
kategoride yarışan sporcu sayısının artması ile 
doğru orantılı. Sporcu sayısının artması diyorum 
çünkü yerel yönetimlerden desteği sporcu sayısı 
ile orantılı olarak alabiliyoruz. 

Bu konunun teknik kurul toplantısında 
tartışıldığını biliyorum. Toplantı sonucunda bu 
konuda teknik kurulumuzun takvimde yaptığı 
değişikliklerden biri standart mesafe yarışma 
sayısını bu kategoride arttırmak oldu. Ek olarak bu 
kategoride örneğin %60 kuralı yerine 3 standart 
mesafe yarışından en iyi ikisinin yıl sonu 
puanlamasına katılması ve 2 sprint mesafe 
yarışından en iyi olanının yıl sonu puanlamasına 
katılması gibi değişiklikler planlanıyor. Ama daha 
önce de belirttiğim gibi son kararı kurul verdikten 
sonra en kısa zamanda yayınlayacağız. 
 
n Geçtiğimiz yıl sezon başında uygulanan 120 TL’lik 
yarış kayıt ücreti federasyon tarihinde ilk kez sezon 
içinde arttırıma gidilerek 150 TL yapıldı. Yaş grubu 
triatlon sporcuları arasında sıklıkla serzenişte 
bulunulan konulardan biri de bu oldu. Bilhassa 
geçtiğimiz değişen ekonomik şartlar yüzünden 
katılımcıların, kayıt, konaklama, seyahat vb. 
masrafları da arttı. Sezon içinde zam yapılan kayıt 
ücretinin özel yarışlarda kayıt ücretleri ile benzer 
oranlarda olmasına rağmen katılımcılar, yeterli yarış 
hizmeti ve ikramın olmamasında şikâyet etmekteler. 
2020 sezonunda kayıt ücretlerinde arttırım olacak 
mı? Standart olarak verilecek organizasyon hizmet ve 
ikramlar neler olacak?  
Aslında sezon ortasında bir fiyat arttırımı olmadı. 
Geçtiğimiz yıl yaş grupları kategorisinde katılım 

ücreti olarak 120 TL sadece duatlon yarışlarında 
alındı. Triatlon yarışlarında sezonun ilk yarışından 
itibaren katılım ücreti bu kategoride 150 TL olarak 
uygulandı. Bu değişiklik sezon ortasında yapılan 
bir değişiklik değildir. Duatlon ve triatlon olarak 
farklılık göstermektedir. 2020 sezonunda da fiyat 
değişikliği yapılmadan aynı şekilde duatlon 
yarışları ve triatlon yarışlarında ayrı fiyat 
uygulaması devam edecek. 
 
Sorunun diğer kısmına gelecek olursak Geçen sene 
yarışma standartlarımızı yükseltmeye çalıştık 
ancak tahmin edeceğiniz gibi yerel yönetim 
seçimleri ve yarışma yaptığımız yerlerdeki 
değişiklikler bizi istediğimiz standartlara çıkma 
noktasında engelledi. Tüm bu zorluklara rağmen 
camiamız, gayret ve iyi niyetimizi görerek çok ciddi 
destek oldu. Hala da bize iyi yolda ilerlediğimizi 
hissettiren sürekli destek telefonları alıyoruz. Özel 
organizasyonlarla aynı fiyatlarda olduğumuz pek 
doğru değil. Bir özel organizasyonda fiyatlar 200 
euroya kadar çıkarken bizim katılım ücretimiz 
bunun çok çok altında, ancak önümüzdeki sene 
için çok daha iyi organizasyonlar olacağını 
söyleyebilirim. 
 
n Federasyonun anlaşma yaptığı sponsorlar 2020 
yılında da katkı vermeye devam edecek mi, yeni 
sponsor arayışı var mı? 
Accell Bisiklet ve Jordanred firması önümüzdeki yıl 
da bizimle olacak. Peugeot’nun durumu ocak 
ayında netlik kazanacak. Ancak çok iyi bir şekilde 
ilerleyen, şu an için 4 farklı sponsorluk 
görüşmemiz devam ediyor. Umarım bu büyük 
firmalarla iyi bir kurumsal işbirliği yapma fırsatı 
buluruz.  
 
n Son zamanlarda yaş gruplarında kalite anlamında 
umduğunu bulamayan sporcuların pahalı bisikletleri 
sattıklarını ve farklı sportif aktivite ve yarışlara 
yönelmeye başladıklarını duyuyoruz. Triatlona olan 
ilgiyi ve yarışlara katılımı arttırmak için ne tür 
yenilikler ve düzenlemeler yapılacak? 
Organizasyon komitemizde çok tecrübeli 
arkadaşlarımız var. 2019 yılında her yarışta artan 
bir kalite ile organizasyonlarımız ileriye taşındı. 
Yaş Grupları kategorisi sporcuları, federasyon 



12  •  bikepedia  •  ARALIK ‘19 13ARALIK ‘19  •  bikepedia  •  

olarak bizim, görüşlerine en çok ihtiyaç 
duyduğumuz kişilerdir. Geçen sene organizasyon 
katılım oranlarına baktığımızda önceki iki yıla göre 
ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. Hatta en yüksek 
katılım oranlarını yakalayıp biraz daha üstüne 
çıktığı yarışlar olduğunu görüyoruz. Biz yönetime 
geldiğimizde öncelikle camianın federasyona olan 
güvenini tekrar kazanacağız demiştik. 2019 yılına 
baktığımızda sporcularımızın bize olan güvenini 
çok yüksek oranda tekrar inşa ettiğimizi 
söyleyebilirim. Bu anlamda triatlonu daha ileriye 
taşımak için yaş gruplarının katkısını önemsiyor, 
onlar için yarışların kalitesini artırmaya çalışıyoruz. 
 
Bildiğiniz üzere yaş grupları katılımını 
kolaylaştırmak ve önlerindeki gereksiz resmi 
prosedürleri kaldırmak adına yaş gruplarından 
kafile listesi onayını kaldırmıştık, önümüzdeki yıl 
portaldan kayıt alarak, sezonluk kayıt seçeneğini 
de koyarak, yaş gruplarımızın kayıt sürecini de 
mümkün olduğunca kolaylaştırmaya çalışacağız. 
Ayrıca daha önce de belirttiğim gibi farklı 
yarışmaları faaliyet programımıza ekleyerek 
çeşitlilik oluşturmaya çalışıyoruz. Kış triatlonu, 
kros duatlon gibi. 
 
n Triatlon federasyonu 2019 yılında kurumsal olarak 
birçok yenilik yaptı. Kurumsal anlamda yapılan 
değişiklikler arasında yeni binasına taşınma, çalışan 
sayısında artış gibi yeni yapılanmalar var. Şu anda 
federasyonda kaç kişi çalışıyor, kaçı devlet memuru 
kapsamında ve kaçı maaşlı çalışan? Bütçe olarak 
senelik maliyeti nedir? 
Aslında tam olarak öyle değil, personelimizde 
azaltmaya gittik. Geldiğimizde 6 devlet memuru ve 
3 sözleşmeli personel vardı. Şu an 4 devlet 
personeli ve 3 sözleşmeli personel bulunmakta. 
Bunun yanında, bildiğiniz üzere TOHM merkezleri 
açıldı, bu merkezlerimiz için TOHM bütçesinden 2 
personel ilave oldu.  
 
Kurumsallık anlamında biliyorsunuz öncelikle ana 
statümüzde değişikliğe gittik. Resmi olarak 55 
kulüp aktif gözükürken, triatlon yarışlarına giren 
kulüp sayımız 2018 sonunda 15 idi. Bu sene ise 
puanlı triatlon yarışlarının yarısından fazlasına 
giren Kulüp sayısı 34 oldu. Biz doğru sistemler ve 

kurumsal bir yapı ile triatlonun geleceğini inşa 
etmeye çalışıyoruz. Arka planda yaptıklarımızın 
çoğu henüz görünmüyor, ancak zamanla etkisinin 
ve triatlondaki değişimin net bir şekilde 
görüleceğine inanıyoruz. Ana statümüzün 
değişmesi nedeni ile tüm talimatlarımız üzerinde 
çalışmalarımız devam ediyor. 
 
Eğitimle ilgili birçok yeniliğin bu sene alt yapısını 
yaptık ve 2020 yılı içerisinde birçoğunu hayata 
geçireceğiz. 
 
n Okul sporları içine triatlonun dahil edilmesi ile 
yakın ve orta vadede beklentiler nelerdir.  Bu 
çalışmanın federasyona ek bir mali külfeti söz 
konusu mu? 
Branşımız içerisinde çok başarılı sporcularımız var. 
Bu sporculardan bazıları devlet okulunda okuyor, 
bazıları özel okullarda. Aynı zamanda triatlon 
branşında antrenörlük yapan beden eğitimi 
öğretmenlerimiz var. Bunların çoğu sadece 
antrenörlük yapıyor ve hayatını bununla idame 
ettiriyor. Triatlonun okul sporlarına kazandırılması 
ile özel okulların triatlona, triatletlere ve 
antrenörlerine ilgisi doğrudan arttı. Bizim de 
hedefimiz başarılı 
triatletlerimizin özel 
okullarda burslu 
okuması ve 
antrenör 

arkadaşlarımızın da bu okullarda beden eğitimi 
öğretmeni olarak görev yapması idi. 
Sporcularımızın artık kendilerine koyacakları 
olimpiyat hedefinin yanında kısa vadeli bir 
hedefleri daha var; burslu öğrenci olarak eğitim 
almak. Bu ara hedefin, sporcularımızın ve 
antrenörlerimizin gelişimine katkı sağlayacağına 
ve velilerimizin de aynı oranda desteğinin 
artacağına inanıyorum. 
 
Bütçemize her hangi bir külfeti olup olmadığını 
sormuştunuz. Sadece yapılan okul sporları 
müsabakasındaki görevli harcırahları olarak 
söyleyebilirim. Başka herhangi bir külfeti 
bulunmamaktadır. 
 
n Geçmişte harcırahlarını alamayan sporcu ve 
antrenörlerin sosyal medyada çeşitli şikayetlerine 
şahit olmuştuk. Son beş yıl içinde harcırahı 
ödenmeyen antrenör ve sporcu var mı, varsa konuyla 
ilgili bir ödeme planı olacak mı? 
Seçildiğimizde ciddi bir borç devraldığımızı bilerek 
göreve geldik. Bildiğiniz üzere geldiğimizde 
yurtdışı organizasyonlardan borçlar nedeni ile 
men edilmiş durumdaydık. İlk olarak uluslararası 
federasyonla görüşüp borçlarımızı yapılandırdık.  
 
Maalesef Ülke prestiji için yabancı borçları 

önceliğimize aldık. Bugüne kadar 468 bin lira 
geçmiş dönem yabancı borcu ödedik. 

Yabancı borçlarımız bitmek üzer. En 
geç şubat ayında bitmiş olacaktır. 

2014 - 2015 - 2016 - 2017 ve 
bizden önceki 2018 döneminden 
harcırah borçlarımız 
bulunmakta. Bunları 2020’nin 
ilk yarısında haziran sonuna 
kadar bitirmeyi planlıyoruz.  
 
Hedefimiz, 2020 sonunda 
borçsuz bir federasyon olmak. 
Gerek sayın bakanımız 
gerekse sayın genel 

müdürümüz bize şimdiye kadar 
ciddi destek oldular umarım 

onların desteği ile bu hedefimize 
ulaşırız. 

n TOHM projesi içine 
alınan triatlon şu anda 
Antalya ve İzmir’de 
uygulanmakta. Diğer iller 
de bu kapsama alınacak 
mı? 
Bildiğiniz gibi TOHM 
projesi kapsamında 
olan iller Gençlik ve 
Spor Bakanlığı 
himayesinde Spor 
Genel Müdürlüğü 
tarafından 
belirlenmiştir. 
Geçtiğimiz yıl 
genel 
müdürlüğümüzün 
destekleri ile sizin de belirttiğiniz 
gibi TOHM illeri olan Antalya ve İzmir’de triatlon 
branşını açtık. Çok iyi antrenör ve sporcularımızın 
olduğu Balıkesir ise ne yazık ki şu anda TOHM 
projesi kapsamında değil. Gelecek yıllarda 
Balıkesir’in proje kapsamına alınması durumunda, 
bu ilde triatlon branşının açılması için 
bakanlığımızın ve genel müdürlüğümüzün 
desteğini isteyeceğiz. Bursa da potansiyel olarak 
TOHM açmak istediğimiz illerimizden. Gelibolu 
için sayın bakanımız havuz sözü verdi. Havuz 
yapıldıktan sonra neden olmasın.  
 
n TOHM 2020 kriterleri ve barajları çerçevesinde kaç 
sporcu A Milli Takım’da yer alabilir? Motivasyon 
açısından B Milli Takımı oluşturuldu mu? Takımların 
hazırlık programı ve yarışları belli oldu mu? 
TOHM baraj ve kriterleri ile 2020 Gelişim kampı, 
Milli Takım A, Milli Takım B barajları ayrı ayrı 
belirlenmiştir. 2019’da belirlenmiş olan TOHM 
kriter ve barajlarında değişiklik yapma konusunda 
Genel Müdürlük ve Federasyon tarafından 
oluşturulmuş komisyon yetkilidir. 2020 Gelişim 
Kampı, Milli Takım A, Milli Takım B barajlarını ise 
teknik kurulumuz belirlemiştir. Bu konuda 
çalışmaları teknik kurulumuz yürütmektedir. Benim 
ancak tavsiye niteliğinde B Milli Takımı 
oluşturulması fikrim olmuştur. Nihai karar teknik 
kurulumuza aittir. Kurulumuz yurtdışı program 
üzerinde çalışmalarını sürdürüyorlar. Yurtiçi 

Resmi olarak 55 kulüp aktif gözükürken, triatlon yarışlarına giren kulüp sayımız 2018 sonunda 15 idi. Bu sene ise puanlı triatlon yarışlarının yarısından fazlasına giren Kulüp sayısı 34 oldu. 
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faaliyet takvimine göre netlik kazanacağını 
düşünüyorum. 
n 2014’ten beri çeşitli seçme testleri yapıldı. Sıklıkla 
uygulanan seçme testlerinin amacı ve sonuçları 
nelerdir? Bu veriler, federasyonun resmî web 
sitesinde paylaşılmaya devam edilecek mi? 
Biz göreve geldikten sonra uluslararası yarışlarda 
ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek milli 
takımları oluşturmak ve mümkün olduğunca 
kurallara bağlanmış şekilde adil bir milli takım 
seçmesi uygulamak üzerine sistemimizi kurmaya 
gayret ettik. Performans testi sonuçları hali hazırda 
web sayfamızda il il yer alıyor. Bundan sonra da 
aynı şekilde yayınlanmaya devam edilecek. 
 
n 2019 yılında farklı illerde yapılan seçmeler ve 
testler neticesinde atletlerimiz uluslararası 
yarışmalarda yer aldı. Sonuçlara baktığımızda hem 
genç erkeklerde, hem de genç kadınlarda uluslararası 
başarı seviyemizin geçmişe göre düştüğünü 
gözlemliyoruz. Bilhassa genç erkekler başarı 
seviyesinde büyük değişiklik görülmezken, genç 
kadınlarda son yıllardaki düşüş dikkat çekiyor. Benzer 
şekilde elit kadınlarda da geçmişte çeşitli başarılar 
elde ederken 2019 yılında pek fazla bir değişiklik 
olmadı. Son beş yılda Avrupa ülke sıralamasında en 
altlarda yer aldık. Sizce bunun sebepleri ne olabilir? 
Genç erkeklerimizden örnek vermek gerekirse; 
bugün itibari ile ETU Gençler sıralamasında 50. 
durumda olan Kıvanç Şahinkaya, şu anda 18 
yaşında. Bu yaşına kadarki uluslararası yarış 
tecrübesi toplam 10. Bunlardan 3’ü biz göreve 
gelmeden önce 7’si ise bizim yönetimimizle. 
Uluslararası yarış tecrübesi ve yıl içerisinde 
gerçekleşen kamp sayısı arttıkça başarının da aynı 
oranda artacağına inanıyorum.  
 
Genç kızlar kategorisinde de kısa zamanda koyulan 
barajları geçmeyi hedeflemiş sporcularımız bunu 
başaracak ve erkekler ile beraber topladıkları 
puanlar ile ülke sıralamasında Türkiye’yi üst 
sıralara taşıyacaklardır. Biz şu anda gerek elitler, 
gerek gençler, gerekse yıldızlar kategorisinde 
yarışan tüm sporcularımıza inanıyor ve 
güveniyoruz. Ülkemizi layığı ile temsil etmek 
konusunda gösterdikleri azimli çalışmanın 
farkındayız ve onların her zaman yanındayız.  

n Milli takım seçmelerinde kullanılan metot genel 
geçer bir metot mudur? Elde edilen sonuçlara 
bakarak, yarış sonuçları ile arasındaki makas nasıl 
açıklanabilir?  
 
Kullanılan metot genel geçer bir metot olmaktan 
ziyade geliştirilebilir bir metottur. Zaman 
içerisinde sporcularımız tecrübe kazandıkça 
sporcularımızın çok daha üst sıraları 
zorlayacaklarına inanıyorum. Elimizde çok iyi bir 
jenerasyon var bu jenerasyon alt yapıdan yetişen 
kıvılcımların da aralarına katılması ile ateş 
olacaktır. Bu ateş çok yakın zamanda olimpiyat 
meşalesini triatlon branşında ülkemiz adına 
yakacaktır. Biz buna inanıyoruz. Sadece sabır ve 
destek diyoruz. 
 
n 2020 Olimpiyatlarına katılma şansımız var mı? 
Son olimpik sıralamaya göre durumumuz nasıl? 
Esra Nur Gökcek, bizim hali hazırda olimpik 
havuzdaki sporcumuz. Bugün edindiğimiz 
tecrübeler bizi 2020’de olmasa bile 2024’de Paris 
Olimpiyat Oyunları’na götürecek. Olimpiyatlara 
katılma şansı %1 dahi olsa bu uğurda mücadele 
etmeye değeceğine inanıyoruz.  Sporcumuz da biz 
de hiç hız kesmeden bu doğrultuda çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. O istediği ve bu inançla 
çalışmalarını sürdürdüğü sürece biz yanındayız. 
 
n Federasyonun olimpiyatlara gidebilme stratejisi 
sadece “New Flag”, yani Avrupa kıtasından tek kota 
hakkına sahip ITU dünya puan sıralamasında en 
yüksek puanı olan ulusal federasyon sporcusu üstüne 
mi kurulu? 
Şu anda stratejimiz bunun üzerine kurulu. Göreve 
geldiğimiz anda 2020 olimpiyat hedefi 
doğrultusunda çalışmaya başladık. Bakanlığımız ve 
genel müdürlüğümüzün desteği ile Esra olimpik 

havuza alınmıştı. Fakat ne yazık ki 
olimpik kalifikasyon 
sıralaması ile 

olimpiyatlara 
gitmek için geç kalınmıştı. 

Bir sporcu uluslararası yarış 
koşmaya başladığında öncelikle ITU 

dünya sıralamasında üst sıralara çıkmalı. Bunu 
bölgesindeki yarışlardan aldığı puanlar ve kıta 
kupalarından aldığı puanlarla yapabilir. Aksi 
takdirde ilk yarışınızda olimpiyatlara puan veren 
dünya kupaları ve dünya triatlon serisi yarışlarına 
katılmanız mümkün değil. 
 
Her yarışta belli sayıda sporcu yer alabiliyor. 
Olimpiyatlara kalifikasyon sıralamasına puan 
veren bu yüksek kalitede yarışların start listesine 
girebilmek için başvuranlar arasında ilgili yarışın 
kotası doğrultusunda sıralamada üstte yer almanız 
gerekiyor. Esra bu sezonun başında ITU dünya 
sıralamasında 300’lü sıralardaydı. 
 
Biz senenin ilk WTS yarışı olan Abu Dabi WTS 
yarışmasına başvurumuzu yaptık fakat çok 
çalışmasına, çok iyi durumda olmasına rağmen 
300. basamaktan dünya triatlon serisi yarışlarına 
girmesi mümkün olmadı. Bu yarışlara genellikle 
ITU dünya sıralamasındaki ilk 50 sporcu 
katılabiliyor. Dolayısı ile öncelikle dünya 
kupalarına ve kıta kupalarına yöneldik. 
 
n Bildiğimiz kadarıyla ITU’nün karışık bayrak 

yarışları olimpiyat seçmelerine 10 takımdan 
toplamda 40 sporcu için kota veriyor. Federasyonun, 
sporcularımızın olimpiyatlara gitme şansınız 
arttırmak için karışık takım yarışları konusunda bir 
çalışması var mı?  

 
Yukarıda bahsettiğim gibi olimpiyatta bireysel 
olarak da, takım olarak da start listesine 
girmek çok çalışmanın ve yeteneğin yanında 

tecrübe ve deneyim gerekiyor. Bu deneyimi 
de küçük yaşlardan itibaren yarışarak 
kazanabilirsiniz. Biz bu bağlamda bu 
sene İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz 
Balkan Şampiyonası’nda karışık bayrak 

yarışı da düzenledik ve sporcularımızın 
tecrübe kazanmasını sağladık. 2020 yılında 

katılacağımız Avrupa Şampiyonası’nda da mümkün 
olması durumunda bayrak takımımızla yer 
alacağız. 
 
Zaman içerisinde buradan alınacak puanlarla 
takımımız üst sıralara çıkacak, WTS ve dünya 
şampiyonalarında temsil gerçekleşecek. 
Olimpiyatlarda bireyselin yanında karışık bayrak 
takımımızla da yer alacağız. 
 
n 2024 Olimpiyat puanlama sistemi 2022 yılı 
ortasında başlayıp 104 hafta sürecek. Önümüzdeki 
bu süreçte atletlerimiz için ne tür planlamalar 
yapılıyor? Bu çerçevede 2028 hedefimiz nedir, nasıl 
ulaşabiliriz? 
Bu süreçte birinci önceliğimiz antrenör gelişimi. 
Bu seviyede sporcu yetiştirmek için iyi bir sisteme 
ve kalifiye antrenörlere ihtiyacımız var. Çok iyi 
antrenörlerimiz var fakat bunların sayıca artması 
rekabet ortamının oluşmasına neden olacak ve 
başarıyı getirecektir. Bu amaçla ITU ile Antrenör 
Eğitimi Akreditasyon Programı’nı başlattık. Kısa 
sürede neticeleneceğini umuyorum. Olimpiyat 
oyunları kalifikasyon dönemi sizin de belirttiğiniz 
gibi şu anki sisteme göre 2022 yılında başlayacak. 
Fakat başlayan sadece kalifikasyon dönemi. 2024 
Olimpiyatlarının planlaması federasyonumuzda şu 
anda başlamış durumda. Şu anki sistemde 
kalifikasyon yarışmaları dünya triatlon serisi 
yarışları, Olimpik test yarışması, dünya kupaları ve 
kıta şampiyonaları. Bu yarışlarda start listesine 
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girebilmek ve “cut-off”a kalmadan puan alabilmek 
için yetirince tecrübeli ve belli bir seviyeye ulaşmış 
olmanız gerekli. Şu anda elitlerimizin ve 
gençlerimizin katıldığı yarışmalar 2024 için 
yatırım durumunda. 2028 için hedefimiz öncelikle 
verilen ülke kotası sayısında sporcumuzun start 
listesine girmesini sağlamak. Arkasından tabi ki 
madalya istiyoruz. 
 
n Önceki dünya kupaları ve Avrupa kupalarının eski 
yönetimleri mali yük altına soktuğunu biliyoruz. 
Ülkemizde gerçekleştirilen dünya kupası ve Avrupa 
kupaları yarışlarının kabaca maliyeti ve nedir ve 
ülkemizde triatlon adına ne tür bir katkısı 
olmaktadır? 
Biz bütçemizi ve özel gelirlerimizi tamamı ile 
olimpiyat hedefine yönlendirmek arzusundayız. Bu 
nedenle, geldiğimizde uluslararası organizasyon 
yapan yerel yönetimlerimizle görüştük ve bu 
yarışmaların uluslararası federasyonlara ödenen 
bedellerini onların ödemelerini istedik. Çünkü bu 
tarz organizasyonlar uluslararası federasyon 
tarafından federasyonumuz garantörlüğünde yerel 
organizasyon komitesine veriliyor. Bu nedenle biz 
yönetime geldikten sonra uluslararası hiçbir 
yarışın federasyonumuza mali ekstra bir yükü 
olmamıştır. 
 
Uluslararası yarışları yerel yönetim desteği ile 
ülkemizde gerçekleştirmek turizm olarak katısı 
haricinde sportif anlamda da branşın tanıtımına 
katkı sağlıyor. Sporcularımız uzun yolculuklar 

yapmadan yarışmanın 
olacağı yerde kamp 
yaparak yarışa daha 
rahat 
hazırlanabiliyor. Ev 
sahibi avantajı bizde oluyor. 
Bunların da aldığımız sonuçlara katkısı 
oluyor. 
 
n Son yıllarda dünya çapında ilgi gören triatlon 
etkinliklerinin başında yaklaşık bir hafta süren yaş 
grupları multispor triatlon yarışlarını görüyoruz. Bu 
tür organizasyonlarla hem yurt dışından hem de yurt 
içinden çok daha fazla sporcu katılımı ile 
federasyona mali katkı sağlanabilir mi? Bu konu 
hakkında ne düşünüyorsunuz? 
Daha önce de belirttiğim gibi bu sene multispor 
organizasyonlarını ayrı ayrı da olsa yapmayı 
planlıyoruz, ilerde neden yurt dışında yapıldığı 
gibi bir haftalık etkinlikle yapılmasın. Ama önce 
gerekli alt yapı ve tecrübemizi oturtmak istiyoruz, 
Tabi gelecekte ülkemizde de bir multispor Avrupa/
Dünya şampiyonası düzenleyebiliriz.
 
n Son olarak; federasyonun paratriatlon teknik 
kurulu lağvedildi ve Türkiye Bedensel Engelliler 
Federasyonu’na devredildi. Neden böyle bir 
yapılanmaya gidildi?  
Aslında ben devredildi olarak görmüyorum, bu 
konu biraz bilerek yanlış aksettiriliyor. Biz bizim 
olsun, küçük olsun değil, dünya çapında olsun 
istedik. Biz gelmeden önce böyle bir kurul zaten 

yoktu. Biz paratriatlonu çok önemsiyoruz ve bu 
yüzden bu kurulu kurduk ve gelişimi için çok ciddi 
gayretler gösterdik ve göstermeye devam ediyoruz. 
Paratriatlon uluslararası kural kitapçığını çevirttik. 
Değişen sınıflandırmalara uyum için çalışmalar 
yaptık. İlk kez ülkemizde Paratriatlon Dünya 
Kupası’nı gerçekleştirdik ve önümüzdeki sene yine 
aynı organizasyonu gerçekleştireceğiz. Paratriatlon 
bilindiği gibi olimpik bir branş ve bizim hedefimiz 
olimpiyatlara hazırlanmak, ancak önümüze yasal 
sorunlar çıktı.”  
 
“Ülkemizde parasporlar için üç federasyon mevcut. 
Bu Federasyonların kendi ayrı bütçeleri var. Bu 
nedenle biz yasal olarak kendi bütçemizden bu 
sporcularımıza yatırım yapamıyoruz. Paratriatlon 
branşının gelişimi için bugüne kadar emek verilmiş 
ve bu kategorinin yarışmaları federasyonumuzca 
gerçekleştirilmiş, sporcular teşvik edilmiş ve bu 
kategori belli bir noktaya getirilmiş. Bu noktadan 
sonra paratriatlonun gelişiminin ivme kazanarak 
sürmesi için, genel müdürlükten engelli sporcular 
için gerekli resmi izinler için ve bütçede yer 
verebilmek için başvurduk, ancak bu iş için 
uzman kadroları bulunan ilgili federasyonlarla 
iş birliğine gitmemiz ya da devretmemiz istendi. 
Biz ise bir işbirliğine giderek sporcularımızı 
yine federasyonumuz bünyesinde tutma yoluna 
gittik. Alanya’da düzenlenen Dünya Kupası’nda 
paratriatletlerimiz yarıştılar. 
 
Eğer sistem eskisi gibi sürdürülseydi bu 
sporcularımız milli sporcu belgesi dahi 
alamayacaklardı. Şu anda başvurularını yaptıkları 
takdirde bu sporcularımız belgelerini alabilirler. Bu 
sezon ve bundan sonra paratriatlon kategorisi yine 
bizim ulusal yarışlarımızın faaliyet takvimimizde 
yer alacak. Kendilerine her türlü teknik desteği 
vermeye devam edeceğiz. Bu kategoride 
yarışmalar Alanya’da gerçekleştirilmiş olan 
sınıflandırma işlemi ve burada sınıflandırmaya 
katılmış uzmanlarımızla artık bundan sonra ITU 
standartlarında düzenlenecek. Paratriatletlerimiz 
için bundan sonraki süreç en hayırlısı olacaktır. 
Ayrıca Türkiye Engelliler Federasyonu Başkanı 
sayın Arif Ümit Uztürk ile yakın zamanda 
yaptığımız toplantıda önümüzdeki yıl uluslararası 

yarışmalara katılım sağlanması için bütçe 
ayrılmasına karar verdik. 
Kısaca daha net anlaşılması için ne değişti dersek, 
şunları sayabiliriz: 
 
* Sporcularımız bizim yarışmalarımıza katılıyorlardı 
ve bize kayıt oluyorlardı, bu aynen devam edecek. 
 
* Sporcularımız harcırahlarını mevzuatta 
olmamasına rağmen bizden alıyorlardı, bundan 
sonra harcırahları Türkiye Bedensel Engelliler 
Federasyonu’nca yatırılacak. 
 
* Sporcularımız paraolimpik oyunlara katılmak için 
yurt dışı yarışlara kendi ya da sponsor imkanları 
ile katılıyorlardı, bundan sonra Türkiye Bedensel 
Engelliler Federasyonu bütçesi ile katılacaklar. 
 
* Sporcularımız millilik belgesi alamıyorlardı, artık 
alabilecekler. 
 
* Sporcularımız uluslararası sınıflandırma için 
kendi bütçelerinden yurt dışına gidiyorlardı, 
bundan sonra Türkiye Bedensel Engelliler 
Federasyonu bütçesi ile bu sınıflandırmaya 
gidebilecekler.  
 
* Sporcularımız lisanslarını bizim adımıza 
çıkarıyorlardı, artık Türkiye Bedensel Engelliler 
Federasyonu Triatlon Lisansı çıkartacaklar. 
 
* Teknik kurul bizim bünyemizdeydi. Bundan 
böyle Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu 
bünyesinde olacak ancak bizim kontrolümüzde 
devam edecek. 
 
n Samimi cevaplarınız için çok teşekkür ederim. 
Ben teşekkür ederim.b

Her yıl olduğu gibi Alanya Belediyesi ve Spor Dairesi Başkanlığı, Türkiye Triatlon Federasyonu ve ETU işbirliği ile gerçekleştirilen yarışlar iki tam gün boyunca sürdü. 



MASS
CRITICAL

70’li yılların başında İsveç Stokholm’de yüzlerce 
bisikletçinin katılımı ile Critical Mass’e benzeyen bir bisiklet sürüşü yapılmıştır ama ilk gerçek Critical Mass, 25 Eylül 1992’de saat 18:00’da San Francisco’da başlamıştır. 

Fırat KUTLU2
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Nedir Critical Mass? Niçin yapılır? 
 
Critical Mass bir eylemdir. Asıl amaç 

insanların sokaklarda bisiklet sürmesinin daha 
güvenli hale gelmesini sağlamaktır. Yollarda 
önceliği motorlu araçlardan almaktır. Yolların 
yalnızca motorlu taşıtlara ait olmadığını 
göstermektir. Sokakta güvenli bir şekilde 
bisiklet sürmek isteyen ama süremeyen 
insanların sayılarını öne çıkartmaktır. 
Devlete, bisiklet sürmek isteyen insanların 
da güvenliğini sağlayacak şekilde yol 
yapmaları ve yalnızca motorlu araçların öne 
çıkarılmaması için seslenmektir. 
 
Nasıl ortaya çıkmıştır? 
 
70’li yılların başında İsveç Stokholm’de 
yüzlerce bisikletçinin katılımı ile Critical 
Mass’e benzeyen bir bisiklet sürüşü yapılmıştır 
ama ilk gerçek Critical Mass, 25 Eylül 1992’de 
saat 18:00’da San Francisco’da başlamıştır. 
O zamanlar bu ilk eylem Comute Clot 
olarak adlandırılmıştı ta ki Return of the 
Scorcher adlı belgeselde pedicap (pedallı 
araç) tasarımcısı George Bliss’in Çin’deki 
bisikletçilerin ışıksız kavşakta karşıya geçmek 
için mecburen beklerken bir süre sonra yeni 
gelenlerle birlikte yeterli çoğunluğa ulaşınca 
kavşaktan geçmelerini anlatırken, nükleer 
reaksiyonun sürmesi için gerekli minimum 
madde miktarı anlamına gelen Critical Mass 
(Kritik Kütle) terimini kullanması üzerine 
etkinlik ikincisinden itibaren Critical Mass 
adını almıştır. Bu şekilde başlayan etkinlik 
2003 yılının sonunda da artık dünyada 
300’den fazla şehirde 
gerçekleşmeye başlamıştır.  
 
Critical Mass’e  “organize 
tesadüf” de denir. Çünkü 
herhangi bir liderliği ve üyeliği 
yoktur. Rotalar genellikle 
en öndeki kişi tarafından 
belirlenmiş olur. Bu olayın 
gerçekleşmesi için tek gereken 
şey kalabalığın bir yolu 

tıkayacak kadar yoğun olmasıdır. Critical mass 
sürüşlerinin sayıları değişir. Örneğin birçok 
küçük şehirde 20’den az kişi ile yapılırken, 
aynı zamanda tam tersi olan, Budapeşte’de 
yılda 2 kez olmak üzere 22 Nisan ve 22 
Eylülde yapılan Critical Mass’de “Budapeşte 
Stili” on binlerce sürücüyü bir araya getirir. 22 
Nisan 2008’de katılımcı sayısı yaklaşık olarak 
80.000’e ulaşmıştır. 
 
Critical Mass’de aslında herhangi bir rota 
olmadığından dolayı grubun düzenini korumak 
için “corking” adında bir taktik geliştirilmiştir. 
Bu taktikte küçük bir grup yan yolları 
kapatarak kalabalığın ortadan, kırmızı ışıklara 
takılmadan rahat geçmesini sağlar.  
 
San Francisco’da Critical Manners adı verilen 
ve Critical Mass’e bir cevap olarak başka 
bir etkinlik daha orataya çıkmıştır. Critical 
Manners sürüşleri her ayın 2. cumasında 

yapılır ve sürücüler kırmızı 
ışıkta durma, sinyal verme gibi 
trafik kurallarına uyarak hareket 
ederler. Tucson, Arizona’da 
her salı yapılan benzer bir 
uygulamaya da Critical Mass’e 
alternatif gözüyle bakılır. Bu 
haftalık sürüşte sürücülerin 
protestoyu daha barışçıl bir 
şekilde yapmaları desteklenir.  
  
Yaklaşık on yıldır büyük 
özverilerle yapılan Critical Mass, 
İzmir’de her ayın son cuması 
yapılmaktadır. Konak’tan akşam 
19:30’da toplanmaya başlayan 

bisikletlilerin saat 20:00’de saat kulesinin 
etrafında birkaç tur dönmesiyle başlayan 
eylem tüm sürüş boyunca “Arabadan in 
bisiklete bin”, “Araba kölelik bisiklet özgürlük” 
sloganları ile coşkuyla gerçekleştikten sonra, 
Gündoğdu meydanında trafiği durdurup 
sloganlar ve alkışlar eşliğinde bisikletleri 
havaya kaldırarak yine coşkulu bir şekilde 
son bulmaktadır. Bu şekilde araç sürücülerine 
yolların yalnız arabalara ait olmadığı 
kalabalık bir bisiklet grubunun trafikteki 
varlığı ile gösterilirken, güzergah üzerindeki 
vatandaşların da hem bisiklete ilgisi çekilmiş 
olmakta hem de bisikletin trafikte varlığına 
dikkat çekilmektedir.  
 
İzmir’deki Critical Mass etkinliği her ay düzenli 
olarak Facebook’ta https://www.facebook.com/
groups/cmizmir/ adresinde duyurulmaktadır. 
Bu facebook sayfasında önerilerinizi, 
düşüncelerinizi, fikirlerinizi yazabileceğiniz 
gibi sorularınız varsa onları da yazıp diğer 
insanlarla tartışıp paylaşabilirsiniz. Ayrıca 
her etkinlik sonrası yayınlanan fotoğraf ve 
videolara da bakabilirsiniz.  
 
Yazımızın başında belirttiğimiz gibi, her ne 
kadar eylemi başlatmada ilk ateşleyici bir 
arkadaş olsa da sürüşün lideri yoktur, öncüsü, 
artçısı, yancısı yoktur. İsteyen yan trafiği 
kapamak için cork görevi yapabilir. Kask, 

kıyafet, yaş, cinsiyet kuralı yoktur. Bisikletini 
alan veya kiralayan hatta bisiklet olmadan 
kaykay veya patenle de katılım yapılabilir. Her 
ne kadar bisiklet gruplarının düzenli sürüşleri 
de Critical Mass gibi bisikletlilerin trafikte 
görünür olmasını sağlasa da Critical Mass 
özgür bir ortamdır bir sokak eylemidir. Tüm 
yol kapatılır sloganlar atılır ve daha çarpıcıdır. 
Tüm İzmir’li bisikletlileri her ayın son cuması 
19:00’da Konak meydanına “trafikte biz de 
varız”, “trafik biziz” demeye ve bu coşkuya ortak 
olmaya çağırıyoruz. b 
 
Kaynaklar: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Critical_Mass_
(cycling) 
https://en.wikipedia.org/wiki/Critical_mass 
https://www.youtube.com/
watch?v=K1DUaWJ6KGc 
https://www.facebook.com/groups/cmizmir/ 
 

<<İÇİNDEKİLER

https://en.wikipedia.org/wiki/Critical_Mass_(cycling)
https://en.wikipedia.org/wiki/Critical_Mass_(cycling)
https://en.wikipedia.org/wiki/Critical_mass
https://www.youtube.com/watch?v=K1DUaWJ6KGc
https://www.youtube.com/watch?v=K1DUaWJ6KGc
https://www.facebook.com/groups/cmizmir/
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µ Tanju TAŞÇILAR

Gerçekten de, bisiklet şimdiye kadar 
en etkili ürün tasarımıdır.

Hugh Pearman
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Bisan, 2020 lansmanını 22-23 Kasım 
tarihlerinde Antalya Belek Rixos 
Otel’de gerçekleştirdi. 2019’da 
üretilen ve 2020’de üretilecek 

olan bisikletlerini, 300’den fazla bayisinin 
beğenisine sundu. 
 
Bisan CEO’su Ali Orçun Bal yaptığı sunumda, 
Bisan olarak 2019’da gerçekleştirilen ve 
2020’de gerçekleştirilecek hedeflerini 
bayilere bu yıl ve gelecek yıl hakkındaki 
gelişmeleri anlattı. Yeni boya sürmenin 
önemini vurgulayan Bal, 2019’da Türkiye’nin 
en gelişmiş ve dünya standartlarında bir 
boya tesisini devreye aldıklarını, dünyanın 
bir numaralı toz boya üreticisi olan Akzo 
Nobel ile işbirliği yaptıklarını, kadrolara 
uygulayacakları RDA toz ve yaş boyama 
kalitesini arttırmak için yine boya alanında 
dünyanın en büyük Ar-Ge merkezi olarak 
Akzo Laboratuvarları’nda boya geliştirmeleri 
için korozyona karşı “Tuzlu Sis” testleri, neon 
ve diğer renklerde UV testleri yaptıklarını 
ve test sonuçlarının çok başarılı olduğunu 
ifade etti. Sözkonusu boyalarda yaptıklarını, 
korozyon ve solma testlerlerine göre 
uygulayarak, 2 yıl korozyon ve solmazlık 
garantisi verdiklerinden bahsetti.  
 
Ayrıca aluminyum kadro üretimi yapmak 
için Ar-Ge çalışmalarının başladığını 

Bisan yetkilileri neon ve diğer renklerde UV testleri yaptıklarını ve test sonuçlarının çok başarılı olduğunu belirterek, korozyon ve solma testlerlerine göre 2 yıl korozyon ve solmazlık garantisi verileceğini açıkladılar.

BİSAN, 2020 
İÇİN HAZIR

<<İÇİNDEKİLER

Züleyha DİKBAŞ2
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belirterek, şimdilik 2 MTB ve 1 Trekking 
bisikleti olmak üzere kadrosu tamamen Bisan 
tarafından üretilmiş 3 aluminyum kadrolu 
bisikletin sunumu yapıldı. 2021 sezonunda 
birçok modelin de alüminyum kadro üretimini 
kendileri yaparak bisiklet severlerin beğenisine 
sunulacağını ifade etti. Dünya standartlarında 
montaj yapabilmek için Shimano’dan eğitim 
aldıklarını, satış ekibi dahil tüm çalışanlara 
montaj ve ürün eğitimi verildiğini belirtti. 
Kalite yönetim sisteminin geliştirildiğini, 
hataları azaltmak için final kontrol birimi 
kurulduğunu, TS4210 ve tüm yasal 
belgelendirmelerin yapıldığından bahsetti. 
Satış sonrası hizmetlerde fark yaratmak için 
müşteri şikayetlerinin CRM’de izlendiğini, 
Şikayetvar’dan da müşteri memnuniyetinin 
takip edildiğini ve şu ana kadar müşteri 
memnuniyetinin %100 olduğunu vurguladı.  
 
Yeni yılda e-ticareti hayata geçireceklerinden 
bahseden Bal, e-ticaret yapan bayilerin 
fiyat istikrarını koruyarak, diğer bayileri 
mağdur etmeden fiyat indirimi yapacaklarını, 

2020’de kullanıcıların çok fazla paralar 
ödemeden kaliteli bisiklete sahip olmalarını 
sürebilmelerini hedeflediklerini vurguladı. 
2020’de 84 yeni bisikleti yollara çıkaracaklarını, 
renk ve model çeşitliliği ile bu yıl fark 
yaratmayı hedeflediklerini belirtti. 
Bisan Genel Müdür Yardımcısı Ümit Onur 
Yüksel, yenilikçi, sürekli geliştiren, kişisel 
gelişimi destekleyen, değer yaratan bir kurum 
olma prensiplerini vurgulayarak konuşmasına 
başladı.  
 
Boyama tesisi kapasitesini tek vardiyada  
300.000 adet/yıl olduğunu belirten Yüksel, yeni 
devreye alınacak olan e-bike montaj hattından 
bahsetti. Yeni kaynakhane, yeni etiketleme 
bölümü, yeni tesviye ve kumlama bölümü, yeni 
aluminyum jant üretim hattı, yeni kalıphane 
kurulması ile hem kapasite hem de kalitenin 
artacağından bahsetti.  
 
Bisan Yurtiçi Satış Müdürü Çağlar Yılmaz, 
kişiselleştirilmiş bisiklet üretimi müjdesi 
vererek Bisan’ın 2020’deki en iddialı, tamamen 

karbon bisikleti Praetor’u görsel bir şov ile 
beğeniye sundu. Bu sayıda Bike Pedia’nın da 
inceleme yazdığı Praetor, 7 renk içeren ışıltılı 
görünümü ve yeni maşa tasarımı ile herkesin 
büyük ilgisini çekti. Ayrıca Bisan Bisiklet 
Takımı’nı bayilerle tanıştıran Yılmaz, takım 
sporcuları ile birlikte takım direktörü Nafiz 
Uybat, takım antrenörü Salih Manavoğlu, 
yardımcı antrenör Haşim Köksal ve kulüp 
doktoru Ulusal Coşkun’u sahneye davet etti.  
 
Bisan Dış Ticaret Müdürü Seçil Nalbant, Bisan’ın 
Michelin Lastikleri’nin Türkiye Distribütör’lüğü 
için yeni sözleşme imzaladıklarını belirterek, 
Michelin ülke ve ürün müdürlerini sunum 
yapmak üzere sahneye davet etti. Mevcut 
portföyleri ve 2020’de üretilecek olan yeni 
lastikleri hakkında bilgi veren Michelin, 126 
yıllık bir şirket olduklarından, 6600’ü arge 
olmak üzere 125000 çalışan ile 17 ülkede 
üretim yaptıklarını ve 170 ülkeye lastik 
sattıklarından bahsetti.  
 
Bisan’ın boya işbirliğini yaptığı Akzo Nobel’in İş 
Geliştirme Müdürü Tuna Elmastaş, toz boyaları 
hakkında bilgi vererek Bisan ile 2 yıldır süren 
çalışmalarından bahsetti. UV solma ve korozyon 
(paslanma) direnci için bisikletlerin 3000 
saat test edildiğini 

vurgulayan Elmastaş, Bisan ile yeni projeler 
üzerinde çalıştıklarını, yakında toz tutmayan 
boya ve fosforlu boyalarla ilgili yenilikler 
olabileceğinden bahsetti.  
 
Shimano Pazarlama Direktörü Mihraç Bayındır 
ise Bisan’da üretilen E-Mountain, E-Gravel, 
E-Trekking, E-City, E-Folding modellerinde 
kulanılan pedal destekli elektrikli bisikletlerin 
markası olan Shimano Steps’li modellerinin 
tanıtımını yaparak, geleceğin bisikletlerini 
anlattı. Elektrikli bisikletlerin sadece 50 yaş 
üstü için bir gereklilik olmadığını, özellikle 
Avrupa’da 50 yaş altı kullanıcıların %46’sının 
elektrikli bisikleti tercih ettiğini belirtti. 
 
Türkiye’de ise bu gelişim önümüzdeki yıllarda 
bekleniyor. Şehir bisikletinde 185, dağ 
bisikletinde ise 100 km kadar uzun menzil 
ömrü ve 1000 kere tam şarja kadar uzun 
pil ömrü olan bataryaların çok geliştiğini 
ve her gün bisiklet kullanan bisikletlilerin 
bile ihtiyacından fazlasını rahatlıkla 
karşılayabildiğini söyledi. E-City, E-Trekking, 
E-MTB motorları hakkında bilgi veren Bayındır, 
yeni ürünler olarak E-Gravel ve E-Road için 
çalışmalar yapıldığını ifade etti. b



https://www.youtube.com/watch?v=TB7iJvTXCc0
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Praetor, 
anlamlarından biri “herkesten önce giden” olan Latince kelimedir. Aynı zamanda eski Roma’da senatoda “Consul”den sonra gelen rütbedir. Latince okunuşu “pritor”dur. 

Serin ÜÇER2
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simli yanar döner boyalara da sahip 
olabiliyorsunuz. Aynı zamanda entegre gidon 
ve gidon boynunu da kendi ölçülerinize göre 
seçebiliyorsunuz. Bize göre ülkemizdeki bir 
üreticinin bu derece üst seviye bir bisiklette bu 
imkanları sunması gerçekten bulunmayacak 
nimet olduğunu düşünüyoruz. Kadro 
üzerindeki tüm donanımlarla birlikte rüzgar 

direncinin düşürülmesi için özel tasarlanmış. 
Sele borusunun şekline kadar aero detayları 
bisikletin her parçasında rastlamak mümkün. 
Sele borusunun ayar vidasının kadronun alt 
tarafına yerleştirilmiş olması da ince bir detay 
olmuş. Kadronun hem maşa hem de arka 
çatalındaki sokma mil yuvalarında karbonfiber 
kullanılmış. 

B isan 2019 yılının başında 
RC serisi ile karbon yol 
bisikletlerine giriş yapmıştı. 

En üst seride donanım olarak 
Shimano Ultegra kullanılmıştı. 
2020 yılına 1 ay kala yeni yıl 
lansmanında Bisan Praetor 
tanıtıldı. Bu bisiklette üst seviye 
yol bisikletleri hedeflendiği açıkça 
görülebiliyordu. Peki bu kanıya 
nasıl vardık? Hemen başlayalım.

Praetor, anlamlarından biri 
“herkesten önce giden” olan 
Latince kelimedir. Aynı zamanda 
eski Roma’da senatoda 
“Consul”den sonra gelen rütbedir. 
Latince okunuşu “pritor”dur. Bisan 
Praetor markanın en üst seviye 
yol bisikleti olarak tasarlanmış. 
Donanım olarak Shimano 
DuraAce’in mekanik 9100 serisi 
kullanılmış. Aynakolda 53-39 
yaprak kullanılırken kasette 11-
30 alanı tercih edilmiş. Shimano 
DuraAce karbon profil sokma 
milli jantlar Schwalbe One 
700x23c ebadındaki lastikler 
ile kullanılmış. Kadronun teker 
açıklığına bakınca 28c ebadındaki 
lastiğin de kullanılabileceğini 
tahmin ediyoruz. Hidrolik 
disk frene sahip Praetor’un ön 
tarafında 160mm arka tarafında 
ise 140mm DuraAce diskler görev 
yapıyor. 

Şimdi Praetor’un en güçlü olduğu 
kısma gelelim; müşterinin 
tercihine göre ebatlandırılan 
entegre gidon ve renklendirilen 
kadroset. Evet yanlış duymadınız, 
Bisan Praetor’u satın alırken 
istediğiniz renkte sahip 
olabiliyorsunuz. Boya seçenekleri 
öyle donuk renklerle de sınırlı 
değil, lansmanda gördüğünüz 



35ARALIK ‘19  •  bikepedia  •  34  •  bikepedia  •  ARALIK ‘19

Bisan Praetorun bir başka önemli özelliği de 
tüm kabloların gizlenmiş olması. İlk başta çok 
dikkat çekmese de bir yerden sonra kabloların 
gerçekten hiç bir yerde gözükmediğini fark 
ediyorsunuz. Gidonun entegre olması sayesinde 
alttan direkt olarak kadroya giren kablolar 
gerektiği yerlerden çıkıp görevlerini eksiksiz 
yerine getiriyorlar. Bu sayede hava direnci 
düşük yapı korunmuş oluyor. 

Peki Bisan Praetor yolda nasıl gidiyor? Daha 
önce Bisan RC9900 modelini incelerken rijitliğe 
hayran kalmıştık. Bisan Praetor’da da bu durum 
değişmiyor. Her pedala her atağa cevap veren 
inanılmaz rijit bir bisikletle karşı karşıyayız. 
Alışılmadık maşa şekli bu rijitliğin karşılığında 
titreşimleri sönümleyecek şekilde tasarlanmış. 
Alışılmışın dışında maşa şekline daha önce 
Pinarello F10 incelemizde de rastlamıştık, 

Bisan Praetor’da bu tasarım daha da belirgin bir 
şekilde ifade edilmiş. Bazı bisikletlerde yaşanan 
frenleme sırasında titreme Bisan Praetor’da 
yer almıyor. Nerede durmak istiyorsanız kaç 

km/s hıza düşmek istiyorsanız tek parmağınızla 
başarabiliyorsunuz. Üst seviye parçaların seçimi 
bisikletteki en önemli iki temas noktasında 
da devam ediyor. Supacaz gidon bandı ve Pro 
Falcon sele ile kalite hissiniz tamamlanıyor. 

Eğer yabancı üreticilerin aynı donanımdaki 
bisikletlerini çok daha uygun fiyata almak ve 
hangi renk olacağına kendiniz karar vermek 
istiyorsanız şu anda tek seçeneğiniz Bisan 
Praetor olacaktır. Bu özellikleri ile şu anda 
rakipsiz durumda olduğunu açıkça görüyoruz.b
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Bisiklete binmek belki de icat edilen 
en büyük ve en zevkli ulaşım şeklidir.

Daniel Pemberton

µ Tanju TAŞÇILAR
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Kış mevsiminin gelmesiyle beraber 
metabolizmada da değişimler başlıyor. 
Kışın kilo vermek istemeyen vücut kendini 

korumaya alıyor ve yavaşlaması da kaçınılmaz 
olabiliyor. Metabolizmanızı tanıyıp hızını etkileyen 
faktörleri bilirseniz ve tabii ki canlandırmanın 
püf noktalarını öğrenirseniz bu kışı daha rahat 
geçirebilirsiniz. Keyifli okumalar!  
 
METABOLİZMA NEDİR? 
Fiziksel olarak tamamen dinlenir haldeyken 
vücudunuzun harcadığı enerjiyi metabolizma 
yani bazal metabolizma olarak adlandırıyoruz. 
Bu metabolizma hızınıza günlük aktivitelerinizi 
(yemek yeme, yürüyüş, işleriniz..) eklediğiniz 
zaman “günlük enerji” ihtiyacınızı elde etmiş 
olursunuz.  
 
NEDEN HERKESİN METABOLİZMASI 
FARKLI? METABOLİZMAYI NELER ETKİLER? 
Herkesin bazal metabolizma hızı farklıdır ve 
bunun birçok nedeni vardır. Yaşınız, genetiğiniz, 

cinsiyetiniz, vücut ısınız, egzersiz, stres 
durumunuz, uyku durumunuz, bugüne kadar 
yaptığınız diyet denemeleriniz aslında hepsi 
metabolizma hızınızı etkiler. 
 
Yaş: Ne yazık ki yaşınızın ilerlemesi beraberinde 
metabolizmanızın yavaşlamasını getirir. Özellikle 
kadınlarda yaş ilerledikçe menopoza girme 
ile hormonal dengelerin değişmesi, artan 
yağ oranı, hareketlerin azalması 
metabolizmayı olumsuz etkiler. 
 
Genetik: Ailesinde fazla kilo 
problemi olan kişiler kilo 
sorunu ile karşılaşmaya 
daha yatkın kişilerdir. Bu 
kişilerin metabolizma 
hızları daha düşüktür. 
 
Cinsiyet: Erkekler 
kadınlara göre 
metabolizma konusunda 

daha şanslılar. Çünkü erkeklerin kadınlara göre 
yağ oranları daha düşük kas oranları daha 
yüksektir. Bu nedenle metabolizmaları daha 
hızlıdır.
 
Vücut Isısı: Vücut ısınız yüksekse metabolizma 
hızınızın daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. 
 
Egzersiz: Sadece kalori yakılmasını sağlamıyor, 
aynı zamanda kasları da geliştirerek vücut 
metabolizma hızını artırıyor. 
 
Stres: Stresliyken epinefrin hormonunun salınımı 
artar ve metabolik hız yükselir. Fakat stres anında 
kortizol üretimi de aşırı artar ve bu kronik bir 
hal alırsa, sağlık için zararlı bir durum oluşur. 
Yüksek kortizol değeri iştahı artırmanın yanı sıra, 
depresyon ve hafızada zayıflama, kas kütlesi, 
libido ve kemik yoğunluğu kaybına neden olur. 
Kortizol hormonunun fazlalığı, vücutta özellikle 
karın ve ensede yağ birikiminin ve şişmanlığın 
nedenidir. 
 
Uyku: Uyku düzeniniz sağlıklı bir metabolizma 
için çok önemlidir. Düzensiz bir uyku haliniz varsa 
metabolizmanız olumsuz etkileniyor diyebiliriz. 
 
Diyet: Uzun süre boyunca kilo alıp vermek, 
sağlıksız zayıflama yöntemleri, şok diyetler, sık 
sık diyet yapmak metabolizmanızı tembelleştiren 
etkenlerdir. 
 
METABOLİZMANIZ NASIL HIZLANDIRILIR? 
Aşağıdaki fonksiyonel besinleri kullanarak 

metabolizmanızı hızlandırmaya ne dersiniz?
 

Ananas ve Zencefil: Ananas 
vücudunuzdaki kan dolaşımınızı 

hızlandırır, kolesterolünüzü 
düşürür ve tansiyonunuzu 
düzenler aynı zamanda 
içeriğindeki bromelain 
maddesi ile metabolizmanızı 
hızlandırır. Ananas ve 
zencefili beraber kullanmanız 

ise metabolizmanızı daha çok 
hızlandırıcı etki gösterir. 

Rezene: Tükettiğiniz besinlerin hazmını 
kolaylaştırıcı etkisi vardır. Bu sayede vücuttaki 
şişliklerden kurtulmanıza yardım eder. 
 
Yeşil çay: Metabolizmayı hızlandırarak kilo 
kaybına yardımcıdır. Aynı zamanda çok güçlü bir 
antioksidandır. 
 
Keten Tohumu: yapılan çalışmalar sonucunda 
keten tohumunun iyi bir omega-3 kaynağı 
olduğu ve bu sayede tansiyon, kalp-damar 
hastalıkları, kolesterol sağlığında etkili olduğunu 
göstermiştir. Aynı zamanda keten tohumu 
bağırsak hareketlerini düzenler ve metabolizmayı 
hızlandırır.  
 
Tarçın: Kan şekerinizi düzenler ve acıkma sürenizi 
geciktirir. Aynı zamanda sindirim sırasında 
vücut ısınızı yükselterek metabolizmanızın 
hızlanmasında etkili olur. 
 
Lifli besinler: Lif besinlerin sindirilmeyen kısmıdır. 
Lifler vücudun harcayacağı enerjiyi arttırır. 
Metabolizmanızın hızlanmasına yardımcı olur. 
Bağırsak hareketlerinizi düzenlerken uzun süre 
tok kalmanızı sağlar. Yulaf, kepekli-tam buğdaylı 
ekmekler, kabak çekirdeği, badem, portakal, kuru 
erik, kuru kayısı lifli besinlere örnektir. 
 
Kırmızı acı biber: Kırmızı acı bibere yakıcı 
özelliğini capsaicin denilen madde verir. 
Bu maddeyi içeren besinler metabolizmayı 
hızlandıran besinlerin en önemlileridir.  
 
Metabolizmanızı canlandırıcı 5 ara öğün seçeneği: 
 
1 kase yoğurt + kırmızı acı biber + zencefil ve 1 
dilim ananas 
1 bardak tarçınlı süt + 1 orta boy portakal 
1 fincan yeşil çay + 6-8 tane badem 
1 kase yoğurt+ tarçın + 4 adet kuru erik 
1 kase yoğurt + keten tohumu + kırmızı acı biber 
 
Öneriler hiçbir hastalığı olmayan bireylere 
yöneliktir. b

DİYETİSYEN ve BESLENME UZMANI
DENİZ ZÜNBÜLCAN

METABOLİZMANIZI CANLANDIRMANIZIN 
PÜF NOKTALARI

<<İÇİNDEKİLER



KARTLAR YENİDEN DAĞITILIYOR
Züleyha DİKBAŞ2
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Gaziemir Double Tree Hilton’da 
2-4 Aralık tarihleri arasında 
gerçekleştirilen Cycleurope bayi 
lansmanında 2020 model Peugeot ve 

İtalyan Bianchi bisikletleri bayilere sunuldu.  
 
Cycleurope Yönetim Kurulu Başkanı Önder 
Şenkol ile 2019 yılını, 2020 beklentilerini, 
Bianchi “high-end” modellerini ve bisikletin 
geleceğini konuştuk.  
 
nÖnder bey biraz kendinizden bahseder misiniz? 
 
Ben halen Cyleurope yönetim kurulu başkanı 

olarak görevdeyim. Bisiklet sektörüne ilk başta 
yedek parça işiyle başlamak kaydıyla yaklaşık 
1989 yılında girdim. 1994 yılında Bianchi 
üretimi ve Türkiye’de satışıyla sürdürdük bu 
işleri ve halen de bu sektördeki çalışmalara 
devam ediyorum. 2017 Ağustos ayında İsveç 
orijinli Grimaldi Holding ile birlikte Türkiye’de 
Cycleurope Bisiklet A.Ş’yi kurduk.  
 
Çok kısaca Cycleurope’tan bahsedersem, 
Grimaldi’nin bisiklet sektöründeki bir grubu 
olarak nitelendirebilirim. Cycleurope Avrupa’da 
ve dünyada bilinirliği çok yüksek olan, başta 
Bianchi ve Peugeot olmak üzere İskandinav 

ülkelerindeki Crescent, DBS gibi yaklaşık en 
önemli 12 marka ve üretim tesislerinin 
sahibi olan ve bu sektörde 
faaliyet gösteren bir grup.  
Türkiye olarak da, benim 
ve Cycleurope’un 
ortaklığı ile faaliyet 
gösteriyoruz. 
Kuruluştan 
itibaren iç 
piyasada 
Peugeot ve 
Gitane markalı 
ürünlerle 
satışları 

gerçekleştiriyoruz. 
Ama bunun dışında 
da İtalya’ya ve 
Fransa’ya, Yunanistan, 
yakın zamanda İspanya 
gibi ülkelere de ihracat 
yapıyoruz. 

Ama ihracatımız ağırlıklı 
olarak ile Avrupa Birliği 
kuzey ülkelerine yapılıyor. 
 
2019 nasıl geçti diye 
değerlendirirsek, tabii 
ki, 2019 yılı ülkemizdeki 
genel ekonomik koşullara 
bağlı olarak bisiklet 
sektörü de bu ekonomik 
olumsuzluklardan oldukça 
etkilenen sektör oldu.  
Gerek üreticiler bazında 
gerekse bayilerimiz 
anlamında çok iyi bir yıl 
geçtiğini söyleyemeyiz. 

Bu koşullar altında 
bitirmekte olduğumuz 
2019 yılını takiben şimdi 
biz de sektördeki 
diğer firmalar da bu 

dönemde bayi toplantılarını başlatarak 2020 
ürünlerimizi bayilerimize tanıtıyoruz. 

Fiyat ve ödeme koşullarını 
kendilerine aktarıyoruz.  

2020 için Peugeot 
olarak 100 civarında 

modelimiz mevcut. 
Tüm serileri 

kapsayacak 
şekilde, başta 
yol bisikleti 
olmak 
üzere, dağ 
bisikletleri, 
trekking, 
çocuk 

bisikletleri 
serilerinde 

ürünlerimiz 
mevcut. 

 
Geçen yıl ve bu yıl da 

aynı olacağını tahmin 
ediyorum, bizdeki satışların 

yoğunluğu daha çok yol 
bisikletlerine ve trekking serisi 

bisikletlere aitti. 

Ayrıca bunlara ilaveten de katlanır 
bisikletlerdeki satışlarımızın da diğer 
ürünlere göre daha iyi olduğunu 

söyleyebilirim. Ülkemizdeki dağ 
bisikleti satışlarında sanki 

daha bir aşağı iniş var gibi 
değerlendiriyorum. 
 
nSizin 2020’deki favori 
bisikletiniz hangisi? 
 
Tabii ki şu anda bizim R 
serisinde en üst model 
olan karbon modellerimiz 
favori serilerimiz. 
Buna şunu da ilave 
etmek isterim, biz bu 
yıl Cycleurope Bisiklet 
olarak Bianchi’nin 

Cycleurope Avrupa’da ve dünyada bilinirliği çok yüksek olan, başta Bianchi ve Peugeot olmak üzere İskandinav ülkelerindeki Crescent, DBS gibi yaklaşık en önemli 12 markanın sahibi olan bir gruptur.

<<İÇİNDEKİLER
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“High End” modelleri olarak nitelendirdiğimiz 
ürünlerle de bayilerimizde ve piyasada olacağız. 

Bu şekilde o grupta da yoğun MTB ve elektrikli 
bisiklet serilerimiz var. Bunlar ithal ürünler 
ama tamamen “High End” modellerinde biz 
olabiliyoruz, mevcut anlaşma gereğince. Bir 
de bu yıl yenilik olarak firmamızda o tür 
ürünler olacak. Onları da tabii bu toplantıda 
bayilerimize sergilemiş olduk.  
 
nBianchi ailesinin Türkiye’deki ürünleri tam 
anlamıyla Cycleurope’ta ne zaman faaliyet 
gösterecek? 
 
1 Ocak 2023 tarihi itibariyle Bianchi’nin 
tüm serilerinin satışı ve faaliyeti Cycleurope 
Bisiklet’te olacak.  
 
nSon olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? 
 
Son olarak eklemek istediğim şu, biraz önce 

ifade etmek istediğim, genel ülke 
şartlarına bağlı olan olumsuzluklar 
dışında bizleri en çok sevindiren, 
memnun eden bisiklet kullanım 
bilincinin, gruplarının her 
geçen gün artmakta olması ve 
özellikle yeni yerel yönetimlerin, 
yöneticilerin, bisiklete önem 
ve öncelik vermesi ve başta üç 
büyük şehrimiz olmak üzere, 
İstanbul, İzmir ve Ankara ve 
diğer büyük şehirlerimizde şu 
anda ciddi olarak sürdürülmekte 
olan bisiklet ile ilgili projeler, ki 

bunlar öyle sanıyorum yakın zamanda faaliyete 
geçecek, bizler için çok sevindirici bir olay.  
 
Bir de şunu ilave etmek isterim, Avrupa’ya 
baktığımızda son yıllarda klasik bisikletlerin 
dışında elektrikli bisikletler de pazarda yer 
almakta. Önemli artışa sahipler. 

Öyle sanıyorum ki önümüzdeki yıllarda da 
bunlar ülkemizde de aynı şekilde bir yükselişe 
geçer. Yani bisiklet sektöründe gelecek elektrikli 
bisiklette diyebilirim.  
 
nÇok teşekkür ediyoruz. b

https://www.youtube.com/watch?9=&v=xHyoykgiRog


Bu yazımızda güzel bir italyanı 
inceliyoruz. Wilier italyan bir 
marka olup, özel tasarımı ile bir 
numaradır. Hiç bir marka bu şekilde 

bir renkler sağlayamıyor. Ramato rengi ile 
çok özel Wilier Cento10PRO huzurlarınızda. 
Bu bisikleti Çeşme Gran Fondo tanıtım 
alanında görmüş ve epey merak etmiştik. Bu 
sayımızda sizler için inceleme fırsatı bulduk. 
 
Öncelikle donanım özelliklerine bakalım. 

Cento10PRO fabrikadan Shimano Ultegra 
Di2 set ile çıkmış olsa da incelediğimiz 
bisikletin kullanıcısı aynakolu güç ölçme 
özelliği olan 53-39 oranındaki Shimano 
DuraAce FC-R9100-P ile değiştirmiş. Kaset 
olarak 11-28 oranında son seri Ultegra 
kullanıldığını gördük. Sistemin Di2 olduğunu 
söylemiştik, yani vites geçişleri aktarma 
kablosu ile değil de elektronik motorlarla 
yapılıyor. Bu sayede seri vites geçişleri elde 
ediyorsunuz. Arka aktarıcı oldukça sessizdi, 

ön aktarıcı ise bir o kadar sesliydi. Shimano 
Di2 sisteminin sonraki nesillerinde bu sesin 
azalacağını düşünüyoruz. Yeni nesil hidrolik 
Ultegra disk frenler soğutmalı DuraAce 
rotorlar ile desteklenmiş. Önde 160 mm ve 
arkada ise 140 mm çapında rotorlar görev 
yapıyor. Jant seti olarak Mavic Cosmic Pro 
SL seçilmiş. Kadro ve jant seti sokma mil 
uyumlu, bu sayede jantın kadroya oturması 
ve güvenli sürüş garantilenmiş oluyor.  
 
Arkada Continental GP5000 önde ise 
Mavic Yksion Pro 700x25 ebadında 
lastikler bisikletin yerle olan temasını 
sağlıyor. Wilier Alabarda gidon, gidon boynu 
ile entegre ve içinden kabloların 
geçmesi için özel kanallar var. Aynı 
zamanda Shimano Di2 şarj ve ayar 
kutusu da gidonun sağ ucunda 
yer alıyor. Sele borusu Ritchey 
ve Wilier’in ortak çalışması ile 
üretilmiş. Kadro hava direnci 
düşük olacak şekilde 
tasarlanmış. Ağırlık olarak 

kadroda 990 gram ve maşada 350 gram 
değerleri oldukça iddialı. Toplamda 7.4 kg 
ağırlığa sahip bisikletin hem aero, hem 
power metreli hem de disk frenli olduğu göze 
alındığında hafif olduğunu söyleyebiliriz.  
 
Şimdi gelelim bu incelemedeki hem dikkat 
çeken hem de fiyatıyla sizi epey şaşırtacak 
özelliğe. “Ramato rengi”. Wilier bu rengi 

Cento10PRO modelini satarken tercihe 
göre alınabilir kategorisinde tutuyor. Sebebi 
ise 1500€ fiyata sahip olması. Evet yanlış 

okumadınız, bu renge sahip olmak için 
bisikletin fiyatı üzerine 1500€ ödemeniz 
gerekiyor. Bir boya için neden bu kadar 
para verelim diye düşünenler olacağını 
biliyoruz ama bu bisiklet bir italyan. 
İtalyanları diğer markalardan ayıran 
en önemli özellik görsel güzelliğe 
olan düşkünlük diyebiliriz.  

 

CENTO 10PRO

Serin ÜÇER2



48  •  bikepedia  •  ARALIK ‘19 49ARALIK ‘19  •  bikepedia  •  

Bisikletin teknik özelliklerini anlattığımıza 
göre sürüş tecrübelerimize geçebiliriz. Wilier 
Cento10PRO’nun kadro ve maşasının epey hafif 
olduğunu söylemiştik. Çok hafif bisikletler 
genelde yüksek güç altında esnemeye 
meyillidir.  
 
Özellikle disk frenli modellerde bu kendini 
güçlü pedallama altında diske sürtme sesi 
ile belli eder. Wilier Cento10PRO’da buna 
rastlamadık. Bisiklet hem hafif hem de 
oldukça rijit. Wahoo Kickr’ı incelerken üzerine 
Cento10PRO’yu taktık. Orada bağlıyken 
bile herhangi bir esneme gerçekleşmedi. 
Cento10PRO sürüş esnasında hareketlerinize 
çok çabuk tepki verebilen atik bir bisiklet.  
 
En büyük özelliği ise vites sisteminin wireless 
yani kablosuz olması. Vites değiştirdiğinizde 
kadronun içinde bulunan güç ünitesi devreye 
girerek vites değiştiriliyor. Sadece frenler için 

kablo kullanılmış.  
Ancak onlar da içeriden 
geçilrilerek hiçbir 
şekilde görünmemesi 
sağlanmış.  
 
Sadece boyası 
bile 1500€ olan 
bir bisikletin 
fiyatının da ile 
uçuk bir seviyede 
olacağını tahmin 
etmişsinizdir. 
İncelemesini 
yaptığımız 
Wilier 
Cento10PRO 
üzerindeki donanım ile 
yaklaşık 9000€ gibi bir fiyata sahip. b

Ramato rengi; Wilier bu rengi Cento10PRO modelini 
satarken tercihe göre alınabilir kategorisinde tutuyor. Sebebi ise 1500€ fiyata sahip olması. 
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her şey tamam. Eğim ise ön lastikte yani Wahoo 
Kickr Climb’ın maharetli ellerinde. Kickr Climb 
+%20 ve -%10’a kadar eğimleri bisikletinize 
yansıtabiliyor. İlk bakışta ne gerek var diye 
düşünebilirsiniz ancak bütün olay antrenman 
hissini gerçeğe en yakın hale getirmekte. 
Kickr Climb’ın hareketleri çok yumuşak. Eğim 
değişimlerini o kadar net ve pürüzsüz veriyor ki 
adeta ekrandaki yolu yaşıyorsunuz. 
 
Son parça ise Wahoo Kickr Headwind. Cihazın 
ingilizce olan adını türkçeye çevirecek 
olursak “önden gelen rüzgar” gibi bir anlama 
geldiğini görüyoruz. Kickr Headwind kısaca 
sürüş rüzgarını hızınıza ve önünüzde birinin 
olup olmamasına göre yaşatıyor. Evet yanlış 

duymadınız. Tüm sistem önünüzde birisinin 
olup olmamasını hesaplayarak rüzgarı ve arka 
tekerlekteki direnci değiştirebiliyor. Bu kadar 
detaylı düşünülmüş bir sistemle antrenman 
yapmak insanı çok etkiliyor. Bundan sonraki 
adımın büyük ihtimalle kafaya takılacak 
sanal gerçeklik gözlüğü ile olacağını tahmin 
etmek zor değil. O zamana kadar en gerçekçi 
antrenman deneyiminin Wahoo Kickr ile olacağı 
konusunda iddialıyız. b 

<<İÇİNDEKİLER

WAHOO KICKR

Kışın bisiklet antrenmanı yapmak zordur. 
Sabahları hava geç aydınlanır, akşamları 
erken kararır. Özellikle kötü havalarda 

antrenman işkenceye dönüşür. Sporcular bu 
gibi etkenlerle uğraşmamak için genellikle 
ev içi antrenman aletlerini kullanırlar. “Roller” 
ve “Trainer” olarak iki genel başlık altında 
toplayabileceğimiz bu antrenman aletlerinden 
trainerlar bu yazımızın ilgi alanına giriyor. 
Günümüzde satın alabileceğiniz en teknolojik 
ve gerçeğe en yakın trainer olan Wahoo Kickr 
setini sizler için inceledik. 
 
Wahoo ülkemize bu yıl tam giriş yapmış bir 
marka. Özellikle antrenman ve GPS ürünleri 
ile öne çıkıyor. İzmir Yelki’deki Bisiklet.com’da 
Wahoo Kickr’ı deneme fırsatını bulduk. Bu cihaz 
temel olarak üç parçadan oluşuyor. 
 
Ana ünite elektromanyetik sistemli ve 2200 
Watt gibi oldukça yüksek direnç değeri sunuyor. 
Cihaz bisikletin arka tekerleği sökülerek 
kullanılıyor. Bu sayede adeta bisikletin bir 

parçası olan Wahoo Kickr çok yüksek dirençlere 
kayıpsız ulaşarak kesin değerler verebiliyor. 
Antrenman yaparken bu özelliğin ne kadar 
önemli olduğunu tahmin edebilirsiniz. Aynı 
zamanda bu yapı sayesinde bisikletiniz yere 
çok sağlam basıyor. Ayağın farklı jant ebatlarına 
göre ayarlanabilir oluşu sistemin olmazsa 
olmazı. Ant+ ve Bluetooth sistemi ile bilgisayar 
ve GPS sistemlerine bağlanabilen cihazı Zwift 
gibi arayüz yazılımlarıyla kullanabiliyorsunuz. 
Elektromanyetik sistem neredeyse sessize yakın 
çalışıyor. Bu sayede gece antrenman yapsanız 
bile komşularınızı üzmeyeceksiniz. 
 
Wahoo Kickr Climb bu sette çok önemli bir yere 
sahip. Güç ve direnç arka lastikte. Buraya kadar 
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yavaş otomotivin platform şekline dönmeye 
başlıyoruz. 

n2020’nin ana teması nedir? Beklentiler 
nedir?  
2020 tabii ki havayla ve ekonomi ile alakalı 
olarak gidecek. Maalesef bütün endüstrilerde 
bütün sektörlerde aynı. 2020’de biz tekrar 
sahada güzel modellerle var olmaya çalışıyoruz. 
Belli modellerde değişikliğe gittik, belli 
modellerde değişiklik hazırlıklarına başladık. 
Aslında sürekli olarak kendini yenileyen bir 

organizasyon. Bu sene “Görünür Ol” diyoruz 
görünür olmaya çalışıyoruz. 
Gelecek sene ne olacak, o da 
sürpriz olsun.  

n2020 modeller içinde en favori 
modelimiz hangisi?  

Benimki e-gravel. Tasarım 
aşamasında da bifiil sürekli 

bulundum. Yol bisikletlerinde de 
bazı değişiklikler yaptık.  Sportiflerin 
fitnese geçen rijit maşa bisikletlerin 

de bazı değişiklikler yaptık. Bunların 
dışında Ortlieb gibi bir çanta 

markasının da distribütörlüğünü aldık. 
Tur ve şehir içi kullanımında özellikle 
çok başarılı çantalar olan bir firmanın 

distribütörlüğünü aldık.  

Benim en sevdiğim 
bisiklet e-gravel. Ama 
tabi herkesin en sevdiği 
bisiklet kendi tarzında 
oluyor.
Ben Selim Ataz. Accell 

Bisiklet genel müdür 
yardımcısıyım, pazarlama 

ve satıştan sorumluyum. 
25 yılı aşkın bir süredir Accell bisiklette 
çalışıyorum. 
 
n2019 nasıl geçti ? 
2019 değişik bir yıldı malum sebeplerden 
dolayı; ülkedeki ekonomik durum, siyasi durum. 
Fakat baktığınızda bizim için kötü bir sene 
olmadı. İyimseriz. 2020 ile ilgili de iyimseriz.  
 
nEn fazla satılan model hangisiydi? 
2019’da tek bir model söylemek biraz zor. Fakat 
aile olarak baktığımızda Türkiye’de Carraro 
e-bisiklet segmentinde lider bir marka oldu. 
Gelişen bir segment. Satış adedi olarak çok 
satılan bir model diyemem. Daha gelişme 
sürecinde ama segment olarak gelişen bir 
segment. Bir de aile olarak bakarsak dağ 
bisikleti segmentinde Force ailesi var, baya 
gelişme gösterdi. Geçen sene gene gravel 
segmentini pazara vermiştik. O da başarılı oldu. 
Hatta 2020’de aynı segmentin dört yeni modeli 
ile birlikte gireceğiz pazara.  

Accell Bisiklet 15-24 Kasım tarihleri 
arasında, Manisa’daki Fatih Sergi 
Salonu’nda yepyeni modelleri, 
benzersiz donanım ve sıra dışı 

tasarımıyla Carraro ve Bianchi bisikletlerini 
bayilerinin beğenisine sundu.  
 
Bike Pedia ekibi olarak ziyaret ettiğimiz 
sergide, firma yetkilileri ile 2019 yılında 
gerçekleşmelerini, 2020 hedef ve beklentileri 
ile en çok beğendikleri bisikleti konuştuk.  

Merhaba. Ben Anıl Şakrak. 
Accell Bisiklet’in genel 
müdürüyüm. Makine 
mühendisiyim. Bisiklet 
kullanıcısıyım.  
 
n2019 Accell bisiklet için 

nasıl geçti?  
Zor ama güzel bir yıl geçirdik. 

Zorlandığımız zamanlar oldu, tahmin 
edersiniz ülkenin ekonomik koşulları dünyadaki 
politik siyasal konjonktürler bunların hepsi 
tabii ki ticareti etkiliyor. Ama sonuçta güzel bir 
yıl geçirdik.  
 
nEn fazla satılan model hangisi?  
Model yerine belki aile demek daha doğru. 
Bizim sportif dediğimiz trekking serisinde 
güzel bir artış vardı. Bunun dışında gerek bizde 

gerek rakiplerimizde yol bisikletine dönüş var. 
Yol bisikletleri segmentimizde de bayağı güzel 
bir satış yakaladık. Dağ bisikletlerinde yavaş 
yavaş bir azalma var. İnsanlar artık aradaki 
farkı algılıyorlar. Katlanırlar her zaman olduğu 
gibi yine favori olarak insanların yaşam tarzına 
girmeye başlıyor.  
 
nEn fazla ihracat yapılan modeller hangileri?  
İhracatta bu sene e-bisikletlerde çok güzel 
ihracat yakaladık. Rakam olarak değil ama 
nitelik olarak çok yakaladık. Bunun dışında 
ihracat yaptığımız her ülkenin kendi 
dinamiklerine göre baktığımızda tabii ki 
trekking bisikletler çok yoğun. Hollanda’ya 
geçtiğimizde bizim çok alışık olmadığımız 
Hollanda tipi şehir bisikletleri yoğun. Dağ 
bisikletleri çok daha az ya da çok daha üst 
modeller var. Katlanır Avrupa’da da bir 
hareket görmeye başladı yavaş yavaş.  
 
nYurt dışı ve yurt içinde model farkları 
nelerdir? 
Bazı farklar var tabi ki. Ancak birbiri 
üzerine kurulu aile mantığında gitmeye 
çalışıyoruz. Yani benzer bir ürünü 
bizde aldığınız Carraro markasını 
aynı zamanda Finlandiya’da aldığınız 
başka bir marka üzerinde donanım 
değişerek ihtiyaca göre satın 
alma durumunuz olabiliyor. Yavaş 

Anıl Şakrak: Belli modellerde değişikliğe gittik, belli modellerde değişiklik 
hazırlıklarına başladık. Aslında sürekli olarak kendini yenileyen bir organizasyon. Bu sene “Görünür Ol” diyoruz görünür olmaya çalışıyoruz. 
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nAccell bisiklet ihracat da yapıyor. Türkiye ve 
yurtdışındaki modeller arasındaki fark nasıl son 
kullanıcı anlamında?  
Son kullanıcı anlamında şunu söyleyebilirim; 
biz modüler bir yapı kullanmaya çalışıyoruz. 
Yani yurt içine verdiğimiz modeller ile 
yurtdışına yaptığımız tasarımları aynı tutmaya 
çalışıyoruz. Birincisi üretimin verimli olması 
açısından önemli bir durum. İkincisi de tüm 
kullanıcılar adına en son model ürünleri 
sunmak istiyoruz. Dolayısıyla iki tarafta da 

dengeli bir paylaşım var.

  
 

n2020’de Accell bisikletin ana teması nedir? 
Biz her sene kendimize bir tema, bir hedef 
belirliyoruz. Bu senenin hedefi de daha görünür 
olmak. Çünkü hem sektör açısından hem son 
kullanıcı açısından herkese dokunmamız 
gerekiyor, kendimizi tanıtmamız gerekiyor. 
Bunu daha verimli bir şekilde yapmak 2020’nin 
mottosu bizim için.  
 
nYeni modeller içinde favori bisikletiniz hangisi? 
Birincisi e-gravel var. Bunun üzerinde çok 
çalıştık, çok yorulduk, çok inanarak yaptığımız 
bir model ve benim favori modellerimden 
bir tanesi. Yol serisinde üst segment karbon 
kompozit malzemeden ürettiğimiz bisikletler 
var. Onlar da favorim. Kendim de aktif olarak 
kullanıyorum bu ikisini söyleyebilirim. Tabi çok 
farklı ve birbirine benzemez modeller.  
 
nSon olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı?  
Hem 2020 sezonu, hem de 2020 senesi herkes 
için iyi geçer, hem ülke için hem yaşayanlar için 
hem de bisiklet sektörü ve bisiklet kullanımı 
açısından. Bisikletin daha fazla hayatın içine 
girdiği bir yıl olmasını diliyorum.  

Merhaba. Ben Accell 
Bisiklet halkla 
ilişkiler uzmanı 
Muhlis Dilmaç. 2019 
bisiklet sektörü 
adına kullanıcılar 

gelişti ama pazar 
biraz daha daraldı gibi. 

Çünkü ekonomik koşullar 
ve benzeri olumsuzluklar pazarı etkiledi. 
Üreticilerin değil bisikleti alan bayilerin 
satması önemli. Üreticiler olarak biz bir şekilde 
satıyoruz ama bayilerimiz satamadığı zaman bir 
sonraki pazar daha verimsiz oluyor. O yüzden 
bisikleti satmak lazım.  
 
nEn fazla satılan model hangisiydi peki? 
Hepsi. Çünkü elimizde kalmadı. Zaten ihtiyaç 
kadar üretim yapıyoruz. Yani üretim kalemi 
tespitini çok iyi yapıyoruz ve elimizde kalmıyor.  
 
nİhracat yapılan modellerle Türkiye’de kullanılan 
modeller arasındaki farklar nelerdir? 
Arada fiyat farkı var, daha pahalı bisikletler. 
Çok pahalı bisikletler yaparsanız satma 
şansınız olmaz. Biz pazarın arz ve talepleri 
doğrultusunda bisikletler üretmeye çalışıyoruz.  
 
n2020’deki ana tema ve beklentileriniz nedir? 
Bisiklet, bisiklet, bisiklet. Tabii ki biz şunu 
istiyoruz; sporsuz olmaz ama onun yanında 
şehirde işine, pazarına, çarşısına giden 
bisikletlilerin de çoğalmasını istiyoruz. Onlar 
olursa arkası geliyor zaten.  
 
n2020’de en beğendiğiniz modeliniz hangisi? 
Ben bisiklet seçmem, hepsini severim. 
Binilebilen her bisiklete binerim. Ama tabii 
ki bakıyorum hangisi benim favorim diye. 
Seçemiyorum, hepsini çok seviyorum. Ama 
e-bike kullanıyorum. Yorulmadan dağı 
tepeyi nereyi olursa aşıyorsun ve daha uzun 
mesafe gidiyorsun. Normal bir yol bisikleti 
kullanmaktan da çok büyük bir keyif alıyorum.  
 
nSon olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?  
Bisikleti çok seviyorum. b 
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https://www.youtube.com/watch?v=q0xoiPTmHrk


HUZURLARINIZDA 
VELOKSK

2015 yılında 6 Karşıyakalı bisikletli tur arkadaşı bulma amacıyla bir araya gelerek bir grup kurdu. Bugün bisikletleri ile birçok yarışa katılıyor ve önemli başarılar elde ediyorlar. Bu ay sizler için VeloKSK’nın sporcuları ile röportajlar gerçekleştirdik. 
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Ancak bu konuda bazı arkadaşlarımızın 
özellikle bisiklet camiasında sözleri oluyor 
bunları üzülerek takip ediyoruz. Biz kesinlikle 
kalburüstü bir grup değiliz. Bizim kapımız 
herkese açık, fakat farklı bir zihniyette. Bu 
zihniyet doğrultusunda aramıza yeni üyeleri 
kabul ettiğimiz için birtakım söylentiler oluyor. 
Bu söylentilerin sizlerin huzurunda asılsız 
olduğunu söylemek istiyorum. Bizim aramızda 
her meslekten, her yaştan insan var.  
 
nSon olarak söylemek istediğin bir şey var mı?  
Bize bu fırsatı sunduğunuz için teşekkür 
ediyorum. Araç kullanan kişilerden özellikle rica 
ediyorum farkındalık, farkındalık, farkındalık. 
Bizim kaportamız yok, sadece bedenimiz var.  

Ben Gürkan Karaçelebi, 46 
yaşındayım. Elektrik elektronik 

mühendisiyim. Evliyim, bir 
kızım var. 2016 Eylül’den 
beri VeloKSK ailesindeyim. 
 
nKaç yıldır bisiklet 

kullanıyorsun? 
1998’de yol bisikleti 

kullanmaya başladım. 2009’a kadar 
sürdüm. Arada askerlik var. Sonra evlilik ve 
çocuk olunca 5 sene kadar ara verdim. Sonra 
yeniden bisiklet sürmeye başladım. 
 
nBisiklet sürmeye başladıktan sonra hayatında 
neler değişti? 
1998’e kadar genelde herkesin yaptığı 
futbol, basketbol gibi takım sporları yaptım. 
Bisiklet bireysel olarak da yapılabilen bir spor 
dalı. 1998’de arkadaşlarımdan ayrı kaldım. 
Şehir değişikliği yaptım. Tek başıma da 
yapabileceğim bir spor arayış içine girmiştim. 
Bisiklet çocukluktan beri tutkumdu. Özellikle 
yol bisikletini çok seviyordum. Aldığım keyif 
nedeniyle yol bisikletine başladım ve gittikçe 
de öğrenerek, daha iyi yaparak devam ettirmeye 
çalışıyorum.
 
nTrafikte bisiklet kullanıyor musun?  Yaşadığın 
zorluklardan bahseder misin? 

Mecburen trafikte sürüyorum. Herkesin yaşadığı 
zorluklar bizim de yaşadığımız zorluklar. 
Kaportamız yok, çok daha dikkatli olmak 
zorundayız. Sadece önümüzü veya yanımızı 
değil arkamızı bile her zaman kollamamız 
gerekiyor. Trafikte bisiklet kullanan birisinin 
otomobil kullanırken veya kaldırımda 
yürürken de çok daha güvenli olabileceğini 
düşünüyorum. Yani bisiklet kullanmak hayatta 
kalmak açısından bize çok fazla şey öğretiyor. 
Bisikleti güvenli bir şekilde sürebiliyorsanız 
otomobilde çok daha güvende hissediyorsunuz. 
Kendinizi kaldırımda yürürken bile önünüzden,  
arkanızdan, sağınızdan, solunuzdan gelen giden 
her şeye karşı kolluyorsunuz. Yani bir bakıma 
kedi gibi oluyoruz. Her türlü tehlikeye karşı 
tetikteyiz ve bir kaçış yolu buluyoruz.  
 
nTrafik kurallarına uyuyor musun? 
Kırmızıda geçtiğim oluyor ama yeşilde geçip 
ölmektense yol boşsa kırmızıda geçiyorum.  
 
nİzmir’de bisikletle trafiğin daha düzgün 
olabilmesi için bir önerin var mı? Ne yapılabilir? 
Durumun tümden geliştirilmesi gerekiyor 
bence. Eğitim bakanlığı, yerel yönetimler, bizim 
gibi bisiklet grubu platformlar hepsi beraber 
düşünüp, kurallar oluşturarak bazı geliştirmeler 
yapılabilir. Çocuk yaştan itibaren eğitimle 
değiştirebilecek bir durum. Yani biz bisikletliler 
olarak yeterince bilince sahip olsak da araç 
kullananlar veya yayalar bilinçli olmadığı 
sürece gelişim göstermek çok zor. Bir yaya dahi 
sizin hayatınızı tehlikeye atabilir. Eğitim ve 
bilinç seviyemizi artıracak çalışmalar yapmak 
gerekiyor diye düşünüyorum. 
 
nVeloKSK ile tanışmanız nasıl oldu? 
VeloKSK ile tesadüf eseri tanıştım. Aynı 
zamanda komşum olan yakın bir arkadaşımla 
sürüşe çıkmıştık. VeloKSK’dan iki arkadaşla 
yolumuz kesişti.  Bizi gruba davet ettiler. Bu 
şekilde ekibe dâhil oldum. 
 
nKaç yıldır VeloKSK ile sürüyorsun? 
2016 Eylül’den beri sürüyorum. İlk olarak Çeşme 
Granfondo’dan önceydi diye hatırlıyorum.

Merhaba. Ben Cem Kürkçü. 
Özel bir şirkette kaptan 
pilot olarak çalışıyorum ve 
VeloKSK kurucularından 

birisiyim. Evliyim bir 
çocuğum var. Her zaman 

söylüyorum arkadaşlarımızla 
birlikte olmaktan son derece 

mutluyum ayrıca bize bu fırsatı verdiğiniz için 
sizlere çok teşekkür ediyorum.  
 
nVeloKSK nasıl doğdu? Biraz ondan bahsedebilir 
misin? 
Çok amatör bir ruhla doğdu ve bu amatör ruhu 
profesyonel bir şekilde yaşatmaya çalışıyoruz 
şu anda. İnternette bisiklet forum var, oradan 
bir arkadaşımızla tanıştık. Soner abimiz, kendisi 
şu an burada değil. Daha sonra diğer kurucu 
arkadaşlarla tanıştık ve bizimle aynı düşünceyi 
paylaşan aynı insanlara bir şekilde çekim gücü 
oluştu aramızda. Onlarla birlikte bu noktaya 
geldik. Mayıs 2016 yılında yapılan ilk Çeşme 
Granfondo tanıştığımız arkadaşlarla mayamızdı. 
Yani birbirimizi birleştiren ilk mayayı oluşturdu. 
Mayıs 2015’de kurulduk.  
 
nPeki, yıl boyunca antrenman programlarınız 
nasıl oluyor? Nasıl hazırlanıyorsunuz?  
Değişik meslek gruplarından arkadaşlarla bir 
aradayız. Bu meslek gruplarının zamanları 
ile ilgili olarak farklı antrenman grupları var. 
Hafta sonu genellikle kalabalık endurance 
(dayanıklılık) antrenmanları yapmaya 
çalışıyoruz. Hafta içi ise genellikle sabah 
çıkan arkadaşlarımız var. Bunlara “VeloCrowe” 
diyoruz sabah çok erken çıktıkları için. Bu 
arkadaşlarımız genellikle yüksek nabızdaki 
antrenman seviyelerini yapıyor. Hafta içi 
çıkan arkadaşlarımız ya da gün içinde çıkan 
arkadaşlarımız yine endurance sürüşlerini 
yapabiliyorlar. Büyük buluşmalarda ise daha 
çok endurance sürüşlerini ekibin birbirinden 
kopmasını önleyecek şekilde yapıyoruz.  
 
nBir kulüp ya da dernek olma planınız var mı?  
Bana çok sorulan bir soru. Bizim ilk önce 
hedefimiz aynı değeri paylaşan, aynı bakış 

açısına, aynı vizyona sahip insanlarla butik bir 
takım olarak kalabilmek. Biz burada sadece 
bisiklete binen arkadaşlarla birlikteyiz. Ama 
ailecek de görüşüyoruz. Başka etkinliklerimiz 
de oluyor. Örneğin; bir kahve etkinliğimiz 
oluyor, biralama etkinliğimiz oluyor ya da 
dağda bisiklet etkinliğimiz oluyor. Bu şekilde 
etkinliklerle aile bütünlüğümüzü korumaya 
çalışıyoruz. Sadece arkadaş değil büyük bir aile 
olmaya çalışıyoruz. O yüzden şu anda kulüp 
veya dernek olma çabamız yok.  
 
nVeloKSK içinde 18 yaş altı sporcu var mı?  
Bununla ilgili başvurular oldu. Ancak aramızda 
bir yönetim kurulu var ve bu yönetim kurulunun 
almış olduğu karar gereği bu kadar erken yaşta 
arkadaşlarımızı aramıza almak istemedik. Çünkü 
birkaç kişinin ailesiyle görüştük ve ailelerin 
bir takım kaygıları olduğunu öğrendik. O 
nedenle belli bir yaş üzerinde arkadaşlarımızı 
kabul ediyoruz. Şöyle bir projemiz var; eğer 
bir sponsor bulabilirsek genç bir sporcuyu 
alıp, yetiştirip, gerekirse kendisine bisiklet, 
ekipman olarak da donatıp bir yarışa sokmayı 
düşünüyoruz VeloKSK adına.  
 
nVeloKSK ile sürmek isteyen bir arkadaşımız 
sizinle nasıl iletişime geçebilir?  
Arkadaşlarımızı referans usulü alıyoruz. Grupta 
birkaç mentorumuz var. İlk önce onlarla 
sürmesini istiyoruz. Grup sürüşünde draftlar 
oluyor. Aynı zamanda bisiklet tekniklerine 
hakim olup olmadıklarına bakıyoruz. Ayrıca 
kendimize has birtakım proseslerimiz var. 
Grup içine girdiği zaman kendisine bir belge 
sunuyoruz. O belgede yer alan şartları kabul 
etmesini istiyoruz. Bu belgede biz nasılız, 
nasıl antrenman yapıyoruz, iletişimimiz 
nasıl, gruplarda neler paylaşılabilir gibi 
bilgiler yer alıyor. Onun haricinde bir de 
acil durum formumuz var. Kimsenin başına 
gelmesini istemeyiz ama birisine bir şey 
olursa en yakın sağlık kuruluşuna arkadaşımızı 
ulaştırırken ailesine de ulaşmak istiyoruz. 
Eğer mentorlarımızdan kabul görürse, grup 
kurallarını kabul ederse ve acil durum formunu 
doldurursa grubumuza kabul ediyoruz.  
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Merhaba. Ben Can 
Şahin, 37 yaşındayım. 
İstanbul’dan geldim. 
Sonradan görme İzmirli 

olarak bisiklet sürüyorum. 
2017 yılında VeloKSK ile 

tanıştım ve o günden bugüne 
dek beraberiz.  

 
nİstanbul’dan ne zaman geldin? 
2012 yılında geldim. Beş yıl kadar burada klasik 
bir hayat yaşarken bir anda kilo verme sürecine 
girince bisiklete geri dönüş yaptım. VeloKSK 
ile tanıştığım günden beri de bisiklette kendi 
aramızda profesyonel olmaya çalışıyoruz. 
Amatör profesyoneller diyoruz kendimize. 
  
nİstanbul’da bisiklet kullanıyor muydun? 
Hayır, maalesef öyle bir şansım yoktu. Ara sıra 
gidip kullanıyorduk ama çok kısa saatlerde 
ve maalesef çok erken saatlerde yapmak 
zorundaydık. Ona istinaden sabah saatlerinde 
“crowe”(karga) diye isimlendirdiğimiz sürüşlere 
uyum sağlamaya çalıştım. Mümkün olduğu 
kadar aktif olmaya çalışıyorum.  
 
nBiraz sabah sürüşlerinden bahseder misin? 
Performansa dayalı bir grubuz. Yüksek 
nabızda ve yüksek hızda sürüyoruz. Bisiklet 
yollarını kullanamıyoruz maalesef. Hem 
kendi güvenliğimiz hem de oradaki diğer 
bisikletlilerin güvenliği açısından. O yüzden 
ana caddede kullanmamız gerekiyor. Trafiği de 
göz önünde bulundurduğumuz zaman sabah 
saatlerinde çıkmak en sağlıklısı oluyor. 05:30-
06:00 aralığında çıkıp iş saatinden önce 07:00-
07:30 gibi evlerimize dönüp, duşumuzu alıp, 
işlerimize gitmeye çalışıyoruz. Yaz dönemleri 
özellikle İzmir sıcağından dolayı sabah saatleri 
performans açısından çok daha avantajlı oluyor 
bizler için.  
 
nKış aylarında da devam ediyor mu? 
Yaz ve kış aylarında devam ediyor. Bizim 
açımızdan herhangi bir sıkıntı yok haftanın 
her günü mümkün olduğu kadar çıkmaya 
çalışıyoruz. Yeni grup arkadaşlarımız da 

katıldıkça sabah saatlerinde katılım sayısı 
artıyor. 
 
nYeni katılımcılarla ilgili süreç nasıl işliyor? Biraz 
bahseder misin?  
Cem abinin de söylediği gibi biz biraz kapalı 
bir grubuz. Aslında biraz seçici davranmaya 
çalışıyoruz. Özellikle bizim mantalitemize uyan, 
bizim değerlerimizi öngören arkadaşlarımızı 
almaya çalışıyoruz içimize. Önce bir grup 
sürüşü ile beraber mentorluk adı altında 
değerlendirdiğimiz birkaç sürüş yapıyoruz. Daha 
sonra mantalite olarak da aile yapısı olarak 
da uyuyorsa arkadaşlarımız yavaş yavaş kendi 
bünyemize katıyoruz. Dediğimiz gibi çok kapalı 
bir grup olduğumuz gözükse dahi bizim öyle 
herhangi bir farklı yapımız yok. Cem abinin de 
söylediği gibi eleştirilere çok fazla katılmıyoruz.  
 
nYönetim tarafında işler nasıl yürüyor? 
Yönetim tarafında işler gayet iyi gidiyor. 
Değişiklik bizim için iyi oldu. Bir durağanlık 
vardı kendi aramızda. Onu silkeledik 
üzerimizden. Farklı yapılarla gelişmeye çalıştık. 
Özellikle sponsorluk bizim için çok önemli. 

Uluslararası bir sponsorumuz var. İki senedir 
bize sponsorluk yapıyor. Bu sene de aynı şekilde 
çalışma yapıyoruz. Umarım bize sponsor olmaya 
devam eder. Ağırlıklı olarak grup içerisinde 
sosyal medyayı yöneten arkadaşlarımız var, 
sponsorluk işiyle uğraşan arkadaşlarımız var. 
Kendi aramızda altı kişilik bir grubumuz var. 
Mümkün olduğu kadar homojen ve açık bir 
şekilde grubu yönetmeye çalışıyoruz.

Merhaba. Ben Ayşegül 
Gümüş, anasınıfı 
öğretmeniyim. VeloKSK 
ile 2017 yılında tanıştım 

ve 2017 Kasım’dan beri 
onlarla birlikte sürüyorum. 

İlk granfondo yarışıma VeloKSK 
formasıyla girdim. Benim için yeni 

bir aileydi. Burası benim için bir aile oldu her 
şeyden önce. Hepsine buradan sevgilerimi 
göndermek istiyorum. Benim için bu grup 
gerçekten ayrı bir dünya. Sadece onlarla 
yaşıyorum diyebilirim.  
 
Bisiklete Çarşamba Akşamı Bisikletçileri 
ile başladım. Bir tane MTB aldım ve grupla 
sürmeye başladım. Rotaları öğrendim. Trafikte 
nasıl bisiklet sürülür onu öğrendim. Nelere 
dikkat etmem gerektiğini öğrendim. Biraz daha 
hızlı gider miyim, şu kadar ortalamaya yaptık 
diye diye kendimi geliştirdim. Bir de Strava 
çıktı. Beni daha çok gaza getiren Strava oldu. 
Daha hızlı nasıl giderim derken bir yol bisikleti 
aldım. Yol bisikletine geçişte çok zorlandım. 
Çünkü performansım yoktu. Yavaş yavaş şimdiki 
performansıma kavuştum.  
 
nKaç yıldır yol bisikleti kullanıyorsun? 
İlk yol bisikletimi üç yıl önce aldım. Fakat uzun 
soluklu olarak bir yıldır sürüyorum diyebilirim. 
Bundan önceki dönemlerde yine sürüyordum 
ama ara ara rahatsızlıklarım oldu, uzun 
süreyle bırakmak zorunda kaldım. Sakatlıkların 
olduğu dönem bıraktım. Yeniden toplanmaya 
çalışıyorum. Bakalım bundan sonra ne olacak 
hep birlikte göreceğiz.  
 
nBisiklet sporunda olduğu gibi VeloKSK’da da 
bayan bisikletli sayısı az. Bunun zorluklarını 
yaşıyor musun? 
Hayır, ben hiç zorluk yaşamıyorum. Neden 
yaşamıyorum diye soracak olursanız; bizde 
kadın erkek ayrımı pek yok. Ben onlara uyum 
sağlamış durumdayım, onlar bana uyum 
sağlamış durumda. Biz birbirimizle çok rahatız. 
Çok sıcak, çok samimi bir ortam var. Biz daha 
çok bayan sporcu olmasını istiyoruz. Bizimle 

birlikte gelsin, birlikte sürelim. Fakat ülkemizde 
bu konular biraz kapalı. Kadınlarımız spora pek 
yönelmiş durumda değil. Kadınlarımızın sayısını 
artırmak için Bisikletli Anneler gibi bisiklet 
grupları var. Bu grupların oluşumu beni mutlu 
ediyor. Kadınlar da muhakkak bisiklet sürmeli, 
trafikte olmalı ve istiyorlarsa sporlarını yapmalı 
diyorum.  
 
nBir kadın bisikletli hızlanmak istiyor, hızlı 
bisiklet kullanmak istiyor ve size başvurdu. Hemen 
onu aranıza alıyor musunuz? 
Bu zamana kadar hiç öyle bir teklif gelmedi. 
Ben hiçbir kadının gelip ben de sizinle 
sürebilir miyim dediğini duymadım. Duysam 
çok onore olacağım. Elimden gelen desteği 
kendi adıma vermeye hazırım. Yani birlikte 
sürüşlere çıkabiliriz ki zaten bundan sonra 
kahve sürüşlerimiz, burger sürüşlerimiz, keyifli 
sürüşlerimiz olacak. O tarz sürüşlere de iştirak 
edebilir. Herkes gibi gerçekten takımımızda 
kadın sporcu istiyoruz. Özellikle ben çok 
istiyorum.  
 
nBiraz başarılarından bahseder misin? 
Çok başarılı bir sporcu olduğumu söylemiyorum. 
Bu konuda iddialı değilim. Fakat bir madalyam 
var. Üçüncü olduğum Fethiye Granfondo’da. 
İtiraf etmem gerekirse onu da yarışmacıların 
azlığından dolayı aldım. Fakat ortalamanın 
üzerinde olduğumu da düşünüyorum. Daha iyi 
olmaya çalışacağım. Zaten tek rakibim kendim. 
Ne kadar kendimi geliştirirsem benim için o 
kadar iyi.  
 
nİleride bir federasyon yarışına katılmayı 
düşünüyor musun? 
Kendimi yeterince iyi hissedersem neden 
olmasın. 
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bilmesi gereken bilgiler aslında ama ben 
bilmiyordum. 
 
nYani VeloKSK için bir okul diyebilir miyiz? 
Kesinlikle. Benim için VeloKSK bir okul oldu. 
 
nTrafikte bisiklet kullanıyor musun?  
Kullanıyorum. Antrenmanlara gelirken 
tek başıma trafikte sürüyorum. Genelde 
sabah erkenden “crow”(karga) sürüşlerine 
katılabiliyorum. Trafik nispeten az oluyor. Ama 
tabii ki yine de araçlardan uzak durmak ya da 
belli oranda onlardan korunmak açısından 
arkamı devamlı kollamak zorunda kalıyorum.  
 
nBisiklet yolunda sürüş yapıyor musun? 
Bisiklet yolunda çok sürüş yapamıyorum. Mavi 
zeminin bana verdiği bir güvensizlik duygusu 
var. Kaygan geliyor. Birkaç arkadaşımı gördüm, 
benim de başıma geldi kaymalar. Genelde 
nemli olduğu zaman kaymalar yaşanabiliyor. Bu 
nedenle bisiklet yolunda çok sürüş yapmıyorum. 
 
nİzmir’de bisikletle, bisiklet yolları ile ilgili ne gibi 
bir şeyler yapılmasını istersin? 
Bisiklet yolları bence kaldırımlardan yolların 
sağ şeritlerine alınabilir. Bazı bölgelerde 
gidiş ve geliş bu şekilde. Hatta yeni bir 
şerit açılmasındansa aynı şeridin en sağı 
bisikletliler için ayrılabilir. Yani şeridin yarısını 
kullanabiliriz. Trafiğe çok fazla bir zararı olmaz 
ya da yavaşlatmaz diye düşünüyorum. 
 
nŞu anki sürüşlerinden sonra VeloKSK ile beraber 
ileriki dönemde hedeflerin nedir?  
Bireysel olarak bir hedefim yok. Ama grup 
sürüşlerinde genellikle hep nabız yükseltme 
antrenmanları oluyor. Dediğim gibi ben en yeni 
üyelerden biriyim. Ama onlara ayak uydurmaya 
çalışıyorum. Grup olarak yeni hedefler 
belirlenecektir. Onların yanında olmaya 
çalışacağım.  
 
nSon olarak eklemek istediğin bir şey var mı?  
Çok teşekkür ederim. İyi ki buradasınız. İyi 
ki tanımışım sizi. Yeni grubumdan da çok 
memnunum.

Merhaba. Adım Tesla 
Cosmos, 50 yaşındayım. 
2016 yılında 
VeloKSK ile tanıştım. 
Cumhurbaşkanlığı 
yarışını seyretmek için 
Selçuk’a gitmiştim. Orada 
kurucu üyelerimizden Hazar 
Sarıçoban ile tanıştım. Şu an kendisi Dubai’de 
çalışıyor. “Madem uzun yol sürüyorsun, bizim 
gruba gelir misin” diye kendisi davet etti. Davet 
üzerine VeloKSK ailesine girmiş oldum. 
  
nGrupta ilk kadın bisikletli sen misin? 
Sanıyorum ilk kadın bisikletli benim. Sonra da 
çok değerli arkadaşlarım aramıza katıldılar. 
 
nŞu an kaç kadın bisikletli var? 
Şu an üç kadın bisikletlimiz var. Umarım 
çoğalırız. 
 
nHangi zamanlarda bisiklet sürüyorsun? 
Ekip arkadaşlarıma kıyasla biraz daha fazla 
zamanım oluyor. Sık sık sürmeye çalışıyorum. 
Genelde yalnız sürüyorum. Çünkü ekip 
arkadaşlarımın çoğu çalışıyor ve mesai saatleri 
ile benim saatlerim uyumuyor. Genellikle 
gündüz saatlerinde tek başıma sürüyorum. Ama 
hafta sonları antrenmanlara grubumla birlikte 
çıkmaya çalışıyorum. 
  
nKaç yıldır bisiklete biniyorsun? 
2016 yılından beri yol bisikleti kullanıyorum. 
 
nBisiklet sporuyla ilgili bir hedefin var mı? 
Kendimi geliştirmek dışında bir hedefim yok. 
 
nSon olarak söylemek istediğin bir şey var mı? 
Araç sürücülerinin bisikletlileri sollarken 
mümkün olduğunca güvenli bir şekilde, 
1,5 metre mesafe bırakarak sollamalarını 
bekliyoruz. Bu bizim için çok önemli. Çünkü 
biz sürekli trafikte sürüyoruz, yalnız sürüyoruz. 
Çok yakından sollayarak geçen araçlar hem 
rüzgârlarıyla hem de bizi tedirgin ederek 
yoldan atabiliyor ya da çarpabiliyorlar. Özellikle 
bu duruma dikkat etmelerini rica ediyorum. 

Herkese merhaba. 
Kendimden bahsetmeden 
önce ilk olarak BikePedia 
ailesine bize bu değerli 

vakitlerini ayırdıkları için 
çok teşekkür ediyorum. 

26 yaşındayım. Özel bir 
firmada bilgi işlem departmanında 

çalışıyorum. VeloKSK ile 2016 yılında Çeşme 
Granfondo’da tanıştım. Daha sonra grup 
sürüşlerine birlikte çıkmaya başladık.  
 
Siz sormadan ben cevap vereyim; herkesin 
forması kırmızı neden benim formam turuncu? 
EC English bizim sponsorumuz. Sponsorumuzun 
ana rengi turuncu. Antrenman forma rengimiz 
de turuncu. Bu formamızı tanıtmak için bugün 
turuncu formayla geldim.  
 
nNe zamanlarda sürüşler gerçekleştiriyorsunuz? 
Hafta içi iki gün ve hafta sonu iki gün olmak 
üzere haftanın dört günü sürüş yapmaya 
çalışıyorum. Bornova’da ikamet ettiğim 
için grup sürüşlerine sadece hafta sonları 
katılabiliyorum. 
 
nKaç yıldır bisiklet kullanıyorsun? 
2009’da babam sayesinde bisikletle tanıştım. 
Bir sabah beni zorla kaldırıp hadi bisiklete 
binelim dedi. Gitmek istememiştim. Ama bir 
çıktım bir daha geri dönüşüm olmadı. 2009’dan 
beri iki yıl ara verdim. Direk yol bisikleti ile 
başladım. Yol bisikletine Ege Pedal Spor kulübü 
ile başladım. Beş yıl yarış koştum. Üniversite 
başlayınca ara vermek zorunda kaldım. 
Üniversiteden sonra yeni bisiklet alıp VeloKSK 
ile antrenmanlara devam etmeye başladım. 
 
nHiç federasyon yarışında yarıştın mı? 
Birkaç federasyon yarışında koştum. Çakabey 
yarışında koştum. Genç koşarken Adana ve 
Mersin yarışlarına katıldım. Ama derece elde 
edemedim. Sadece zaman barajı içerisinde 
bitirebildim. O bile benim için bir başarıydı.  
 
nBundan sonraki hedeflerin neler? 
Kendimi geliştirmek, özel yarışlarda derece 

alabilmek. Onun içinde çok antrenman yapmam 
gerekiyor.  
 
nBisikletle yeni tanışan ve hızlı sürmek isteyen 
arkadaşlara önerin ne olur?  
İlk önce hızlı sürmesinler. Başta bir trafiği 
tanısınlar, yolu tanısınlar. Eğer yol bisikletine 
bineceklerse yol bisikletini tanısınlar. 
Antrenman yaptıkça kendilerini geliştirip daha 
hızlı sürmelerini tavsiye ederim.  
 
Son olarak eklemek istediğin bir şey var mı? 
Son olarak size tekrar teşekkür etmek istiyorum. 

 
Ben Mertcan 

Akçapınar. 29 
yaşındayım. 
Gruba son katılan 
üyelerden birisiyim. 
2015 senesinden 

beri yol bisikleti 
kullanıyorum. Bir 

tanıdığım vasıtasıyla 
VeloKSK’yı duydum. Gene bu 

tanıdığım sayesinde diğer arkadaşlarla tanıştım 
ve gruba dâhil olma şansını yakaladım. 
  
nVeloKSK’dan önce solo sürüş mü yapıyordun? 
Evet, genelde tek başıma çıkıyordum. İşim 
gereği ticaretle uğraşıyorum. Arkadaşlarımla 
birlikte sürmek için zamanım uymuyordu. 
Sabahları erkenden tek başıma sürüş 
yapıyordum. VeloKSK ile birlikte grup 
sürüşlerine alıştım. Çok daha güvenli ve keyifli 
geliyor grup sürüşü yapmak.  
 
nVeloKSK ile birlikte hayatında neler değişti?  
Grup sürüşlerine alışık değildim. Ama bir araya 
geldiğinizde arkadaşlar arasındaki sıcaklığı, 
samimiyeti görüyorsunuz. Grup ile birlikte 
tren şeklinde gidiyorsunuz ve bunun belirli 
bir düzeni var. Öne geçmek, arkada durmak 
veya bazı hareketleri öndekine belirtmek, 
arkadakine belirtmek gibi kurallar açısından 
bisiklet sürüşümün geliştiğini düşünüyorum. 
Bahsettiğim bilgiler genel olarak herkesin 
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nHangi zamanlarda sürüşler yapıyorsun? 
İşe erken gitmek durumunda kalıyorum. Bu 
yüzden sabah sürüşlerine katılamıyorum. 
Genellikle akşam saatlerinde ve hafta sonları 
gündüz sürebiliyorum.  Bir de şehir bisikletim 
var. Şehir bisikletiyle de keyif sürüşleri 
yapmak hoşuma gidiyor. Benim için bisiklete 
binmek, hangi bisiklete bindiğim ya da nerede 
bindiğimle tanımlayabileceğim bir eylem değil. 
Binme hali değişik bir duygu, içimde bir yaşama 
sevinci alevleniyor. Ayrı  bir mutluluk.  
 
nTrafikte bisiklet kullanıyor musun, ne gibi 
zorluklarla karşılaşıyorsun? 
Evet, trafikte kullanıyorum. Bütün arkadaşların 
yaşadığı zorlukları ben de yaşıyorum. Genellikle 
bizi sollayan aracın çok yakından geçmesi ya 
da birden bire önümüze kırması karşılaştığım 
zorluklardan bazıları. Hatta bir aracın 
direksiyonu aniden önüme kırmasından dolayı 
bir kaza da geçirdim. Tedirgin oluyoruz ama çok 
da sevdiğimiz bir spor dalı bisiklet. 

Trafikte bisikletli farkındalığı yavaş yavaş 
artacak diye ümit ediyorum. Özellikle bisikletin 
yanından geçerken belirli mesafe bırakıp, 1,5 

metre kuralına uymalarını çok önemsiyoruz, 
çok önemli bir kural. Bir de trafikte bisikletin 
de bir taşıt olduğunu, belirli bir süratle hareket 
ettiğini unutmamalarını istiyoruz. Keza yayalar 
da aynı şekilde birden önümüze çıkıveriyor ne 
yapacağımızı şaşırıyoruz. Bisikletliler olarak 
trafikte dikkatli olmaya çalışıyoruz ama zaman 
zaman tehlikelerle de karşılaşıyoruz. 
 
nTrafikte bisikletle kaza yapmış birisi olarak 
sormak istiyorum; İstanbul’da bazı bisiklet 
grupları birkaç hafta önce 1 metre etkinliği yaptı. 
Sen az önce 1,5 metre dedin. Bununla ilgili neler 
söylemek istersin? Sence 1 metre yeterli, güvenli 
bir alan mı? 
Etkinliği duymamıştım, haberim yoktu. Biz 
onu 1,5 metre olarak biliyoruz. 1 metre yeterli 
midir? Aracına göre değişebilir. Belki yanınızdan 
bir motosiklet ya da yavaş bir araç geçiyorsa 1 
metre yeterli gelebilir. Ama bazen yanınızdan 
kamyon ya da otobüs geçiyor. Böyle bakarsak 
sıkıntı yaratabilir diye düşünüyorum. 1,5 metre 
sanki daha güvenli olur gibi geliyor. 

Ayrıca şunu da eklemek istiyorum; trafikte 
yolu iki yönlü paylaşıyoruz aslında. Bir sürücü 
bisikletliden olumsuz anlamda etkilenebilir 
ve bu sefer gördüğü başka bir bisikletlide bu 
öfkesi ortaya çıkabilir. O yüzden diğer araçlara 
görmek istediğimiz saygıyı göstermemiz 
gerekiyor.  
 
nSon olarak eklemek istediğin bir şeyler var mı? 
Bisiklet, tabi sadece bisiklet değil, belirli 
egzersiz insan bedeni için inanılmaz faydalı. 
Bisiklet sporuyla ilgilendiğim için kendimi 
çok şanslı hissediyorum, başka bir sporla da 
ilgilenebilirdim. Çevremde bu sporu yapan 
insanlara baktığımda ortalama on yaş daha 
küçük insanlarla aynı zindelikte hemen hemen 
aynı sağlık seviyesinde olduklarını görüyorum. 

Dolayısıyla bunu sürdürülebilir bir şekilde insan 
hayatının parçası haline getirmiş olmak çok 
önemli diye düşünüyorum. İşin sağlık boyutunu 
da vurgulamak istedim. Size de çok teşekkür 
ederim bize bu fırsatı verdiğiniz için. b

Merhaba. Ben Volkan 
Baydur. Özel bir firmada 
çalışıyorum. 2017’den beri 
yol bisikleti kullanıyorum. 

VeloKSK’ya yeni katıldım. 
Arkadaşları sürekli yollarda 

görüyordum. Grup sürüşlerini, 
güvenli sürüşlerini merak ederek 

heveslendim ve katılma isteğim oluştu. 
Genelde tek sürüyordum. Tek sürmenin de bazı 
dezavantajlar var; zamandan, kilometreden 
ve motivasyondan düşüyorsunuz. Bu amaçla 
VeloKSK’ya katılmaya karar verdim. Beni 
aralarına kabul ettiler ve böylece grup 
sürüşlerine katılmaya başladım. 
 
nKaç yıldır bisiklet kullanıyorsun? 
Şehir bisikleti ile beraber, düzenli olarak 3-4 
yıldır bisiklete biniyorum. 
 
nVeloKSK ile birlikte hayatında neler değişti? 
Motivasyonum artmaya başladı. Bisiklete 
binme sürelerim arttı. Tek başınıza sürerken 
bunları sağlayamıyorsunuz. Çıkayım yarım 
saat, 1 saat turlayıp geleyim diyorsunuz. Yolda 
motivasyonunuz hızla düşüyor. Ama grup 
sürüşlerinde tamamen birbirini teşviklendirme 
ile birbirini motive etme ile daha uzun süreler 
bisiklete binebiliyorsunuz. Dedikleri gibi aile 
ortamı, aile sıcaklığı, tamamen nezih bir ortam 
var. Beni de aralarına kabul ettikleri için çok 
mutluyum. 
 
nGruba giriş sürecinden biraz bahseder misin? 
Yeni katılmak isteyen arkadaşlar nasıl bir yol 
izlemeli? 
Açıkçası ben daha basit bir şey olabileceğini 
düşündüm. İletişime geçtikten sonra, ben 
de sizinle sürmek istiyorum dedikten sonra, 
tabii ki gel sen de diyeceklerini bekliyordum. 
Ama aksine bazı aşamaları olduğunu 
gördüm. Aşamalardan kastım iyi bir süreç 
aslında. Güvenli sürüyor muyum? Ekibe ayak 
uydurabilecek miyim? Yolda grubu riske 
atıyor muyum? Bu aşamaları gözlemlediler. 
Daha sonra ayak uydurabileceğimi düşünmüş 
olmalılar ki beni kabul ettiler. 

nSon olarak eklemek istediğin bir şey var mı? 
Kendimizi ve VELOKSK’yı anlatmamıza fırsat 
verdiğiniz için teşekkür ediyorum.  

Merhaba. Ben Volkan 
Evinç, 46 yaşındayım. 
Elektrik elektronik 
mühendisiyim, 
özel bir sektörde 
çalışıyorum. Bir 

kızım var. Yaklaşık 
8-9 senedir yol bisikleti 

kullanıyorum. Şu anda 
kullandığım bisikleti birkaç sene önce aldım. 
Bu bisikletimden önce hevesle aldığım bir 
bisikletim vardı. Kendimi geliştirdikçe daha 
iyi bir bisiklete binmek istedim ve şimdi 
kullandığım bisikleti aldım.  
 
nKaç yıldır VeloKSK ile sürüyorsun? 
2016 yılında Berlin’de bir sportif faaliyete 
katılmak için kendimi hazırlıyordum. Tek başıma 
antrenman yaparken VeloKSK’dan arkadaşlarla 
karşılaştım ve tanışmam böyle oldu. Daha sonra 
beraber sürmeye başladık. 

VOLKAN B
A

Y
D

U
R

VOLKAN
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R
İN

Ç

https://www.youtube.com/watch?v=ddBezoSf9Fo
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Sürüşünüzü yapıp kaydettiniz ve artık 
verilerinizi inceleme ve üzerinde 
çalışma zamanı geldi. Burada 
bahsedeceğimiz işlemlerin bazıları 

her ne kadar cep telefonlarındaki uygulamalar 
ile de yapılabilse de bu işlemler en güzel 
bilgisayarda yapılıyor. Hatta bazıları sadece 
bilgisayarda yapılabiliyor. Bu nedenle 
yazıdakileri uygularken bilgisayarda çalışmanızı 
öneririz.  
 
VERİ ANALİZİ 
 
“Sosyal Medya” olarak Strava kullanımında 
sürüşlerinizi yapar, kaydeder ve paylaşırsınız. 
Arkadaşlarınız sizin, siz de arkadaşlarınızın 
sürüşlerini görüp inceleyebilirler. Elbette 
siz de kendi verilerinizi en ayrıntılı şekilde 
inceleyebilirsiniz.  

“Dashboard”, sizin ve arkadaşlarınızın 
etkinliklerinin listelendiği sayfadır. Buradan 
bir etkinlik seçtiğinizde etkinliğin “Overview-
Genel Bakış” sayfası açılır. Genel olarak akla 
gelebilecek veriler bu sayfada yer almaktadır: 
Etkinliğin adı, uzunluğu, süresi, sele üstünde 
sürülerek geçen zaman, toplam yükselme, 
ortalama harcanan güç ve kalori kaybı gibi 
verilere kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Yine burada 
yüklenmişse fotoğrafları görebilir, birlikte 

sürmüş olan kişileri ve sürüşteki 
“başarım”ları görebilirsiniz.  
 
Sayfada aşağı doğru gidince 
başarım listesi takip edilebilir. Bu 
listede imleç başarım üzerinde 
iken üstte yükselti grafiğinde 
ilgili segmentin yeri izlenebilir. 
Üzerine tıklandığında ise daha 
ayrıntılı bilgi elde edilebilir.  
 
Bir etkinlik seçili iken 
sol üstteki “Analysis” 
seçildiğinde etkinlik ile ilgili 
ince ayrıntılara ulaşabilir 
ve hız, güç ve eğer varsa kalp, kadans ve 
pedal gücü algılayıcı verileri varsa incelemeniz 
mümkündür. Üst bölümdeki uzaklık/yükselti 
grafiğinde imleç ile bir bölüm seçilerek 
ayrıntılar genişletilebilir.  
 
SEGMENTLER 
 
Burada dikkat edildiğinde bazı “bölüm”lerin 
bu “başarımlar” olarak ele alındığıdır. Strava’da 
bunlara “Segment” ismi veriliyor. Segmentler 
Strava’nın belki de en ilginç ve önemli 
özelliklerinden biridir. Segmentler yaptığınız 
işi analiz etmenizde basit ama size büyük 
yardımı olan araçlardır. Segmentler kullanıcılar 
tarafından oluşturulur. İsterseniz sadece 
kendinizin görebileceği “private-özel” segment 
bile oluşturabilirsiniz.  
 
Başarım listesinden bir segment seçildiğinde 
“başarılılar” listesinin altında yer alan “View 
full leaderboard” tıklandığında segment ile 
ilgili ayrı bir sayfaya geliriz. Burada segmentin 
haritadaki yeri, varsa sizin en iyi dereceniz, 
kadın ve erkek kategorisinde en iyi dereceler 

yani KOM ve QOM’lar hemen 
görülebilir.  
 

Haritanın altında yer alan 
yükselti grafiğinden seçilen 
yerin eğimini, yükseltisini ve 

haritada da nokta olarak yerini 
görebiliriz. Yukarıda anlattığımız 

genel rota için kullanılan “Analysis” 
ile segmentler için de ayrıntıları 
görmek mümkündür.  

 
Segment başarımlarınız Strava’da üç 

grupta değerlendirilir ve bunlar özel 
işaretlerle belirtilir. 
 

Taç: KOM/QOM (King of 
Mountain-Dağların Kralı/
Queen of Mountain-
Dağların Kraliçesi) olarak 

adlandırılan ve bir segmentte en iyi dereceyi 
elinde bulunduran sporcuyu belirten işarettir. 
Bu derece anlık olarak değerlendirilir. 
Bir sporcu eskisinden daha iyi bir derece 
yaptığında eskisinin KOM/QOM işareti silinir ve 
PR’a dönüşür. 
 
Kupa: Kupa segmentte tüm 
zamanların en iyi ilk 10 
derecesinin 2.sinden itibaren 
verilen ödüldür. Kupanın 
üzerindeki rakam dereceyi 
belirtir. Kadınlar ve erkekler 
için ayrı sıralama yapılır. 
“Overall” ile isimlendirilir.  
 

Madalya: 
Kişisel performansınız 
madalya ile ödüllendirilir. Bir 
segmentte yaptığınız en iyi ilk 
üç derece madalya kazandırır. 
PR - Personal Record/Kişisel 
Rekor’u belirtir ve segmentteki 
kişisel en iyi derecenize verilir. 
PR madalyasının rengi sarıdır. 
Diğer iki madalya ise 2. (gri) 
ve 3. (koyu sarı) derecelerinize 
verilen madalyalardır.  

Segmentler Strava’nın belki de en ilginç ve önemli özelliklerinden biridir. Segmentler yaptığınız işi analiz etmenizde size büyük yardımı olan araçlardır. 

<<İÇİNDEKİLER

ANALİZ  SEGMENT
ROTA Tanju TAŞÇILAR2
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Koşucular için 400m, 1/2 mil, 1k, 1 mil, 5k, 
10k, yarı maraton ve maraton için ayrı ayrı 
değerlendirme yapılıp uygun madalyalar 
verilmektedir.  
 
SEGMENT OLUŞTURMAK 
 
Kullanıcılar segment oluşturabilir. Ancak 
bunun için segment yapılacak kısmın 
kullanıcı tarafından geçilerek kayda alınması 
gerekmektedir. Sürüşünüzün herhangi bir 
bölümünü segment haline getirebilirsiniz.  
 
İlk adım başarımlar listesinin en altında 
yer alan “Create a new segment” girişini 
kullanmaktır. Segment oluşturma sayfası açılır. 
Sol tarafta (ingilizce) bol miktarda açıklama 
bulunur. Sağ bölümün üst tarafında varsayılan 
olarak rotanızın yarısının seçilmiş olduğu 
segment seçme alanı yer alır. Burada yeşil 
nokta başlangıç, kırmızı nokta da bitiş noktasını 
temsil eder. Bunlar sürüklenerek istenilen 
yere götürülebilir. Ayrıca ayar çubuğunun 
hemen altında “Back-Geri” ve “Forward-İleri” 
olarak hem başlangıç hem de bitiş noktası için 
düğmeler bulunur. Bunlar aracılığı ile ince ayar 
yapmanız mümkündür.   
 
Segment oluşturmak istediğiniz yeri seçtikten 

sonra “Select your Segment” paragrafının 
altında yer alan “Next” düğmesi ile bir 
sonraki aşamaya geçilir. Bu aşamada segment 
oluşturmak üzere seçtiğiniz alan mevcut 
segmentlerle karşılaştırılarak bir inceleme 
yapılır ve benzeri ya da çakışan segmentler 
varsa size bildirilir.  
 
Benzer bir segment varsa bu segmenti 
inceleyebilir ya da her şeye rağmen yeni bir 
segment oluşturulmasını isteyebilirsiniz. “Create 
my Segment-Segmentimi Oluştur” seçeneği 
ile devam ettiğinizde segmentinize bir isim 
vermeniz beklenir. Burada varsayılan olarak 
“Make this segment private-Bu segmenti özel/
gizli yap” seçeneği seçilmiş olarak yer alır. 
Eğer segmentinizi başkaları da görsün ve 
kullansın istiyorsanız bu seçeneğin işaretini 
kaldırabilirsiniz. Segmentinizi uygun bir isimle 
isimlendirdikten sonra “Create” düğmesi 
segmentinizi oluşturacaktır.  

Eğer segment “Private” olarak oluşturulmuşsa 
bunu sadece siz görürsünüz ve sadece sizin 
verileriniz değerlendirilir. Bu durumda 
ilginç bir şekilde KOM sahibi olursunuz 
ama bundan kimsenin haberi olmaz. 
 
Oluşturduğunuz segmentlere “Dashboard” 
menüsünden “My Segments” ile 
ulaşabilirsiniz. İstediğiniz segmentin üzerinde 
değişiklik yapabilir ya da “Private-Public” 
değişimini gerçekleştirebilirsiniz.  
 
“Public-Açık” hale gelen segmentin başarım 
değerleri bir süre içinde kullanıcılar taranarak 
doğru olarak belirlenecektir. Bu arada kısa bir 
süre için de olsa KOM sahibi olmanın “zevkine” 
erişebilirsiniz. 
 
ROTALAR 
 
Strava’da segmentler gibi rotalar da 
oluşturulup kullanılabilir ve paylaşılabilir. 
Bunun için Dashboard -> My Routes menü 
girişini kullanıp açılan sayfada işlemlerimizi 
yapabiliriz. “Route Builder-Rota Oluşturucu” 
olarak adlandırılan bu sayfada öncelikle 
rotamızı oluşturacağımız yeri belirlememiz 
gerekir. Rotanın başlangıç noktasına yapılacak 
ilk tıklama ile rota çizme işlemi başlar. İkinci 
yere tıklandığında arası otomatik olarak 
çevrede bulunan yol üzerinden çizilir. Alternatif 
yollar varsa bunlar belirtilir ve istediğinizi seçip 
devam edebilirsiniz.  
 
Rotanın devamı ek tıklamalarla yapılabileceği 
gibi son noktanın sürüklenip bırakılması ile 
de gerçekleştirilebilir. İsterseniz başlangıç 
noktasının yerini de sürükle-bırak ile 
değiştirebilirsiniz.  
 
Rota çiziminiz tamamlandığında sol üstteki  
“Save” düğmesi ile açılan pencerede rotanıza 
bir isim verir, bir açıklama ekler ve rotanın tipini 
belirleyebilirsiniz. Rotanızı sadece kendiniz için 
yapıyorsanız “Private” kutusunu işaretlemeniz 
gerekir. Bunu işaretlemediğiniz rotalar “Public-
Herkese Açık” olan rotalar olacaktır. Sonrasında 

rotanızı 

izleyeceğiniz 
sayfaya gelinir. 

 
Rotanızı istediğiniz zaman paylaşabilir veya 
cep telefonundan açtıktan sonra rotayı takip 
edeceğiniz bir sürüş yapmada kullanabilirsiniz.  
 
İpucu: 
Sürüşünüzü yaptınız ancak kayıtları incelerken 
başarımlarınız konusunda sorun olduğunu 
düşünüyorsanız, etkinliğinizin sayfasında 
“Dashboard” menüsünün altında yer alan 
“...”(üç nokta) üzerine tıkladığınızda açılan 
ek menüden en alttaki “Refresh Activity 
Achievements-Etkinlik Başarımlarını Tazele” 
seçeneğini kullanıp Strava’nın kayıtlarınızı 
yeniden inceleyip varsa gerekli düzeltmeleri 
yapmasını sağlayabilirsiniz. b
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Karbon fiber teknolojik ve mekanik 
özellikler açısından yüksek performanslı 
bir malzemedir. Aynı zamanda fiyat 

olarak daha pahalı olan bu malzeme için halk 
arasında kırıldığı ve güvenli olmadığı söylenir. 
Peki bu gerçekten böyle midir? Karbonfiber 
parçalar eskir mi? Kırılgan mıdır? Eğer bir 
ömrü varsa bu süre nasıl uzatılır? Bu soruların 
cevaplarını yazımızda bulacaksınız. 
 
Karbonfiber moleküler zincir yapısında 
kompozit bir malzemedir. Zorlu koşullar bu 
moleküler zincirlere zarar verebilirler. Bunun 
sonucunda karbon fiber malzeme dış etkenlere 
karşı hassaslık kazanabilir. 
 
Bu hassaslığın sebepleri; 
 
• Moleküler bozulma: Karbon fiber parçaya 
uygulanan büyük bir güç moleküler yapıda 
kopmaya sebep olabilir. 

• Yabancı moleküllerin zincire dahil olması: 
Moleküler yapıya yabancı moleküllerin 
kaynaması zinciri zayıflabilir. Bu olay üretim 
sırasında meydana gelir. 
 
• Farklı zincirlerin çapraz kaynaması: Bu üç 
sebep arasında en tehlikelisi budur. İkinci 
maddedeki yabancı molekül paralel başka bir 
zinciri kendine bağlarsa iki farklı zincir yapısını 
birden bozar. 
 
Karbon fiber malzemenin yaşlanması dış 
etkenlerin moleküler yapıyı zedelemesi ile 
gerçekleşir. Ana dış etkenler; 

KARBON FİBER 
PARÇALARIN ÖMRÜ

• Radyasyon: Karbon fiber yapı güneşin zararlı 
UV ışınlarından etkilenir. Bu yüzden karbon 
fiber malzemelerin üzerindeki boya çok 
önemlidir. Genellikle UV ışınlarına dayanıklı 
olması gerekir. 
 
• Sıcaklık : Karbon fiber malzemelerin yüksek 
sıcaklıklara maruz kalması kontrolsüz genleşme 
ve büzüşmelere sebep olur. Bu sırada yapıda 
boşluklar oluşabilir. 
 
• Mekanik stres: Karbon fiber parçaların 
tasarımı tek yönlü yüklere maruz kalacak 
şekilde yapılır. Bu yüzden dikey yüke maruz 
kalacak parçalar yanal yüklerde zayıftırlar. 
Beklenmeyen yan yüklerde zayıflamalar yaşanır. 
 
Karbon fiber parçaları bu saydığımız 
etkenlerden korumanın en iyi yolu boyanın 
zarar görmesini engellemek ve ters darbelere 
maruz bırakmamaktır. 
 
Peki olur da bu yazdıklarımıza dikkat 
edemezsiniz ne olur? 
 
Malzemelerin plastik ve elastik deformasyon 
bölgeleri vardır. Yük bindiğinde öncelikle 
elastik deformasyona uğrarlar. Metallerde 
elastik deformasyon bölgesinde malzemenin 
esnediğini görürsünüz. Plastik deformasyon 
bölgesine geçtiklerinde bükülür ve kalıcı 
olarak bu formda kalırlar. Karbon fiber parçalar 
elastik deformasyon bölgelerinde çok daha 
büyük yüklere dayanır ve çok daha az esnerler. 
Plastik deformasyona geçtikleri an kırılırlar. Bu 
yüzden karbon parçalar ters ve büyük yüklerde 
ansızın kırılırlar. İnsanlar bunu kırılganlık olarak 
görseler de aslında metale göre çok daha 

büyük yükleri taşıyabilirler. Yukarıda yazdığımız 
maddeler sonucunda zayıflayan karbon fiber 
parçalar, sağlam karbon fiber parçalara göre 
daha kolay deforme olsalar da metal parçalara 
göre daha dayanıklıdırlar.  
 
Aynı şekilde önceki bir darbede oluşan ama 
gözle görülmeyen çatlaklar daha büyük 
darbelerde malzemenin kırılmasına sebep olur. 
 
Gözle görülmeyen çatlakları nasıl farkedersiniz? 
 
• Garip sesler: Daha öncesinde olmayan garip 
sesler parçadaki çatlağın sebebi olabilir. Sesin 
orta göbek ve furş takımı gibi parçalardan 
gelmediğine emin olup sonrasında kadrodaki 
gariplikleri arayabilirsiniz. 
 
• Renk farkları: Parçalar çatladığında çoğu 
zaman reçine katmanında renk bozulmaları ve 
boyada kırılma görülür. 
 
Bu yüzden karbon fiber parçalarınızı düzenli bir 
şekilde görsel olarak kontrol edin. Bisikletiniz 
ile ilgili sorularınızı bisikletçinize sorun ve 
problem olma durumunda kendiniz çözmeye 
çalışmayın. Karbon fiber bisikletlerinizi 
rutubetli ya da sürekli güneş gören yerlerde 
bırakmayın.  
 
Duvara yaslarken sivri köşelerden kaçının. Bu 
sayede bisikletinizi ve parçalarınızı uzun süre 
sorunsuz kullanabilirsiniz. b

<<İÇİNDEKİLER

Serin ÜÇER2
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İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, Avrupa 
Bisiklet Rotası Ağı’na (EuroVelo) dahil 
olmak için yaptığı başvuru kabul edildi ve 
üyeliği resmi olarak açıklandı. 

 
EuroVelo yetkilileri, İzmir’deki 500 kilometrelik 
bisiklet rotasının EuroVelo 8 -Akdeniz rotasının 
devamı olarak ağa katıldığını açıkladı. Böylece 
İzmir, yılda yaklaşık 7 milyar avroluk ekonomik 
büyüklüğe sahip EuroVelo’ya Türkiye’den 
katılan ilk kent oldu. 
 
EuroVelo’nun sürdürülebilir turizm ve ulaşım 
politikalarını birleştiren önemli bir proje 
olduğunu söyleyen ve müjdeli haberi paylaşan 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 
“EuroVelo üyeliği, bisikletli ulaşım altyapısı ve 
bisiklet kültürünü geliştirmek için çalışmalar 
yapan İzmir için çok önemli bir kazanım. 
Kuzey güney doğrultusunda oluşturulan 500 
kilometrelik İzmir uzantısı için bugün itibarıyla 

rota güçlendirme ve geliştirme çalışmalarına 
başlıyoruz” dedi.  
 
İzmir’in EuroVelo 8 -Akdeniz Rotası’na 
eklenmesinin sürdürülebilir ekonomi için de 
önemli olduğunu sözlerine ekleyen Tunç Soyer, 
“EuroVelo rotası ile ülkeye giriş yapan bisikletli 
turist, yerel konaklama noktalarını, yeme içme 
yerlerini, yerel tarihi ve kültürel değerleri 
ziyaret ederek birçok sektör için 
sürdürülebilir bir ekonomik 
katkı oluşturuyor. 
 
EuroVelo 
altyapısı için 
kentte yapılan 
yatırımlar ve 
düzenlemeler 
sürdürülebilir ulaşım 
hedefini de destekliyor” 
şeklinde konuştu. 

EuroVelo Direktörü Ádám Bodor ise “Türkiye’nin 
kıyı şeridinin bu önemli bölümünün EuroVelo 8 
- Akdeniz Rotası’na katılması bizi çok mutlu etti.  

 
Efes ve 
Bergama 
(Pergamon) 
antik 
kentlerin 
de  

EuroVelo ağında bulunuyor olması müthiş. 
Başvuru sürecinde İzmir Büyükşehir Belediyesi 
ile çok yakın çalıştık ve şehrin bisiklet 
konusundaki projelerinden çok etkilendik” dedi. 
 
İspanya’nın Kadiz kentinden başlayan, 
Yunanistan’ın Atina kentinde ve ayrıca 
Kıbrıs’ta iki bitiş noktası olan Doğu – Batı 
doğrultusundaki 5888 kilometrelik bisiklet 
yolları ağı, İzmir’in de eklenmesiyle 6379 
kilometreye çıkacak. 
 
İzmir Büyükşehir Belediyesi rota üzerinde ECF 
standartları gereği ihtiyaç duyulan noktalarda 
asfaltlama çalışması yapacak, güzergah üzerine 
yön levhaları yerleştirilecek; turizm sektörü 
temsilcileri, yerel işletmeciler, sivil toplum 
kuruluşları ve belediye başkanları ile toplantılar 
yaparak rota hakkında bilgilendirme ve tanıtım 
çalışmaları gerçekleştirecek. b

İZMİR 
EUROVELO’DA Özgür AYKOL2

<<İÇİNDEKİLER
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20 Aralık 1948’de Japonya’nın Kokura 
Velodromu’nda ilk kez yapılarak 
başlayan bu bisiklet yarışı, günümüzde 

olimpiyatlarda Japon kaynaklı bir dal olarak 
yer almıştır ve apayrı bir bisiklet dünyası 
halinde varlığını sürdürmektedir. Japonlara 
özgü pekçok kuralı ve özelliği vardır. Bunlar 
arasında dünyada resmi olarak bahis 
oynanan belki de tek bisiklet yarışı türüdür. 
Yarışlardan gelen getiri, ilk yarıştan itibaren 
halkın yararına atletik programlardan, ilaca, 
eğitimden felaketler sonrası iyileştirmelere 
aktarılmaktadır.  
 
Keirin, bisiklet sporcusundan bisikletine, 
yapıldığı yere kadar çok farklı bir yaklaşıma 
sahiptir. Öncelikle velodrom dediğimiz eğimli 
pistlerde yapılır. Bu pistler kapalı olabileceği 
gibi üzeri açık da olabilir ve yarışlarda yağmur 
gibi iklim şartları engel değildir. Bir keirin 
yarışçısının kazanması için, güç, hız, dayanıklılık 

gibi özelliklerin yanısıra oldukça karmaşık 
olan çeşitli yarış stratejilerini de bilmesi ve 
uygulayabilmesi gerekmektedir. Keirin için 
Japonya’da sporcu yetirtirmek üzere akademi 
bile mevcuttur.  
 
KEİRİN SPORCULARI 
 
Keirin bisikletlileri 6 derecede sınıflandırılırlar. 
En yüksek derece SS ve ondan sonra gelenler 
S1, S2, A1, A2 ve A3 dereceleridir. 
Dereceler yılda iki defa 
bisikletlinin performans 
kayıtlarına göre 
değişir. Keirin 
bisikletlilerinin 
yarış hayatı 
pek çok 
zorlukla 
doludur. 

KEIRIN 
JAPON 
TARZI
BİSİKLET 
YARIŞI 

Derecesine göre sürekli olarak başarısız olan 
yarışçı “emekli” olmak zorundadır.  
 
Keirin yarışçısının güçlü bacaklardan başka 
güçlü üst gövdeye de sahip olması beklenir. 
Derecelerine göre belirlenmiş farklı renklerde 
kask ve forma giyerler. Keirin tamamen yetenek 
üzerine kurulu bir spordur. Keirin okulundan 
mezun olanlar ulusal çapta bir sınavdan 
geçerler ve yeni keirin sporcusu olmaya 
hak kazananlar A3 derecesinden başlayarak 
yarışmalarda en üst dereceye çıkmak için çaba 
gösterirler.  
 
KEİRİN BİSİKLETLERİ 
 
Bu sporun bisikleti de kendine özeldir. Herbir 
bisiklet sporcusu ile en iyi sonucu verecek 
şekilde üretilir ve ayarlanır. Tamamen hız 
gözönüne alınarak üretilmişlerdir. Kadro çelik 
veya krom alaşımından herbir sporcuya göre 
elle üretilir. Bisikletlerde fren bulunmaz ve 
hız ayarlaması sadece pedallar ile yapılabilir. 
Ağırlıkları 7-8 Kg arasındadır. Vites yoktur 
ve bir “fixie” gibi arka dişli sabittir. Ön ve 
arka dişlilerin oranı kişiye ve yarışa göre 
değiştirilebilir. Tekerlek çapları 675mm ve lastik 
çapları 22mm’dir.  
 
YARIŞLAR 
 
Keirin yarışları tıpkı sporcular gibi derecelere 
sahiptirler. Her gün yapılanlardan yılın sonunda 
30 Aralık’ta yapılan GP derecesine kadar,GI, 
GII, GIII, FI ve FII derecelerine sahiptirler. GP 
keirin yarışlarının en önemlisidir. Yıl içindeki 

derecelerine göre 9 yarışmacı 
katılır ve tek yarış şeklinde 

gerçekleşir. Bu yarışı 
kazananın ödülü 

ise yaklaşık 5 
milyon 300 bin 

TL’dir. Diğer 

derecelerdeki yarışların oldukça karmaşık 
katılma kuralları bulunmaktadır.  
 
Her yarış birkaç farklı aşamadan oluşur. 
Öncelikle “ısınma turu” yapılır. Burada hem 
yarışmacılar kendilerini sınarlar hem de 
seyircilere göstermiş olurlar. Bunun sonunda 

yarış başladığında oluşacak sıralamadaki 
yerlerini belirlemek durumundadırlar. Bu aynı 
zamanda bahisler için de bir belirleme aracı 
olur.  
 
Bahisler kapandıktan sonra yarışmacılar yan 
yana sıralanır ve arka tekerleri birer takoza 
dayanır. Ayrıca beklerken düşmemeleri için 
birer yardımcı da kullanılabilir. Başlangıcı 
belirleyen tabanca sesinden sonra yarışmacılar 
bir “pacer” aracının arkasında tur atmaya 
başlarlar. Bu sırada kendilerine en uygun yeri 
belirleyebilirler. En yüksek hızı belirleyebilmek 
için kullanılan dişli oranları nedeniyle 
başlangıç çok yavaş gerçekleşebilir.  
Yarışın türüne göre belli sayıda “çeken” aracın 
arkasında kalınarak sürülen turlardan sonra 
gong sesi ile aracın pistten çıkmasından 

Tanju TAŞÇILAR2



80  •  bikepedia  •  ARALIK ‘19

sonra asıl yarış başlar. Yarış yaklaşık 2 tur 
sonra bitiş çizgisini ilk geçenin galibiyeti ile 
sonuçlanacaktır. Bitiş çizgisini geçerken hızları 
70km/saat kadar olabilir.  
 
KEİRİN OKULLARI 
 
Keirin okulları keirin yarışmacısı 
yetiştirmek için özel olarak açılmış 
okullardır. Diğer alanlarda olduğu 
gibi Japon geleneğine göre oldukça 
zor koşulları olan okullardır. Okulda 
bir gün 6:30’da kalktıktan sonra, 
6:45-7:40 arası, koşu, testler ve sabah 
temizliği ile devam edip, 7:40-8:10 
arası kahvaltı yapılır.  
 
9:05-9:50 arası ilk bölümde tırmanma 
yapılır. Bu çalışma sırasında 14 
derecelik çok zor rampalar çıkılabilir. Bu tip 
bir rampada sıradan bisikletliler hareket bile 
edemeyebilirler.  
 
9:55-11:30 arası ikinci ve üçüncü bölümde 
hız ve güç çalışmaları yapılır. 11:30-12:30 
arası öğle yemeğidir. 12:40-3:10ös arası 5. 
bölüm bilim dersleridir. 2:25ös-3:10ös arası 
roller çalışması, 3:20ös-5:00ös arası iki bölüm 

halinde yarış eğitimi yapılır. Banyodan sonra 
6:45ös kadar akşam yemeği yenir. Yat saati 
10:00ös’dır. Bu saatte ışıklar kapanır.  
Okullarda performans ölçümü için her türlü 

modern cihaz bulunmakta ve bunlardan 
elde edilen veriler öğrencinin gelişiminde 
kullanılmaktadır.  
İzlenmesi merak uyandıran epey de zevkli olan 
keirin yarışlarını internetten youtube gibi çeşitli 
kaynaklardan izleyebilirsiniz. b 
 
http://keirin.jp/pc/static/beginner/en/abcs/
index.html

Pedallı
Yorum

15
GÜN
DE
BİR
HER
PERŞEMBE

Traffkte

Saat 13:00’da
Sakın Kaçırmayın !

FFgen YemenFcF’nFn sunduğu
Mustafa Kemal Kara’nın Konuk Olduğu

#TraffktePedallıYorum

http://keirin.jp/pc/static/beginner/en/abcs/index.html
http://keirin.jp/pc/static/beginner/en/abcs/index.html
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PREMATÜRE BEBEKLER 
İÇİN YAŞAMA PEDAL ÇEVİR 

Onyedi Kasım Dünya Prematüre 
Günü kapsamında İzmir Dr.Behçet 
Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan 
Kliniği çalışanları farkındalık yaratmak için 
Karşıyaka’da bisiklet kullandı. 
 
Karşıyaka vapur iskelesi önünde toplanan 
30 kadar sağlık çalışanı, bisikletlerini mor 
renkte flama ve balonlarla süsledi. Grup iskele 
önünden kornalar çalarak Mavişehir’e kadar 
bisiklet kullandı ve prematüre bebekler için 
farkındalık yarattı. 
 
Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan 
Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr.Şebnem 
Çalkavur yaptığı açıklamada prematüre olarak 
dünyaya gelen bebeklerin gelişiminin yakından 
takip edilmesi gerektiğini söyledi. Çalkavur, 
“Günümüzde her 10 bebekten biri, dünyaya 
prematüre olarak geliyor. Prematüreliğin 

çok fazla nedeni olduğu için ne yazık ki çok 
önlenebilir gibi durmuyor. Dolayısıyla erken 
doğan bebekler için çok çabalamamız gerekiyor. 
Sağlık personeli olarak biz de bugün bir araya 
gelerek bu konuya dikkat çekmek istedik” dedi. 
 
Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan 
Kliniği Eğitim Sorumlusu Dr. Tülin Gökmen 
Yıldırım da her sene farklı bir etkinlik ile 
Dünya Prematüre Günü’nü kutladıklarının 
altını çizdi. Yıldırım, “Ekip olarak prematüre 
bebeklerin sorununa ve durumuna vurgu 
yapmak için bisikletlerimizle birlikte toplandık. 
36 haftadan önce doğan bebekleri prematüre 
olarak adlandırıyoruz. Prematüre olarak doğan 
bebekler, çeşitli sorunlarla daha sık karşılaşıyor. 
Ancak bizler, her zaman ailelerle birlikte bu 
problemleri halletmeye çalışıyoruz. Her yıl 
17 Kasım’da farklı etkinlikler yapıyoruz. Bu 
yıl bisikletlerle farkındalık yaratmak istedik” 
ifadelerini kullandı. b

Özgür AYKOL2

<<İÇİNDEKİLER

http://www.parkurbisiklet.com
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BAYKUŞ 
HEYBE
Bu ayki sayımızda yine tamamen yerli bir 

firma olan İzmir’li Semçanta’nın üretmiş 
olduğu Baykuş Heybe’yi sizlere tanıtmak 

istiyoruz. 
 
Bisiklet üzerinde uzun yolculuk yapanlar 
bilirler, çantaların ne kadar önemli olduğunu. 
Hem taşıma kapasitesi, hem sağlamlığı, hem 
de yağmurlu havalarda su geçirmezliği önemli 
olduğu kadar, fiyat yönünden uygun olması da 
işin diğer bir önemli yanıdır. İşte tam da öyle bir 
ürün var şu an elimizde. Her türlü maliyetlerin 
arttığı şu dönemde İzmir’li Semçanta yukarıda 
saydığımız tüm özellikleri karşılayan Baykuş 
Heybe’yi uzun yıllardır ürün kataloğunda 
bulunduruyor. 
 
Semçanta Baykuş Heybe’nin hikayesini şöyle 
anlatıyor: Tasarımı Senem hanıma ait olan 
bu çantanıyı firma 5 yıldır üretiyor ve en çok 
satılan ürün olarak nitelendiriliyor. Firma, bu 
zamana kadar geliştirilerek gelen çantayla 
ilgili farklı sürüşler için farklı çantalar almayı 
gerektirmediği için alıcıların da ekonomisine 
olumlu katkısının olması yönünden çok 
tercih edildiğini ve olumsuz geri dönüşler 

almadıklarını 
söylüyor. Kancalı 
sistemle arka 
bagaj demirine 
bağlanan 
çantanın takılıp 
çıkartılmasının da 
rahat olduğunu, 
ağzının büzgülü 
ve üzerinde 
şapkasının 
olmasının 
da yağmur 

performansında oldukça iyi olduğunu 
savunuyorlar. Ancak %100 su geçirmez 
kumaştan üretilen çantanın uzun süreli 
yağmur altında kalınması durumunda dikiş 
bölgelerinden içeriye nem alma ihtimali 
olduğunu da ilave ediyorlar. Çantanın 
birbirinden bağımsız iki parçadan oluşması 
tek tek önde ve arkada da kullanma imkanı 
sağlıyor. 
 
Yaklaşık 40 lt kapasiteli 1.6 kg ağırlığındaki 
baykuş çantanın içi komple astarlı olup 
dayanıklılığı daha da arttırılmıştır. Çanta bagaj 
demirine üzeri plastisol kaplı metal kanca ile 
bağlanmaktadır. Ufak bir ayrıntı olarak, metal 
üzerine kaplanmış bu plastisol malzeme 
hem oksitlenmeyi hem de bagaj demirinde 
oluşabilecek deformeleri engellemiştir. 
Heybenin altındaki cırt sayesinde çantanın 
yanlara açılması ve çukurlarda zıplayarak bagaj 
demirinden kurtulması önlenmiş olup bagaj 
demirine değen iç kısımlarına plastik malzeme 
kullanıldığı için tekere sürtme riski de ortadan 
kaldırılmıştır.

Su geçirmez 
malzemeden 
üretilen 
çantanın 
birden fazla 
renk seçeneği 
de firma 
tarafından 
uzun yol 
yapan bisiklet 
kullanıcılarına 
sunulmuştur.b

Özgür AYKOL2
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  BISIKLETLI GEZGIN PINAR
Pınar, sanki kendi adına yapılmış bisikleti ile koyulmuştu yollara, sağlık ile ilgili önerileri dikkate 
alarak. Bisikletine alışması için ilk olarak şehir içinde pedallamayı tercih etti. İlk durağı Gaziemir’di. 
Pedallarken birçok kez geçmiş olmasına rağmen hiç görmediği yerler farkediyordu. Karşıdan gelen 
ve içlerinde sadece birisinin turuncu renkte, diğerlerinin aynı renkte olduğu oldukça hızlı giden bir 
grup gördü. Pınar, gezdikçe keyif alıyor, keyif aldıkça daha da cesaretleniyordu. Buradan Manisa’ya 
kadar gidebilirim diye çıtayı yükseltmeye başlamıştı. Kendisine büyük katkı sağlayan BikePedia 
instagram hesabını da takip etmeyi ihmal etmedi. BikePedia sayesinde, çok kullanılan uygulamayı 
da öğrenmişti bu arada. Eve dönüp, çantasını hazırladıktan sonra detaylı bir şekilde inceleyecekti. 
Uzun rotada çok işine yarayacağını düşündü. Çünkü bir sonraki durağına karar vermişti: Antalya.

Cevaplar için: bulmaca@bikepedia.com.tr

ÖDÜLLÜ BULMACA

https://www.instagram.com/bike.pedia/
https://www.instagram.com/bike.pedia/
mailto:bulmaca%40bikepedia.com.tr?subject=Cevap



